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Ülkem!z, dı$ pol!t!kada ortaya koydu%u parad!gma 
de%!$!kl!%! !le b!rl!kte bölges!nde cereyan eden 
olaylara kar$ı b!gane kalmamı$, bu olaylar kar$ı-
sında akt!f b!r pol!t!ka tak!p etmeye ba$lamı$tır. 

Son yıllarda ülkem!z, yakın co%rafyamızda tatb!k ed!lmeye 
çalı$ılan pol!t!kaları yönlend!reb!lme kudret!ne er!$m!$ ve 
ortaya koydu%u hamleler !le bölgesel b!r güç hâl!ne gelm!$t!r. 
Co%rafyamızda barı$ın ve !st!krarın sa%lanmasında öneml! 
b!r rol oynayan ülkem!z hem sahada hem de masada güçlü 
poz!syonunu koruyarak !nsanlık adına yüklend!%! tar!hsel 
m!syonunu !fa etmeye çalı$maktadır. 

Cumhurba$kanlı%ı hükümet s!stem!yle b!rl!kte !hdas ed!len 
"let!$!m Ba$kanlı%ımız, mezkur tar!hsel m!syonun hayata 

T A K D # M
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geç!r!lmes! !ç!n hayat! önem! ha!z olan en öneml! ve fonks!-
yonel kurumlarından b!r!d!r. 

Ülkem!z!n dı$ pol!t!ka tezler!n!, !nsan merkezl! d!ploma-
s! anlayı$ını ve kültürel zeng!nl!kler!n! dünya kamuoyuna 
anlatmak gayes!n! uhdes!nde barındıran "let!$!m Ba$kan-
lı%ımız “Türk!ye markasını güçlend!rmek” amacıyla ortaya 
koydu%u her faal!yet ve çıktının d!%er d!llere çevr!lmes!n! 
sa%lamaktadır. Bu sayede ülkem!z!n uluslararası arenada n!-
tel!kl! tems!l! sa%lanmakta ve dünya kamuoyu do%ru ve etk!-
l! $ek!lde b!lg!lend!r!lmekted!r. 

Yukarıda da !fades!n! buldu%u g!b! yabancı kamuoylarına 
seslenmek, ülkem!z!n haklı tezler!n! ve !nsan odaklı pol!t!ka 
anlayı$ını dünyaya do%ru ve etk!l! $ek!lde anlatmak nokta-
sında çev!r! hayat! önemded!r. Bundan dolayıdır k! ülkem!-
z!n sahada kazandı%ı ba$arıların taçlandırılması ve mütekâ-
m!l b!r $ek!lde devam etmes! !ç!n çev!r! süreçler!ne gereken 
!ht!mamın göster!lmes! !kt!za etmekted!r. 

Kamuda çev!r! kapas!tes!n!n arttırılması, çev!r! süreçler!-
n!n !y!le$t!r!lmes!, kamuda söylem b!rl!%!n!n tes!s! ve çev!r! 
teknoloj!ler!n!n sürece entegrasyonu g!b! konularda öneml! 
adımlar atan "let!$!m Ba$kanlı%ımız tarafından bu çalı$ma-
ların d!%er kamu kurumlarına ve akadem! dünyasına $am!l 
olarak yürütülmes! maksadıyla “"let!$!m ve Çev!r!” adlı ça-
lı$tay düzenlenm!$t!r. 

“"let!$!m ve Çev!r!” çalı$tayında alanında uzman b!rçok ko-
nu$macı “Söylem B!rl!%! ve Ter!m Çalı$maları”, “Medya ve 
Basın Çev!r!s!”, “S!yaset D!l! ve D!plomat!k Met!n Çev!r!s!” 
g!b! konularda sunumlar yapmı$lar ve mevcut problemler! 
masaya yatırmı$lardır. 
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T Ü R K ! Y E  C UM H U R ! Y E T !  C UM H U R BA " K A N I

R E C E P  TAY Y ! P  E R D O #A N

Yapılan çalı$taydan yola çıkılarak hazırlanan bu k!tap !let!-
$!m ve çev!r! alanına da!r öneml! b!r bo$lu%u dolduracak ve 
yen! çalı$maların yapılmasına zem!n hazırlayacaktır. Çalı$-
tayın düzenlemes!nde ve k!tabın yayına hazırlanmasında 
eme%! geçenler! tebr!k ed!yorum. 



Çev!r!de Söylem B!rl!"! ve 
Ortak D!l!n "n#ası



ÖN SÖZ | 11 

Küreselle$en dünyada farklı d!ller! konu$an !nsanların aza-
m! etk!le$!m hâl!nde bulunmaları çev!r!y! !let!$!m!n mü-
temm!m b!r cüzü hâl!ne get!rm!$t!r. Ülkem!z adına ulus-
lararası kamuoyuna seslenme m!syonunu deruhte eden 

Ba$kanlı%ımız, !let!$!m faal!yetler!n!n daha kapsamlı ve gen!$ k!tle-
lere sâr! olarak !fa ed!leb!lmes! !ç!n çev!r! süreçler!ne gerekl! !ht!ma-
mı göstermen!n ve bu alanda çalı$malar yapmanın ne derece öneml! 
oldu%unun b!l!nc!nded!r. 

Bütünlüklü !let!$!m stratej!s! do%rultusunda devlet!m!z!n tüm ku-
rumlarıyla koord!nel! !let!$!m çabalarını sürdüren Ba$kanlı%ımız; 
çev!r! süreçler!n!n !y!le$t!r!lmes!, kamuda çev!r! kapas!tes!n!n art-
tırılması ve söylem b!rl!%!n!n tes!s! adına öneml! adımlar atmı$, bu 
alanda kıymetl! projeler! hayata geç!rm!$t!r. 

Kamu kurumları !le akadem! dünyasının sürece dah!l ed!lerek ger-
çekle$t!r!len projeler!n farklı f!k!rler ı$ı%ında tekemmül etmes! ve de-
vamlılı%ının sa%lanması maksadıyla düzenlenen “"let!$!m ve Çev!r!” 
çalı$tayı ortaya konan çabaların meyveler!nden b!r!s!d!r. 

Düzenlenen çalı$tay ı$ı%ında hazırlanan bu k!tap; hayata geç!r!len 
projeler! de%erlend!rmek, !let!$!m, medya ve çev!r! alanlarına da!r far-
kındalı%ı arttırmak, mevcut problemler! masaya yatırmak ve çözüm 
öner!ler!n!n sunulmasına zem!n hazırlamak maksadıyla kaleme alın-
mı$tır. 

Key!fl! okumalar d!ler!m. 

Ö N  S Ö Z

! L E T ! " ! M  BA " K A N I

P RO F.  D R .  FA H R E T T ! N  A LT U N
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v

Çev!r!de Söylem B!rl!"! ve 
Ortak D!l!n "n#ası

Açılı! Konu!maları

Söylem b!rl!%!n! !n$a ett!%!m!z zaman, b!r d!s!pl!n! !n$a 
ed!yoruz. D!lde d!s!pl!n olmadı%ı zaman dü$üncede d!s!pl!n 

olmuyor; dü$üncede d!s!pl!n olmadı%ı zaman, eylemde 
d!s!pl!n olmuyor. B!z d!lde d!s!pl!n!, dü$üncede d!s!pl!n! ve 

eylemde d!s!pl!n! sa%ladı%ımız zaman kültür ve dü$ünce 
dünyamızdak! da%ınıklıklar derlen!yor, toplanıyor.

Serdar Karagöz
ʴˁʴʷ˂ʿˈ�ʴʽʴˁˆʼ�ˌ̨ˁʸˇͺˀ�ʾˈ˅ˈʿˈ�ʵʴΞʾʴˁʼ

D!l gerçekten b!r ülken!n k!ml!%!, b!r ülken!n yuvası, 
a!les!; dolayısıyla Avrupa B!rl!%! de tüm üye ülkeler!n ve 
aday ülkeler!n d!ller!n! koruması gel!$t!rmes! yönünde 

pol!t!kalar !zl!yor. Bu çerçevede çev!r!, Avrupa B!rl!%! 
!çer!s!nde öneml! b!r alan.

Faruk Kaymakçı
ʷʼΞͺΞʿʸ˅ͺ�ʵʴʾʴˁ�ˌʴ˅ʷʼˀʶʼˆʼ

D!l!m!z! korumak, d!l!m!z! ya$atmak, d!l!m!z!n 
muhkemle$mes!n! daha da tem!n etmek h!ç ku$kusuz 

kültür !nsanlarının en öneml! vaz!feler!nden b!r tanes!.

Prof. Dr. Fahrett!n Altun
ʶˈˀʻˈ˅ʵʴΞʾʴˁʿʼͬʼ�ͺʿʸˇͺΞͺˀ�ʵʴΞʾʴˁʼ
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Açılı! Konu!maları

Serdar Karagöz | Anadolu Ajansı Yönet!m Kurulu Ba$kanı 

"let!$!m Ba$kanlı%ımız tarafından düzenlenen Çev!r! ve "let!$!m 
Çalı$tayı esasında en öneml! haz!nem!z olan d!l!n, d!l!m!z!n ya$a-
ması, gelecek ku$aklara aktarılması ve meden!yet ve kültürümü-
zün yen!den !n$ası !ç!n çok büyük önem arz ed!yor. Bugün burada 
çev!r! konusunu bütün boyutlarıyla ele alırken çok öneml! b!r $ey 
!n$a edece%!z. Büyük dü$ünür He!degger d!l !ç!n, “D!l yuvamızdır, 
d!l dünyamızdır, d!l âlem!m!zd!r.” der. Y!ne böyle b!r çalı$tayda ken-
d!s!n! anmadan bu çalı$tay tam yer!n! bulmaz; geçt!%!m!z günlerde 
Hakkın rahmet!ne kavu$an Prof. Dr. #. Teoman Duralı hocamız da, 
“D!l b!r m!llet!n her $ey!d!r, onu y!t!rd!%!m!z zaman her $ey!m!z! 
y!t!r!r!z. Onsuz dü$ünemey!z. D!l sadece konu$mak, !let!$mek !ç!n 
de%!l, aynı $ek!lde dü$ünmek ve b!r kültür ve meden!yet !n$a etmek 
!ç!n en temel enstrümanımız; onu y!t!rd!%!m!z zaman b!l!nc!m!z! 
y!t!r!yoruz, onu kaybett!%!m!z zaman meden!yet de%erler!m!z! kay-
bed!yoruz.” der. Tam bu noktada d!ller!n b!rb!rler!yle etk!le$!m!, !le-
t!$!m! ve yen!den üret!lmes! noktasında çev!r! bu tartı$manın tam 
merkez!nde duruyor. B!z Anadolu Ajansı olarak Türk medyasında 
Türkçey! en fazla en do%ru kullanması gereken b!r kurum olarak bu 
çalı$tayın çıktılarını yakından tak!p edece%!z ve bu çalı$tayın b!r 
payda$ı olarak kend! d!l protokolümüze bu çalı$tayın sonuçlarını 

# l e t ! ' ! m  v e  Ç e v ! r !  Ç a l ı ' t a y ı
A ç ı l ı !  K o n u ! m a l a r ı

1 5 . 1 2 . 2 0 2 1 - A n k a r a
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ekleyece%!z. Ben, "let!$!m Ba$kanlı%ımız tarafından düzenlenen bu 
çalı$tayın d!l!m!ze, medyamıza, ülkem!z!n kültürüne ve meden!yet 
de%erler!ne çok büyük katkı sa%layaca%ını dü$ünüyorum. Söylem 
b!rl!%!n! !n$a ett!%!m!z zaman, b!r d!s!pl!n! !n$a ed!yoruz. D!lde d!-
s!pl!n olmadı%ı zaman dü$üncede d!s!pl!n olmuyor; dü$üncede d!-
s!pl!n olmadı%ı zaman, eylemde d!s!pl!n olmuyor. B!z d!lde d!s!pl!n!, 
dü$üncede d!s!pl!n! ve eylemde d!s!pl!n! sa%ladı%ımız zaman kül-
tür ve dü$ünce dünyamızdak! da%ınıklıklar derlen!yor, toplanıyor. 
Bu açıdan bugün burada yaptı%ımız toplantı çok büyük önem arz 
ed!yor. Ben bütün katılımcılara çok te$ekkür ed!yorum ve Anadolu 
Ajansı olarak bu d!l protokolümüze bu çalı$tayın sonuçlarını ekle-
yece%!m!z! buradan !fade etmek !st!yorum. Çalı$tayımız hayırlı ve 
u%urlu olsun. Katılımlarınız !ç!n hep!n!ze çok te$ekkürler. 

SERDAR KARAGÖZ | ANADOLU AJANSI YÖNET!M KURULU BA"KANI
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Faruk Kaymakçı | Dı$!$ler Bakan Yardımcısı

Çok de%erl! "let!$!m Ba$kanımız, de%erl! genel müdürler!m!z, çok 
sevg!l! katılımcılar, sevg!l! !let!$!m ö%renc!ler!, hep!n!z! saygıyla sev-
g!yle selamlıyorum. Öncel!kle bu güzel b!nanın -sanıyorum son b!r-
kaç ay !çer!s!nde tam faal!yete geçmes!nden dolayı- "let!$!m Ba$kan-
lı%ımıza hayırlı u%urlu olmasını d!l!yorum. Gerçekten çok güzel b!r 
salonunuz var. Bu salonda s!zlerle b!r araya gelm!$ olmaktan dolayı 
da çok mutluyum. Öncel!kle bu güzel çalı$tayı ve !k! öneml! konu-
yu düzenleyen !k! öneml! konuyu ele alan "let!$!m Ba$kanlı%ına te-
$ekkür etmek !st!yorum. B!z de hem Dı$!$ler! Bakanlı%ı olarak hem 
Avrupa B!rl!%! Ba$kanlı%ı olarak !let!$!m ve çev!r! konularıyla çok 
yakından !lg!l!y!z. Özell!kle Avrupa B!rl!%! Ba$kanlı%ımız, Avrupa 
B!rl!%!’n!n resmî d!ller! ve aday ülkeler!n!n resmî d!ller! çerçeves!nde 
çalı$malarını kapsamlı b!r $ek!lde sürdürmek durumunda. Keza dı$ 
pol!t!kada da öyle; almı$ oldu%umuz kararların, vermek !sted!%!m!z 
mesajların çe$!tl! d!llerde ba$ka ülkelere, ba$ka kes!mlere aktarıl-

FARUK KAYMAKÇI | DI"!"LER! BAKAN YARDIMCISI
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ması açısından da bu konudak! çalı$malarda hem Dı$!$ler! Bakan-
lı%ı olarak hem Avrupa B!rl!%! Ba$kanlı%ı olarak hassas davranmak 
durumundayız. Bugün !k! ba$lı%ımız var: B!r tanes! !let!$!m, d!%er! 
çev!r!. "let!$!m anlamında $unları vurgulamak !ster!m: Avrupa B!rl!-
%! Ba$kanlı%ı olarak b!z!m aslında “Avrupa B!rl!%! "let!$!m Stratej!s!” 
adı altında b!r stratej!m!z var ve 2004 yılından ber! uyguluyoruz. Bu 
stratej! $u anda Cumhurba$kanlı%ımızın ba$latmı$ oldu%u genel !le-
t!$!m stratej!s!n!n b!r parçası hâl!ne de geld! ama esas vurgusu, odak 
noktası Avrupa B!rl!%!’n!n ne olup olmadı%ının Türk kamuoyuna 
aktarılması, keza Türk!ye’n!n ve Türk!ye’n!n AB üyel!%!n!n d!%er Av-
rupa ülkeler!ne ve Avrupa’ya ne get!rece%!n!n Avrupa kamuoylarına 
aktarılmasına yönel!k b!r stratej! ve tab!! bu stratej!n!n !ç!nde gen!$ 
b!r aktör ba%ı var; sadece bürokratlar de%!l s!v!l toplum kurulu$la-
rı, ö%renc!ler, akadem!syenler, !$ dünyası, parlamenterler, sporcular 
çok kapsamlı b!r !let!$!m stratej!s!... Aslında Avrupa B!rl!%! !le !l!$k!-
ler!m!zde de en öneml! konulardan b!r tanes! !let!$!m. B!z!m Türk!ye 
olarak davamızı, beklent!ler!m!z! Avrupa B!rl!%!’ne anlatab!lmem!z 
ve aynı zamanda da Avrupa B!rl!%!’n!n Türk!ye’de ne olup olmadı-
%ının çok !y! anla$ılmasını sa%lamamız gerek!yor. Avrupa B!rl!%! !le 
!l!$k!lerde d!yalog !let!$!m öneml! ded!m, b!z normalde b!r aday ülke 
olarak üyel!k müzakereler! çerçeves!nde !l!$k!ler!m!z! sürdürüyoruz 
ama maalesef son b!rkaç yıldır Avrupa B!rl!%! !le !sted!%!m!z düzeyde 
b!r !let!$!m ve d!yalog !çer!s!nde de%!l!z. Son 6 aydır !l!$k!lerde bell! 
b!r yumu$ama yava$ yava$ normalle$me e%!l!mler! var. Avrupa B!rl!-
%! !le özell!kle sa%lık, terörle mücadele, göç g!b! konularda üst düzey 
d!yalog toplantılarımızı ba$lattık. Gümrük B!rl!%! güncellemes!ne 
!l!$k!n beklent!ler!m!z! !let!yoruz. Aynı zamanda !kl!m de%!$!kl!%! ve 
ye$!l dönü$üm çerçeves!nde de Avrupa B!rl!%! !le !l!$k!ler!m!z! ve !le-
t!$!m!m!z! sürdürüyoruz. Bu arada tab!! Avrupa B!rl!%! !le !let!$!mde 
yaptıklarımızı anlatmamız öneml! ve yaptıklarımız da çok öneml!. 
AB’ye katılım !ç!n Ulusal Eylem Planı kabul ett!k 2021-2023 yılını 
kapsayan ve önümüzdek! 2 yıl !çer!s!nde Türk!ye’n!n AB !le uyum 
konusunda ataca%ı adımları l!steleyen b!r program. Yargı reformu 
stratej!s!n! açıkladık b!l!yorsunuz. "nsan hakları eylem planımız uy-
gulanmaya kondu. Keza $u ana kadar 5 tane yargı paket! geç!r!ld!. 
Bu arada, Avrupa B!rl!%!’n!n gündeme get!rm!$ oldu%u “Ye$!l Muta-
bakat”a uyum !ç!n Türk!ye kend! Ye$!l Mutabakat Eylem Planını ka-
bul ett! ve Par!s Anla$ması’nın onaylanması !le de yen! “Ye$!l Dünya” 
düzen!nde Türk!ye etk!n b!r $ek!lde rolünü sürdürecek. 
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Tab!! Avrupa B!rl!%! !çer!s!nde de çev!r! çalı$maları çok öneml!. B!l!-
yorsunuz az önce de söyled!m AB’n!n 21 tane resmî d!l! var. Geçm!$-
te Avrupa B!rl!%! tek b!r d!l yapab!l!r m!y!z d!ye çalı$ma da yapmı$tı 
hatırlayacaksınız, ama az önce Anadolu Ajansı Yönet!m Kurulu Ba$-
kanımızın da vurguladı%ı g!b! d!l gerçekten b!r ülken!n k!ml!%!, b!r 
ülken!n yuvası, a!les!; dolayısıyla Avrupa B!rl!%! de tüm üye ülkele-
r!n ve aday ülkeler!n d!ller!n! koruması gel!$t!rmes! yönünde pol!-
t!kalar !zl!yor. Bu çerçevede çev!r!, Avrupa B!rl!%! !çer!s!nde öneml! 
b!r alan. Avrupa B!rl!%!’nde !k! tane b!r!m var, b!r tanes! müterc!m-
l!kle !lg!l!, d!%er! de tercümanlıkla !lg!l!. Bunlar gerçekten Avrupa 
B!rl!%!’nde kabul ed!len kararların Avrupa B!rl!%! d!ller!ne anında 
çevr!lmes! konusunda çaba göster!yor. Bu arada b!z!m Avrupa B!r-
l!%! !le ba$latmı$ oldu%umuz müzakereler kapsamında, müzakere 
çerçeve belges!nde de Avrupa B!rl!%! müktesebatına uyum sa%lama-
nın yanında söz konusu müktesebatın tarımdan tüket!c!n!n korun-
masına, sa%lıktan enerj!ye her alanda AB müktesebatının Türkçeye 
çev!r!s!n!n tamamlanması ve üyel!kle b!rl!kte AB kurumlarında !h-
t!yaç duyulacak yeterl! sayıda uzman çev!rmen!n yet!$t!r!lmes! g!b! 
b!r görev!m!z de var. Dolayısıyla b!z de bu alanda çalı$malarımızı 
sürdürüyoruz. Avrupa B!rl!%! mevzuatının kend!ne özgü term!nolo-
j!s!, usul ve kuralları müktesebatın Türkçeye çev!r!s!nde ve rev!z-
yonunda ortak b!r d!l!n tes!s ed!lmes! gerekl!l!%!n! de b!z görüyo-
ruz, bu yönde çalı$malar yaptık. AB Ba$kanlı%ı keza çev!r! alanında 
d!%er kamu kurum ve kurulu$larımızla da !$ b!rl!%! !çer!s!nde. AB 
Ba$kanlı%ımız çev!r!de d!l b!rl!%!n! !n$a etmek amacıyla 3 d!lde ("n-
g!l!zce Almanca ve Fransızca) AB mevzuatı çev!r! rehber! ve AB ter-
m!noloj!s! ver! tabanını hazırlayarak alan çalı$anlarının !st!fadele-
r!ne sunmu$tur. Ayrıca Avrupa B!rl!%! Ba$kanlı%ımız çev!r! h!zmet! 
alımlarında faydalanmak üzere ISO 17100 Çev!r! Süreçler! Standardı 
!le uyumlu tekn!k $artname gel!$t!rme çabaları da yürütmekted!r. 
Çev!r! alımlarında en yüksek ver!m!n alınab!lmes! amacıyla b!lg!sa-
yar destekl! çev!r! aracı üzer!nden yürütüleb!lecek d!l kal!te kontrol 
kr!terler! üzer!nde de Avrupa B!rl!%! Ba$kanlı%ı olarak çalı$ıyoruz. 
Tüm bunlar AB mevzuatı çev!r! alanında ter!m ve söylem b!rl!%!n!n 
sa%lanması yönünde Ba$kanlı%ımız tarafından atılan adımlar. 

"let!$!m Ba$kanlı%ımızın kamu kurumları arasında çev!r!de söy-
lem b!rl!%!n! sa%lamak üzere yaptı%ı ba$arılı projeler! de yakından 
tak!p ed!yoruz. Bu çerçevede "let!$!m Ba$kanlı%ımızın olu$turdu%u 
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“Kamu Ter!m Bankası”na AB kurumları, !nsan hakları, göç, ulusla-
rarası !l!$k!ler ve !let!$!m ve medya konu alanlarında AB Ba$kanlı-
%ı term!noloj! ver! tabanı termAB’den toplam 240 "ng!l!zce ter!mle 
katkı sa%ladık. Avrupa B!rl!%! Ba$kanlı%ı 2010 yılından bu yana ün!-
vers!teler!m!z!n müterc!m-tercümanlık ve çev!r! b!l!m bölümler!n-
de okuyan son sınıf ö%renc!ler!n!n katılab!ld!%! “Genç Çev!rmenler 
Yarı$ması” düzenl!yor. Bu yarı$mada amaç, gençler!m!z! Avrupa 
B!rl!%! !çer!s!ndek! müterc!ml!k-tercümanlık ve çev!r! b!l!m alanla-
rına hazırlamak ve onlara deney!m kazandırmak ve aynı zamanda 
Avrupa B!rl!%! kurumlarında bu !$ler!n nasıl yapıldı%ını göstermek. 
#u ana kadar bu yarı$maya 1250’den fazla ö%renc!m!z katıldı. Bu-
rada b!l!yorum !let!$!m ö%renc!ler!m!z de var. Genç arkada$larımızı 
bu yarı$maya önümüzdek! sene de katılmaya davet ed!yorum. Bu 
arada b!r burs programını da vurgulamak !ster!m. Avrupa Kolej!n!n 
Var$ova Natol!n’de Avrupa B!rl!%! mastır programı var. Müterc!m-
l!k-tercümanlık okuyan arkada$larımıza da açık ve Avrupa B!rl!%! 
Ba$kanlı%ımız da mümkün oldu%u ölçüde her yıl Natol!n’e Avrupa 
Kolej! mastırı !ç!n b!r veya !k! ö%renc!ye burs sa%lıyor, dolayısıyla 
arkada$larımızın bu bursa da ba$vurab!lecekler!n! hatırlatmak !s-
ter!m, ba$vuru !ç!n Avrupa B!rl!%! Ba$kanlı%ı web s!tes!ne bakab!-
l!rs!n!z. Bu arada 1982 yılında Bern’de kurulmu$ olan Avrupa Dev-
letler! Tercüme H!zmetler! Konferansı var. Bu konferansa Türk!ye 
de katılıyor; $u ana kadar Dı$!$ler! Bakanlı%ımız ve Avrupa B!rl!%! 
Ba$kanlı%ımız buna katıldı, hatta !k! yıl öncek! toplantısını Avrupa 
B!rl!%! Ba$kanlı%ında yapmı$tık. Bu da ülkem!z!n dünyadak! tercü-
me-çev!r! çalı$malarının !ç!nde yer alması ve bunları yönlend!rmes! 
açısından çok öneml!. Bu arada y!ne Avrupa B!rl!%! !le !$ b!rl!%! çer-
çeves!nde ülkem!zde !k! tane ün!vers!tem!z tercüme-müterc!ml!k 
konusunda mükemmel!yet merkez! olarak bel!rlend!. 2005 yılında 
Bo%az!ç! ve B!lkent Ün!vers!teler! aynı zamanda konferans çev!r-
menl!%! tezs!z yüksek l!sans programları da bu mükemmel!yet mer-
kezler! kapsamında yürütüleb!l!yor. Arkada$larımızın bu alana !lg! 
gösterecekler!n! üm!t ed!yorum. 

Sözler!m! yava$ yava$ tamamlayayım d!yorum, çok fazla uzun ko-
nu$mamak adına belk! sözler!m! d!j!talle$men!n de önem!ne vurgu 
yaparak tamamlamak !st!yorum. Bundan sonrak! çalı$malarda özel-
l!kle tercüme çalı$malarında d!j!talle$me çok öneml! ve Avrupa B!r-
l!%!’nde artık neredeyse b!r metn! b!r c!haza ver!yorsunuz aynı anda 
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tercümes!n! yüzde 90-95 !sabetle çıkarıyor. Bu deney!m! “Genç Çe-
v!rmenler Yarı$masına” katılan arkada$larımıza sunduk. Dolayısıy-
la b!z!m de d!j!talle$meyle e$ zamanlı olarak gerekl! adımları atmak 
!st!yoruz. Bu arada tab! d!j!talle$me ne kadar !ler! g!derse g!ts!n !n-
san unsurunun her zaman öneml! oldu%unu vurgulamak !st!yorum. 
Sonuçta aktaran !nsan, her ne kadar c!haz da olsa c!hazları yapan da 
!nsan ve !k! !nsan örne%!yle de !nsan faktörü örne%!yle de sözler!m! 
tamamlamak !st!yorum. B!r tanes!, ben b!r d!plomat olarak, masla-
hatgüzar olarak L!bya’da görev yaparken L!byalılar b!zden b!r $ey !s-
tem!$t!, b!raz da böyle ho$ olmayan b!r d!lle. B!z de b!r nota yazdık, 
aslında d!plomat!k d!le çok aykırı olmayan b!r $ek!lde cevap verm!$-
t!k. Fakat ertes! günü ben! L!bya Dı$!$ler! Bakanlı%ına ça%ırdılar ve 
ça%ırma neden!n! de söylemed!ler. Sonra anladık k! b!z!m Türkçe-
den Arapçaya tercüme eden tercümanımız “notada gere%!n! yapa-
rız” !fades!n! “s!ze hadd!n!z! b!ld!r!r!z” $ekl!nde tercüme ett!%! !ç!n, 
L!byalıların b!raz aya%ına basmı$ olduk. Dolayısıyla bu da !lg!nç b!r 
konu. Yan! sonuçta !let!$!m faktörü, !nsan faktörü her zaman önem-
l!. Sözler!m! belk! bazılarınızın da b!ld!%! b!r J!mmy Carter fıkrasıyla 
tamamlamak !st!yorum. B!l!yorsunuz J!mmy Carter ABD’de görev!-
n! b!t!rd!kten sonra Japonya’ya davet ed!l!yor b!r konu$ma !ç!n ve 
J!mmy Carter’! uyarıyorlar, d!yorlar k! Japonlar çok gülmez b!r de 
"ng!l!zceden Japoncaya tercüme oldukça vak!t alıyor, yan! öyle $ok 
ed!c! b!r fıkra bulmanız lazım k! hem kısa olmalı hem de Japonları 
gerçekten güldürecek kadar !y! b!r fıkra olmalı. J!my Carter ders!n! 
çalı$ıyor ve b!r fıkrayı kafasında oturtuyor. Sonra konferansa g!d!-
yor, ba$lıyor fıkrasını anlatmaya. Tercüman da tercüme ed!yor, sa-
lon gülmekten kırılıyor. J!my Carter d!yor k! “"nanamıyorum, ben!m 
fıkralarıma h!ç k!mse bu kadar gülmezd!. Japonlar zaten az gülen 
!nsanlar nasıl oldu bu fıkraya bu kadar gülündü” d!ye merak ed!yor 
ve tercümana, !nsanlar n!ye bu kadar güldü d!ye soruyor. Tercüman 
önce cevap verm!yor. Tekrar ısrar ed!nce, “Lütfen ben!m fıkralarım 
h!ç b!r zaman bu kadar gülünç kar$ılanmadı. Nasıl oldu da !nsanlar 
bu kadar güldü” d!ye sorunca, tercüman, “s!z!n çok kom!k b!r fık-
ra anlattı%ınızı söyled!m ve gülün ded!m. Onlar da güçlü b!r $ek!lde 
güldüler.”

Te$ekkür eder!m. 
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Prof. Dr. Fahrettt!n Altun | Cumhurba$kanlı%ı "let!$!m Ba$kanı

Saygıde%er hocalarım, kıymetl! m!saf!rler, çalı$tayımızın kıymetl! 
katılımcıları, Türk!ye Cumhurba$kanlı%ı "let!$!m Ba$kanlı%ımıza 
hep!n!z ho$ geld!n!z. Bu kıymetl! çalı$tayın çev!r! b!l!m çalı$mala-
rına, akadem! cam!amıza hayırlar get!rmes!n! temenn! ed!yorum. 
Türk!ye kültür hayatına olumlu katkılarda bulunmasını Cenab-ı 
Allah’tan n!yaz ed!yorum. Gerek Dı$!$ler! Bakan Yardımcımız Sayın 
Kaymakçı, gerek Anadolu Ajansı Yönet!m Kurulu Ba$kanı Sayın Ka-
ragöz öneml! hususların altını ç!zd!ler. Kend!ler!ne te$ekkür ed!yo-
rum. Çok kıymetl! hususları b!zlerle payla$tılar. B!z esas !t!barıyla 
$unu çok net b!r $ek!lde b!l!yoruz k! çev!r! faal!yet!, s!zler!n !ç!nde 
yer aldı%ınız çev!r! çalı$maları, her $eyden önce kültürel alanın zen-
g!nle$mes!n!n en öneml! tem!natlarından b!r!d!r ve küresel alanda 
küresel anlamda kar$ılıklı etk!le$!m! !çeren son derece d!nam!k, 
kültürler arası müzakerey!, entellektüel dünyalarımızın zeng!nle$-
mes!n! tem!n eden hayat! b!r !let!$!m çalı$masıdır esasında. B!z bu 
yönüyle sadece yıkıcı taraflarıyla etk!ler!yle öne çıkan, bu tarafla-
rıyla tartı$ılan, bu taraflarıyla hayatımıza etk! eden k!tle !let!$!m 
araçlarıyla !lg!l! olarak de%!l, yen! medya araçlarıyla !lg!l! olarak 
de%!l, aynı zamanda poz!t!f yönler!yle öne çıkan kültürel anlamda 
!n$a! özell!kler! olan !let!$!m çalı$malarıyla da !lg!l!y!z ve bu yönüy-
le baktı%ımızda !let!$!m!n kültürel dünyaları tahr!f eden de%!l aynı 
zamanda zeng!nle$t!ren boyutlarıyla yakın b!r $ek!lde !lg!lenmeye 
ve toplumumuzun gündem!ne bu hususları daha fazla ta$ımaya ça-
lı$ıyoruz. Bu do%rultuda b!rçok çalı$maya !mza atmaya çalı$ıyoruz. 
Bugün s!zlere bu öneml! toplantıyı ves!le kılarak payla$mak !st!yo-
rum. Dün !t!barıyla çıkan ve bugün !t!barıyla da p!yasaya sürülen 
“Engels!z Er!$!m ve "let!$!m” çalı$mamız bu anlamda b!z!m toplu-
mun farklı kes!mler!n!n !let!$!m!yle alakalı olarak gösterd!%!m!z !l-
g!ye b!r örnekt!r. 

Bu do%rultuda, bu çalı$mamızla gerek görme engell!ler gerek sa%ır 
ve !$!tme engell!ler !ç!n !let!$!m!n nasıl toplumsal dünyada kolay-
la$tırılab!lece%!yle !lg!l! b!r çerçeve olu$turmaya çalı$tık. Hacettepe 
Ün!vers!tes!yle beraber alanın öncü !s!mler! bu noktada çok olumlu 
katkılarda bulundular ve bu metn! b!z basab!ld!k. “Çev!r!de Söylem 
B!rl!%! ve Ortak D!l!n "n$ası” temasıyla b!r çalı$tay yapıyoruz. “Çe-
v!r! ve "let!$!m Çalı$tayı” yapıyoruz s!zler!n katkılarıyla. Burada b!z 
her $eyden önce bütüncül b!r !let!$!m stratej!s!n!n gere%! olarak bu 
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çalı$manın Türk!ye’m!ze, Türk!ye’m!z!n kültür dünyasına, Türk!-
ye’m!z!n entelektüel dünyasına çok olumlu katkılarda bulunaca%ını 
dü$ünüyoruz. 

B!z "let!$!m Ba$kanlı%ı olarak yürüttü%ümüz çalı$malarda her $ey-
den önce bu bütüncül !let!$!m stratej!s!n! b!r yakla$ım olarak be-
n!ms!yoruz. Gerek kamu d!plomas!s!, gerek halkla !l!$k!ler, gerek 
basın alanında yürüttü%ümüz çalı$malarda bu bütüncül !let!$!m 
stratej!s!n! ben!msemeye çalı$ıyoruz ve kamu kurum kurulu$larıy-
la, özel sektörle, s!v!l toplum kurulu$larıyla, ün!vers!telerle !$ b!rl!%! 
!çer!s!nde bu !let!$!m çalı$malarımızı yürütüyoruz ve bütüncül b!r 
!let!$!m stratej!s! !çer!s!nde faal!yetler!m!z! devam ett!r!yoruz. En 
temel kaygımız, her $eyden önce “Türk!ye” markasını güçlend!r-

PROF. DR. FAHRETTT!N ALTUN | CUMHURBA"KANLI#I !LET!"!M BA"KANI



22  |  ÇEV#R#DE SÖYLEM B#RL#$#  VE ORTAK D#L#N #N%ASI

mek ve bu do%rultuda yürüttü%ümüz çalı$malarda ülkem!z!n mev-
cut potans!yel!n!, kapas!tes!n! ortaya koymak ve bütün dünyaya 
Türk!ye’n!n bu gücünü ve kapas!tes!n! en do%ru $ek!lde, en do%ru 
araçlarla, do%ru ve güven!l!r b!r $ek!lde aktarmaya gayret ed!yoruz. 
Yürüttü%ümüz çalı$malarda ku$kusuz devlet!m!z!n söylem b!rl!%!n! 
tes!s etmek en öneml! gayretler!m!zden b!r tanes!d!r. Y!ne bu !k! he-
defe, “Türk!ye” markasını güçlend!rme ve devlet!n söylem b!rl!%!n! 
tes!s etme amacına uygun olarak b!r d!%er gayret!m!z de kurumsal, 
kamusal !let!$!m standartlarını bel!rlemek ve bunları koord!ne et-
mek, devlet!m!z!n !lg!l! kurum ve kurulu$larıyla b!rl!kte e$ güdüm 
hâl!nde bu alanda çalı$maları sürdürmekt!r. Esas !t!barıyla b!z çe-
v!r!de ortak d!l ve söylem b!rl!%!n! bu çerçevede de%erl! görüyoruz 
ve bu anlamda yürüttü%ümüz bu çalı$tayı da, Tercüme Da!res! Ba$-
kanlı%ımızın öncülük ett!%! bu çalı$tayı da bu noktada son derece 
de%erl!, son derece öneml! buluyoruz. N!tek!m bu alanda yürüttü-
%ümüz, Sayın Bakan Yardımcımızın da vurguladı%ı üzere öneml! b!r 
çalı$mamız oldu: “Kamu Ter!m Bankası.” "lk baskısını b!z bu $ek!lde 
yaptık. "lk ba$ladı%ımızda 7. 000 ter!mle ba$ladık ve katılımcı b!r 
yakla$ımla farklı kurum ve kurulu$ların tems!lc!ler!n!n katkılarıyla 
$u an !t!barıyla 10. 000 ter!me çıkardık ve on !k! kurumun katkısıyla 
bu noktada bu çalı$ma gün yüzüne çıkmı$ oldu. Kamu d!plomas!-
s!nden hukuk alanına, s!yaset b!l!mden ekonom!ye, sosyoloj!ye on 
b!r alt kategor!de temel ter!mler!n ortak b!r perspekt!fle, ortak b!r 
kavramsal çerçeve !çer!s!ne oturtulmasıyla !lg!l! öneml! b!r gayret 
ortaya koymu$ olduk. Bu noktada bu çalı$maya katkı veren arkada$-
larımı, Tercüme Da!res! Ba$kanlı%ını, çalı$anlarını tebr!k ed!yorum. 

Türk!ye’m!z adına Türk!ye’m!z!n kamu d!plomas!s! adına öneml! 
gördü%ümüz b!r çalı$mamız daha var. Bunu da özell!kle bu toplantı 
ves!les!yle s!zlerle payla$mak !st!yorum. B!z hatrı sayılır b!r süred!r 
ülkem!z!n adının uluslararası platformlarda “Türk!ye” olarak kul-
lanımına yönel!k çalı$malar yapıyoruz, kampanyalar düzenl!yoruz 
ve bu anlamda b!r farkındalık olu$turmaya çalı$ıyoruz. Ne mutlu k! 
geçt!%!m!z günlerde Cumhurba$kanımız Sayın Recep Tayy!p Erdo-
%an’ın !mzasıyla b!r genelge yayımlandı ve bu genelgeyle b!rl!kte, 
ülkem!z!n kurum ve kurulu$larının d!%er devletlerle, uluslararası 
kurumlarla ürett!kler! y!ne met!nler aracılı%ıyla sürdürdükler! !le-
t!$!m faal!yetler!nde “Türk!ye” !bares!n!n kullanımı net b!r $ek!lde 
!fade ed!ld!. Cumhurba$kanlı%ı genelges!yle b!rl!kte artık “Türk!ye” 
!bares!n!n kullanımı Türk!ye’n!n uluslararası alanda kurumlarının 
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tems!lc!ler!n!n “Türk!ye” !bares!n! kullanmaları b!r $art olarak öne 
çıkmı$ oldu. Bu ves!leyle buradan da müsaaden!zle b!r ça%rıda bu-
lunmak !st!yorum. Akadem! dünyamız, s!v!l toplum kurulu$larımız, 
kamu personeller!m!z, medya mensuplarımız, stratej!k dü$ünce 
kurulu$larımız, bu do%rultuda ne olur artık bütün uluslararası plat-
formlarda ürett!kler! met!nlerde, yaptıkları yazı$malarda “Türk!ye” 
!bares!n! kullansınlar ve hep b!rl!kte bu noktada ülkem!z!n !sm!n!n 
uluslararası platformlarda do%ru b!r $ek!lde telaffuz ed!lmes!n! te-
m!n etm!$ olalım; z!ra b!z bu noktada bu hususun “Türk!ye” mar-
kasının daha da güçlend!r!lmes! ve söylem b!rl!%!n!n tes!s! adına 
öneml! oldu%unu dü$ünüyoruz. 

Bu noktada “Türk!ye” markamızın daha da güçlend!r!lmes! do%rul-
tusunda yürüttü%ümüz, önemsed!%!m!z b!r ba$ka projeden daha 
bahsetmek !st!yorum. Y!ne Yunus Emre Enst!tüsü !le !$ b!rl!%! hâ-
l!nde ülkem!zdek! uluslararası medya mensuplarına yönel!k b!r ça-
lı$ma yürütüyoruz. Ülkem!zdek! uluslararası medya mensuplarına 
Türkçe e%!t!m! ver!yoruz ve dokuz ay boyunca süren bu e%!t!mle b!r-
l!kte uluslararası basın mensuplarımızın Türk!ye’de faal!yet göste-
ren uluslararası medya mensuplarının Türkçe ö%renmeler!n! tem!n 
ed!yoruz. Çünkü uluslararası basın mensuplarının Türk!ye’y! tak!p 
ederken Türk!ye’y! Türkçe tak!p etmeler!n! önems!yoruz. Kültürel 
anlamda bu yakınlı%ı tem!n edeb!lmeler!, kültürel anlamda gerçek 
boyutlarıyla h!ssedeb!lmeler! ve do%ru b!r $ek!lde ülkem!z! bütün 
dünyaya anlatab!lmeler! böylel!kle daha da kolayla$ab!lecek d!ye 
dü$ünüyoruz ve bu do%rultuda b!r çalı$ma yürütüyoruz. N!tek!m 
geçt!%!m!z günlerde Sultan Ahmet’te "stanbul Bölge Müdürlü%ü-
müzde bu e%!t!m! ba$arıyla tamamlayan uluslararası basın men-
suplarına sert!f!kalarını verd!k ve son derece olumlu etk!le$!mler!n 
oldu%u güzel b!r toplantı gerçekle$t!rd!k. 

Bu çalı$tayda, “"let!$!m ve Çev!r! Çalı$tayı”nda !let!$!m, medya, d!p-
lomas! alanlarında çev!r! faal!yetler!ne da!r farkındalı%ı arttırmak, 
öte yandan kamu kurumlarındak! çev!r! süreçler!nde ya$anan so-
runları ve muhtemel sorunları tesp!t ed!p çözüm öner!ler! gel!$t!r-
mek !st!yoruz. Bu do%rultuda çalı$taya katkı verecek olan hocaları-
mızın katkılarını son derece öneml! görüyoruz. Sadece b!r akadem!k 
müzakere ve etk!le$!m olarak de%!l, burada konu$ulacak olan konu-
ların pol!t!kaya dönmes! !ç!n el!m!zden gelen bütün gayret! verece-
%!m!z! de burada !fade etmek !st!yorum. 
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Bugün ülkem!z bölges!nde kend! aleyh!ne kurulan stratej!k oyunları 
bozma kapas!tes!ne ha!z güçlü b!r bölgesel aktör konumundadır. Sa-
dece bu anlamda oyunbozan de%!l aynı zamanda düzen kuran, !st!k-
rar sa%layan, bölge barı$ına olumlu katkılarda bulunan b!r ülke ko-
numundadır. Y!ne bu do%rultuda Cumhurba$kanımızın l!derl!%!nde 
ülkem!z küresel meselelere de taraf olan, hatta ve hatta küresel v!c-
danın ses! olan b!r ülke konumundadır ve bölgesel ve küresel an-
lamda sah!p oldu%umuz bu öz güven!n en öneml! sermayelerden b!r! 
oldu%unu dü$ünüyoruz. "nanıyorum k! bölgesel ve küresel anlamda 
sah!p oldu%umuz bu öz güven kültürel anlamda da çok daha güçlü 
b!r $ek!lde kar$ılıklarını buldu%unda ülkem!z daha da güçlenecek, 
daha da büyüyecekt!r. N!hayet!nde hep!m!z $unun farkındayız k!, 
çev!r! faal!yet! artık !ç!nde bulundu%umuz uluslararası ortamda tek 
taraflı b!r faal!yet olamaz. Sadece Batılı met!nler!n Türk!ye’ye, Türk 
kültür dünyasına ta$ındı%ı b!r faal!yet olamaz. E%er kültürel zeng!n-
l!%!m!z! önems!yorsak, e%er kültürel çe$!tl!l!%!m!z! önems!yorsak bu 
noktada çev!r! faal!yet!n!n çok taraflı olması, kültürler arası etk!le-
$!m! gerçek anlamda tem!n eden öneml! !let!$!m araçlarından b!r! 
olması gerek!r. Bu yönüyle b!z, sadece b!r d!lden b!r d!le de%!l, b!rçok 
farklı d!l arasında gerçekle$mes! gereken b!r etk!nl!k olarak çev!r! 
faal!yet!n! görüyoruz ve bu yönüyle de kültürel hayatımızın zeng!n-
le$mes!ne çok öneml! b!r katkıda bulundu%unu dü$ünüyoruz. Ge-
rek farklı d!llerden Türkçem!ze yapılacak olan çev!r!ler, gerekse de 
Türkçem!z!n temel met!nler! ba$ta olmak üzere kültür dünyamızın 
seçk!n eserler!n!n b!rçok farklı d!le çev!r!s! son derece hayat!d!r ve 
bu noktada gerek yürütülen faal!yetler!n zeng!nle$t!r!lmes! gerekse 
de e%!t!m faal!yetler!n!n bu do%rultuda kökle$t!r!lmes!, daha da ge-
n!$lemes! öneml!d!r d!ye dü$ünüyoruz. Türk!ye’m!z!n kültürel zen-
g!nl!%!n! bütün dünyaya anlatmalıyız. B!z "let!$!m Ba$kanlı%ı olarak 
kamu d!plomas!s! stratej!k !let!$!m aygıtları aracılı%ıyla, bu yöntem-
ler!n !mkânlarını kullanarak el!m!zden geld!%!nce bunu yapmaya 
çalı$ıyoruz ve çev!r! faal!yetler!n!n de bu noktada öneml! b!r araç 
oldu%unu dü$ünüyoruz. 

Elbette çev!r! faal!yet!n!n en öneml! unsuru d!l. Bu noktada d!l!m!z! 
korumak, d!l!m!z! ya$atmak, d!l!m!z!n muhkemle$mes!n! daha da 
tem!n etmek h!ç ku$kusuz kültür !nsanlarının en öneml! vaz!fele-
r!nden b!r tanes!. Geçm!$te oldu%u g!b! d!le yönel!k !deoloj!k kay-
naklı sosyal mühend!sl!k projeler!nden de arındırılmı$, bugün ya$a-
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dı%ımız $ekl!yle yabancı d!ller!n !st!lasına yönel!k güçlü b!r gayret, 
güçlü b!r koruma kalkanı olu$turulmu$ b!r $ek!lde d!l!m!z! koruma 
yönünde gayretler!m!z! sürdürmel!y!z. Ben bu noktada, bu çalı$ta-
yımızın ülkem!z!n kültürel zeng!nl!%!n!n pek!$t!r!lmes!, muhkem-
le$t!r!lmes! adına, çev!r! b!l!m alanının, Türk!ye’dek! !let!$!m ça-
lı$malarının daha da zeng!nle$t!r!lmes! adına öneml! b!r kazanım 
oldu%unu dü$ünüyorum. Bu çerçevede s!z de%erl! hocalarımın bura-
dak! varlı%ı dolayısıyla te$ekkür ed!yorum, burada çalı$tay boyunca 
yapaca%ınız katkılar dolayısıyla da $!md!den te$ekkürler!m! !let!yo-
rum. Geld!%!n!z !ç!n sa% olun, Allah’a emanet olun. 
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v

Çev!r!de Söylem B!rl!"! ve 
Ortak D!l!n "n#ası

1. Söylem B"rl"#" ve Ter"m Çalı!maları

“Söylem, b!r !let!n!n sadece !çer!"!n! de"!l tüm 
boyutlarını kapsar.”
Prof. Dr. Füsun Ataseven

Her söylem!n ardında b!r de%erler d!zges!, buna ba%lı olarak 
da b!r anlamlandırma ve yorumlama b!ç!m! vardır.

Küreselle$en dünyada s!yaset de uluslararasıla$mı$, 
dolayısıyla çev!r!n!n önem! artmı$tır. Söylenen sözün tüm 
dünyaya hızla ula$masına zem!n hazırlayan d!j!talle$me, 
ülkeler adına söz söyleyen tarafların söylem tutarlılı%ını 

zorunlu kılmaktadır. Aynı kurum, kurulu$ ya da ülke adına 
söz söyleyen tarafların ortak b!r d!l kullanması söylemler!n 

tutarlılı%ı açısından oldukça öneml!d!r.

B!r ülken!n ben!msey!p yürüttü%ü pol!t!kaların, tezler!n 
veya anlatmak !sted!%! h!kâyen!n ulusal kamuoyuna 

ula$masının yanı sıra yabancı kamuoylarına bu söylem!n!n 
aktarılması da bu sayede mümkündür.
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Prof. Dr. Füsun Ataseven | B!lkent Ün!vers!tes! "ng!l!zce, Fransızca 
Müterc!m ve Tercümanlık Bölüm Ba$kanı

Herkese merhaba. Sayın Ba$kan, sevg!l! meslekta$larım, çok sevg!l! 
katılımcılar… Böyles! güzel b!r çalı$tayda b!r arada olmaktan son de-
rece mutluyum. Hep!n!z ho$ geld!n!z. 

Çalı$tayı düzenleyen, eme%! geçen herkese tek tek te$ekkür ed!yorum. 

“Söylem” sözcü%ü çok de%!$!k anlamlarda kullanılan b!r sözcüktür. 
K!m!ne göre söz anlamında kullanılır, k!m! söylev, k!m! b!çem anla-
mında kullanır. Roland Barthes !se yazı d!ye adlandırır söylem!. K!m! 
her türlü dü$üncen!n anlatımı olarak algılar, k!m! bamba$ka anlamla 
donatır. Barbara Johnston söylem! $öyle !fade eder: “Söylem dünya 
tarafından b!ç!mlend!r!l!r ve söylem dünyayı b!ç!mlend!r!r. Söylem 
d!l tarafından b!ç!mlend!r!l!r ve söylem d!l! b!ç!mlend!r!r. Söylem k!-
$!ler tarafından b!ç!mlend!r!l!r ve söylem k!$!ler! b!ç!mlend!r!r.” Söy-
lem k!$!n!n !ç!nde ya$adı%ı kültüre, sosyalle$t!%! toplumsal gruplara, 
sınıfsal konumuna, e%!t!m!ne, mesle%!ne da!r !zler ta$ıdı%ından b!rey-
sel oldu%u kadar sosyal b!r olgudur. Söylem b!r !let!n!n tüm boyutla-
rını; sadece !let!n!n !çer!%!n! de%!l onu d!le get!ren k!m, neye dayana-
rak söylüyor ve söyleyenler söyled!kler! !le ney! aktarmak !st!yor g!b! 
bütün bu anlamları kapsar. Be$er! b!l!mlerde söylem f!kr!n!n kuru-
cusu M!chel Foucault, söylem! $u $ek!lde tanımlar: “Tüm dünyayı ve 
!nsanları $ek!llend!ren ancak sınırları bel!rleneb!lecek ve sarsılab!le-
cek olan dü$ünceler, !nanı$lar, yargılar, de%erler, semboller, kel!meler, 
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harfler, kurumlar, normlar, gelenekler ve d!lden olu$an ve !çer!s!nde 
b!rçok h!yerar$!k yapıyı, güç !l!$k!s!n! bulunduran dev b!r organ!zma-
dır. Tahs!n Yücel !se “Söylemler!n "ç!nden” adlı denemes!nde, söylem 
sözcü%ü !ç!n Roland Barthes’a gönderme yaparak, yazarın söylem!n! 
zaman dı$ı b!r tür yazınsal b!ç!mler ambarından seçemeyece%!ne, be-
l!rl! b!r yazarın olası söylemler!n! tar!h!n ve gelene%!n baskısı altında 
bel!rled!%!ne göre bel!rl! dönemlerde, bel!rl! etk!nl!k ya da !lg! alanla-
rında, aynı zamanda hem özgül hem ortak b!r söylem olu$turdu%unu 
söyler. Söylem sözcü%ünün b!rçok kar$ılı%ı bulunur. B!l!m söylem!, 
hukuk söylem!, tanıtım söylem! g!b!. Tüm bu ortak ve özgül söylem 
b!ç!mler! bütüncül olarak ele alındı%ında, ça%ımızın ve toplumumu-
zun yönel!mler!n! anlama konusunda ayrıcalıklı araçlar olu$turur-
lar. Söylem özünde b!r bakı$ açısının ürünüdür. Ortak söylemler söz 
konusu oldu%unda söylem!n kurgusundan, ter!mler!nden, ter!mler! 
arasında kurulan ba%ıntılardan yansıyan anlamlar, !$levler, de%er-
ler !çer!%!n dolaylı ürününü olu$tururlar. Her d!l!n aynı zamanda b!r 
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MÜTERC!M VE TERCÜMANLIK BÖLÜM BA"KANI
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yorumlama, sınıflandırma ve de%erlend!rme b!ç!m! oldu%una göre, 
söylemler!n de dolaylı olma özell!%!n!n daha da bel!rg!n olması do%al 
b!r sonuçtur. Bu bakımdan her söylem!n ardında b!r de%erler d!zges!, 
buna ba%lı olarak da b!r anlamlandırma ve yorumlama b!ç!m! vardır. 
B!r ülken!n ben!msey!p yürüttü%ü pol!t!kaların, tezler!n veya anlat-
mak !sted!%! h!kâyen!n ulusal kamuoyuna ula$masının yanında b!r 
de yabancı kamuoylarına bu söylem!n!n aktarılması söz konusudur. 
Dünyanın g!derek daha fazla küreselle$mes! beraber!nde s!yaset!n de 
daha uluslararası b!r boyut kazanması sonucunu do%urmu$tur. S!yas! 
kararların etk!ler! ülke sınırlarının ötes!ne ula$makta ve s!yas! aktör-
ler de aldıkları kararları ya da beyanatları artık uluslararası b!r k!tleye 
h!taben ve onları d!kkate alarak yapmak durumundadırlar. Günümüz 
teknoloj!s!n!n beraber!nde get!rd!%! hızlı d!j!talle$me, söylem!n anın-
da dünyanın farklı yerler!ndek! çok sayıda k!$!ye ula$ması anlamına 
gelmekted!r. Sınırlar ötes!nde !let!$!m kurmak, d!ller arasında !let!$!m 
kurmayı gerekt!r!r. Bu da yazılı ve sözlü çev!r!n!n pol!t!k ba%lamlarda 
sık sık öneml! b!r rol oynadı%ı anlamına gel!r. Uluslararası s!yaset ala-
nında gerçekle$en resmî devlet z!yaretler!, ortak basın toplantıları ve 
ortak üret!lm!$ pol!t!ka beyanları g!b! söyleme dayalı etk!le$!mler ve 
ürünler, !çler!nde çev!r! faal!yet!n! de barındırır. Örne%!n gazetec!ler 
haberler!n hazırlanmasında g!rd! olarak çev!r!lerden yararlanmakta-
dırlar. Bu çerçevede çev!rmenler!n, söylem!n! aktardı%ı kurumun po-
l!t!kaları, duru$u ve tezler!n! anlatma noktasında b!r taraftan çok !nce 
b!r ç!zg! üzer!nde kend!ler!ne manevra alanı olu$turmaya çalı$ırken, 
d!%er taraftan söz konusu kurumun hassas!yetler!n! de göz önünde 
bulundurmaları gerekmekted!r. Bu faktörlerden b!r! de d!l b!rl!%!d!r. 
Aynı kurum, kurulu$ ya da ülke adına söz söyleyen tarafların, hep-
s!n!n ortak b!r d!l kullanması söylemler!n tutarlılı%ı açısından çok 
öneml!d!r. Söylemdek! tutarlılı%ın yanı sıra öneml! olan b!r d!%er hu-
sus !se söylem!n hedef d!ldek! do%allı%ıdır. Çev!r! kokan b!r söylem, 
kar$ı d!lde hem asıl ver!lmek !stenen mesajı hem de anla$ılırlı%ını 
y!t!rmekle kalmayıp söylem!n kal!tes! hakkında da olumsuz b!r !maj 
olu$turmaktadır. Bu nedenle yabancı kamuoylarına h!tap eden söy-
lemler!n, ürün ve !çer!kler!n gel!$t!r!lmes! noktasında hedef d!l! ana 
d!l yetk!nl!%!nde konu$ab!len ve kullanab!len uzmanların sürece dâ-
h!l ed!lmes! çok öneml!d!r. Bütünlüklü b!r !let!$!m stratej!s! olu$turma 
çabalarında d!l ve söylem b!rl!%!n!n sa%lanması öneml!d!r. Kamu sek-
töründe yürütülen çev!r! faal!yetler!nde ortak b!r d!l olu$turmak, söy-
lem b!rl!%! sa%lamak da bu m!syonun en öneml! parçalarından b!r!d!r. 
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D!ller arası çev!r! yapmak, yabancı d!lde dü$ünülüp !fade ed!lm!$ b!r 
söylem!, erek d!lde dü$ünüp yen!den !fade etmek demekt!r. Çev!r! d!-
l!n!n çevr!len d!lden ba%ımsız b!r kurulu$u, kend!ne özgü sözcükler! 
ve kuralları oldu%u h!ç unutulmamalıdır. Çev!r! !lk d!l d!le get!r!ld!-
%!nde yabancı kalmamakla b!rl!kte, kend! d!l ortamının gerekler!ne 
de ayak uydurmak zorundadır. Çevr!len çev!r! yapıtında yen!den çev-
r!lm!$t!r. Çev!r! d!l!ne ula$mayan b!r $ey o d!l! konu$anlar !ç!n yoktur. 
Bu ba%lamda çev!r! yaratıcıdır. Çev!rd!%!ne varlık kazandırır. Öyle k! 
asıl dünya özgün b!r çev!r! yapıtıdır. Her öteye bu yapıttan kalkılarak 
g!d!l!r. Ak$!t Göktürk’e göre çev!r!; anlamın yabancı b!r d!lden tanıdık 
b!r d!le aktarılması de%!ld!r yalnızca. Her d!l bell! b!r kültürün gös-
tergeler d!zg!s!yle, bell! uzla$ımlar, töreler, davranı$lar, de%er ölçüle-
r!yle kısacası somut !nsan ya$amıyla !ç !çed!r. Tek tek d!ller ötes!nde 
b!r ortak d!ld!r çev!r!. D!ller!n d!l!d!r. Özel b!r konu alanına -örne%!n, 
tıp, hukuk, mühend!sl!k, kütüphane b!l!m! veya sanat tar!h! g!b!- a!t 
sözlüksel ö%eler!n ve ter!mler!n toplanmasını, !$lenmes!n!, tanımlan-
masını ve sunumunu !çeren b!r d!s!pl!n olarak term!noloj!, çev!r! ça-
lı$malarının temel!nde kend!ne yer bulmaktadır. 

Çev!r!n!n gerçekle$t!r!leb!lmes! !ç!n metne !l!$k!n özel ter!mler! ara$-
tırmak zaman alıcı ve emek gerekt!ren yo%un b!r görev olab!l!r. Her 
yen! metn!n çev!r!s!nde bu ara$tırmayı tekrarlamanın mantıklı ol-
madı%ı uzun zamandır kabul ed!lmekted!r. Bu nedenle de günümüz-
de çev!rmenler !lg!l! term!noloj!k b!lg!ler! tak!p etmen!n önem!n! her 
zamank!nden daha fazla kabul etmekted!rler. Çev!rmenler!n b!reysel 
çalı$ması, örgütlenme eks!kl!%!, !let!$!m kopuklu%u, standard!zasyon 
eks!kl!%! g!b! konular neden!yle yabancı ter!mler!n Türkçeye aktarımı 
konusunda fazlaca farklılıklar bulunmaktadır. Çe$!tl! alanlarda çalı$an 
çev!rmenler kend! b!reysel çev!r! süreçler!nde el!m!zde var olmayan 
ter!mlere kar$ılıklar get!rm!$ler, zaman !ç!nde de aynı ter!me kar$ılık 
gelen b!rçok farklı ter!m üretm!$lerd!r. Fakat b!lg!sayar destekl! çev!r!-
ler!n de hız kazanması ve çev!rmenlere çe$!tl! ver! !$leme araçları sun-
ması !le term!noloj!de ortak b!r paydaya yakla$ıldı%ı da görüleb!lmek-
ted!r. Ter!m b!rl!%!n!n olu$turulması kadar korunması da öneml! b!r 
kavramdır. Bu durumda çev!rmen!n !$!n!n en yüksek en öneml! yön-
ler!nden b!r! term!noloj!n!n yönet!m!d!r. “Ona maruz kalmak bel!rl! 
ba%lamlarda do%rulu%unu veya uygunlu%unu de%erlend!rmek, depola-
mak ve ger! get!rmekt!r” der Rob!nson. Term!noloj! yönet!m s!stemler!, 
b!r çev!r! sürec!nde üret!len ter!mler! tanımlama, saklama, yönetme 
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ve sürdüreb!l!r olmayı !çer!r. Term!noloj! yönet!m! sayes!nde ter!m 
kayıplarını saklayan güncelleyen ve term!noloj!de tutarlılı%ı sa%layan 
öncek! bellek çev!r!ler! !$ler kılmak, ter!m b!rl!%! yaratmada ve yen!den 
kullanıma sokmakta ver!ml! olab!l!r. Etk!l! b!r term!noloj! yönet!m! za-
man baskılarının oldu%u bu ça%da ver! kal!tes!n! arttırmaya ve çev!r! 
!ç!n ger! dönü$ süreler!n! azaltmaya yardımcı olab!l!r. Bazı term!noloj! 
araçları ter!m b!rl!%! olu$turulurken s!stemat!k b!r !zle%e sah!p olma-
ya yardımcı olurlar. Ter!m kayıtları, ter!m bankaları ve ter!m tabanları, 
term!noloj! yönet!m s!stemler!, ter!m çıkarma araçları g!b!. 

Söylem b!rl!%! aynı zamanda ter!mlerde standard!zasyon kavramını 
da beraber!nde get!rmekted!r. Uluslararası Standard!zasyon Örgütü 
("SO) $u ana kadar yalnızca ter!m çalı$malarına yönel!k y!rm!den faz-
la standart belges! üretm!$t!r ve bu belgeler düzenl! aralıklarla gün-
cellenmekted!r. Bu ba%lamda üret!lm!$ "SO standartlarının bazıları 
da Türk Standartları Enst!tüsü tarafından Türkçeye çevr!lerek ulusal 
standartlar olarak kullanılmaktadır. 2005 yılında kabul ed!len “Ter-
m!noloj!n!n Standartla$tırılması "ç!n Proje Üret!m Kılavuzu” ve 2015 
yılında çıkan “Term!noloj! Çalı$ması Kavramlarının ve Ter!mler!n!n 
Uyumla$tırılması” ba$lıklı ulusal standartlar örnek göster!l!r k! b!z 
bunlardan çok yararlanıyoruz. 

Uluslararası düzeyde söylem b!rl!%!nden çok ter!m b!rl!%!n!n sa%lan-
masına önem ver!ld!%!n! görüyoruz. Örne%!n !k! resmî d!ll! ülkelerden 
Kanada da ter!m b!rl!%!n!n sa%lanması amacıyla 1974 yılında dı$!$ler! 
bakanlı%ına ba%lı tercüme bürosu, tüm kamu h!zmetler!nde term!no-
loj!n!n standartla$tırılması !ç!n görevlend!r!lm!$t!r. Kanada tercüme 
bürosunun parlamento ve federal hükümete h!zmet sa%ladı%ı unu-
tulmamalıdır. Bu görevlend!rme sonucunda “term!yum” adı ver!len 
ter!m bankası Montreal Ün!vers!tes!nden alınarak gel!$t!r!lm!$ ve 
günümüzdek! son derece gen!$ kapsamlı hâl!ne er!$m!$t!r. Ver! ban-
kası hem çev!r!ye yönel!k !ht!yaçların kar$ılanmasında öneml! rol 
oynamakta, hem de ülkedek! pek çok çev!r! faal!yet!nde kullanılacak 
ter!mler !ç!n b!r referans olu$turmaktadır. Benzer $ek!lde tüm üye ül-
keler!n resmî d!ller!nde ter!m ver!s! g!r!len Avrupa !ç!n “Etk!le$!ml! 
Ter!m Bankası” adlı ter!m bankasını kullanıcılara açık er!$!me sun-
mu$, üstel!k dosya formatlarında !nd!r!lmes!n! sa%layarak da b!lg!-
sayar destekl! çev!r! araçlarıyla bütünle$!k olarak çalı$masına !mkân 
verm!$t!r. 2004 yılından ber! kullanılan bu ter!m bankası, çok d!ll! 
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ter!m ver! tabanlarının dı$a aktarılmasına !mkân sa%layacak $ek!lde 
tasarlanmı$tır. #üphes!z ter!m çalı$malarının hem çev!rmenler hem 
de sahada bu ter!mlerle !let!$!m kuran profesyoneller arasında yay-
gınla$masını sa%lamak, söz konusu çalı$maları açık er!$!mle ve hatta 
düzeltme süreçler!n!n tanımlanması !le güncellemeye uygun hale ge-
t!r!lmes!yle mümkündür. 

Çev!r! b!l!m alanında akadem!syenler!n, !lg!l! kamu kurumlarının 
yönet!c!ler!n!n ve çalı$anlarının katılımıyla düzenlenen “Kamuda 
Tercüme Çalı$tayı” bu do%rultuda atılmı$ öneml! b!r adımdır. "let!-
$!m ve Çev!r! Çalı$tayı olarak düzenlenen bugünkü toplantımızın 
ara ba$lıkları !se kamu kurumlarında çev!r! ve term!noloj! çalı$ma-
ları, medya ve basın çev!r!s!, s!yaset !le d!plomat!k metn!n çev!r!s!-
d!r. Sonuç olarak, uluslararası s!yaset alanında vuku bulan resmî 
devlet z!yaretler!, ortak basın toplantıları ve ortak üret!lm!$ pol!t!ka 
beyanları g!b! söylemsel olaylar oldukça karma$ıktır. Bunlar aynı za-
manda çev!r! unsurları !çeren söylemsel olaylardır. Bu unsurlar ara-
sında örnek konu$ma çev!r!ler!n!n hazırlanması, ortak mektupların 
çok d!ll! vers!yonlarının hazırlanması ve basın toplantılarında sözlü 
çev!r! yapılması da yer almaktadır. Dahası bu söylemsel olaylar ve 
bunların ürünü olan met!nler, s!yas! kurumların kend! kanalları ve 
k!tlesel medya aracılı%ıyla yen!den ba%lamsalla$tırılmaktadır. Yazılı 
çev!r! ve sözlü çev!r! sıklıkla bu süreçlere dâh!l ed!lmekted!r. Çev!r! 
faal!yetler!n!n ortaya çıktı%ı ve gerçekle$t!r!ld!%! s!yas! kurumları ele 
aldı%ımızda yazılı çev!r! ve sözlü çev!r! çok daha karma$ık b!r role bü-
rünür. S!yaset alanında çev!r! unsurları barındıran söylemsel olaylar 
bell! aktörler tarafından ba$latılır, gerçekle$t!r!l!r ve !zlen!r. Dolayı-
sıyla metotları ve bunların temel!nde yatan pol!t!kaları anlamak !ç!n 
te$k!lat yapısı, etk!le$!mler g!b! hususları ara$tırmak gerekmekted!r. 

D!kkat!n!z ve sabrınız !ç!n çok te$ekkür ed!yor, bugünkü çalı$tayın 
çok ver!ml! geçmes!n! d!l!yorum. Te$ekkür eder!m. 

2. Ter"m Türetmede Çev"r"n"n Rolü

Prof. Dr. M!ne Yazıcı | "stanbul Ün!vers!tes!

"nsan hakları b!ld!rges!nden ba$lamak !st!yorum. 27. maddede $öyle 
!fade ed!l!yor: “Herkes toplulu%un kültürel ya$amına özgürce katıl-
ma, sanattan yararlanma ve b!l!msel gel!$meye katılarak onun yarar-
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larını payla$ma hakkına sah!pt!r.” Buradan yola çıkarak $u sorunları 
gündeme get!rd!k. Çev!r!n!n ya da çev!rmen!n b!lg! payla$madak! 
rolü ned!r? Ter!mler!n b!lg! payla$ılmasındak! rolü ned!r? Ter!mle-
r!n payla$ılmasında çev!r!de ba$vurulan yöntemlerle ter!m türetme 
yöntemler! örtü$ür mü? Örtü$se b!le çev!rmen!n aktardı%ı her ter!m 
kabul görür mü? Bu soruları yanıtlamak !ç!n öncel!kle ter!m ned!r, 
sözcüklerden farkı ned!r, sorularına yanıt vermek !st!yorum. 

Yen! b!lg!n!n ta$ınmasında k!mler rol oynar? Uzmanlık alanı çev!r!-
s!nde kar$ıla$ılan en büyük sorun, yen! b!lg!n!n erek kültüre ta$ınma-
sıdır. Yan! hedef kültüre ta$ınmasıdır. Bu yen! b!lg! $!md! KOV"D sal-
gınında oldu%u g!b! b!nlerce ter!m! de beraber!nde get!r!r. Ben b!raz 
Türkçe ver!s!yle !lg!lend!%!m !ç!n bazı örnekler!m! oradan verd!m. 
Sa%lık Bakanlı%ının web sayfasındak! KOV"D ter!mces! de her kes!m 
!nsana sa%lı%ıyla !lg!l! b!r konuda b!lg!lend!rme hamles! ta$ır. Bu ha-
reket!n ardından Türk D!l Kurumunun ün!vers!teler!n özell!kle tıp 
fakülteler! ve !lg!l! bölümler!yle !let!$!me geç!p örne%!n pandem!, f!l-

PROF. DR. M!NE YAZICI | !STANBUL ÜN!VERS!TES!
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yasyon, entübe g!b! ter!mlere kar$ılık araması, her kes!me korona v!-
rüse kar$ı ana d!l!nde b!lg!lend!rme amacı ta$ır. Çev!r! yoluyla ansı-
zın hayatımıza g!ren bu sözcüklere kar$ılık bulmak !se çev!rmen!n 
yetk! sınırlarını a$ar. Bu durum yen! ter!mler!n aktarılmasında alan 
uzmanı ve term!nologları da devreye sokar. Yen! ter!m ne zaman 
olu$turulur, yan! b!z yen! ter!m! bu durumda ne zaman olu$turuyo-
ruz? Cabré’ye göre kavrama kar$ılık sözcük ortada yoksa, yen! ter!m 
olu$turulur. Yan! yabancı d!llerde bu yen! ter!me, yen! sözcü%e “neo-
loj!zm” den!l!yor, yen! ter!me de “neon!m” den!l!yor, yan! !k!s!n! b!rb!-
r!nden ayırt etm!$ler. Kavrama kar$ılık sözcük ya da ter!m yoksa bu-
nun !ç!n bu konuda Türkçede öner!de bulunanlar neon!me 
“olu$turum” ter!m!n!, kar$ılı%ını bulmu$lar. Artsüreml!l!k; yan! b!r 
ter!m çok yakın b!r zamanda ortaya çıktıysa, yan! geçm!$te kullanıl-
madıysa o zaman y!ne yen! ter!m. Sözlüklerde yer almıyorsa o zaman 
demek k!, yen! sözcük de%!l yen! ter!m. Sıra dı$ı kullanılıyorsa o za-
man b!r tutarsızlık söz konusuysa, morfoloj!k, ontoloj!k ya da fonet!k 
ses b!l!m! açısından y!ne olu$turumdur. Sadece bell! b!r öbek !nsanı 
!lg!lend!r!yorsa, -ama $!md! $artlar de%!$t!, artık her !nsanı !lg!lend!r!-
yor dünyada olan yen! b!l!msel, do%al olaylar-, o zaman y!ne olu$tu-
rum ter!m!n!, yen! ter!m sözcü%ünü kullanırım. Pek!, yen! ter!m türet-
men!n, çev!r! aracılı%ıyla yen! sözcük türetmeden farkı ne? Her gün 
-d!l öyle b!r $ey k! canlı b!r varlık g!b!- yen! sözcükler türet!l!yor. Ama 
pek!, yen! ter!m!n farkı ne bundan? Ter!mler, b!l!m ve sanat olaylarıy-
la !lg!l! özel kavramları ta$ıyan sözcüklerd!r, bakın kavramları d!yo-
rum. Ter!mler kavramlardan yola çıkarak kar$ılık bulur, bu yüzden 
sadece tek ve kes!n anlamlı olmakla kalmaz, kullanım alanı da sınırlı-
dır. #!md! b!ze term!nologlar, -gündemde yok gördü%üm kadarıyla- 
yan! term!noloj!, term!nolog, bu alanda yen! bölümler!n açılması !n-
sanların yet!$mes! lazım. Term!nograf farklı, mesela term!nolog 
farklı. Term!nologlar kavrama odaklanır, hang! alanla !l!$k!s! oldu%u-
nu saptar, alandak!, yan! d!s!pl!ndek! kavramsal sınıflandırmayı göz 
önünde bulundurarak yen! ter!m! alanın term!noloj! a%ına sokar. 
Kavramın sözcük olu$turmayla ba%ını kurarak yen! ter!m! b!l!msel 
jargonuna yan! o alanın b!l!msel d!l!ne kazandırır. Bundan böyle yen! 
ter!mler bet!mley!c! yan! tanımlayıcı, tar!f ed!c! !$lev! yer!ne get!r!r. 
Pek! ter!mler!n yen! sözcüklerden farkının, ayırt ed!c! özell!%!n!n ne 
olması gerek!r? D!lsel açıdan do%ru olmaları gerek!r. "k!nc!s! kes!n b!r 
kavramı !fade etmeler! gerek!r. Üçüncüsü kısa ve öz olması gerek!r; 
yan! ter!m! gördü%ünde hemen kavraması gerek!r, bet!mley!c! ya da 
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tar!f ed!c! olması gerek!r. Mesela b!lg!sayar ne kadar güzel b!r kar$ılık 
buldu, gökdelen ne kadar anla$ılır b!r kar$ılık buldu. Sözcük türetme-
de !se anlatımsal !$lev söz konusudur, b!z d!lb!l!msel açıdan “co$ku 
!$lev!” d!yoruz. Yan! gündel!k sözcükler türet!r!z. Mesela b!r!s! “Kov-
g!t” a$ısı d!ye b!r $ey türetm!$, bu ter!m de%!l bu yen! sözcük. Bu, hal-
kın algısına dayalı türet!len sözcük ama ter!m de%!l. Pek!, $!md! ter!m 
türetme !$lemler! !le çev!r! !$lemler! örtü$ür mü? Örtü$üyor. Seslet!-
m!n çevr!lmes! var, yan! b!z çev!r! !$lemler!n! ö%ret!rken bu !$lemler! 
sıralıyoruz. Seslet!m! çev!reb!l!rs!n!z d!yoruz, bu b!raz da garant!l! 
ama seslet!m çev!rmen!n!n de b!r özell!%! var. B!lg! hang! d!lden akta-
rıldıysa, onun seslet!m! Türkçeye çevr!l!yor. Örne%!n seslet!m! Fran-
sızcadan almı$, Türkçe seslet!me uydurarak, $!loper!kard dem!$, ya 
da $!lore dem!$. Ama "ng!l!zceye geç!$le b!rl!kte L!ngua Franca olarak 
o zaman “ç” ne oldu “k” harf!ne k!müs oldu ya da k!motr!ps!n oldu. 
"mplantasyon da !lk önce Fransızcadan alınmı$ “emplantasyon” d!ye 
Türkçe ortograf!ye geçm!$, ama ondan sonra da !mplantasyon "ng!-
l!zcedek! aktarımı geçm!$. B!r de ne var? Tıbb! kar$ılık yer!ne b!z de-
r!z k! !$te met!n türler!ne göre, !$te halk d!l!nde hasta-doktor !let!$!m! 
!le !k! profesyonel!n !let!$!m! b!r m!d!r, derken bunların ayırdında ol-
ması yan! çev!rmen olarak, türetme kullanab!l!r!z. Seyyare ne? Geze-
gen. Seyyareden ne yapmı$ız Türkçeye geç!r!rken? Gezmek f!!l!nden 
gez kökünden mek’! atmı$ız, gezegen yapmı$ız; yerle$m!$ bunlar. Öy-
küntü ded!%!m!z ya da “calque” d!yorlar, yan! b!reb!r çev!r! ı$ık ölçer 
$ekl!nde b!reb!r çevr!lm!$ ya da tamlama $ekl!yle türetme de yapab!-
l!r!z. "$te “adlama” ded!%!m!z bu neon!m ya da olu$turum d!yorlar, 
daha bu yen! ter!m türetmeye kar$ılık yen! b!r sözcük bulunamamı$, 
neoloj!zm yen! sözcük, ama yen! ter!m !ç!n neon!m d!yorlar ama 
Türkçede tam kar$ılı%ı, gökdelende, b!lg!sayarda oldu%u g!b! daha 
tam yerle$med! yan! yerle$ene kadar böyle yen! yen! ter!mler kullana-
ca%ız. Mesela, yer çek!m!, alyuvar ne kadar güzel b!r tamlama. Fakat 
k!m! b!le$!k sözcükler çok uzun oluyor, hâlbuk! ba$ta söyled!%!m g!b! 
Cabré ne d!yor; “kısa ve öz olacak” d!yor, çok uzun olmayacak. B!le$!k 
sözcükler! terc!h etmekte yarar var. “Anı$tırma” ded!%!m!z benzetme, 
yan! analoj! yoluyla mecazda ne vardır? Köprü… "n$aatta kullanılan 
köprü, b!r de d!$ hek!ml!%!nde, d!$lerde kullanılan köprü. Alt anlamlı 
ya da üst anlamlısını kullanırız. Topon!m. Yer adlarından yararlanı-
rız. Çankaya dey!nce aklımıza ne gel!r? TBMM. Benzetmede çanak, 
b!r çanak var, b!r de çanak anten var; bez b!r kâ%ıt var, b!r de beden!-
m!zdek! bezler var, salgı bezler! var. E$ adlılık, yan! noktalama ve ses-
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let!m aynı ama farklı anlamlara geleb!l!r. Behçet hastalı%ı, Park!nson 
hastalı%ı g!b!, eponym ded!%!m!z özel adlardan yola çıkarak konulan 
ter!mler var. B!r de GDO’da oldu%u g!b! ya da HIV’de oldu%u g!b! ba$ 
harfler! aktararak çev!r! var. Ama ba$ harfler! aktarırken de !k! sorun 
var: K!m!s!nde bu ba$ harfler! yabancı olarak muhafaza ed!yoruz, $a-
yet kar$ılı%ı kurum veya ter!m yoksa; k!m!s!nde de Türkçe olarak ba$ 
harfler! aktarıyoruz. D!ller arası ter!m çev!r!s!nde yabancı ödünç te-
r!m n!ç!n revaçta? Yabancı sözcükler! b!z n!ç!n terc!h ed!yoruz? Ter-
m!nologlar ve alan uzmanları k!m! zaman söz konusu ter!mler!n !$a-
ret ett!kler! kavramların evrensel oldu%u, bundan böyle kavramda 
anlamsal b!r y!t!m, kayıp olmaması kaygısıyla ödünç sözcü%ün alan 
jargonuna oldu%u g!b! g!rmes!n!n daha uygun oldu%unu öne sürerler. 
Bu $ek!lde ter!mler!n bell! b!r alanın sınırları !çer!s!nde bell! b!r grup 
tarafından kullanılarak alanın meslek olarak b!r $ek!lde saygınlık ka-
zanması… Yan! o b!lg!, sadece profesyonellere saklı b!r b!lg! olarak ka-
lır. Öte yandan k!m! d!lc! ya da d!l b!l!mc!ler de arı ter!mler kullanıl-
masının yan! saf Türkçe kullanılmasının okuyucunun ya da 
kullanıcının kavram !le sözcük arasında $effaf b!r !l!$k! kurmasına 
yardımcı olaca%ına !$aret eder. Bu durumda !se ter!mler genel d!l!n 
b!le$enler! hâl!ne gel!r. Oysa ter!mler!n sözcüklerden farkı, hem b!r 
alan !ç!nde anlam kazanmaları hem de alan b!lg!s!n!n kuramsal taba-
nının gen!$lemes!ne zem!n hazırlamalarıdır. Bu durumda çev!rmen 
b!lg!y! saptırmamak u%runa ter!m! do%rudan mı aktarır ya da aktar-
ması gerek!r? Evrensel b!lg!n!n payla$ılmasında çev!r! kaçınılmaz b!r 
yoldur, ancak bu payla$ılan b!lg!n!n !çselle$mes! ve bundan yen! ya 
da özgün b!lg! üret!lmes!, çev!rmen!n d!lsel b!lg!y! de uzmanlık alanı 
b!lg!s!ne kayna$tırma becer!s!ne ba%lı. Ama b!r çev!rmen b!r uzman-
lık alanında, b!r alanda ne kadar uzman olab!l!r? Tab!! bu da tartı$ıl-
ması gereken b!r konu. Çev!rmen!n b!lmed!%! b!r alanda çev!r! yap-
ması olanaksız. Uzmanlık alanında çev!r! sorunu b!r tek ter!mler!n 
aktarılması mı? B!r tek ter!mlerle m! b!t!yor. Mesela, b!lm!yorum ya-
lan mı do%ru mu, ama $öyle b!r hastane af!$! var, !nternette dola$ıyor: 
“You can learn the results w!th!n 24 hours w!thout consult!ng” d!ye 
b!r $ey geçm!$. #!md! !k! sorum var: Tamam çev!r!de yanlı$ var, ama 
$!md! b!z!m hastanem!zde böyle b!r af!$ söz konusuysa, önce Türkçe-
n!n yazılması gerek!r, altına "ng!l!zcen!n. Yan! bu çev!rmenl!k b!lg!s!. 
Bas!t g!b! gözüken pragmat!k b!r b!lg!d!r; yan! "ng!l!zcey! önce yaz-
mazsınız, önce Türkçey! yazarsınız altına da "ng!l!zce. "ng!l!zces!nde 
de, b!reb!r çevr!ld!%!nde “k!mseye danı$madan ed!neb!l!rs!n!z” $ek-
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l!nde b!r anlama gel!r; oysa bunu farklı sözcüklerle d!llend!r!rsen!z 
çok daha do%ru sonuçlar ver!r. “Laboratuvar sonuçlarınızı !nternet-
ten ö%reneb!l!rs!n!z” ya da “you may retr!eve the laboratory results 
from the !nternet” g!b! !fadeler. Yan! b!raz ara$tırmak, ufacık b!r ara$-
tırma b!le bu sorunu çözer. Bu tür çev!r!lerde profesyonel çev!rmen, 
!let!$!m uzmanı olarak d!l b!len alan uzmanının önüne geçer. Yan! 
alan uzmanlı%ı !le d!l b!len!n, çev!rmen!n, term!nologun b!r arada ça-
lı$ması gerek!r. 

#!md! b!razcık kuramsal ba%lantıyı kullanacak olursak, yen! sözcük-
ler!n ve yen! ter!mler!n aktarılması arasındak! fark ned!r? Özetle söy-
leyecek olursam, Saussure’a göre, gösteren !le göster!len arasındak! 
!l!$k! saymacadır. Bu gösterge anlamını nereden alır, d!ldek! yatay ve 
d!key !l!$k!den, sözcükler!n d!key !l!$k!ler!nden alır. Oysa yen! ter!m-
ler kar$ılı%ını alan b!lg!s!nden alıyor. B!r ba$ka dey!$le, yen! ter!m!n 
yerle$!k olarak alandak! öbür ter!mlerle !l!$k!s!nden yola çıkarak kar-
$ılı%ını alır, sözcüklerle de%!l, öbür ter!mlerle. Bu !se çev!r! !$lemler!-
n!n, ter!m türetme !$lemler!yle örtü$mes!n! get!r!r. B!r ba$ka dey!$-
le, tek b!r kavrama kar$ılık gelecek $ek!lde bet!mley!c!, tanımlayıcı 
!$lev! yer!ne get!recek b!r ter!m türet!lmes! söz konusudur. Oysa çe-
v!r! aracılı%ıyla yen! sözcük türetmede çev!rmen kend! yaratıcılı%ını 
kullanarak farklı düzlemlerde farklı anlama gelecek yen! b!r sözcük 
türeteb!l!r. Bu, onun k!m! durumlarda met!n türüne göre co$ku !$le-
v!n! yer!ne get!recek çözümler üretmes!ne de neden olab!l!r. TDK’nın 
ter!m kılavuzları, sonradan TDK bunları tekrardan sözlü%e de ekled!, 
az b!r çaba de%!l bunu !nkâr edemey!z. Bu ter!mler!n !lk hazırlanma-
sında h!çb!r $ey !deal olmaz, o zaman da arı Türkçe kaygısıyla b!r-
takım sorunlar ya$anmı$ ama b!r !$! ba$latmak, çaba vermek… Hâlâ 
günümüze kadar bu ürünler!n, türet!len ter!mler!n yüzde 80’! artık 
kullanılır hâle gel!yor. Eylem öneml!. Türkçe ekl! b!r d!l; sözcükler!n 
kökler!nden ekl! ya da b!le$!k sözcüklerden ter!m üretmeye, olu$tur-
maya açık; bu b!z!m $ansımız. TDK’nın 1973 Ter!m Hazırlama Kılavu-
zu’nda, Em!n Özdem!r $u $ek!lde b!r sınıflandırma yapmı$: eyleme ya 
da göreve dayalı ter!mlerde ek olarak $unları kullanırsınız, toplulu%a 
ya da türe özgü ter!mlerde g!ller’! kullanırsınız, sanat, dü$ünce veya 
b!l!msel alana özgü ter!mler… Tab!! bunlar ço%altılab!l!r, ben sadece 
bas!t örnek olarak ver!yorum. Varolu$çuluk g!b! ekler! kullanab!l!rs!-
n!z, olu$um ya da gel!$!me özgü ter!mlerde “er” hareket b!ld!ren!n!, 
ya da ps!koloj!k ya da felsef! etk!nl!%e dayalı ter!mlerde de “sar” ek!n! 
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kullanab!l!rs!n!z. Yan! mantık, sınıflandı%ı alanla d!l arasındak! !l!$-
k!y! kurmu$. 

Ter!mler!n çev!r! aracılı%ıyla !çselle$mes! neyle sonuçlanır? Bu, 
öneml!. Ter!m sayısı alanın kavramsal b!lg! zeng!nl!%!ne !$aret et-
mekle kalmaz, bu ter!mle !lg!l! ya da !l!$k!l! yen! dü$ünceler!n ya da 
bulu$ların ço%alaca%ına da !$aret eder. Yan! ter!m bankasını daha da 
zeng!nle$t!rmem!z gerek!yor. Ter!m!n tems!l ett!%! $ey! !fade etmes! 
ve sadece !fade ett!%! $eyle anlam kazanması, üstel!k ötek! ter!mlerle 
d!key ya da yatay düzlemde nedensel b!r a% olu$turması, b!lg!n!n sa%-
lam temellere oturmasını sa%lar. Bu !l!$k!ler a%ı alanın b!l!msel jargo-
nunu olu$turdu%u g!b! onun zeng!nle$mes!ne de aracı olur. B!r alanın 
b!l!msel jargonundak! ter!m sayısı o alandak! uzmanlık b!lg! düzey!n! 
göster!r. Tıpkı kel!me haz!nes! dar olan ülkeler!n kavramların eks!k-
l!%! neden!yle az gel!$m!$ ülke olarak tanınması g!b!. Kel!me haz!nes! 
ne kadar ço%alırsa, kavram o kadar ço%alır; demek k! toplum o kadar 
dü$ünen b!r toplum anlamına gel!r; ter!mler de öyle. 

#!md! sonuçlara geçecek olursak, sürekl! de%!$en ve hızla gel!$en, Fü-
sun Hocam da de%!nd!, teknoloj! kar$ısında küreselle$me ve ulusla-
rarasıla$tırma e%!l!m! arttı ve bunun da ölçünlü b!r d!l kullanımı !le 
standart d!l kullanımı !le sonlanmaya g!tt!%! görülüyor; yan! sözcük 
ve ter!m arasındak! sınırları sorguluyoruz. Bu amaçla Avrupa Stan-
dard!zasyon Kom!tes!, Uluslararası Standard!zasyon Örgütü, Alman-
ya’dak! DIN g!b! kurulu$lar var, Türk!ye’de de TDK g!b! ulusal kuru-
lu$ların yanı sıra d!s!pl!nler!n ulusal veya uluslararası, akadem!k veya 
b!l!msel kurulları bulunmakta. Her d!s!pl!n!n aslında böyle d!lle !lg!l!, 
ter!mlerle !lg!l!, b!r uluslararası kurulu$u –ço%unun- var, özell!kle tıp 
ve fen alanında. Standard!zasyon konusundak! bütün bu çabalar b!-
l!msel b!lg!y! mümkün oldu%unca payla$mayı ve yaymayı amaçlıyor. 
"k!nc! sonuca geld!%!m!zde, b!lg!n!n akı$ı genell!kle !ler! ülkelerden az 
gel!$m!$ ülkelere do%ru oldu%undan, genell!kle baskın olan ülken!n 
ter!mler! ya do%rudan ya da seslet!m göz önünde bulundurularak ak-
tarılıyor. Bu aktarım !$lem!nde yukarıdak! eyleyenler!n aktarılan te-
r!m! sorunsalla$tırması ve kavramsal tartı$ma yapmak üzere !$ b!rl!-
%!nde bulunması, ter!m!n kavramsal !çer!%!n!n zaman akı$ı !çer!s!nde 
tam olarak aktarılmasına neden olur. Bu durumda eyleyenler k!md!r? 
Çev!rmenler, alan uzmanları, term!nologlar, d!l b!l!m uzmanları, d!l 
alanında uzmanla$mı$ b!l!$!m mühend!sler!, çev!r! b!l!m uzmanları… 
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Heps!n!n b!r araya gelmes!, ufak ufak her alanda kom!teler!n olması 
gerek!yor. Bu ek!b!n her özel alanda b!r araya gelerek çalı$ması, çev!r! 
alanındak! bölümler!n ter!m çalı$ması yapacakları uzmanlık alanı !le 
aynı mekânı payla$arak b!lg! alı$ver!$!nde bulunması, uluslararası ve 
ulusal ter!m çalı$maları yapan kurulu$larla !$ b!rl!%!ne g!rmes! Türk!-
ye’de sadece kurumsal alanda de%!l b!l!msel alanda da ya$anan kar-
ga$ayı azaltacaktır. Tab!! b!z e%!t!mc! olarak sürekl! bu konuları, var 
olan sorunları dü$ünüyoruz çev!r! e%!t!m! alanında. Yanlı$ anlamayın 
ama $öyle b!r görü$üm de var ben!m: O alanda e%!t!m görenler!n !k!n-
c! üçüncü b!r d!l! ö%renmekten çok, !k!nc! b!r uzmanlık alanında ç!ft 
ya da yan dal olarak e%!t!m görme ko$ulu olmalı. Yan! herkes !k! üç d!l 
b!l!yor, herkes "ng!l!zce b!l!yor; hayır b!r d!l! çok !y! b!l, b!r özel alan-
da term!noloj! b!lg!n!, özel alan b!lg!n! gel!$t!r, herkes uzmanı oldu%u 
d!l!n özell!kler!n! çok !y! b!ls!n; çünkü b!r !k!nc! üçüncü d!l! ö%renmek 
kolay b!r !$ de%!ld!r, çok zaman harcarsınız. B!r !nsanın odaklanma 
kapas!tes!, b!r özel alan ve kend! ana d!l!nde, kend! !k!nc! d!l!n! de çok 
!y! b!lme ko$uludur. Hep!n!ze çok te$ekkür eder!m. 
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v

Çev!r!de Söylem B!rl!"! ve 
Ortak D!l!n "n#ası

2. Kamu Kurumlarında Çev"r" ve Term"noloj" Çalı!maları

“Söylem, d!lsel !faden!n sözlü ve yazılı b!ç!m!d!r.”
Dr. $aban Çobano%lu

Kel!meler de !nsanların do%um ve ölüm sürec! g!b! do%al b!r 
akı$ın !ç!nde yer almaktadır. Bu açıdan !fade ed!$, söylem 

gücü, b!reysel üslup ba%lamında d!lden söze do%ru b!r akım 
!ç!nde kend!ne yer bulur. 

Söylem anal!z!, d!l ve ba%lam arasındak! !l!$k!y! ara$tırmaya 
çalı$an b!r !nceleme alanıdır. Her söylem anlam ve mesaj 

yüklü oldu%undan met!n ve söylemler!n toplumun 
gelenekler!nden tutumlarına, sah!p oldu%u d!l ba%lamına 

kadar çe$!tl! açılardan öneml! b!r konumda bulundu%u 
söyleneb!l!r. 

Stratej!k !let!$!m, kamu kurumları arasındak! e$güdüm 
faal!yetler!, halkla !l!$k!ler, kamu d!plomas!s! g!b! alanlarda 
d!s!pl!nl! b!r görev üstlenen ve v!zyonu “Türk!ye markasını 
güçlend!rmek” olan "let!$!m Ba$kanlı%ı, yaptı%ı çalı$malarla 

bu alanlarda öneml! !$levler gerçekle$t!rmekted!r. Çev!r! 
ve term!noloj! kapsamında çe$!tl! kamu kurumlarımızın 
katkılarıyla b!r !lk olarak "let!$!m Ba$kanlı%ı tarafından 

“Kamu Ter!m Bankası” hazırlanarak kullanıma 
sunulmu$tur.
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# k ! n c !  O t u r u m
02

Prof. Dr. Füsun Ataseven | Moderatör

Çalı$tayımızın !k!nc! oturumunu yönetmek üzere burada bulunu-
yorum. Evet, !lk konu$macımız ö%ret!m üyes! Dr. #aban Çobano%lu. 
Fat!h Sultan Mehmet Vakıf Ün!vers!tes!nden. Konu ba$lı%ı “Söylem 
Kavramına Anlam, Algı ve Yorum Çerçeves!nden Bakmak” konusun-
da b!ze b!r sunum yapacak. Lütfen söz s!z!n, buyurun!

2. Söylem Kavramına Anlam, Algı ve Yorum Çerçeves"nden 
Bakmak

Dr. $aban Çobano%lu | Fat!h Sultan Mehmet Vakıf Ün!vers!tes! 

Sayın Ba$kanım, de%erl! katılımcılar! Çok te$ekkür eder!m. "let!$!m 
Ba$kanlı%ını ve hep!n!z! saygıyla selamlıyorum. Hocamın arz ett!%! 
g!b! ben!m sunumum “Söylem Kavramına Algı, Anlam ve Yorum Çer-
çeves!nden Bakmak”. 

Ben konu$mamı çev!r! b!l!m çerçeves!nden konu$landırmayaca%ım, 
daha z!yade anlam b!l!m ve yorum çerçeves!nden, d!l!m!n döndü%ü 
kadar devam etmek !st!yorum. #!md! kıymetl! hocam sabahk! otu-
rumda söylem!n tanımlarıyla !lg!l! ben!m !$!m! epeyce kolayla$tırdı. 
Fakat bu söylem kavramı ta Ar!sto’nun “retor!ka”sından günümüze 
kadar çe$!tl! veçheler geç!rm!$, ula$mı$tır. K!m! zaman b!zde belagat 
ve retor!k !sm!yle, daha sonra üslûp !sm!yle, daha sonra b!çem b!l!m 
!sm!yle ve günümüzde söyleme kadar geld!. Söylem yan! “neredeyse 
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!nsan sözcüklerden olu$mu$tur” den!r. B!r sözcük de !nsan g!b! ya-
$ayan b!r kavram olarak kabul ed!l!r. D!l ya$ayan b!r kavram olarak 
kabul ed!l!r. Dolayısıyla söylem d!l!n ve !nsanın bütün alanlarını ku-
$atan b!r kavram olarak tanımlanab!l!r belk!. Octav!o Paz’ın b!r sözü 
var: “"nsan sözcüklerden olu$ur, sözcükler de !nsandan.” Sözcükler 
de !nsanlar g!b! do%ar ve ölürler, bu bakımdan b!raz da söylem b!-
reysel üslûbun d!lden söze do%ru akmasıdır. Yan! d!lle u%ra$maktan 
z!yade !nsanın yazdıkları ve konu$tuklarının anal!z!n!n yapılmasıyla 
!lg!l! b!r husustur. Yazarın seçt!%! kel!melere, kel!meler!n alı$ılmadık 
tert!b!ne ve aynı zamanda met!nde ça%rı$tı%ı sese de ba%lıdır sözler. 
Söylem b!l!m!; !let!$!mden reklama, pazarlamadan d!ne, s!yasete, çe-
v!r! b!l!me, bütün alanlarda etk!l! olan yen! b!r alandır. Söylem anal!z! 
aslında d!l ve ba%lam arasındak! !l!$k!y! ara$tırmaya çalı$an b!r !ncele-
me alanıdır. Yan! sadece d!l de%!l ba%lamı da !nceleme alanına almı$tır. 
Söylem, d!lsel !faden!n sözlü veya yazılı hâl!d!r. Söyleyen yan! kaynak, 
söylenen $ey! yan! mesajı, bell! b!r kanal !le alıcı veya alıcılara ula$tır-
mak üzere kodlar. Aslında mesajın üret!lmes!nden aktarılması ve an-

DR. "ABAN ÇOBANO#LU | FAT!H SULTAN MEHMET VAKIF ÜN!VERS!TES! 
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lamlandırılmasına kadar olan sürec!n tak!p ed!lmes! demekt!r k! son 
derece zor b!r kavramdır ve söylem tab!r! aynı zamanda !let!$!m b!l!m! 
!le de çok yakından !lg!l!d!r ve dolayısıyla ba$lı%ın da çok !y! seç!lm!$ 
oldu%unu dü$ünüyorum. Roland Barthes “Söylem b!r anlam galaks!s!-
d!r.” dem!$t!. Yan! bu galaks!de $a$ırmayan yoktur. Edeb!yatçılar, yo-
rum b!l!mc!ler, felsefec!ler, çev!rmenler, heps! bu anlam galaks!s! !ç!n-
de gerçekten yolunu zaman zaman $a$ırab!l!rler. Felsef! söylem, d!n! 
söylem, tar!h! söylem, hukuk! söylem, !let!$!m söylem!, s!yas! söylem, 
nefret söylem!, fem!n!st söylem, !kna söylem! g!b! o kadar çok söylem 
b!ç!m! var k! zanneder!m edeb!yatçılar, yorum b!l!mc!ler ve çev!rmen-
ler bunlardan b!r m!ktar b!lg! sah!b! olmak durumundadırlar. Yan! 
hep!m!z !ç!n bunu söyleyeb!l!r!m. Aslında söylem bazen de !nsanın 
b!l!nç dı$ı dünyasını okumaya kadar g!deb!l!r. B!lhassa postmodern 
met!nlerde, anlatılarda, roman ve öykülerde b!l!nç akı$ını, b!l!nç dı$ını 
okuyab!lmek de öneml! olab!l!r d!ye dü$ünüyorum. 

Tab!! k! d!l!n anlamı kar altında, yer altında, der!n sularda saklanmı$ 
olan anlamı ortaya çıkarab!lmekt!r aslında. Dünya !le !l!$k!m!z!n b!r 
anlam vermeyle !l!$k!s! oldu%unu söylemek !ster!m. Yan! bütün ömür 
belk! b!rkaç $eyle geçer. B!r!s! aramak, !k!nc!s! bulmak; anlamak ve 
anlatab!lmek !l!$k!s!d!r. Çev!rmen de sanıyorum k! aramak ve anlat-
mak !l!$k!s! üzer!ne met!nler!n! !n$a ed!yor. Aslında kıymetl! dostla-
rım, çev!r! b!r yerde tekst !le kontekst!n ba%lamıdır, yan! met!nle ba%-
lam !l!$k!s!d!r. Belk! kısa b!r tanımını yapacak olursak met!nle ba%lam 
!l!$k!s!d!r. Anlam da ba%lam !çer!s!nde de%er !fade eder. Çok anlamlı 
kel!meler!n anlamı ortamı ve ba%lamı !ç!nde ortaya çıkar. Mesela Do-
%an Aksan, örnek olarak çekmek f!!l!n! verm!$t!r. B!r sürü çekmek var, 
mesela bankadan para çekmek, foto%raf çekmek, 300 kg çekmek g!b!; 
onlarca anlamını yazmı$; b!z tam anlamın pe$!nde gezemey!z, tüm 
lügatı dola$ır gene de aradı%ımıza b!r çözüm de bulamayız bazen. 
Bazen !$te çev!rmen!n karar verme süreçler! o noktada devreye g!r-
m!$ olab!l!r. Her söylem anlam ve mesaj yüklüdür. B!r sanat eser! de 
anlam ve mesaj yüklüdür aslında. Met!ndek! duygu ve dü$ünceler!n 
neler oldu%unu bel!rlemeye, tay!n etmeye çalı$ırız söylem! çözümler-
ken; !k!nc! olarak da nasıl !fade ed!ld!%!n!, hang! tekn!klerle, yol ve 
yöntemlerle yazarın metn!n! olu$turdu%unu ara$tırmaya çalı$ırız. 
Söylem!n b!r sürü kullanım alanı var. Söylem anal!z!n!n d!l ve ba%lam 
arasındak! !l!$k!y! ara$tırmaya çalı$an b!r çalı$ma alanı oldu%unu az 
önce söylem!$t!m, aslında k!m! zaman metn!n söylemed!%!n!n bu-
lunması, met!nde anlatılmak !stenen veya dolaylı olarak bahsed!le-
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n!n tesp!t ed!lmes!, sosyo-kültürel olayları ve tar!hsel sürec! b!lmekle 
mümkün olab!l!r. Bu noktada metn!n anlam ve yorumlanmasının d!l 
b!lg!sel çalı$manın ötes!nde sosyal ba%lamlar çerçeves!nde ele alın-
ması gerekmekted!r. Kısaca bu b!r ele$t!rel söylem çözümlemes!d!r ve 
d!s!pl!nler arası b!r çalı$ma alanıdır. Arkada$lar mesela hava so%uk 
dersek, normalde havanın eks! derecelerde f!lan oldu%unu anlarız; 
yüzeysel anlamda meteoroloj!k b!r anlamdan söz eder!z. Ama b!r!s! 
buranın havası çok so%udu ben çıkayım derse, bu meteoroloj!k an-
lamından da ötes!ne geçeb!l!r; so%uk kel!mes!n! tamamen ps!koloj!k 
b!r anlama da g!yd!rm!$ olab!l!r!z. Yan! esas olan der!n anlam; yan! 
söylemde geçen sözcükler!n olu$turdu%u b!r bütünde saklı olan der!n 
anlam. Ba%lam, !let!$!mle !lg!l! oldu%u dü$ünülen d!l dı$ı gerçekl!%!n 
d!l dü$ünce ve yorumu etk!leyen noktadır d!yeb!l!r!z. Yan! d!l dı$ı de-
%erler!n, yazarın ps!koloj!s!n!n, ne maksatla yazdı%ı g!b! hususların 
metne dâh!l ed!lmes!d!r. Burada b!rkaç nokta var. Mesela alan b!lg!s! 
çok öneml!d!r. Konunun ne hakkında oldu%unu b!lmek. Bana deseler 
k! mesela b!r tıbb! metn! gerçekten zorluk çeker!m anlamakta. Mu-
hatap b!lg!s! öneml!d!r. Yan! k!me h!tap edecek çev!rd!%!n!z? Hang! 
kes!mler bundan yararlanacak? B!r de !let!$!m $ekl! ve model! ned!r, 
mesela hang! türde yazılmı$tır? Edeb!yat açısından bakarsak, bu ça%-
da$ b!r anlatı mıdır, bu b!r $!!r m!d!r, pol!t!k söylem m!d!r, felsef! me-
t!n m!d!r? Bu g!b! $eyler de var. Yorumlama süreçler!nde matemat!k 
formüllerden de%!l ba%lantılardan hareket etmek esastır; yorumlama 
b!r çev!r! ve aktarım çabasıdır. Süreçler! ve sebepler! anlayarak arke-
oloj!k kazıya ba$lama faal!yet!ne benzer. Esas met!n olarak görülen 
alt metne, alt katmana uzanmak !ç!n ola%anüstü b!r çabayı gerekt!r!r. 
Yorumda döngüye de de%!ney!m kısaca. B!r metn!n ya da söylem!n 
sa%lıklı yorumlanab!lmes! !ç!n a$a%ıdak! adımları tak!p etmek gere-
keb!l!r. Her b!r kel!mey! tümce !çer!s!nde anlamlandırmak, her b!r 
metn! gerek!yorsa d!%er met!nler !çer!s!nde aramak, yazarın bütün 
eserler!n!, bütün b!r edeb!yat sanatı !çer!s!nde aramak da gerekeb!l!r. 
"$!n der!nl!%!ne vakıf olmak böyle olab!l!r, yan! b!r cümlede takıldı-
%ımız zaman metne, yazarın ne ded!%!ne f!lan bakmak lazım. Yan! 
ça%da$ bakı$ açısı, formal!stler, yapısalcılar metn! esas alır. Yan! met-
n!n ne ded!%!ne bakın derler. Ben meslek hayatımda $unu gördüm k! 
-çev!rmen de%!l!m ben- sosyoloj!k art alanın da çok öneml! oldu%unu, 
ps!kanal!z alt alanının da son derece öneml! oldu%unu, tar!hsel art 
alanın da öneml! oldu%unu; bu kuramların, sosyoloj!k kuramların, 
tar!hsel kuramın hatta varolu$sal kuramın… Bunlar çev!rmen tara-
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fından b!l!n!rse, b!r $!!r metn!ne, b!r anlatı metn!ne çok daha sa%lık-
lı karar ver!leb!lece%!n! dü$ünüyorum. Yorumlama b!ç!mler! mesela 
ps!koloj!k b!r okumayı gerekt!reb!l!r. Detayına g!rmeyey!m. Ayrıca b!-
yograf!k b!r okumayı gerekt!reb!l!r. Eserden hareketle yazarın hayatı-
nı, k!$!l!%!n! ve dünya görü$ünü bel!rlemeye çalı$arak söylem!n n!yet 
ve özünü kavramaya çalı$arak çalı$maya tekabül eder, yan! bazen b!-
yograf! de çok öneml! $eyler söyleyeb!l!r b!ze. Ps!koloj!k ve b!yograf!k 
okumanın dı$ında ba$ka okumalar da vardır. B!r sosyoloj!k okuma 
da var. Met!n ve söylemler!n aslında toplumu yansıttı%ı, kayna%ın ve 
alıcının mensup oldu%u toplumun d!l, ırk, m!llet !le maruz kaldı%ı sı-
kıntıları, gelenek ve tutumların yorumda ve anal!zde öneml! oldu%u 
gerçe%!nden hareket etmek durumundayız. B!r de !deoloj!k ve felsef! 
okuma tarzı da var. Metn! yan! söylem! olu$turan kaynak kadar alıcı-
nın mesajları oldu%u g!b! anlamak ve açıklamaktan çok bell! b!r görü-
$ün ı$ı%ında de%erlend!rme !ht!mal! göz önünde bulundurulmalıdır. 
Aynı $ek!lde söylem çözümlemes! yapacak k!$!n!n de bu tür tek taraflı 
yargılardan arınmı$ olması gerek!r. 

D!l!n söylem b!ç!mler! dend!%!nde üsluptan modern söylem kuram-
larına kadar öneml! a$amalar kayded!lm!$t!r. Ekonom!, s!yaset, d!l-
b!l!m, sosyoloj!, tar!h ve d!%er alanlarda çok sık kar$ıla$ılan b!r ter!m 
hâl!ne gelm!$t!r. Kayna%ın ve alıcının yet!$me tarzı, algı kapas!tes!, 
kültürel ve !deoloj!k yapısıyla yakından !lg!l!d!r. Sa%lıklı b!r söylem 
çözümlemes! yapab!lmek !ç!n düz anlam, yan anlam, yüzeysel anlam 
ve der!n anlam g!b! farklılıklara d!kkat etmek gerek!r. Ayrıca söy-
lem-anlam, söylem-ba%lam ve söylem-yorum !l!$k!s!n!n göz önünde 
bulundurulması hem kaynak, hem alıcı ve hem de yorumcu ve çö-
zümlemec! açısından üzer!nde önemle durulması gereken hususlar 
arasında kabul ed!lmel!d!r. Bana $ans verd!%!n!z !ç!n s!ze ve ben! d!n-
led!kler! !ç!n arkada$lara te$ekkür ed!yorum. 

Prof. Dr. Füsun Ataseven | Moderatör 

Çok te$ekkür ed!yorum hocamıza, zamanında b!t!rd!%! !ç!n. Çalı$ta-
yımızın !k!nc! konu$macısını tanıtmayaca%ım çünkü hep!m!z tanıyo-
ruz: Dr. O%uz Güner. Kend!s!n!n sunaca%ı konu Kamu Ter!m Bankası. 
Buyurun. 

Dr. O%uz Güner | Cumhurba$kanlı%ı "let!$!m Ba$kanlı%ı

Te$ekkür ed!yorum. Kısa b!r g!r!zgâh yapmak gerek!rse, "let!$!m 
Ba$kanlı%ımızın temel görev alanları, kurulu$ mevzuatında, halkla 
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!l!$k!ler, stratej!k !let!$!m, kamu kurumları arasında koord!nasyon 
ve e$güdüm faal!yetler! ve kamu d!plomas!s! olarak adlandırdı%ımız 
d!plomas!n!n b!r alt dalı olan b!r d!s!pl!n, çok kıymetl! b!r faal!yet ala-
nımız var. Uluslararası kamuoyuna yönel!k çalı$malar yürütmekte-
y!z ve sadece Türk!ye Cumhur!yet! Hükûmet!ne yönel!k de%!l gönül 
co%rafyası olarak adlandırdı%ımız Kuzey Afr!ka, Orta Do%u ve Bal-
kanlar’dak! toplum ve topluluklar !ç!n de uluslararası d!plomas! faa-
l!yet! yürütüyoruz. Tab!!, uluslararası tezler!m!z! savunurken kullan-
dı%ımız söylem de çok öneml!. Bu b!r haber metn! de olab!l!r, kamu 
otor!teler!n!n söylemler! de olab!l!r. Kullandı%ımız d!l aslında çok 
öneml!. Uluslararası tezler!m!ze baktı%ımızda b!r Kıbrıs meseles! var, 
Da%lık Karaba% sorunu var, -kısmen çözülmü$ olsa da- Balkanlar’a 
yönel!k pol!t!kalar gel!$t!r!yoruz, Do%u Akden!z’de h!drokarbon kay-
naklarına yönel!k Avrupa devletler!yle !ht!laflı oldu%umuz konular 
var. Bu tezler!m!z! anlatırken aslında kamu kurumlarının çok farklı 
açıklamalar, tutumlar, davranı$lar serg!led!%!n! görüyoruz ve bu söy-
lemde b!r b!rl!k tes!s ed!lmes! konusunda uhdem!ze b!r görev ver!ld!. 

DR. O#UZ GÜNER | CUMHURBA"KANLI#I !LET!"!M BA"KANLI#I
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Stratej!k !let!$!m olarak adlandırılan ve kamu kurumları arasında b!r 
bütüncül !let!$!m tasarımını sa%lamaya yönel!k olarak görevlend!r!l-
m!$ olan ba$kanlı%ımızda, b!z de Tercüme Da!res! olarak, uluslararası 
söylem, demeç kullanmada ortak b!r uluslararası söylem b!rl!%! tes!s! 
!ç!n “Kamu Ter!m Bankası”nı hazırladık. Aslında bu konuda önem-
l! k!lometre kat etm!$ kurumlarımız var. Dı$!$ler! Bakanlı%ı, y!ne AB 
Ba$kanlı%ı çok tekn!k b!r çalı$ma yapmı$. Cumhurba$kanlı%ı bünye-
s!nde böyle b!r çalı$ma yoktu, b!z bunun !lk!n! yapmak !sted!k. Kamu 
Ter!m Bankası’ndan (KTB) kısaca bahsetmek !ster!m. Amacımız bu 
projen!n gel!$t!r!lmes! konusunda kamu kurumlarının uzmanlarıy-
la b!r tartı$ma platformu olu$turmak. Bu proje b!z!m a%ırlıklı olarak 
2020’de Ankara’dak! kamu kurumlarıyla b!r araya gel!p ortak ter!m 
havuzu ba$latma g!r!$!m!m!zle ba$ladı. Bu g!r!$!mde !lg!l! kurumla-
rın faal!yet alanlarıyla !lg!l! ter!mler!n b!ze gönder!lmes!n! talep et-
t!k. B!z bu sırada tekn!k altyapı kurma gayret!ndeyd!k. Bunun öneml! 
b!r kısmı d!j!tal sözlük mah!yet!nde b!r algor!tmayla hazırlanmı$ b!r 
sözlük çalı$masıydı. Yakla$ık 12-13 kurum destek verd!. B!z bunu ge-
n!$letmek !st!yoruz. Çünkü kategor!ler!m!z!n büyük ço%unlu%u sos-
yal alanları !çer!yor: !let!$!m, medya, kamu d!plomas!s!, göç, ulusla-
rarası kurum ve kurulu$lar. "let!$!m a%ırlıklı b!r platform ancak !$!n 
gıda hayvancılık tarafı vardır, tur!zm tarafı vardır, !lg!l! kurumlardan, 
payda$lardan bu yönde destek beklemektey!z. Söylem b!rl!%!nden 
kastımız, b!r açıklama yapıldı%ında standart b!r çev!r!n!n olmadı%ını 
görüyoruz. Kurtulu$ Sava$ı örne%!nde, yıl dönümüne yönel!k mesaj-
lar yayınlandı%ında, !lg!l! bakanlıklar farklı çev!r! yapıyor. Kurtulu$ 
ter!m!yle !lg!l! b!r ortak ter!m bulmamız gerekm!$t!. 6500 ter!mle 
ba$ladı%ımız KTB’y! s!z kullanıcıların h!zmet!ne açtık. #!md! 10.000 
ter!m!m!z var. S!zler!n de katkılarıyla gel!$t!rmey! !st!yoruz. Ter!m-
ler b!r de%erlend!rme süzgec!nden geç!yor, Tercüme Da!res! bunun 
sekreteryalı%ını yapıyor. Bunun ya$atılması tüm kamu kurumları 
olarak hep!m!z!n görev!. Y!ne ba$ka b!r örnek Mav! Vatan. Asıl kar-
$ılı%ı Blue Homeland, ancak bunu Blue Motherland olarak kullanan 
kamu kurumlarımız var. Y!ne Cumhurba$kanlı%ı Küll!yes! !ç!n Pres!-
dent!al Complex veya Palace kullanılıyor. Bunları standard!ze etmek 
!st!yoruz. Ter!m havuzu ter!mler!n!n kal!te standartlarını yükseltmek 
!st!yoruz. #u an !ç!n gov. tr uzantılı e-postaya sah!p kamu kurumları-
na ve edu. tr uzantılı e-postaya sah!p akadem!syenlere açık b!r uygu-
lama ama bu kullanıcı prof!l!n! gen!$letmek !st!yoruz. Ter!m öner!s! 
konusunda gerek akadem!syenler, yer! geld!%!nde b!zler ter!m öner!-
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s!n! kabul ed!p zeng!nle$t!r!yoruz. Mart ayında açmı$tık aslında b!z 
bu platformu, matbu vers!yonlarını gönderm!$t!k. Y!ne sosyal medya 
hesaplarımızdan projen!n ba$latıldı%ına yönel!k çe$!tl! payla$ımlar 
yapıldı. #u an !t!barıyla Mart ayından !t!baren 6500 ter!m 10.000’!n 
üzer!ne çıktı. "lg!l! kamu kurumlarından c!dd! anlamda ter!m öner!-
s!n!n geld!%!n! gördük. Ankara merkezl! olab!l!r ya da ta$radak! ün!-
vers!teler!m!zden de öneml! ter!m öner!ler! gel!yor. Bunlar tab! b!z!m 
!ç!n mutluluk ver!c!, gurur ver!c! gel!$meler ve bunların !stat!st!kler!n! 
de hazırlıyoruz. Mesela son olarak Meslek! Yeterl!k Kurumunun c!dd! 
anlamda ter!m öner!s!nde bulundu%unu gördük, Gaz! Ün!vers!tes!n-
den öneml! ter!m öner!ler! var. Anadolu Ün!vers!tes!nden ter!m öne-
r!ler! var. Ter!m öner!ler!n!n büyük b!r kısmı Ankara merkezl! kamu 
kurum ve kurulu$larından gel!yor. En son Merkez Bankasından, tem-
s!lc!ler! var mı burada b!lm!yorum, öneml! anlamda türet!lm!$ ter!m 
alındı. Bunu ortak b!r havuz olarak de%erlend!rmek !sted!k. Bunun da 
gel!$t!r!lmes!ne yönel!k çalı$malarımız var. Kamu ter!m havuzunun 
standard!zasyonuna yönel!k kal!te sürec! ba$latmak gayes!ndey!z. 
Platformun ara yüzünde bell! ba$lı de%!$!kler yapmak !st!yoruz. Y!ne 
Grammarly g!b! spellcheck yapan uygulamalara yer vereb!l!r!z. M!c-
rosoft Word eklent!s! tasarlanab!l!r. Kısacası projey! gel!$t!rmek ama-
cındayız ve Türk!ye’de çev!r! b!l!m alanındak!, çev!r! yapan herkes!n 
ula$ab!lece%!, katkı sunab!lece%! b!r d!j!talle$me sürec! de ba$latmak 
gayes!ndey!z. Bununla !lg!l! çalı$malarımız devam ed!yor. Bu süreçte 
b!ze destek verenler RTÜK, T"KA, Yunus Emre Enst!tüsü, "nsan Hak-
ları ve E$!tl!k Kurumu, AA, Yurtdı$ı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Ba$kanlı%ı, AB Ba$kanlı%ı, Dı$!$ler! Bakanlı%ı, MSB ve "ç!$ler! Bakan-
lı%ımızdı. B!z aslında bu süreçte Tarım Bakanlı%ımızdan, Kültür Ba-
kanlı%ımızdan, Ula$tırma Bakanlı%ımızdan da benzer $ek!lde ter!m-
ler!n gönder!lmes!n! !st!yoruz. Bu $ek!lde projen!n gel!$t!r!lmes!n! 
planlamaktayız. Ben bu konu$mayla kısa ve öz b!r $ek!lde özet b!lg! 
geçmek !sted!m, y!ne Projeyle !lg!l! f!k!r ve öner!ler!n!z olursa b!ze ter-
cumeda!res!@!let!s!m.gov.tr e-posta adres!nden öner!lerde bulunab!-
l!rs!n!z. Platformun b!r !let!$!m formu da bulunuyor, ktb.!let!s!m.gov.
tr !d! aslında !nternet s!tem!z ama b!z bunu "let!$!m Ba$kanlı%ından 
z!yade b!z bunu tüm kamu kurumlarını kapsayan b!r devlet projes! 
olarak tahayyül etmek ve o $ek!lde dönü$türmek !sted!k. Dolayısıyla 
do%rudan kamu ter!m bankası doma!n! aldık ve gov.tr uzantılı tüm 
kamu kurumlarının aslında payda$ oldu%u, bu !$! sadece "let!$!m Ba$-
kanlı%ının b!r projes! de%!l bütün kamu kurumları !ç!n ortak b!r ter!m 
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havuzu olması gerekt!%! !nancıyla platformun gel!$t!r!lmes!ne katkı 
sunmaya çalı$tık. Projeyle !lg!l! sorularınız olursa d!nlemek !ster!m. 
Te$ekkür ed!yorum. 

Prof. Dr. Füsun Ataseven | Moderatör

Çok moderatörlük yaptım ama bu oturum $ahane, herkes tam vak-
t!nde b!t!r!yor. Te$ekkür ed!yorum. #!md! AB Ba$kanlı%ından Bahar 
Uysal’a söz verece%!m. 

3. AB Mevzuatına Uyum Sürec"nde Çev"r" ve Term"noloj" 
Çalı!maları

Bahar Uysal | AB Ba$kanlı%ı

Herkese saygılarımla. AB müktesebatı g!b! zorlu ve uzun b!r çev!r! sü-
rec!n!n söylem b!rl!%! ve ter!m tutarlılı%ı açısından çok öneml! oldu-
%unu dü$ünüyoruz. B!z spes!f!k b!r alana yo%unla$mı$ bulunuyoruz. 
Amacımız AB müktesebatının çev!r!s!. Öncel!kle AB müktesebatını 
neden çev!rd!%!m!ze de%!nmek !st!yorum. Malum AB uluslararası b!r 
yapı ve çok d!ll!l!k en öneml! prens!pler!nden b!r!. Bu prens!b!n nede-
n! demokras! ve $effaflı%a verd!%! önem yüzünden demel!y!z. Çünkü 
her b!r AB vatanda$ının kend! d!l!nde AB mevzuatına ula$ab!lmes!n!, 
b!rl!k kurumlarıyla kend! d!l!nde !st!$are edeb!lmes!n! amaçlıyor. Ku-
rucu antla$malara geçm!$ b!r !lke çok d!ll!l!k ve bu $u demek: AB üye-
s! devletler!n heps!n!n resmî d!l! aynı zamanda b!rl!%!n resmî d!ller!. 
Yan! AB kurumları nezd!nde her gün üret!len her türlü hukuk! mev-
zuat aynı anda bu resmî d!llere çevr!l!yor ve daha da öneml!s! heps! 
hukuken e$ etk!l!. Aday ülkeler!n de buna yönel!k b!rtakım sorum-
lulukları var. E%er aday ülke b!rl!%e katıldıktan sonra resmî d!l!n!n 
AB’n!n resmî d!l!nden b!r! olmasını !st!yorsa ve b!r an önce katılım 
sa%lamak !st!yorsa AB müktesebatının çev!r!s!n! katılımdan b!r süre 
önce tamamlamak zorunda, çünkü müktesebatın aday ülken!n resmî 
d!l!ne çevr!lm!$ belge Katılım Antla$ması’nın ek!. B!z!m de aday ülke 
olarak Türk mevzuatının AB mevzuatıyla uyumla$tırılması d!%er so-
rumluluklarımızdan b!r!. Bu anlamda yeterl! sayıda kal!f!ye çev!rmen 
yet!$t!r!lmes! gerek!yor. B!z!m de buna !l!$k!n görevler!m!z AB mük-
tesebat çev!r! !$lemler!n!n koord!nasyonunu yapmak, çev!r! envan-
ter!n! olu$turmak, kamu kurumları tarafından yapılacak çev!r!ler!n 
uygunlu%unu denetlemek, term!noloj! ve ver! tabanı olu$turmak. AB 
müktesebatı ned!r dersek, çok gen!$ kapsamlı, çok da d!nam!k b!r he-
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def müktesebat çev!r!s!. "ç!ne kurucu antla$malar, !k!nc!l mevzuat, 
AB’n!n hukuk! ya da hukuk! olmayan her türlü tasarrufu g!r!yor. AB 
tarafından !mzalanan uluslararası antla$malar g!r!yor. #u an 215 b!n 
sayfadan bahsed!yorum ve ded!%!m g!b! d!nam!k b!r hedef, çünkü AB 
sürekl! yen! tasarruf üret!yor. Fasıllarda gel!$me olsun olmasın, b!z 
mevzuat çalı$malarımıza devam ed!yoruz. Bu aslında b!r sorumlu-
luk. B!razcık somutla$tırmak !ç!n kısacık b!r örnek verecek olursam; 
mesela k!$!sel ver!ler! koruma mevzuatımızı AB’n!n !lg!l! mevzuatıy-
la uyumla$tırmak zorundayız, çünkü EUROPOL g!b! anla$malar !ç!n 
bu öneml!. V!ze serbest!s! !ç!n ön $art. T!caret Bakanlı%ımızın ürün 
ver! tabanlarına g!r!$ sa%laması !ç!n öneml!. B!z mevzuat uyumu !ç!n 
!ht!yaç duyulan alanları tesp!t ederek onlardan ba$lıyoruz. Bu neden-
le kurumlardan aldı%ımız çev!r!ler! kontrol ed!yor, h!zmet aldı%ımız 
çev!r!ler! kend! da!rem!zde kal!te denet!m!ne sokuyoruz. Daha sonra 
onları kabul etmek !ç!n kend! gel!$t!rd!%!m!z b!rtakım kal!te denet!-
m! !lkeler! var, o skaladan geç!r!yoruz. Daha sonra bu çev!r!ler! tek-
n!k rev!zyon !ç!n !lg!l! kamu kurumlarımıza gönder!yoruz. Tekn!k 

BAHAR UYSAL | AB BA"KANLI#I
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rev!zyon d!yorum çünkü çok öneml! b!r a$ama. Malum Avrupa B!rl!%! 
mevzuatı hukuk! met!nler ama aynı zamanda tekn!k met!nler; çünkü 
Avrupa B!rl!%! mevzuatı, Sayın Bakan Yardımcımız da !fade ett!, !$te 
enerj!den ula$tırmaya, s!yas! konulardan tarıma kadar pek çok alanı 
kapsayan b!r süreç. Kamu kurumlarımızda tekn!k rev!zyonu yaptık-
tan sonra gene da!re ba$kanlı%ımız tarafından, AB Hukuku ve Çev!-
r! Da!re Ba$kanlı%ı tarafından hukuk! rev!zyon yapıyoruz, sonra d!l 
b!l!msel olarak son b!r kez okuyup o çev!r!y! artık çev!r!s! yapılmı$ 
mevzuat olarak !lg!l! ver! tabanımıza koyuyoruz. B!z bunun dı$ında 
görev tanımımız gere%! katılım sürec! kapsamındak! çalı$ma dokü-
manları ve temel belgeler!n! de çev!r!yoruz. "$te bunlar neler olab!l!r? 
Her yıl yayımlanan Türk!ye Raporu olab!l!r, parlamentonun !lke ka-
rarları olab!l!r, katılım önces! malî yardım aracı, b!l!yorsunuz AB’den 
desteklenen projeler! kullanab!lmem!z !ç!n b!rtakım anla$malar yap-
mak durumundayız Avrupa B!rl!%!’yle; bunlara !l!$k!n f!nansman an-
la$maları, çerçeve anla$malar, bunları çev!r!yoruz. Y!ne müzakere sü-
rec! çerçeves!nde bakanlı%ımızca, ba$kanlı%ımızca hazırlanan ulusal 
eylem planları, Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!%! stratej!s!, !let!$!m stratej!s! 
g!b! tekn!k stratej!n!n örülmes!ne !l!$k!n temel belgeler! çev!r!yoruz. 
Ayrıca gene mevzuat uyum çalı$mamızın d!%er b!r aya%ı olarak bu 
sefer AB mevzuatına uyum amacıyla hazırlanan, kurumlarımız tara-
fından, Türk mevzuatı taslaklarını bu sefer "ng!l!zceye çev!r!yoruz ve 
payla$ıyoruz. 

Anlatab!ld!%!m! umuyorum. Gerçekten çok büyük ölçekl! b!r çev!r! 
projes!. Bunun !ç!n de en öneml! $ey tutarlılık d!ye dü$ünüyoruz, çün-
kü e%er tutarlıysanız b!r “Ctrl o” komutuyla bütün be%enmed!%!n!z 
hususları de%!$t!reb!l!rs!n!z, ama herkes farklı farklı $eyler kullanırsa 
ter!mler !ç!n, söylemler !ç!n, o zaman kaot!k b!r durum ortaya çıkı-
yor. Bunun !ç!n b!rtakım araçlarımız var. Bunlar b!lg!sayar destekl! 
çev!r! aracı, dem!n s!z de bahsett!n!z. AB Mevzuatı Çev!r! Rehber!, AB 
Ba$kanlı%ı Term!noloj! Ver! Tabanı. #!md! kısaca bunları anlatmaya 
çalı$ayım. Avrupa B!rl!%! Mevzuatı Çev!r! Rehber!, çev!r!lerde, çev!r! 
met!nler!nde tutarlılı%ı sa%lamak üzere ve Avrupa B!rl!%! mevzuatın-
da genel olarak kullanılan b!rtakım temel, alı$ılagelm!$, hep görülen 
!fadelere yeknesak Türkçe kar$ılıklar bulmak üzere olu$turdu%umuz 
b!r $ey. "ng!l!zces!n! olu$turduk, b!rkaç defa güncelled!k, kurumları-
mızdan gelen ger! dönü$lerle ya da b!z!m tecrübeler!m!z net!ces!nde. 
Daha sonra 2019 yılında, "ng!l!zceyd! bu, Fransızca ve Almancasını 
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da yaptık. B!rtakım kurallar, çev!r! ve rev!zyon !ç!n olması gereken 
kurallar var bu rehberde; d!l b!lg!s!, term!noloj!, çev!r! kalıpları, b!-
ç!msel özell!kler g!b! gayet ayrıntılı hususlar var. Dem!n bahsetmeye 
çalı$tım, AB Mevzuatı Çev!r! Rehber!’nde kalıp !fadeler var b!l!yorsu-
nuz, AB mevzuatında ba$lık var, g!r!$ var, referanslar var, gerekçeler 
var, maddeler var, yürürlük maddeler! var. Bunları heps! kend! !ç!nde 
çok tutarlı. B!z de bunlara gayet tutarlı kar$ılıklar bulmaya çalı$tık ve 
bu Avrupa Mevzuatı Çev!r! Rehber!’n!n AB mevzuatı çev!r!s! yapan 
herkes tarafından kullanılmasına büyük önem ver!yoruz. Bunun !ç!n 
ün!vers!telerde b!ld!r!mler yapıyoruz, sunumlar yapıyoruz. Mesela 
“Genç Çev!rmenler Yarı$ması” var, onuncusunu yaptık. Geleneksel 
hâle geld! artık. Orada yarı$maya g!ren arkada$larımızdan, bu reh-
bere uyum sa%layarak çev!rmeler!n! bekl!yoruz. Onların b!z!mle pay-
la$tı%ı b!rtakım ter!mcelerden, asıl bazı ter!mcelerden, !$te bunların 
heps!n!n b!r ver! tabanına aktarılmı$ hâl!. Bu arada belk! söylemek 
lazım, b!z bu ver! tabanımızı IATE’den es!nlenerek yaptık. Aynı $e-
k!lde zamanı geld!%!nde IATE’ye, Avrupa Kom!syonu Ver! Tabanı’na 
eklenme kab!l!yet! de var bu ver! tabanının. TermAB’de y!ne Euro-
vogue göz önünde olu$turulmu$ konu alanları var, alt konu alanları 
var, yan! heps!n! topladı%ınızda neredeyse yüzü a$kın konu alanı var 
TermAB’de. 

#öyle ben küçük küçük örnekler seçt!m: TermAB’y! açtı%ımızda nasıl 
b!r $eyle kar$ıla$aca%ız? TermAB’n!n farklı ara yüzler! var. Dı$ kulla-
nıcı ve !ç kullanıcı sayfamız var. #u anda sadece da!re ba$kanlı%ımız-
dak! çev!rmenler!m!z ve hukukçularımız !ç kullanıcı ama daha son-
ra kamudak! bütün payda$larımızın !ç kullanıcı olab!lece%! $ekl!nde 
gel!$t!rmey! dü$ündü%ümüz b!r ver! tabanı. "ç kullanıcı ter!m ekleye-
b!l!r, de%!$t!reb!l!r, s!leb!l!r, raporlayab!l!r. Bunların heps!n! yapab!-
l!r. 2018’de TermAB, E-Devlet üzer!nde açıldı. E-Devlet’ten ula$mak 
mümkün. TermAB’ye b!r ter!m g!rd!%!n!zde kar$ınıza TermAB sonuç 
sayfası çıkıyor. Orada !lg!l! ter!m!n konu alanını ve ter!m kar$ılı%ını 
göreb!l!yorsunuz. E%er b!r ter!m farklı anlamlar !fade ed!yorsa her 
b!r! !ç!n farklı kayıt çıkıyor. Çev!r! odaklı oldu%u !ç!n söz öbekler! ve 
standart met!nler! de ekled!k. Kullanımına hazır çev!rmenler!m!z!n. 
Güncell!k durumu, e%er güncel de%!l !se hemen kar$ınıza b!r kayıt çı-
kıyor. Alttak! açıklamada ne zamandan bu yana güncel de%!l, neden 
güncel de%!l bunu göreb!l!yorsunuz. Terc!h ed!len ter!mler var mesela 
!$te Capo Verde Cumhur!yet!, Dı$!$ler! Bakanlı%ımıza b!r yazıyla de-
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m!$ k! b!z!m lütfen !sm!m!z! çev!rmeden kullanın. Bu yüzden kabul 
ed!len Capo Verde, Ye$!l Burun de%!l. Er!$!leb!l!r kaynaklar var. Her 
b!r ter!m!n ve ter!m!n hedef d!ldek! kar$ılı%ının er!$!leb!l!r kaynakları 
var. Aslında sadece onların de%!l ba%lamının, tanımının da er!$!leb!l!r 
kaynakları var. Zaman zaman !$te çev!rmenlere hız kazandırmak !ç!n 
b!rtakım ans!kloped!k b!lg!lere de ula$mak mümkün. Kurum onay-
lı ter!mlerden bahsedey!m. B!rden dörde kadar IATE g!b! yıldızlarla 
bel!rlenm!$ güven!l!rl!k dereceler! var ter!mler!m!z!n. E%er kurum 
onaylamı$sa bunu, geçerl! b!r kullanımı varsa, yaygın b!r kullanımı 
varsa, kaynakları gayet güvenl! !se dört yıldızlı güvenl! ter!mler. Yen! 
ter!mler de olu$turab!l!yoruz. Mesela $!md!ye kadar “forum shop-
p!ng” Türkçe met!nlerde b!le "ng!l!zce kullanılan b!r ter!mken, Adalet 
Bakanlı%ımız !le b!rl!kte buna elver!$l! “mahkeme seç!m!” g!b! yen! b!r 
kar$ılık bulduk. Ba%lantılı kavramlar var, soc!al protect!on, soc!al se-
cur!ty g!b!. Onları göreb!l!yorsunuz, ona !l!$k!n açıklamalar mümkün. 
"nterakt!f b!r ver! tabanı. Ben!m sunumum burada b!tt!. Bütün bu 
söyled!kler!m!z! söylem b!rl!%! !ç!n ve ter!m tutarlılı%ı !ç!n yaptı%ımızı 
b!r kez daha tekrarlıyorum. Bu kadar kıymetl! b!r platformu sa%ladı%ı 
!ç!n "let!$!m Ba$kanlı%ımıza, bütün bu çalı$malarda !$ b!rl!%! yaptı-
%ımız kamu kurumlarımıza, de%erl! hocalarımıza, ün!vers!teler!m!ze 
te$ekkür ed!yorum. 

Prof. Dr. Füsun Ataseven | Moderatör

B!z de s!ze te$ekkür ed!yoruz. #!md! Amasya Ün!vers!tes!nden b!r 
meslekta$ımız gel!yor. Doç. Dr. Oktay Eser. Kend!s! aslında çok uzak-
lara götürecek b!z!. “Kamu Kurumlarında Çev!rmen "st!hdamı ve Sür-
düreb!l!rl!k: Avustralya Örne%!.”

4. Kamu Kurumlarında Çev"rmen $st"hdamı ve Sürdüreb"l"r-
l"k: Avustralya Örne#"

Doç. Dr. Oktay Eser | Amasya Ün!vers!tes! 

Füsun Hocam te$ekkür eder!m. Kıymetl! hocalarım, çev!r! b!l!m ara$-
tırmacıları ve ö%renc!ler!m!z ve çev!r! sektörünün payda$ tems!lc!ler!, 
hep!n!z! saygıyla selamlarım. 

Çev!r! sektöründe $u anda var olan, eks!kl!%!n! h!ssett!%!m!z tüm pay-
da$larımız elbette k! çok öneml!. Ben toplum çev!rmenl!%! üzer!ne ça-
lı$an b!r akadem!syen olarak kamu kurum ve kurulu$larının yer!n!n 
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b!r ba$ka oldu%unu dü$ünüyorum. Bugün burada payda$lar olarak 
bulunmanın heyecanını b!ze ya$atan "let!$!m Ba$kanlı%ı ve Tercü-
me Da!res! Ba$kanlı%ımıza te$ekkürü b!r borç b!l!r!m. Bu tür ortak 
çalı$malar sayes!nde çev!r! sektörünü hep b!rl!kte daha !y! anlayab!l-
meye, sorunlarımızı tesp!t edeb!lmeye ve bu konularla !lg!l! stratej! 
üretme fırsatı bulaca%ımıza !nanıyorum. Umarım bu çatı altında ge-
rekl! ortamlarda devamı gelecekt!r. S!zlere bugün Türk!ye’den d!rekt 
örnekler de anlatab!l!rd!m, ama b!rkaç yıl önce Avustralya’da doktora 
sonrası ara$tırma çerçeves!nde ed!nd!%!m bazı deney!mler! s!zlerle 
payla$mak !st!yorum. Bunun b!r ba$ka yararı da kend!m!ze bakarken 
d!rekt söylemek yer!ne ça%rı$ımlardan yola çıkarak bazı eks!kl!kler! 
tamamlayab!lece%!m!ze !nanıyorum. 

Öncel!kle çev!r! sektöründe b!r h!zmet kavramıyla kar$ı kar$ıya ol-
du%umuzu dü$ünüyorum ve çev!r!de h!zmet alanlar kadar çev!r!ye 
h!zmet verenler!n de önemsenmes! gerekt!%! b!r süreçten geç!yoruz. 
B!zler çev!rmenler olarak hedef k!tlem!z! anlamaya ve onların !ht!-

DOÇ. DR. OKTAY ESER | AMASYA ÜN!VERS!TES! 
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yaçlarını en !y! $ek!lde g!derecek de%erler üretmeye çalı$ıyoruz. Bu 
konuda bazı kavramlara odaklanmamız faydalı olab!l!r. D!s!pl!nler 
arası baktı%ımız zaman, özell!kle pazarlama üzer!ne çalı$an, dünya 
çapında tanınmı$ Ph!l!p Kotler adlı ara$tırmacımızın da söyled!%! 
g!b!, memnun!yet kavramı ve kal!te kavramı bunlar !çer!s!nde bak-
mamız gereken !k! kavram d!ye dü$ünüyorum. Normalde beklent!-
m!z kar$ılı%ında kend!m!z! memnun h!ssedeb!l!r!z, ama Kotler’e göre 
memnun!yet anlık b!r kavram. Bunu kal!teyle kar$ıla$tırdı%ımız za-
man aslında ya$adı%ımız b!rden fazla deney!m!n ortalamasını b!ze 
h!ssett!r!yor ve !ç!nde bulundu%umuz çev!r! sektörünün sadece çev!r! 
bazında de%!l ver!len h!zmet bazında da kal!tes!n!n tak!p ed!lmes! ge-
rekt!%!n! b!ze h!ssett!r!yor. Özell!kle, bununla b!rl!kte sürdüreb!l!rl!k 
kavramı öne çıkmı$ oluyor. Avustralya’da çev!r! sektöründe kar$ıla$-
mı$ oldu%um meslekle$me, et!k, kal!te g!b! sürdüreb!l!rl!k kavramla-
rına de%!nmeye çalı$aca%ım. 

Avustralya çok d!ll! ve çok kültürlü b!r toplum olarak kar$ımıza çı-
kıyor ve bunu günlük hayatta çok rahat h!ssedeb!l!yorsunuz. Kısaca 
bakacak olursak, dünyanın 6. büyük ülkes! ama üstünde yakla$ık 25 
m!lyon kadar !nsan ya$ıyor. Geçt!%!m!z yüzyılın ba$ında özerkl!%!n! 
!lan etm!$ b!r ülke ama $öyle baktı%ımız zaman ülken!n !çer!s!nde-
k! h!zmetler!n görüleb!lmes! !ç!n ülkede do%anların yeterl! olmadı%ı, 
o yüzden de 1901 yılından bugüne kadar her yıl daha fazla göçmen 
ve sı%ınmacı nüfusuyla büyüyen b!r ülke. Ülkede "ng!l!zce ana d!l ve 
resmî d!l olmasına ra%men "ng!l!zcey! konu$amayan nüfusun da ora-
nı oldukça yüksek; k!m! durumlarda yüzde 30’a kadar çıkab!lmekte. 
Bu noktada çev!r! h!zmetler! olmadan bu toplumun sürdüreb!l!rl!%! 
ve toplumda ya$ayan b!reyler!n kamu h!zmetler!ne er!$!m! mümkün 
olmamaktadır. O yüzden ya$ayanların !ç!nde ya$adı%ı topluma en 
etk!n b!r b!ç!mde katılab!lmes! !ç!n çev!r! h!zmetler! ve çev!r! sektö-
rünün kal!tes! önem arz etmekted!r. Ben!m ara$tırmayı yapmı$ oldu-
%um V!ctor!a eyalet!nde 248 farklı ülkeden 233 tane farklı d!l konu$u-
luyor ve bu k!$!ler 150’n!n üzer!nde farklı d!n! !nanca sah!p oldu%unu 
bel!rtmekted!r. 

Buradan da göreb!lece%!n!z g!b! önce Avustralya, Avrupa’dan göçmen 
nüfus almaya gayret etm!$ fakat ülken!n büyüklü%ü buradan gelen 
nüfusun yeters!zl!%! kar$ısında Uzak Do%u’dan, bugün neredeyse Afr!-
ka’dan, çok çe$!tl! kıta ve ülkelerden göçmen almaktadır. Böyle b!r or-
tamda çev!r! h!zmetler!n!n kal!tes!nden bahsedeb!lmek !ç!n Avustral-
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ya’da kamu kurumlarında çev!rmenler!n n!tel!kler!ne bakmakta fayda 
görüyorum. B!rçok yerde oldu%u g!b! elbette güvenl!k soru$turmaları 
çok öneml!. Fakat burada d!kkat çek!c! noktalardan b!r tanes!, güven-
l!k soru$turmalarının standart olarak herkese e$!t b!r $ek!lde de%!l, 
topluma h!zmet edeb!lmek !ç!n açılan poz!syonlara uygun güvenl!k 
soru$turmaları geç!rmekteler. O yüzden bu !$ !lanlarında da güvenl!k 
soru$turma sev!yes! bel!rt!lmekted!r. Örne%!n asgar! düzeyde çev!r! 
h!zmet! vereb!lecek b!r çev!rmen !st!hbarat !ç!n çalı$ması gerekt!%!n-
de bu tür görevlerde d!rekt poz!t!f b!r güvenl!k soru$turması !landa da 
gözükmekted!r. Bu düzeyler arasında her b!r! b!rb!r!nden daha sıkı so-
ru$turmalar bulunmaktadır. Poz!t!f düzeyde, 10 yıldan fazla !kamet, 
artı mülakat ve ps!koloj!k test uygulanmaktadır. Bu tür durumlar dün-
yadak! çe$!tl! d!%er kurulu$larla da uygulanmaktadır. Örnekler! vardır. 
Bu h!zmetler!n etk!n b!r $ek!lde ver!leb!lmes! !ç!n çev!r! h!zmetler!ne 
er!$!m b!r yatırım olarak görülmekte. Elbette k! bu k!$!ler bu h!zmetle-
re er!$t!%!nde !ht!yaçları g!der!lm!$ oluyor, fakat Ozol!ns’!n de bel!rtt!-
%! g!b!, asıl öneml! olan çev!r! sayes!nde kamu h!zmetler!n!n ver!ld!%! 
h!zmet net!ces!nde kend! hedefler!ne ula$ab!lme becer!s! artmaktadır. 
O yüzden aslında çev!r! h!zmetler! !k! tarafın da !ht!yacını kar$ılayan 
b!r durum ortaya çıkartmaktadır. Örne%!n V!ctor!a eyalet!nde bunlar 
bell! kanunlarla ve yönetmel!klerle, standartlarla desteklenmekted!r. 
V!ctor!a hükûmet! !çer!s!nde bunlarla !lg!l! sözlü, yazılı çev!r! ve b!lg!-
lend!rme platformları olu$turulmu$tur. Buralarda çalı$acak k!$!lerde, 
özell!kle $u anda ülkem!zde çalı$maları devam ett!r!lmekte olan ama 
eks!kl!%! de h!ssed!len belgelend!rme kurumu NAATI belgel! çev!r-
menlerle çalı$maktadırlar. Bu konu, özell!kle sadece !k! d!ll!l!%!n çev!r! 
h!zmetler! söz konusu oldu%unda b!r !st!hdam sebeb! olmaması gerek-
t!%!ne de !y! b!r örnekt!r. Örne%!n, ulusal mahkemelerde çev!rmenlerle 
çalı$ma standardı yayınlamı$lar. Bu standartlara göre çev!rmen sade-
ce !k! d!l b!len k!$! de%!l mahkemede b!r çalı$an olarak kar$ılanmakta 
ve kend!s!nden beklenen asgar! n!tel!kler arasında, ün!vers!te e%!t!m!-
ne sah!p olması lazım, NAATI belgel! olmalı, meslek dernekler! ve s!v!l 
toplum kurulu$larına üyel!k ve mahkeme çev!rmenl!%!nde deney!m 
aranmaktadır. Bu özell!kler! ta$ıyan çev!rmenler ancak mahkemeler 
tarafından ça%ırılmaktadır. NAATI belgel! çev!rmenler!n n!tel!kler!ne 
baktı%ımızda, özell!kle ön testler !k! d!ll!l!k, mesela uzmanlık alanı 
sa%lık ve hukuk olacak çev!rmenler !ç!n !k! d!ll!l!k b!r ön test sadece. 
Bunun dı$ında meslek! et!k sınavına tab! tutuluyor ve kültürlülük sı-
navları ön sınavlar olarak yapılmakta. Bunun üzer!ne ancak sa%lık ve 
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hukuk çev!rmen! sınavına g!r!leb!lmekted!r ve bu aldı%ı belgen!n 3 yıl 
!çer!s!nde yen!lenmes! gerek!yor. Bunun da ön $artları bell!; yapmı$ 
oldu%u !$ler, bunların kanıtını sunması gerek!yor ve $u anda yapmı$ 
oldu%umuz bu çalı$tay g!b! etk!nl!klere katılarak 3 yılda 120 meslek! 
gel!$!m puanını olu$turması gerek!yor. Aks! takd!rde çev!rmen sek-
törde hastaneler ve mahkemeler tarafından ça%ırılmaz hâle gel!yor, 
sert!f!kası yen!lenmed!%! !ç!n. Zaten çev!r! ed!nc! !çer!s!nde !k! d!ll!l!k 
sadece b!le$enlerden b!r tanes!. Bunun dı$ında özell!kle çev!rmene 
özgü becer!ler!n olu$ması, bunların da kamu kurum ve kurulu$ların-
da görev alab!lecek düzeyde testler!n!n yapılması gerek!yor. Örne%!n 
$u anda b!zde MYK 2013 yılından ber! çalı$malarını devam ett!r!yor. 
Belk! pandem! sürec!n!n get!rm!$ oldu%u b!r etk!yle bu sürec!n daha 
da hızlandırılması gerekt!%!n! söyleyeb!l!r!z. 

Sürdürüleb!l!rl!k üzer!ne de b!rkaç noktayı bel!rtmek !ster!m. Bu ko-
nuda toplum !ç!n ortak de%er üretmek çok öneml!d!r. Çev!r! h!zmet-
ler!n!n sa%lanmasında ve deney!ml! çev!rmenler!n gel!r dü$üklü%ü 
g!b! nedenlerle meslekten ayrılmaları veya bunu ek !$ olarak görme-
ler! neden!yle çev!r! sektörümüzün de yara aldı%ını dü$üneb!l!r!z. "ç 
h!zmet kal!tes! kavramı b!ze bu konuda yardımcı olab!l!r. Çünkü !ç 
h!zmet kal!tes!nden anlamamız gereken nokta, çev!rmenler!n !ç!nde 
kar!yer yapmak !steyeb!lecekler! b!r çalı$ma ortamının olu$turulma-
sının sa%lanmasıdır. Çev!r! h!zmet! sunan profesyoneller, uzmanla-
rımız aslında çev!r!ye !ht!yaç duyan toplumun b!reyler!yle yan yana 
çalı$ıyorlar. Hedef!m!z toplumun b!reyler!ne kal!tel! çev!r! h!zmetler! 
sunmak ama b!r taraftan da çev!rmenler!m!z!n çalı$ab!lecekler! b!r 
sektör !çer!s!nde olmalarını sa%lamak. Onların memnun!yet! ve özel-
l!kle sektörde kalıcılı%ı sayes!nde daha sürdürüleb!l!r b!r çev!r! h!z-
metler! sektörüne ula$aca%ımızı dü$ünüyorum. H!zmet alanlar kadar 
üretenler de sektörün öneml! b!r payda$ıdır. Çev!rmenler !ç!n de de-
%er üret!m!n! önemsemel!y!z. Sektörde kalmak !steyen çev!rmenler!n 
sayısının artması b!r kal!te gösterges! olarak algılanab!l!r. 

Bu amaçla ülkem!zde yapab!lece%!m!z bazı öner!lerde bulunmak 
!st!yorum: Örne%!n çev!r! sektöründe kapas!te olu$turma, payda$-
larla sa%lıklı ve sürekl! !l!$k! !çer!s!nde olma ve yönlend!r!c! kanun 
ve yönetmel!kler!n çıkarılmasının sa%lanması öneml!. Örne%!n sek-
törde !ht!yaçların bel!rlenmes! ve stratej!ler!n !zlenmes! !ç!n gerekl! 
gözet!m ve kal!te kurulları olu$turulab!l!r. "$levsel ve sürdürüleb!-
l!r b!r çev!r! sektörü !ç!n eks!k payda$ların tamamlanması ve pay-
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da$ların b!rl!kte etk!n çalı$ab!lmeler! öneml!d!r. Örne%!n güçlü b!r 
send!ka ve lob! faal!yetler!n!n, deney!ml! çev!rmenler!n meslekte 
kalması ve sektörün sürdürüleb!l!rl!%!ne katkısı olab!lece%!n! dü-
$ünüyorum. Çev!rmenler!n n!tel!kler!n! belgelend!rme noktasında 
çalı$malarına hız kazandıracak, meslekle$me öncel!kl! b!r stratej! 
tak!p ed!leb!l!r. Deney!ml! ve n!tel!kl! çev!rmenler!n meslekte kal-
masını özend!r!c! kar!yer olanakları, onların ücret pol!t!kasına da 
yansıyacak $ek!lde olu$turulab!l!r. Çev!rmen !st!hdamında n!tel!k, 
özell!kle çev!r! e%!t!m! ve deney!m! gözet!lmel! ve bunu payda$la-
rın kend! yönetmel!kler!nde de desteklemes! anlamlı olacaktır. Bu-
rada ed!nd!%!m deney!mler! 15 dak!ka g!b! kısa b!r süre !çer!s!nde 
anlamlı b!r $ek!lde b!r kısmını sunmaya çalı$tım, fakat bu çalı$ma 
b!r k!tap olarak yayımlandı. Arzu edenler, burada kar$ıla$ılacak so-
runlar ve Avustralya’nın yakla$ık 1977’den bu zamana kadar tak!p 
etm!$ oldu%u stratej!lerden yararlanmak !sterlerse k!taptan yardım 
alab!l!rler. Ufak b!r son sözle b!t!rmek !st!yorum. Çev!r! sektörü 
payda$ları olarak hep!m!z toplumumuza h!zmet etmek !ç!n gayret 
!çer!s!ndey!z. Tüm bu gayretler!n b!r kısmı da n!tel!kl! çev!rmen-
ler!n sektörde yer almasına, sektörde kalmasına ve fazlasıyla hak 
ett!kler! saygınlı%ı kazanmalarına yönlend!r!leb!l!r. Öyle k! yıllar 
!çer!s!nde deney!m elde eden çev!rmenler mesle%e !nançlarını y!t!-
r!p sektörden ayrılmak yer!ne, burada kalıp kal!tey! sürdürüleb!l!r 
kılab!ls!nler. Anlamak ve anla$ılmak, b!reyler!ne kar$ı sorumlu ve 
dü$üncel! b!r toplumun öneml! b!r özell!%! ve öncel!%!d!r. Sorumlu 
olmaktan anlamamız gereken, atılması gereken adımları vakt!nde 
atab!lmek ve payda$larla b!rl!kte çalı$ab!lmekt!r. Aks! halde dü$ün-
cel! b!r toplumun yer!ne kara kara dü$ünen b!r toplum durumuna 
dü$me !ht!mal! olab!l!r. B!zler payda$lar olarak verd!%!m!z tüm bu 
gayretler!n sonunda toplumumuzun dü$mes! yer!ne yükselmes!ne 
gayret göstermel!y!z. Anla$ılmak büyük b!r !ht!yaç ve bu hep!m!z!n 
ortak sorumlulu%udur. Bugün burada olarak buna katkı sa%ladı%ı-
nız !ç!n ve ben! d!nled!%!n!z !ç!n te$ekkür eder!m. 

Prof. Dr. Füsun Ataseven | Moderatör

Çok te$ekkürler Sayın Meslekta$ım. Uzun yıllar b!rl!kte görev yaptı-
%ım ve de kend!s!n!, kar!yer!n! !lg!yle !zled!%!m genç meslekta$ım Dr. 
Den!z Kurmel’e söz verece%!m. Kusura bakmayın, ayrı b!r yere koy-
dum çünkü el!m!zde büyüyen meslekta$larımızdan. Kend!s! “Ter!m 
B!l!m I$ı%ında Ter!m Ver! Tabanları” !le !lg!l! b!r sunumda bulunacak. 
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5. Ter"m B"l"m I!ı#ında Ter"m Ver" Tabanları

Dr. Den!z Kurmel | Yıldız Tekn!k Ün!vers!tes!

Çok te$ekkürler Füsun Hocam, özell!kle ben!m !ç!n de çok !y!, bura-
da s!z!n moderatörlü%ünüzde sunum yapacak olmak y!ne çok key!f-
l!, çok te$ekkür ed!yorum. Devamında b!z! bu çalı$tayda bulu$turan 
"let!$!m Ba$kanlı%ı Tercüme Da!res!ne, organ!zasyonda eme%! geçen 
herkese tek tek te$ekkür etmek !st!yorum. Ben!m bugünkü sunumu-
mun ba$lı%ı Ter!m B!l!m I$ı%ında Ter!m Ver! Tabanları. Sunumun !çe-
r!%! $öyle: Önce amacım ned!r? Devamında ter!m b!l!m ned!r? Ter!m 
b!l!m yakla$ımları, genel ter!m b!l!m kuramı. Bundan hareketle ter!m 
b!l!mde yen! yakla$ımlar nelerd!r? Term!noloj! çalı$malarını nasıl yü-
rüteb!l!r!z ter!m b!l!m ı$ı%ında? Bu noktada ter!m f!$! ned!r? Ter!m 
ver! tabanı, ter!m ver! bankası ned!r? Bunlarla !lg!l! küçük b!rkaç ör-
nek vermek !st!yorum. Devamında da sonuçlandıraca%ım. Amacım; 
ter!m b!l!me yönel!k temel kavramlardan hareketle term!noloj! çalı$-
malarında !zlenmes! gereken yöntemler! ele almak, term!noloj!k ve-
r!ler!n aktarımında ter!m f!$ler!n!n ve ter!m ver! tabanlarının, ter!m 

DR. DEN!Z KURMEL | YILDIZ TEKN!K ÜN!VERS!TES!
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bankalarının önem!n! aktarmak, çok d!ll! ter!m ver! tabanlarından 
örnekler sunmak. Bu noktada ter!m b!l!m! tanımlarken Uluslarara-
sı Standartlar Örgütü ISO’ya gönderme yapmak !st!yorum. ISO’nun 
bünyes!nde ter!m çalı$malarını yürüten Tekn!k Kurul ter!m b!l!me 
yönel!k !lke ve yöntemler!n, ter!m b!l!m pol!t!kalarının ve b!lg!n!n, or-
gan!zasyonun standartla$ması üzer!ne çalı$ıyor. Füsun Hoca da su-
numunda söylem!$t!, ter!m b!l!m alanında b!rçok standart yayımlan-
mı$ durumda. Temel standartlardan b!r tanes! ISO 1087. Bu da Türk 
Standartları Enst!tüsü tarafından Türkçeye de aktarılmı$ b!r stan-
dart. Term!noloj! çalı$ması, term!noloj! b!l!m!, ter!mler ve tar!hler... 
Bu standarttan hareketle ter!m b!l!m ned!r, ter!m ned!r tanımlamak 
!st!yorum. Buna göre ISO 1087 term!nology ve term!nology sc!ence 
olarak !k!ye ayırıyor, term!noloj! ve ter!mce ve ter!m b!l!m olarak. 
Buna göre term!noloj! ve ter!mce b!r uzmanlık alanına a!t kavram-
lar ve adlandırmalar kümes!. Ter!m b!l!m !se b!r alana a!t ter!mler!n 
s!stemat!k olarak toplanması, açıklanması, !$lenmes! ve sunumuna 
dayanan ter!m çalı$malarını, term!noloj!k ürünler! ve term!noloj!k 
ver!ler! !nceleyen b!l!m dalı. Burada term!nograf! kavramından da 
bahsedeb!l!r!z. Ter!m b!l!m çalı$malarının daha uygulama boyutu. 
Pek!, ter!m ned!r o zaman? Ter!m b!l!m çalı$malarının temel!nde yer 
alan ISO 1087 standardı $öyle d!yor: B!r uzmanlık alanında tanımla-
nan b!r kavramın, d!lsel b!r b!l!m aracılı%ıyla adlandırılması. Kanada-
lı ter!m b!l!mc! Mar!e Claude Laume !se y!ne uzmanlık alanına vurgu 
yaparak, uzmanlık alanında tanımlanan sözlüksel b!r!mler olarak 
tanımlıyor. Ter!mler farklı d!l b!lg!sel türlere a!t olab!l!rler. Kısaltma-
lar, semboller b!rer ter!m olab!l!r. Cabré’n!n güzel b!r tanımı var bu 
konuda. Cabré ter!mler! çok yüzlü c!s!mler g!b! çok boyutlu b!r!mler 
olarak ele alıyor. Bakı$ açısına göre ya da uzmanlı%a göre farklı açılar-
dan ter!mler!n ele alınab!lece%!n! söylüyor; yan! b!r ter!m b!l!mc! ya 
da b!r term!nolog ter!m! nasıl ele alırsa, çev!r! b!l!mc! ya da alanının 
uzmanı ba$ka $ek!lde de%erlend!reb!l!r g!b! ara$tırmalar yürütüyor. 
Genel ter!m b!l!m kuramı, kuramsal boyutunu Avusturyalı mühend!s 
Oygen Muster !le kazanıyor. 1930’lu yıllarda elektrotekn!k alanında 
uluslararası d!l standard!zasyonu konulu b!r doktora tez! yayımlıyor 
Muster. Kend!s! mühend!s oldu%u !ç!n öncel!kl! amacı b!l!m ve tekn!k 
alanlarındak! !let!$!mde bel!rs!zl!%! ortadan kaldırmak ve uzmanlık 
alanlarında !let!$!m! kolayla$tırmak. Ortaya attı%ı çalı$malar kuram-
sal k!ml!%!n! 1960’larda kazanıyor. Genel ter!m b!l!m kuramı ya da 
klas!k ter!m b!l!m kuramı olarak tanıyoruz. Buna göre kavram ve kav-
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ramsal !l!$k!ler merkezde. Onamazyoloj! ded!%!m!z ad b!l!msel bakı$ 
açısı, yan! kavramdan hareketl! ter!me ula$ılan b!r bakı$ açısı mer-
kezde. Standartla$ma ana hedefler!nden b!r tanes! bu kuramın. B!l!m 
ve tekn!k alanında !let!$!mde bel!rs!zl!%! ortadan kaldırarak standart 
b!r d!l yaratmak. Ter!m ve kavram arasında ç!ft yönlü b!r !l!$k! olması 
gerekt!%!ne vurgu yapıyor, yan! tek b!r kavramın tek b!r ter!me, b!r 
ter!m!n tek b!r kavrama gönderme yapması g!b!. Tab!! sınırları bell! 
olan kavramlarda bu çok kolay. Sınırları bell! tekn!k alanlarda uygu-
lanab!l!r b!r kuram. Yalnız her uzmanlık alanında uygulanab!l!r m!? 
Çünkü ter!mler! kültüre ba%lı alanlar söz konusu. Ter!mler! kültürden 
ba%ımsız alanlar söz konusu. Ter!mler! kültüre ba%lı alanlar söz ko-
nusu oldu%unda da yava$ yava$ ter!m b!l!mde yen! yakla$ımlar orta-
ya çıkmaya ba$lıyor 70’l! yıllardan !t!baren. Buna göre artık kavramı 
de%!l ter!m! merkeze alan, ter!m! ba%lam !ç!nde söylem boyutunda 
de%erlend!ren bakı$ açıları gündeme gel!yor; çünkü ter!m çalı$mala-
rında görülüyor k! ter!mlerde de e$ anlamlılık mümkün, ter!mlerde de 
çe$!tl!l!kle kar$ıla$ab!l!yoruz. Detaya g!rmeden, met!nsel ter!m b!l!m, 
!let!$!msel ter!m b!l!m, toplum b!l!$sel ter!m b!l!m, b!r takım f!rmalar 
bünyes!nde kullanılan ter!m çalı$malarının yürütüldü%ü pragma te-
r!m b!l!m yakla$ımlarından söz edeb!l!r!z. 

Pek!, bunlardan hareketle artık term!noloj! çalı$malarına do%ru !ler-
led!%!m!zde 1087 standardından hareketle, b!r de ayrıca 704 numa-
ralı standarttan bahsetmek !st!yorum. Bu da y!ne Türk Standartları 
Enst!tüsü tarafından Türkçeye aktarılmı$. “Term!noloj! Çalı$ması 
"lkeler ve Yöntemler” ba$lıklı standart. Buna göre de term!noloj!n!n 
hazırlanması ve de%erlend!r!lmes!ndek! temel !lke ve yöntemler be-
l!rlen!yor. Nesneler, kavramlar ve onların term!noloj!k göstergeler! 
arasındak! !l!$k!ler tanımlanıyor bu standartta. Bu standartta term!-
noloj!k ver! $u $ek!lde tanımlanıyor: Kavramlara ve ter!mlere !l!$k!n 
ver!ler. Tab!! çok genel b!r tanım ama bu ver!ler neler olab!l!r? Y!ne 
aynı standart $öyle söylüyor: Kayıt ter!m!n!n -ter!m!n kend!s!- tar!h! 
yan! tanımı, gramer et!ket!, konu et!ket!, d!l bel!rley!c!s!, ülke bel!r-
ley!c!s! ve kaynak bel!rley!c!s! olab!l!yor. Bunları detaylandıraca%ım. 
Term!noloj!k ver!lere ula$tıktan sonra, ter!mlerle !lg!l! ver!ler! elde 
ett!kten sonra bu ver!ler!n kayıt altına alınması !$! gel!yor; yan! ter!m 
f!$ler!yle kar$ıla$ıyoruz ya da ISO’nun adlandırdı%ı $ek!lde term!no-
loj!k kayıtlardan bahsed!yoruz. Neler olması gerek!r b!r ter!m f!$!n!n 
!ç!nde ya da özell!kler! ned!r? Ter!m f!$ler! tek d!ll!, ç!ft d!ll!, çok d!ll! 
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olab!l!r. Bel!rl! b!r alanda ya da b!rçok farklı alanda olab!l!r. Güven!l!r 
b!r kaynak tarafından onaylanması öneml!. Gereks!n!me göre hazır-
lanır ter!m f!$ler!, yan! her çalı$manın ya da az önce bahsett!%!m!z 
g!b! her kurumun farklı talepler! olab!l!r. Kolay er!$!leb!l!r olması, 
kolay arama yapılab!l!r formatta olması öneml! ve en öneml! özell!%!, 
d!l!n bu de%!$ken yapısıyla ba%lantılı olarak güncelleneb!l!r olması. 
Ter!m f!$! !çer!%!nde genel olarak ter!m!n kend!s! -kayıt ter!m! d!yeb!-
l!r!z-, d!le a!t b!lg!, d!l b!lg!sel tür, tanım, tekn!k not yan! tanım dı$ında 
kalan her türlü b!lg! tekn!k olarak de%erlend!r!leb!l!r. Ter!m!n et!mo-
loj!k köken! olab!l!r, ter!me a!t b!r kullanım b!lg!s! olab!l!r. Ba%lam 
b!lg!s!, bunlarla !lg!l! kaynak b!lg!ler!, !mza yan! bu f!$! k!m hazırladı 
ve hang! tar!hte hazırladı? Özell!kle burada tanım b!lg!s!, kaynak b!l-
g!s! ve tar!h b!lg!s! olmazsa olmaz ö%eler esasında b!r ter!m f!$!nde. 
B!r örnek vermek !st!yorum: B!z Yıldız Tekn!k Ün!vers!tes!nde ter!m 
b!l!m ders! kapsamında ter!m f!$ler! hazırlıyoruz. Tab!! k! bu ders!n 
gereks!n!m!ne göre hazırladı%ımız ter!m f!$ler!. Bu yüzden de tek d!ll! 
excel formatında ter!m f!$ler! hazırlıyoruz, yan! Fransızca !ç!n ayrı, 
Türkçe ter!m f!$! ayrı olmak üzere; ama hang! ter!msel ver!ler!n !çe-
r!s!nde oldu%u bu excel tablosunda gözüküyor ve mutlaka gereks!n!-
me göre düzenlend!%!, güncelleneb!l!r olması, gel!$t!r!leb!l!r olması 
özell!kler!n! de her zaman vurguluyoruz. Ter!m, term!noloj!k ver!ler 
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ded!k, oradan term!noloj!k ver!ler!, ter!m f!$ler! ya da term!noloj!k 
kayıtlara aktardık. Ter!mlere yönel!k ver!ler!n s!stemat!k ve düzenl! 
b!r b!ç!mde depolanmasıyla kar$ı kar$ıyayız. Term!noloj!k ver!ler!n 
d!j!tal ortamda depolanmasına yönel!k farklı yöntemler var. Term!-
noloj!k ver!ler!n depolanması ve yönet!m! !ç!n geleneksel olarak kul-
lanılan d!j!tal destek ver! tabanları. Ver! tabanı, b!rb!r!yle mantıksal 
olarak ba%lantılı nesneler hakkında toplanan b!lg!ler! düzenl! b!r $e-
k!lde sunmakta. Ver! tabanı, ver! tabanı yönet!m s!stem! tarafından 
yönet!len, ver! tabanı yaratmak, yönetmek, ver! tabanında sorgulama 
yapmak amacıyla tasarlanmı$ programlar. Y!ne ISO’nun 26162 nu-
maralı standardında ter!m ver! tabanlarının olu$turulmasına yönel!k 
b!lg!lere de ula$mamız mümkün. 

Term!noloj! alanında ver! tabanlı çalı$malar esasında 1960’lı yıllara 
kadar dayanıyor. Avrupa Kom!syonunun !lk ter!m ver! tabanı olan 
Eurod!cautom !le 1960’lı yıllarda esasında ter!m b!l!m, sözlük b!l!m-
den daha önce ver! tabanı çalı$malarına ba$lamı$ oluyor. Hatta buna 
$öyle b!r yanıt var. "lg!n!n sözlükten ver! tabanına kayması çok yen! 
b!r durum de%!l. Eurod!cautom’un kurulmasıyla 60’lı yıllarda ba$lı-
yor. Ayrı b!r kavram daha var bu noktada, ter!m bankası. Term!no-
loj!k ver!ler!n kayded!lmes!, !$lenmes! ve yayılmasına yönel!k s!s-
teml! b!r $ek!lde olu$turulmu$ ter!m ver! tabanı set! bu da. Ter!mler 
ve ter!mlere a!t term!noloj!k ver!ler hakkında b!lg! barındıran, gen!$ 
ölçekl! elektron!k ter!m kayıtları bütünü olarak tanımlayab!l!r!z te-
r!m bankalarını. Kısa !k! tane örnek vermek !st!yorum. Bunlardan 
b!r tanes! Kanada Quebec bölges!nde, ç!ft d!ll! yapısından ötürü Qu-
ebec Fransızca d!l of!s!n!n yaratmı$ oldu%u “Grand D!ct!onna!re Ter-
m!nolog!que” esasında 1980’l! yıllarda çalı$malarına ba$lıyor. Önce 
b!lg!sayar term!nologu olarak sunuyor, devamında cd-room $ekl!nde 
sunuyor. Artık 2000’l! yıllardan !t!baren ücrets!z b!r $ek!lde !nternet 
ortamında hep!m!z ula$ab!l!yoruz. 2012 yılında yen! b!r ara yüz !le 
güncellen!yor. Fransızca, "ng!l!zce a%ırlıklı b!r ter!m bankası. Farklı 
uzmanlık alanlarında ter!mlere ula$mak mümkün. Çok farklı alan-
larda ter!m f!$ler!ne ula$ab!l!yorsunuz. D!yel!m enformat!k alanın-
dak!ne tıkladı%ınız zaman !lg!l! ter!msel ver!lere ula$ab!l!yorsunuz; 
ter!m!n tanımı ned!r, güncell!%! ned!r, güven!rl!l!%! ned!r g!b!. Az önce 
Bahar Hanımın da vurgu yaptı%ı IATE, Füsun Hoca da söylem!$t! sa-
bah konu$masında, Avrupa B!rl!%!’n!n ter!m ver! tabanı, AB’ye ba%lı 
kurum ve ajanslar tarafından b!rl!k ba%lamındak! ter!mler!n derlen-
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mes!, yönet!m! ve yayılması amacıyla kullanılmakta. 1999 yılında AB 
kurumları bünyes!nde kullanılan farklı term!noloj!k kaynakları web 
temell! b!r altyapıda toplamaya yönel!k b!r proje yürütülmeye ba$la-
nıyor. 2004 yılından !t!baren b!rl!k kapsamında kullanılmaya ba$la-
nıyor Interact!ve Term!nology for Europe (IATE). 2007 yılı !t!barıyla 
da halka açılıyor. AB !le ba%lantılı özel alanlarda kullanılan ter!mlere 
yönel!k çok d!ll! ter!m f!$ler!ne ula$mak mümkün, ter!m kayıtlarına 
ula$mak mümkün. AB’n!n 24 resmî d!l!nde artı Lat!nce ve çok d!ll! se-
çeneklerde arama yapmak mümkün. Sürekl! güncelleneb!l!r b!r yapı-
sı var, !stat!ksel ver!lere ula$ab!l!yorsunuz sürekl!. #u an !ç!n 955.000 
c!varında ter!m f!$!ne ula$ılab!l!yor. Ver! tabanı d!nam!k b!r yapıya 
sah!p; ter!m f!$ler! eklemek, güncellemek tab!! k! b!r onayla mümkün. 
Bu !stat!ksel ver!ler de sayfada payla$ılıyor. Burada da küçük b!r ter!m 
araması yaptı%ımda Avrupa B!rl!%! Temel Hakları #artı (La Charte des 
dro!ts fondamentaux de l’Un!on Européen) !le !lg!l! b!r arama yaptı-
%ımda 26 d!l seçene%!nden kaynak erek d!l seç!m! yapmamız gerek!-
yor öncel!kl! olarak. Burada Fransızca, "ng!l!zce arama yaptı%ımızda, 
kar$ımıza çıkan f!!ller! açtı%ımız zaman detaylı term!noloj!k ver!le-
r!n oldu%unu görüyoruz. Alan, alt alan, d!l b!lg!sel tür, tanım, tanım 
dı$ı ek b!lg!ler! kapsayan not, ba%lam, f!$! hazırlayan kurum, kaynak, 
güven!l!rl!k g!b!. Onun dı$ında köprüler kullanarak ter!mlere yönel!k 
detaylı b!lg!lere er!$!m de var. Bahar Hanım’ın ded!%! g!b! Türkçe de 
eklen!rse d!l ops!yonlarına çok da !y! olur. 

Sonuç olarak, ter!m b!l!m!n sundu%u yöntemler ı$ı%ında ter!m ça-
lı$malarının yürütülmes!yle !lg!l! b!lg! vermeye çalı$tım. Burada ol-
mazsa olmazımız esasında term!noloj!k ver!ler, term!noloj!k ver!ler! 
standartlar düzey!nde ele almak. Ter!m çalı$malarında ben!msene-
cek standartlar söz konusu. Ter!m çalı$malarında standartla$mayı 
yakalamamız öncel!kl! hedeflerden b!r tanes!. Term!noloj! çalı$ma-
larında d!j!talle$meyle, term!noloj!k ver!ler!n d!j!tal ortama aktarıl-
masıyla, ter!m ver! tabanları, ter!m bankaları artık hayatımızda. Pek!, 
kapsamlı ter!m kaynaklarından bahsetmek mümkün mü? Tab!! k! te-
r!m bankaları b!ze b!r avantaj sa%lıyor. Çünkü ko$ullara göre, zamana 
göre güncelleneb!l!r kaynaklarla kar$ı kar$ıyayız artık. Ter!m b!l!m 
alanında artık ter!m b!lg! tabanlarından da bahsed!yoruz. Pek! ned!r 
bunlar? Ter!m b!lg! tabanları, b!lg! ta$ıyıcısı olarak de%erlend!r!len 
özel alan met!nler!nde ter!mler, gerçek kullanım ortamlarında de%er-
lend!r!l!yor ve bu de%erlend!rmeden hareketle ter!mler!n kavramlar 
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arası ve kültürler arası !l!$k!ler!n! ortaya koyan ver!ler, b!lg! tabanla-
rına ekleneb!l!yor. Term!noloj!k çalı$maların alanlar arası b!r do%ası 
söz konusu; çev!r! çalı$malarına katkı sunuyor, uzmanlık alanı d!l!n!n 
olu$umuna katkı sunuyor, kurumsal d!l!n olu$umuna, kurumsal d!l!n 
korunmasına katkı sunuyor. Pek!, ter!mlerde standartla$madan bah-
setmek mümkün mü? Öncel!kl! olarak term!noloj!k b!r tutarlılıktan 
bahsetmem!z öneml! çünkü her uzmanlık alanında yürütülen term!-
noloj!k çalı$maların farklı özell!kler! olab!l!yor. Kurumlar düzey!nde 
yürütülen term!noloj! çalı$malarının yaygınla$tırılması çok de%erl!. 
Kamu kurumları, ün!vers!teler ve özel sektörün !$ b!rl!%!ne dayalı te-
r!m çalı$malarını organ!ze edecek, ter!m pol!t!kalarına katkı sunacak 
b!r ter!m merkez!ne de !ht!yacımız oldu%unu söylemek !st!yorum. 
Öncek! yıllarda da zaten “Yıldız Term” projes!yle Yıldız Tekn!k’te de 
Füsun Hocanın, Em!ne Hocanın vurguladı%ı b!r süreçt!. Bu !ht!yaç, te-
r!m merkez! !ht!yacımız hala devam ed!yor. Çok te$ekkür ed!yorum. 

Prof. Dr. Füsun Ataseven | Moderatör

Evet… Dr. Den!z Kurmel’e çok te$ekkür ed!yoruz. Oturumumuza gös-
terd!%!n!z !lg! ve sabır !ç!n s!zlere ayrı ayrı te$ekkür ed!yorum. 
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v

Çev!r!de Söylem B!rl!"! ve 
Ortak D!l!n "n#ası

3. Medya ve Basın Çev"r"s"

“Yen! !let!#!m a"ları ve a" toplumu, çev!r!y! de 
çev!rmen! de yen!den üretmekted!r.”

Dr. Zeynep Görgüler

Teknoloj!dek! gel!$meler medya ve akadem! alanına 
da yansımı$, bu alanlarda yen! yöntemler, araçlar ve 

kullanım b!ç!mler! ortaya çıkmı$tır. Her ülken!n kend! 
gerçekler!ne göre $ek!llenen medya ve çev!r! e%!t!m! 
alanlarında ülkem!zde de !ht!yaçlar do%rultusunda 

müfredat de%!$!kl!kler!ne g!d!lm!$t!r. Çok katmanlı b!r 
alan olan medya çev!rmenl!%!nde !let!$!m teknoloj!ler!n!n 

etk!n b!r $ek!lde kullanılab!lmes! amacıyla e%!t!m süreçler! 
gel!$t!r!lmekted!r.

Teknoloj!k altyapının etk!s!nden uzak kalan b!r çev!r! 
eylem!nden ve çev!rmenden bahsed!lemeyece%! g!b!, 

çev!r!den yoksun b!r teknoloj!k gel!$!m sürec! de 
!mkânsızdır.

Günümüz dünyasında, küresel haberler! çev!r! haberlerden 
tak!p eden öneml! b!r k!tle vardır. Bu yüzden çev!r! 

haberler!n öneml! b!r etk!ye sah!p oldu%u söyleneb!l!r. 
Uluslararası kamuoyunu b!lg!lend!rmek, hedef k!tleye 

kend! d!l!nde ula$mak önem kazanmı$ olmakla b!rl!kte, 
durum beraber!nde b!rçok çev!r! hassas!yet! get!rm!$t!r; 
öyle k! çev!r! hataları s!yas! kr!zlere yol açab!lmekted!r.
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Ü ç ü n c ü  O t u r u m
03

Prof. Dr. Alev Bulut | "stanbul Ün!vers!tes!-Moderatör

Herkese merhaba, hep!n!z ho$ geld!n!z. "let!$!m ve çev!r! çalı$tayının 
ö%leden sonrak! bu !lk oturumuna hep!n!z tekrardan ho$ geld!n!z d!-
yerek, selamlayarak ba$lamak !st!yorum. Bu oturum ö%leden sonra-
k! !lk oturum olarak elbette yeme%!n üstüne uzun b!r oturum olarak 
s!z! zorlayab!l!r ama konumuz çok !lg!nç. Medya ve basın çev!r!s! ko-
nusunda konu$aca%ız. Çok sayıda konu$macımız var. Ben öncel!kle 
bu toplantıyı düzenleyen Tercüme Da!res! Ba$kanlı%ına O%uz Bey’!n 
nezd!nde bütün ek!be çok te$ekkür etmek !st!yorum. Sırayla g!decek 
olursak aslında !lk !k! konu$macımız b!rb!r!n! tamamlayan b!r konu$-
ma yapacaklar. Burada Doç. Dr. Zeynep Oral !le ba$layaca%ımız otu-
rumda görünmes!ne ra%men basın ve medyada çev!r! e%!t!m!ne Doç. 
Dr. H!lal Erkazancı Hacettepe Ün!vers!tes!nden aramızda. O ba$laya-
cak ve daha sonra Zeynep Hanım’a sözü verece%!z. 

2. Basın ve Medya Çev"r"s" E#"t"m"

Doç. Dr. H!lal Erkazancı | Hacettepe Ün!vers!tes!

De%erl! Hocalarım, de%erl! katılımcılar, ben sözler!me çalı$tayda eme-
%! geçen herkese çok te$ekkür ederek ba$lamak !st!yorum. 

Çev!r! parad!gmalarının de%!$mes!ne ve çev!rmen sorumlulukla-
rın gen!$lemes!ne neden olan küreselle$me, hem ülkem!zde hem de 
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dünyada çev!r! b!l!m bölümler!nde sürdürülen çev!rmen e%!t!m!n!n 
yen!den $ek!llenmes!ne yol açmı$tır. B!z bu do%rultuda bugünkü su-
numumuzda medya çev!rmen!n!n k!ml!%!, medya çev!rmen! çalı$ma 
alanları, becer! setler!, roller!, Türk!ye’de çev!r! b!l!m bölümler!nde 
medya çev!r!s! e%!t!m!ne yönel!k dersler ve yurt dı$ında !k! örnekle 
ver!len derslere bakaca%ız ve bu do%rultuda b!r sonuç çıkarmaya ça-
lı$aca%ız. 

Dünyada ve Türk!ye’de çev!r! e%!t!m! veren bölümlerde geçm!$te ö%-
renc!lere basın çev!r!s! ve f!lm çev!r!s! dersler! sunulurken yen! tek-
noloj!k gel!$melerle b!rl!kte çev!r! b!l!m dersler!n!n de !çer!%! zen-
g!nle$t!r!lm!$, müfredata eklenen yen! derslerle çev!r! b!l!m dersler! 
yelpazes! daha da gen!$let!lm!$t!r. Medya çev!r!s! artık bas!t b!r $ek!l-
de kaynak medya metn!n!n erek d!le çevr!lmes! olarak de%!l, kaynak 
medya metn!n!n tamamen farklı b!r hedef k!tleye a!t beklent!lere uy-
gun olarak !ncel!kl! b!r $ek!lde ve bel!rl! b!r amaç do%rultusunda yen!-
den yazımı ve yen!den üret!lmes! olarak dü$ünüldü%ünden medya çe-

DOÇ. DR. H!LAL ERKAZANCI | HACETTEPE ÜN!VERS!TES!
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v!r!s! e%!t!m! büyük b!r önem ta$ımaktadır. Bu sunumumuzun amacı 
basın çev!r!s! e%!t!m!n! de !ç!ne alan medya çev!r!s! e%!t!m!ne ı$ık 
tutmak, Türk!ye’de ve dünyada çev!r! b!l!m bölümler!nde hazırlanan 
farklı müfredatları !ncelemek, ülkem!zde akadem! ve kurumsal !$ b!r-
l!%! çerçeves!nde gel!$t!r!leb!lecek medya çev!rmen! e%!t!m!nde öne 
çıkan noktaları özetlemekt!r. Ter!m ve söylem b!rl!%!nden yol çıktık. 
Çev!r! b!l!m alanında çalı$an hocalarımızın zaten gündem!nde olan 
bu konuları, medya çev!r!s! alanının uygulayıcıları !le de payla$manın 
yararlı olaca%ını dü$ündük. Medya çev!rmen! en genel !fadeyle farklı 
k!tlelerle !let!$!m sa%lamak, yabancı k!tlelerle kurulan !let!$!m! ken-
d! hedef k!tles!ne aktarmak !ç!n geleneksel ama aynı zamanda yen! 
nes!l !let!$!m araçlarını kullanarak medya met!nler!n! yen!den yazan 
k!$! olarak tanımlanab!l!r. Medya çev!rmen! farklı medya türler! !ç!n 
çev!r! yapab!l!r. Basılı medya çev!rmen!, görsel !$!tsel medya çev!rme-
n!, !lanlar, panolar, posterler g!b! met!nler!n çev!r!s!n! yapan destek 
medya çev!rmen!. "nterakt!f medya çev!rmen! k! bu çev!rmenler!m!z 
d!j!tal a%larda yen! medya met!nler!n! çev!rmekted!rler. Bu dört grup-
ta topladı%ımız medya çev!rmenler! !ç!n çev!rmenler!n sah!p olması 
gereken bel!rl! becer! setler! bulunmaktadır. Ün!vers!teler!n çev!r! 
b!l!m bölümler!nde ö%renc!ler!n bu becer! setler!ne sah!p olmasına 
ve pek!$t!r!lmes!ne olanak sa%lanmaktadır. Söz konusu becer! setle-
r! en genel hâl!yle; kaynak ve hedef kültürü ve d!ller! tanıma, medya 
met!nler!n!n b!lg!lend!r!c!, !$levsel ve çok araçlı türler! do%rultusun-
da çev!r!de kullanılab!lecek uygun d!l özell!kler!n! kullanma, sözlü 
çev!r! ve yazılı çev!r! stratej!ler!n! uygulama, basın bülten! çev!r!s!, 
pazarlama çev!r!s!, reklam çev!r!s! g!b! farklı çev!r! türler! !ç!n farklı 
çev!r! stratej!ler!n! uygulama, met!n !çer!%!ne uygun çev!r! stratej!ler! 
gel!$t!rme, ses!n ön planda oldu%u telev!zyon ve sahne g!b! ortamlara 
uygun davranma, b!lg!sayar destekl! çev!r! programlarını kullanma, 
farklı teknoloj!ler! temel alan ve yen! ortamlara araçlara uyum sa%-
lama, hedef k!tle beklent!ler!n! b!lme ve gerekt!%!nde bu beklent!ler 
do%rultusunda medya metn!n! yen!den yazma. Bu becer!lere sah!p 
medya çev!rmenler!nden a$a%ıdak! temel roller! üstlenmeler! beklen-
mekted!r. Yazılı basın çev!rmen!, hem çev!r! hem de ed!törlük rolünü 
kapsayan ve çev!r! yapmanın da ötes!ne geçen trans ed!tör. Son dak!-
ka haberler!, haber bültenler! ve basın toplantısında sözlü çev!rmen, 
alt yazı çev!rmen!, dublaj çev!rmen!, yerelle$t!rme yapan çev!rmen, 
engels!z er!$!me katkı sa%lamak üzere er!$!leb!l!r b!r medya olu$tur-
ma yolunda !$aret d!l! çev!rmen! ve sesl! bet!mleme çev!rmen!. Med-
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ya çev!rmen!n!n bu roller! yürütmes!n! sa%layacak medya çev!rmen! 
e%!t!m! nasıl olmalıdır d!ye soracak olursak, R!co’dan yaptı%ımız b!r 
alıntıyı burada s!z!nle payla$mak !ster!z: Ö%renc! merkezl!, e%!t!c! !le 
ö%renc! arasında !k! yönlü b!lg! akı$ı sa%layan, etk!le$!me dayanan, 
kültürler arası etk!le$!m! güçlend!ren, ek!p çalı$masına katkıda bulu-
nan, ö%renc!y! özgür ve yaratıcı kılan, mot!ve eden, çev!r! sektörünün 
!ht!yaçlarını tak!p eden ve en öneml!s! yen! medya ve !let!$!m tekno-
loj!ler!n! etk!n b!r $ek!lde kullanab!lmes!n! sa%layan b!r e%!t!mden 
bahsetmektey!z. Bu atıfı göz önünde bulunduracak olursak, yukarıda 
bel!rt!len roller! gerçekle$t!rmek üzere çev!rmenler!n sah!p olması 
gereken becer!ler !ç!n e%!t!m!n tek b!r ders kapsamında ver!lmes!n!n 
mümkün olmadı%ını da anlayab!l!r!z. Medya çev!rmenl!%! e%!t!m!, 
çev!r! b!l!m alanında ver!len dört yıllık b!r l!sans e%!t!m!n! temel al-
maktadır. Medya çev!rmenl!%! e%!t!m! mezun!yet sonrasında l!sans 
e%!t!m!n! destekleyeb!lecek yüksek l!sans ve doktora çalı$malarını da 
kapsayab!l!r. 

Hacettepe Ün!vers!tes! Müterc!m-Tercümanlık Bölümümüzde ver-
d!%!m!z ve medya çev!rmenl!%! !ç!n gerekl! olan becer! setler!n! ö%-
renc!lere kazandırmayı amaçlayan b!r takım dersler var. Bunlardan 
k!m!ler! do%rudan medya çev!rmenl!%! e%!t!m!n! hedef alırken k!m!s! 
de bu becer!ler! destekleyen dersler. B!raz sonra s!zlerle onları pay-
la$aca%ım. B!z d!%er bölümler!n, daha do%rusu d!%er ün!vers!tedek! 
çev!r! b!l!m bölümler!n!n müfredatlarına da baktı%ımızda, farklı ün!-
vers!telerde çev!r! b!l!m bölümler!nde gerek aynı adla gerekse farklı 
!s!mlerle aslında e%!t!mc!ler!n ortak b!r paydada bulu$tu%u ve dersle-
r!n hemen hemen aynı do%rultuda !lerled!%!n! gördük. B!r!nc! sınıfta 
güncel tartı$malar ders!, medya çev!rmen! e%!t!m! !ç!n altyapı olu$-
turan b!r !lk basamak. "k!nc! sınıfta d!%er dersler!n yanı sıra söylem 
çözümlemes!, kültürler arası !let!$!m, çev!r! araçları, proje yönet!m!, 
!$aret d!l! çev!r!s! y!ne medya çev!rmen! e%!t!m!ne katkı sa%lamakta. 
Üçüncü sınıfta ver!len temel b!lg! ve !let!$!m teknoloj!ler! kullanımı, 
çev!rmenl!k meslek b!lg!s!, çev!r!de düzeltme ve son okuma, ter!m 
b!l!m, yerelle$t!rme, tekn!k met!n yazarlı%ı, m!zah çev!r!s! ve spor 
çev!rmenl!%!. Heps!n! okumamakla b!rl!kte dördüncü sınıfta ver!len 
çev!r! stajı, !let!$!m sosyoloj!s!, bu becer! setler!n! desteklemeye yö-
nel!k. Yüksek l!sans düzey!nde de verd!%!m!z dersler!m!zden bazıları 
becer! setler!n! destekl!yor. Onlar yerelle$t!rme, söylem çözümlemes! 
ve çev!r!, çev!r!de düzeltme ve son okuma, çev!rmenl!k meslek b!lg!s!, 
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uluslararası !l!$k!ler met!nler! çev!r!s!, görsel basın ve f!lm çev!r!s!. Bu 
derslerle b!rl!kte doktora düzey!nde medya çev!r!s! ara$tırma alanı-
nın desteklenmes! !ç!n de $u dersler! açmaktayız: Görsel-!$!tsel çev!r! 
ara$tırmaları, uyarlama çalı$maları, engels!z er!$!m !ç!n görsel-!$!tsel 
çev!r! ara$tırmaları, çev!r!ye d!s!pl!nler arası yakla$ımlar. Yves Gam-
b!er’e göre çev!rmen, çoklu medya teknoloj!ler!n!n sundu%u çev!r! 
ortamlarına, araçlarına uyum sa%layab!lmes! ve bu ortamlarda hare-
ket edeb!lmes!, rahat hareket edeb!lmes! gerekmekted!r. Bu nedenle 
ülkem!z!n çev!r! bölümler!nde medya çev!rmenl!%! e%!t!m!n! destek-
lemek üzere farklı dersler açılmı$tır. B!rb!r!yle aynı paralelde g!den 
ama farklı dersler. Bu dersler!n temel amacı yen! medya ve !let!$!m 
teknoloj!ler!n! kullanma yet!s!ne sah!p ö%renc!ler yet!$t!rmekt!r. Bu 
dersler!n har!c!nde, Em!ne Bogenç Dem!rel ve Zeynep Görgüler hoca-
larımızın “Yen! Medya Okuryazarlı%ı Oda%ında Çev!r! E%!t!m!ne Yö-
nel!k Sosyal Medya Tabanlı Ders "çer!%! Örne%!” ba$lıklı çalı$masında 
da bel!rt!ld!%! g!b!, yen! medya okuryazarlı%ı hakkında ö%renc!ler!n 
b!l!nç düzeyler!n! gel!$t!ren dersler!n müfredata eklenmes!, medya 
çev!rmen! e%!t!m! !ç!n büyük önem ta$ımaktadır. Bu ba%lamda Yıl-
dız Tekn!k Ün!vers!tes! Müterc!m-Tercümanlık Bölümünde “Sosyal 
Medya A%ları ve Çev!r! Hareketler!” !s!ml! ders! müfredatlarına ek-
lem!$ler hocalarımız. Görüldü%ü üzere, e%!t!m aya%ındak! en öneml! 
nokta medya çev!r!s! e%!t!m! !ç!n teknoloj!k gel!$meler!n tak!p ed!le-
rek yen! dersler!n açılması ve müfredatın sürekl! olarak güncellenme-
s!d!r ve ayrıca d!s!pl!nler arası !$ b!rl!%!d!r. Akadem!n!n kurumlarla 
daha yakın b!r !$ b!rl!%! sa%laması, medya kurumlarının ün!vers!tele-
re z!yaretler düzenleyerek ö%renc!ler! ve e%!t!mc!ler! kend! kurumsal 
beklent!ler!ne !l!$k!n olarak b!lg!lend!rmes!, hem çev!r! e%!t!m!ne yön 
vereb!l!r hem de ö%renc!ler!n medya çev!r!s! ve medya çev!r! türler! 
hakkında b!l!nçlenmes!ne katkıda bulunab!l!r. H!ç $üphes!z medya 
çev!rmen! olarak !st!hdam ed!len ve bu yolda staja ba$layan b!r ada-
yın bel!rl! b!r medya kurumunda, bel!rl! becer! setler!ne sah!p olması 
beklenmekted!r. Bu nedenle staj olanakları artırılab!l!r. Akadem! ala-
nında kazanılan becer!ler!n h!zmet !ç! e%!t!mlerle gel!$t!r!lmes! ve pe-
k!$t!r!lmes! l!sans e%!t!m! kadar öneml!d!r. Medya çev!rmenl!%! e%!t!-
m!nde temel sorun belk! teknoloj!k altyapının eks!kl!%! olab!l!r e%!t!m 
kurumlarında. Bu sorunun g!der!lmes! !ç!n y!ne kurumlarla !$ b!rl!%! 
yapılab!l!r. Örne%!n sesl! bet!mleme ve alt yazı çev!r!s! g!b! e%!t!mler!n 
ver!leb!lmes! !ç!n altyapı ve donanım konusunda teknoloj!k destek 
sa%lamak üzere projeler gel!$t!r!leb!l!r. Evet, Hocam çok te$ekkürler. 
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3. Basın ve Medyada Çev"r" E#"t"m"

Prof. Dr. Alev Bulut | Moderatör

Çok te$ekkürler… Sırayı b!raz de%!$t!rd!%!m!z! söylem!$t!m. Hacettepe 
Ün!vers!tes!nden gelen bu !k! meslekta$ımız aynı bölümde !k! ayrı ana 
b!l!m dalında görev yapmakta. "ng!l!zce perspekt!f! d!nlem!$ olab!l!r!z 
aslında H!lal Hanım’ı ama aynı zamanda b!r bölüm perspekt!f! açısın-
dan da genel b!r g!r!$ oldu. #!md! Doç. Dr. Zeynep Oral b!ze o da Fran-
sızca Müterc!m-Tercümanlık Ana B!l!m Dalının Ba$kanı aynı zamanda 
de%!l m!? O kurumda görev yapıyor. Aynı ba$lıkla konu$ması, “Basın ve 
Medyada Çev!r! E%!t!m!”. B!raz daha açılacak sanırım konumuz. Ben de 
$unu söylemek !st!yorum. Esk!den ders programlarında sadece haber 
çev!r!s! olarak yer alan b!r konunun $u anda medya ve basın çev!r!s! 
adını alması, basına da alı$ıktık ama medya çev!r!s! adını alması çok 
büyük b!r de%!$!kl!%e !$aret ed!yor çünkü farklı oluklar, kanallar, mecra 
ded!%!m!z ortamların artması !le b!z aslında bu teknoloj!yle ba$ etme 
güçlü%üyle kar$ı kar$ıyayız. Yıllar önces!nden o ders adı geld! aklıma 
“haber çev!r!s!”. Aslında onun devamını yapıyoruz $u anda. Buyurun 
Zeynep Hanım. B!r de söylemeden geçemeyece%!m, Doçent Doktor 
Zeynep Oral, Meslek! Yeterl!l!k Kurumunun çev!rmen yeterl!l!kler! ça-
lı$masında da kom!syonlarda b!rl!kte görev yaptı%ım b!r meslekta$ım. 
O !$aret d!l! çev!rmen! yeterl!l!%!nde çalı$tı. B!z Aym!l Hoca !le toplum 
çev!rmen! yeterl!l!%!nde. Oradan da öneml! b!r mesa!m!z var. Buyurun. 

Doç. Dr. Zeynep Oral | Hacettepe Ün!vers!tes!

Çok te$ekkürler Alev Hocam. Aynı oturumda olmak da b!z!m !ç!n bü-
yük b!r zevk. H!lal Hocama da çok te$ekkür ed!yorum. 

Ben s!zlere basın ve medya çev!r!s!n!n b!raz yurt dı$ı aya%ından bah-
setmek !st!yorum. B!ld!%!n!z g!b!, ülkeler!n kend! durumları, kend! 
gerekçeler! ve kend! kültürler!nden dolayı medya ve basın ürünler!ne 
!l!$k!n arz ve talepler! de%!$kenl!k göstermekted!r. Çev!r! yo%unlu%u da 
bununla !l!nt!l!d!r. Bu çerçevede de, bu atmosfer, bu durum elbette k! 
müterc!m-tercümanlık bölümler!nde ver!len basın ve medya çev!r!s! 
e%!t!m!n! de olu$turmaktadır ve odak noktalarını de%!$t!rmekted!r. B!r 
örnek verecek olursak… B!ld!%!n!z g!b! Belç!ka’da üç tane resmî d!l ko-
nu$uluyor; Felemenkçe kuzeyde, güneyde Fransızca ve Valon bölges!n-
de Almanca. Bu çerçevede üç ayrı d!l ve üç ayrı kültür söz konusu. Basın 
ve medya çev!r!s! e%!t!m!nde, e%!t!m nereye odaklanacak ded!%!m!zde, 
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bu üç kültür ve üç d!l!n ayrı $ek!lde b!r ortak noktalarından b!r medya 
ürünü çıkartmak söz konusu olacaktır. Fakat Rusya’ya baktı%ımızda !se 
patronaj yan! ham!l!k, basın ve medya çev!r!s! e%!t!m!n!n oda%ındadır. 
B!z basın ve medya çev!r!s! e%!t!m! derken aslında medya çev!rmenl!-
%! çev!r!n!n çok da ötes!nde kaynak met!nden erek metne !let!$!msel 
düzgünün !let!$!msel $ekle aktarılmasının, do%ru aktarılmasının, ba%-
lama göre aktarılmasının yanı sıra en öneml! $ey de yen!den yazma 
kavramının devreye g!rmes!d!r. Burada çev!r! b!l!m oda%ında André 
Lefevere’!n ve Susan Bassnett’!n yen!den yazma kavramına de%!nmek 
!ster!m. Yukarıda da ded!%!m g!b! Rusya’da patronaj - ham!l!k üzer!ne 
odaklanmı$tı çev!r! e%!t!m!. Patronaj, her ne kadar yazın çev!r!s!nde de 
kullanılmı$ olsa da, medya ve basın çev!r!s! !ç!n de artık geçerl!l!k ta$ı-
maktadır. Patronaj; k!$!ler, kurumlar, erk! el!nde bulunduran herhang! 
b!r eyley!c!n!n bel!rl! b!r medya ürününün -bu haber olab!l!r, reklam 
olab!l!r, alt yazı vb. - çevr!lmes!n!, yen!den düzenlenmes!n!, yazılması-
nı etk!leyeb!l!r. Bu ba%lamda baktı%ımızda patronajın !k! aya%ı var: b!r 

DOÇ. DR. ZEYNEP ORAL | HACETTEPE ÜN!VERS!TES!
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!deoloj!k ve b!r de ekonom!k ayak. "deoloj!k etkenler, medya ürününün 
!çer!%!n! ve b!ç!m!n! etk!leyeb!l!r. Ekonom!k etkenler de tamamen ül-
keler!n bell! medya çev!r! ürününü terc!h etmes!yle !lg!l!. Bununla !lg!l! 
olarak da y!ne yurt dı$ından bazı örnekler vermek !st!yorum s!zlere. 
Almanya, "spanya, "talya ve Fransa g!b! ülkelerde dublaj yöntem!n!n 
yo%un olarak kullanıldı%ını görürken Hollanda, Yunan!stan, Norveç, 
"sveç, Portek!z ve Belç!ka g!b! ülkelerde de alt yazının terc!h ed!ld!%!n! 
görmektey!z. Rusya ve Polonya örne%!ne baktı%ımızda !se, “vo!ce over” 
ded!%!m!z yan! üst sesle dublaj yöntem! sıklıkla kullanılmaktadır. Bu 
nedenle, medya çev!r!s! ve medyada ulusal d!l pol!t!kaları b!rb!r!yle 
yakından !l!$k!l!d!r. Polonya’da neden üst sesle çev!r!n!n terc!h ed!l-
d!%!n! dü$ünürsek çünkü dublaj ekonom!k olarak yüklü b!r mal!yete 
neden olmaktadır, bu sebeple üst sesle dublaj terc!h ed!lmekted!r. Bu 
çerçevede, her ülken!n kend! sosyoekonom!k, sosyo-kültürel ve !deo-
loj!k yapısı özell!kle daha çok hang! medya ürününün talep ed!ld!%!n! 
bel!rlemekte. Bu durumda, akadem!k alanda da basın ve medya çev!r! 
e%!t!m!n!n hang! ürün türüne odaklanaca%ını $ek!llend!rmekted!r. 

Yurt dı$ında ün!vers!teler!n çev!r! alanında l!sans e%!t!m! veren bö-
lümler!n!n web s!teler!n! !nceled!k. Bunu !nceled!%!m!zde medya ve 
basın çev!r!s! ba%lamında ön plana çıkan etkenler! s!zlerle payla$-
mak !ster!z. Medya çev!r!s!n!n geleneksel çev!r! ed!m!nden farklı 
olan yönler! nelerd!r? Medya çev!r!s! e%!t!m!nde l!sans düzey!nde 
hang! alanlar !le d!s!pl!nler arası !$b!rl!%! düzenleneb!l!r? Medya çe-
v!rmen! k!ml!%! ve medya çev!rmen eyley!c! rolü nasıl gel!$t!r!leb!l!r? 
Yurt dı$ında çev!r! e%!t!m! veren farklı ün!vers!teler!n web s!teler!n! 
!nceleme sonunda elde ett!%!m!z bu ver!ler, bu ün!vers!teler!n saha 
!le akadem! arasında b!r aracılık kurma çabası !ç!nde oldu%unu, ge-
leneksel çev!r! e%!t!m! dı$ında artan teknoloj!k !mkânlar ve b!l!msel 
gel!$melere ayak uydurmak üzere medya çev!r!s! e%!t!m!nde basın 
çev!r!s!, sosyal medya çev!r!s!, sesl! bet!mleme, ayrıntılı alt yazı g!b! 
engels!z er!$!m türler!nde uzmanla$ma yoluna g!d!leb!lmes! !ç!n çe-
$!tl! modüller gel!$t!rd!%!n! gördük. Yan! aslında baktı%ımızda sadece 
ülke !ht!yaçlarından de%!l dünyadak! !ht!yaçlardan, yasal düzenle-
melerden de basın ve medya çev!r!s!n!n etk!lend!%!n! görmektey!z. 
"ncelem!$ oldu%umuz çev!r! b!l!m bölümler!n!n medya ve basın çe-
v!r!s! e%!t!m!ne odaklanma ve yurt dı$ında basın ve medya çev!r!s! 
e%!t!m!n!n nasıl sürdü%üne !l!$k!n bulgularımızı burada s!zlerle pay-
la$ırken !k! tane örnekten yola çıkmak !st!yoruz. Dünyada çok gen!$ 
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b!r çev!r! e%!t!m! yelpazes! !ç!nden b!r Avrupa ülkes!n! seçt!k, b!r de 
Uzak Do%u’dan. Avrupa ülkeler!nden "ng!ltere’y!, Uzak Do%u’dan !se 
Ç!n’! seçt!k. Burada sırayla s!ze l!sans ve l!sansüstü düzeyde medya 
çev!r!s! e%!t!m programlarına ı$ık tutmaya çalı$aca%ız. "ng!ltere’de 
Norw!ch Ün!vers!tes!nde, East Angl!a Ün!vers!tes!nde, çev!r!, medya 
ve modern d!ller bölümünde l!sans düzey!nde medya çev!r!s! e%!t!m! 
ver!lmekted!r. Bu bölümün amacı, web s!tes!nde, küreselle$en günü-
müz dünyasında etk!l! b!r kültürler arası !let!$!m kurulmasını sa%la-
mak olarak açıklanmaktadır. Bu amaç do%rultusunda ver!len dersler, 
medya ve kültür, "ng!l!z !$aret d!l!ne g!r!$, küreselle$me ve kültürel 
k!ml!kler, popüler kültüre g!r!$. Bu b!r!nc! sınıf dersler!. "k!nc! sınıf 
dersler!ne baktı%ımızda !se, görseller! yorumlamak, yan! foto%rafçı-
lık ve görsel kültür, d!j!tal medya teor! ve prat!k, c!ns!yet ve erk, alt 
yazı dublajı !ç!n teknoloj!k araçlar, er!$!leb!l!r medya !ç!n teknoloj!k 
araçlar-1 g!b! dersler mevcut. Üçüncü sınıfta !se !k! dönem staj hakkı 
kullanılmakta. Staj da toplam kred!ye etk! etmemekted!r. Dördün-
cü sınıf dersler!ne baktı%ımızda, s!nema, toplumsal c!ns!yet, söylem 
ve erk, !ler! d!l çözümlemes!, toplum çev!rmenl!%!ne, kamu h!zmet-
ler! çev!rmenl!%!ne g!r!$, er!$!leb!l!r medya !ç!n teknoloj!k araçlar-2. 
Bu noktada l!sansüstü düzeyde medya çev!r!s! e%!t!m! !ç!n örnek b!r 
programa bakmak da faydalı olacaktır. Bunun !ç!n de Ç!n’de #angay 
Uluslararası Ö%renc! Ün!vers!tes! bölümünü seçt!k. Burada da Ulus-
lararası Medya Çev!r!s! ve D!j!tal Kültür Ara$tırma Okulunu !ncele-
d!k web s!tes!nden. Baktı%ımızda medya çev!r!s! ve d!j!tal kültür ana 
ba$lı%ı altında görsel !$!tsel çev!r!, medya çev!r!s! ve çev!r! teknolo-
j!ler! alt ba$lıklarını görmektey!z. Bu üç alt ba$lık ba%lamında oku-
lun amaçları a$a%ıdak! $ek!lde özetleneb!l!r. Basın kurulu$larından 
yurtta$ haberc!l!k alanına, yazılı/basılı haberlerden çok k!pl! derleme 
haberlere yan! mult!-model ded!%!m!z çok k!pl! derleme haberlere, 
profesyonel haberc!l!kten amatör haberc!l!%e kadar çev!r!n!n rolünü 
!rdelemek. Kozmopol!t!zm, c!ns!yet, ulus ve akt!v!zm g!b! konularda, 
de%!$en kamusal söylemlerde çev!r!n!n rolünü ara$tırmak, gerek sa-
hada gerekse çevr!m !ç! platformlarda medya çev!r!s!ne odaklanmak, 
çok k!pl!l!k, medya sosyoloj!s!, gazetec!l!k, küreselle$me çalı$maları, 
ele$t!rel b!l!$!m teknoloj!s! ara$tırmaları g!b! farklı d!s!pl!nlerle d!s!p-
l!nler arası b!r söylem gel!$t!rmek. Bu amaçlar do%rultusunda adı ge-
çen ün!vers!telerde, #angay Ün!vers!tes!nde, Ara$tırma Okulunda, ge-
rek yazılı çev!r!, gerek sözlü çev!r!, gerekse kültürler arası çalı$malar 
alanında kar!yer!n!n ba$ında olan çev!rmen ve ara$tırmacılara med-
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ya çev!r!s! ba%lamımda e%!t!m ver!lmekted!r. Okulun doktora e%!t!m! 
de mevcuttur. Çev!r!y! d!j!tal yan! görsel-!$!tsel medya ve çevr!m !ç! 
platformlarla gel!$t!rme hedef!n! ta$ıyan bu okul, çev!r! b!l!m ö%ren-
c!ler!ne bel!rt!len dersler! vermekted!r. Burada da özell!kle çok k!pl! 
met!nler!n çev!r!s!, medyada amatör çev!rmenler, fan çev!r!s!, fan alt 
yazısı, fansubb!ng, fan dublajı, tarama usulü çev!r!, çatı$ma ve do%al 
afetlerde medya çev!r!s! g!b! öneml! ve güncel dersler! programlarına 
aldıklarını görüyoruz. 

"ng!ltere ve Ç!n örnekler!nde de görüldü%ü üzere, Türk!ye’de çev!r! 
bölümler!nde, medya çev!rmen! yet!$t!rmek üzere gerek temel dersler 
gerekse medya çev!r!s!yle do%rudan !lg!l! dersler, müfredat bakımın-
dan dersler!n adları de%!$!k olsa da farklı ba$lıklar yer alsa da aslında 
Batı ün!vers!teler!, Uzak Do%u ün!vers!teler! g!b! farklı kültürlere a!t 
çev!rmenl!k e%!t!m programları !le ortak b!r paydada kes!$t!kler!n! 
görüyoruz. Özell!kle Avrupa ülkeler!nde medya çev!rmenl!%! e%!t!m!-
ne baktı%ımızda göze çarpan en öneml! nokta, görsel-!$!tsel çev!r!n!n 
b!r alt alanı olan er!$!leb!l!r medya kavramı ve bu ba%lamda engel-
s!z er!$!m. Bunun da çev!r! b!l!m bölümler!nde entegre ed!lmes! en 
öneml! gel!$melerden b!r tanes!d!r. Burada dezavantajlı gruplardan 
özell!kle sa%ır ve !$!tme engell!ler !ç!n ayrıntılı alt yazı ve !$aret d!l! 
çev!r!s!, kör ve görme engell!ler !ç!n sesl! bet!mleme g!b! görsel-!$!t-
sel çev!r!n!n b!r alt alanı olarak kabul ed!len engels!z er!$!me yönel!k 
çev!r! türler!n!n, çev!r! b!l!m programlarının l!sans ve yüksek l!sans 
düzey!nde yer almaya ba$laması da sev!nd!r!c! ve umut veren b!r ge-
l!$med!r. Önümüzdek! süreçte engels!z er!$!m do%rultusunda medya 
çev!rmenl!%!n!n daha çok ön plana çıkaca%ı ve medya çev!rmenler!-
n!n engels!z er!$!mde akt!f b!r rol oynayaca%ını ön görmektey!z. So-
nuç olarak, medya çev!r!s! e%!t!m!nde çev!r!ye süreç ve ürün odaklı 
bakacak olursak, medya çev!r!s!n! b!r süreç olarak ele aldı%ımızda, 
akadem!k odak noktamız elbette k! alıcımız yan! hedef k!tlem!z, alı-
cının beklent!ler!, alıcı ve çev!rmen arası b!r köprü konumunda bulu-
nan !$veren!n kurumsal normları ve beklent!ler!, hedef d!lde mevcut 
d!%er medya ürünler!n!n söylem ve b!çem!, medya çev!r!s!n!n sos-
yokültürel ve !deoloj!k boyutları, zaman kısıtlamaları, medya metn! 
yansıma stratej!ler!, çev!r! stratej!ler! ve çev!rmen müdahaleler!d!r. 
Müfredatımızı bu do%rultuda gel!$t!rmem!z önem kazanmaktadır. 
Çev!r!y! b!r ürün olarak ele alan medya çev!r!s! e%!t!m!nde odak nok-
tamız !se, çev!r! sürec!nde yen!den yazılan metn!n kaynak metne, 
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kaynak medya metn!nden farklıla$tı%ı noktalar, medya ürünün türü, 
!$!tsel k!p g!b! farklı k!plerle desteklen!p desteklenmed!%!, medya ve 
hedef k!tlede alımlama $ekl! olab!l!r. Bu nedenle müfredatlarımızın 
yen! medya g!b! teknoloj!k gel!$meler ı$ı%ında sürekl! olarak yen!den 
$ek!llend!r!lmes! artık günümüzde b!r zorunluluk hâl!ne gelm!$t!r. 
Bassnett ve B!elsa tarafından da bel!rt!ld!%! g!b!, medya çev!rmenl!-
%!n!n medya met!nler!n!n yen!den yazımına dayandı%ı gerçe%!nden 
yola çıkacak olursak, medya çev!rmen! tarafından üstlen!len roller!n, 
çev!rmenler!n geleneksel roller!n!n dı$ında yan! sadece aktaran ve 
arabulucu roller!n!n de ötes!ne geçt!%!n! ve bu nedenle farklı medya 
kurulu$larının ün!vers!telerde ver!len e%!t!m! gerek sunab!lecekler! 
staj !mkânları ve h!zmet !ç! e%!t!mlerle gerekse ün!vers!telere yapı-
lacak z!yaretlerle ö%renc!lere farklı kurumsal bakı$ açılarını görme 
fırsatı tanımalarıyla desteklenece%! görülmekted!r. Bu aslında b!r 
zorunluluktur; çünkü hem sektör hem kullanan yan! ö%renc! !ç!n !$ 
b!rl!%! gerçekten b!r ter!m b!rl!%! ve f!k!r b!rl!%!n!n olu$ması !ç!n ö%-
renc!ye çok da ı$ık tutmakta ve ver!ml! olmaktadır. Aynı zamanda bu 
kurumlara çe$!tl! yen! projelere de olanak sa%lamaktadır. Bu çerçe-
vede, f!k!r ve ter!m b!rl!%! do%rultusunda hareket ederek donanımlı 
medya çev!rmenler! yet!$t!rmem!z, alanımız !ç!n çok büyük b!r önem 
kazanmaktadır. Te$ekkür eder!m. 

4. Gündem" Yabancı B"r Kaynaktan Kend" D"l"nde Tak"p Etmek

Prof. Dr. Alev Bulut | Moderatör

Çok te$ekkür ed!yoruz konu$macımıza. "lk !k! konu$mayla akade-
m!k b!r çerçeve ç!zd!k. Ara$tırmacı penceres!nden de bakmı$ olduk. 
#!md! b!raz sahaya !nece%!z ve b!r sonrak! konu$macımız bu çoklu 
ortamı çok !y! tems!l eden b!r kurumdan, Türk!ye Radyo Telev!zyon 
Kurumundan gel!yor. Nevzat Memet aslında Dı$ Yayınlar Da!res!n-
de görev yapıyor fakat b!r özel görev! daha var. Yunanca yayınlar 
sorumlusu olarak Yabancı D!l ve Lehçeler Müdürü olarak da görev 
yapıyor. Burada aslında sahaya !nerken “Gündem! Yabancı B!r Kay-
naktan Kend! D!l!nde Tak!p Etmek” ba$lı%ı altında dem!n ç!z!len 
çerçevede yan! ders !çer!kler!nde yer alan bazı $eyler!n b!r saha uy-
gulamacısı tarafından nasıl ele alındı%ını görece%!z. Yazılı çev!r! ve 
sp!kerl!k de yaptı%ını b!l!yorum notlarımdan Nevzat Bey’!n. Buyu-
run söz s!z!n.
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Nevzat Memet | TRT

Çok te$ekkür eder!m Hocam. Sayın Ba$kan, de%erl! katılımcılar, hep!-
n!z! saygı !le selamlıyorum öncel!kle. Ben bugünkü sunumumda s!z-
lere Türk!ye Radyo ve Telev!zyon Kurumu çatısı altında Dı$ Yayınlar 
Da!res! Ba$kanlı%ı olarak !cra etmekte oldu%umuz basın çev!r!s!ne 
!l!$k!n bazı özet b!lg!ler! payla$maya çalı$aca%ım. TRT Dı$ Yayınlar 
Da!res! Ba$kanlı%ı Türkçe dâh!l 37 d!lde radyo yayını !le 37 d!l ve al-
fabede web yayını gerçekle$t!rmekte. Kısaca tar!hçem!ze baktı%ımız 
zaman Türk!ye’dek! !lk yabancı d!l yayınının 1937 yılında Hatay soru-
nu üzer!ne dönem!n ba$bakanı Sayın "smet "nönü’nün konu$masının 
Arapçaya çevr!lerek Ankara Radyosunda yayınlanmasıyla ba$ladı-
%ını görüyoruz. 1938 yılına geld!%!m!zde Türkçe, "ng!l!zce, Fransızca 
ve Almanca d!ller!nde y!ne radyo yayınlarının ba$ladı%ını görüyoruz. 
1963 yılında dı$ yayınlar, “Türk!ye’n!n Ses!” adını alıyor. 1964 yılında 
Türk!ye’n!n Ses! TRT bünyes!nde yayın yapmaya ba$lıyor. 1972 yılına 
geld!%!m!zde Yurt Dı$ı Yayınlar Da!res! Ba$kanlı%ı adı altında yen!-
den te$k!latlandırılıyor. 1980 yılında Yurt Dı$ı Yayınlar Ba$kanlı%ı, 
Dı$ Yayınlar Da!res! Ba$kanlı%ı olarak de%!$t!r!l!yor ve bugün de aynı 
adı ta$ıyor da!rem!z. 2008 yılına geld!%!m!zde artık d!j!tal yayıncılı-
%a geç!yoruz Dı$ Yayınlar Da!res! Ba$kanlı%ı olarak ve ba$langıçta 15 
d!lle web yayınlarımız ba$lıyor. Daha sonra da, b!raz önce de bel!rt-
t!%!m g!b! 15’ten 37 d!le çıkıyoruz. Yansıda gördü%ünüz trtworld.com 
adres!ne tıkladı%ımız zaman nasıl b!r sayfa !le kar$ıla$ıyoruz, onunla 
!lg!l! bazı kısa b!lg!ler vermek !st!yorum s!zlere. Buradan Fransızca 
d!l!n! seçt!%!m!z zaman örne%!n sol tarafta, Fransızca d!l!n! seçt!%!-
m!z zaman burada aslında gün !çer!s!nde TRT Haber kanalında !zle-
d!%!m!z haberler!n büyük b!r bölümünün Fransızca d!l!nde oldu%unu 
görüyorsunuz. Her d!lde farklı kategor!ler mevcut: Türk!ye kategor!s!, 
dünya kategor!s!, ekonom!, kültür, spor kategor!s! g!b!. Y!ne her d!le 
özgü olarak b!r de bölgesel olarak adlandırdı%ımız b!r kategor!m!z 
var. Bu bölgesel haberler kategor!s!nde de mümkün mertebe hedef 
k!tlem!ze yönel!k haberlere yer vermeye çalı$ıyoruz. Örne%!n Fran-
sızca sayfamızda Fransa’dak! gel!$meler ya da Fransızca konu$ulan 
co%rafyadak! gel!$melere !l!$k!n b!lg!ler, haberler vermeye çalı$ıyo-
ruz. Benzer b!r $ek!lde d!%er d!llerde örne%!n Arnavutçada, Ç!ncede, 
Gürcücede, Yunancada farklı farklı d!llerde benzer !çer!kler! göreb!-
l!rs!n!z. Burada da b!z!m TRT Dı$ Yayınlar Da!res! Ba$kanlı%ı Yabancı 
D!l ve Lehçeler Müdürlü%ü çatısı altında faal!yet gösteren yabancı d!l-
dek! web sayfalarında payla$tı%ımız !çer!klerden bazı örnekler görü-
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yorsunuz. Buradak! örnekte Tal!ban’ın Afgan!stan’da tekrar yönet!m! 
ele geç!rd!%! döneme a!t b!r tane görsel haber! s!zlerle payla$mak !st!-
yorum. Gördü%ünüz g!b! TRT Haber tarafından hazırlandı bu v!deo, 
ancak b!z bunu Afgan!stan Özbekçes!nde alt yazılı olarak yayınladık. 
Aynı v!deoyu otuzun üzer!nde farklı d!llerde de verd!k o günlerde. 
Y!ne Fransızca sayfamızda yayınlanan alt yazılı b!r görsel haber! gö-
rüyorsunuz. Burada Sayın Cumhurba$kanımızın Fransa Cumhurba$-
kanı Macron’a verd!%! çok güzel b!r cevap var aslında. B!z bu cevabı 
en !y! $ek!lde Fransızlara kend! d!ller!nde anlatab!l!r!z dü$ünces!yle 
bu !çer!%! hazırladık. Dı$ Yayınlar Da!res! Ba$kanlı%ı Yabancı D!ller 
Müdürlü%ünde sadece haber !çer!kler!n!n çev!r!s!n! gerçekle$t!rm!yo-
ruz. Bunun yanında “Zeh!rl! Salkım” g!b!, ASALA terör örgütüyle !lg!l! 
yapılmı$ bazı belgeseller!n de otuzun üzer!nde farklı d!lde alt yazılı 
çev!r!s!n! hazırladık. Zeh!rl! Salkım belgesel! TRT Haber tarafından 
hazırlandı b!ld!%!n!z g!b!. B!z bunu Yunanca dâh!l 34 d!lde alt yazılı 
olarak yayınladık. Malumunuz FETÖ terör örgütü üyeler!n!n büyük 
b!r ço%unlu%u Yunan!stan’a sı%ındı. B!z de Yunanlılara bu örgütün as-

NEVZAT MEMET | TRT
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lında nasıl b!r örgüt oldu%unu en !y! $ek!lde anlatmaya çalı$tık, onlar 
!ç!n alt yazılı b!r !çer!k hazırlamak suret!yle. Y!ne ASALA terör örgü-
tüyle !lg!l! olarak TRT World tarafından hazırlanmı$ olan b!r belgesel! 
Fransızca alt yazılı olarak yayınladık. Malumunuz oldu%u üzere ha-
ber met!nler!n!n yazılı$ amacı, kamuoyunu b!r olay ya da gel!$meye 
!l!$k!n b!lg!lend!rmekt!r. K!$!ler! b!lg!lend!r!rken kullandı%ımız d!l!n 
sade ve anla$ılab!l!r olması gerek!r. Aynı kural haber met!nler!n!n ter-
cümes!nde de kes!nl!kle göz ardı ed!lmemel!d!r. Basın çev!r!s! !le !lg!l! 
olarak bu noktada kar$ımıza çıkan r!sklerden b!r tanes!, haber! en an-
la$ılır halde tercüme etmeye çalı$ırken, tercüme !le yorum arasındak! 
!nce ayrıntıdır. Çev!rmen!n yapab!lece%! de%!$!kl!k edeb! b!r met!n 
türünde yaratıcılık olarak anılırken, haber metn!nde bunun !sm! mü-
dahale olarak kar$ımıza çıkmakta. Gazetec!l!k, haberc!l!k mesle%!n!n 
seç!len ortamın sınırları !le $ek!llenen ve son derece uzmanla$mı$ b!r 
d!l kullanımına sah!p oldu%u b!l!nmekted!r. B!zler!n TRT Dı$ Yayınlar 
Da!res! Ba$kanlı%ı Yabancı D!l ve Lehçeler Müdürlü%ü olarak !cra et-
mekte oldu%umuz haberc!l!k, yüzde 90 oranında çev!r!ye dayanmak-
ta olup bazı d!llerde yerel muhab!rler !le yaptı%ımız !$ b!rl!%! çerçeve-
s!nde !lg!l! d!llerde hazırlanmı$ !çer!kler! de kullanmaktayız. Bu da 
açıkça göstermekted!r k! 37 d!lde yapılan radyo ve web yayınlarımız-
da basın çev!r!s! olmazsa olmazlarımızdandır. Pek!, b!z!m Dı$ Yayın-
lar Da!res! Ba$kanlı%ı olarak temel hedefler!m!z ned!r? Türk!ye’dek! 
gel!$melere !l!$k!n olarak uluslararası kamuoyunu en do%ru $ek!lde 
b!lg!lend!rerek, özell!kle yalan haberle mücadeleye katkı sa%lamak. 
Küresel gel!$melerle !lg!l! Türk!ye’n!n tez ve görü$ler!n! uluslararası 
kamuoyuna anlatırken, hedef k!tleye kend! d!l!nde ula$mak. Hedef 
ülkelerdek! gel!$meler! de yakından tak!p ederek b!z!m tak!pç!ler!m!-
z!n kend! ülke ya da bölgeler!ne !l!$k!n bazı gel!$meler! sadece b!z!m 
aracılı%ımızla ö%renmes!n! sa%lamak. Yalan haberlerle nasıl mücade-
le ett!%!m!ze !l!$k!n b!r örnek var. Türk!ye’n!n Barı$ Pınarı harekâtı 
dönem!nde b!ld!%!n!z g!b! çok yo%un b!r yalan haber saldırısına ma-
ruz kalmı$tık. Bu çerçevede TRT Haber tarafından bu konuyla !lg!l! 
b!r !çer!k hazırlandı. B!z de bu !çer!%! 37 farklı d!lde alt yazılı olarak 
yayınladık. Hedefler!m!zden b!r tanes!n!n de hedef ülkelerdek! ge-
l!$meler! de yakından tak!p ederek b!z!m tak!pç!ler!m!z!n kend! ülke 
ya da bölgeler!ne !l!$k!n bazı gel!$meler! sadece b!z!m aracılı%ımızla 
ö%renmes!n! sa%lamak oldu%unu bel!rtm!$t!m. Örne%!n Yunan!stan 
sah!l güvenl!k güçler!n!n $!$leyerek göçmen tekneler!n! batırdıkları 
haberlere !l!$k!n alt yazılı b!r v!deo hazırladık. Bu v!deo TRT World 
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tarafından hazırlandı, b!z de Yunanca alt yazısını yayınladık. Takd!r 
eders!n!z k! böyle b!r görüntüyü Yunan!stan medyasında görmen!z 
mümkün de%!ld!r. Açık b!r $ek!lde eller!ndek! zıpkın benzer! aletlerle 
botları batırmaya çalı$ıyorlar, ate$ ett!kler! görüntüler falan var. B!-
z!m yaptı%ımız g!b! Türkçe yazılmı$ basın met!n d!ller!n! etk!n b!r 
$ek!lde çev!rmek !ç!n !lg!l! ter!m, dey!m ve yapı da%arcı%ını gel!$t!r-
mek, !lg!l! d!l! ana d!l sev!yes!nde b!lmek son derece öneml!d!r ancak 
kaynak d!ldek! b!r haber metn!n! erek d!le aktaran çev!rmenler!n o 
d!le hâk!m!yetler! tek ba$ına yeterl! de%!l maalesef. O kültüre !l!$k!n 
b!lg! sah!b! olmaları, ülke ve co%rafyaya özgü hassas!yetlere de vakıf 
olmaları gerek!r. Dünyanın !let!$!m araçları sayes!nde g!tt!kçe daha 
da küçülmes!yle sadece ülkedek! de%!l tüm dünyaya !l!$k!n haberler! 
tak!p etmek toplumlarda yaygın hale gelm!$t!r. 

Gündem! me$gul eden herhang! b!r konunun hem yabancı b!r kay-
nakta hem de kend! d!ller!nde nasıl !$lend!%!n! görmek !nsanların 
d!kkat!n! çek!yor. Günümüz dünyasında küresel haberler! çev!r! ha-
berlerden tak!p eden öneml! b!r k!tle var ve buna paralel olarak da çe-
v!r! haberler!n öneml! b!r etk!ye sah!p oldu%unu söyleyeb!l!r!z. Öyle k! 
bazen düzelt!lmeyen b!r yanlı$, yeters!z ya da yorumlu b!r çev!r!, !de-
oloj!k olmasa da öyle algılanıp s!yas! kr!zlere dah! sebep olab!l!r. Ch-
r!st!na Schäffner’!n de çok !sabetl! b!r $ek!lde bel!rtt!%! g!b!, b!r ülkede 
söylenen d!plomat!k-s!yas! sözlere d!%er b!r ülken!n verd!%! tepk!ler 
aslında haber çev!r!ler!yle sa%lanan b!lg!ye ver!len tepk!lerd!r. B!raz 
önce TRT Dı$ Yayınlar örne%!nde bahsett!%!m!z g!b! özell!kle aynı 
kurum çatısı altında b!rçok yabancı d!lde yapılan haberc!l!k a%ırlıklı 
olarak kaynak d!ldek! met!nler!n basın çev!rmenler! tarafından !lg!l! 
d!le tercüme ed!lmes! !le gerçekle$!yor olsa da haber çev!r!s!n! gele-
neksel çev!r! ö%eler!nden ayıran en öneml! özell!k, tek kaynak met!n 
olmamasıdır. Aslında b!r avantaj olarak görünen bu durum, esasında 
kamu yayıncısı olarak b!zler !ç!n en öneml! r!sklerden b!r!d!r. Neden 
m!? Bunu $öyle açıklayab!l!r!z: Ukrayna kr!z! ya da L!bya’dak! gel!$-
melerle !lg!l! b!r haber!n tercümes! üzer!nde çalı$ırken farklı kaynak-
larda bu konulara !l!$k!n haberlere ula$ılab!l!r ancak bunlardan ne öl-
çüde faydalanab!l!r!z, buradak! haberler b!z!m !zled!%!m!z pol!t!kayla 
ne ölçüde örtü$mekte? B!z!m darbec! olarak n!telend!rd!%!m!z b!r!, 
yabancı b!r kaynakta rahatça devlet ba$kanı olarak adlandırılab!l!-
yor. Bu açıdan basın çev!rmenler! olarak herhang! b!r kaynaktan ya-
rarlanmak !sted!%!m!zde, bu kaynakları büyük b!r t!t!zl!kle seçmem!z 
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son derece öneml!. Örne%!n n!ha! met!n olarak !deoloj!k nedenlerle 
b!rb!r!yle çel!$en, b!rb!r!nden farklılık gösteren, gerçe%!n dı$ında ve 
hatta gerçe%e aykırı, gerçe%!n zıddı olab!lecek haber met!nler! ortaya 
çıkab!l!r. Gerçe%!n dı$ında ortaya çıkan haber metn!ne örnek olarak, 
ba%lı bulundukları yönet!c!ler!n s!yas! nedenlerle kend!ler!ne yaptı%ı 
yönlend!rmeler sonucunda Yunan haber muhab!rler!n!n yaptıkları 
b!r haber çev!r!s! ve met!ndek! b!r !fade göster!leb!l!r. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhur!yet!’nden üst düzey b!r yetk!l! tarafından ver!len de-
meçte, her ne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet! den!lse de, haber 
çev!r!s!nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!’nden !$gal altındak! top-
raklar olarak bahsed!lmekte. 

Hedefler!m!zden söz ederken, Türk!ye’n!n tezler!n! uluslararası ka-
muoyuna en !y! $ek!lde aktarmak oldu%undan bahsetm!$t!k. Esa-
sında TRT Dı$ Yayınlar Da!res! Ba$kanlı%ı olarak belk! de en güçlü 
oldu%umuz alan burası. Ancak 37 farklı d!lde yayıncılık g!b! öneml! 
b!r s!lahı çok daha etk!n b!r $ek!lde kullanab!l!r!z. Dı$!$ler! Bakanlı-
%ı, "let!$!m Ba$kanlı%ı, T"KA ve benzer! kurumlar !le yakın !$ b!rl!%! 
yaparak hedef ülkelerde kamu d!plomas!s! aracını etk!n b!r $ek!lde 
kullanab!l!r!z. Sadece Türk!ye’y! anlatmakla yet!nmek yer!ne, hedef 
ülkelerde gündem!n $ek!llend!r!lmes!nde rol alab!l!r!z. 

E%er b!r !nsanla anladı%ı b!r d!lde konu$ursanız bu onun aklına h!tap 
eder, ama e%er onunla kend! d!l!nde konu$ursanız bu onun kalb!ne 
kadar g!der (Nelson Mandela). 

Aslında, belk! de sadece bu sözü alarak b!raz önce yaptı%ım sunumu 
çok daha detaylı, çok daha ayrıntılı anlatab!l!rd!k. Esasında TRT Dı$ 
Yayınlar Da!res! Ba$kanlı%ı olarak amacımız da bu: "nsanların gönlü-
nü kazanmak, !nsanların kalb!ne g!den yolu bulmak. Sabrınız ve d!k-
kat!n!z !ç!n çok te$ekkür ed!yorum, sa% olun. 

Prof. Dr. Alev Bulut | Moderatör

Konu$macımıza çok te$ekkür ed!yoruz. B!r kurum çev!rmen!n!n gö-
zünden, hem de resmî b!r kurum çev!rmen!n!n gözünden haber !çer!k-
ler!n!n nasıl düzenlend!%!n! örneklerle anlattı. #!md! sahadak! yolcu-
lu%umuza devam ed!yoruz. B!r ajans deney!m! d!nleyece%!z, Anadolu 
Ajansından Umur Sem!z Koçak, “Anadolu Ajansı Haberler!n!n Çev!r!-
s!” konulu konu$masını yapacak. Aslında neredeyse bütün görevlerde 
bulunmu$, Anadolu Ajansı Dı$ Yayınlar Ed!törlü%ünde çev!rmenl!k, 
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ed!törlük, ba$muhab!rl!k, bölüm $efl!%!, redaktörlük yapmı$ ve aynı 
zamanda Haber Akadem!s! e%!tmen!. Bütün bu k!ml!kler!yle, $apka-
larıyla aslında saha deney!m! derken haber!n olu$turuldu%u mutfa%ı, 
ajansı anlatacak, ama ajanslar da farklı olab!l!rler, resmî ajanslarla 
özel ajansların durumu çok farklı olab!l!r. Bunların kar$ıla$tırılması 
akadem!de, b!z!m alanımızda çok !lg!nç çalı$malar, aynı kaynaktan 
gelen b!r haber!n kullanımı açısından farklı örnekler serg!lenmes! 
ara$tırma konusu olarak b!z!m de çok !lg!m!z! çek!yor. B!ze b!r haber 
ajansı deney!m! aktaracak Umur Koçak Sem!z, buyurun. 

5. Anadolu Ajansında Haber Çev"r"s"

Umur Koçak Sem!z | AA

Te$ekkür ed!yorum, gerçekten har!ka b!r ortam burası. Hem dene-
y!mler!m!z! payla$mak hem de çok de%erl! hocalarımızın anlatılarını 
d!nlemek gerçekten b!z!m !ç!n çok öneml!. Anadolu Ajansı’nda Haber 
Çev!r!s! ba$lıklı sunumumda ben Alev Hoca’mın da söyled!%! g!b! bu 
!$!n mutfa%ından bahsetmek !st!yorum. Anadolu Ajansında 13 d!lde 
yayın yapıyor. Hem Türkçeden bu d!llere, hem de bu d!llerden Türk-
çeye yayın yaparak haber !çer!%! üret!yoruz. TRT’den farklı olarak b!z 
sadece haber konusunda üret!m yapıyoruz ama son yıllarda ürün çe-
$!tl!l!%!m!z! artırmaya çalı$ıyoruz. Görüntü ve v!deo konusunda sü-
rekl! !lerlemelerde bulunuyoruz. Özell!kle foto%raf alanında Anadolu 
Ajansı uluslararası alanda öneml! b!r kaynak hâl!ne gelmeye ba$ladı. 
Foto%raf altı yazıları da bu yüzden b!z!m !ç!n çok büyük önem ta$ıyor. 

Ben, bu sunuma Sayın Ak$!t Hoca’mdan b!r alıntıyla ba$lamak !st!-
yorum. “Çev!r! D!ller!n D!l!” adlı çok öneml! b!r k!tabı var. Aslında 
yaptı%ımız !$! çok !y! anlattı%ını dü$ündü%üm !ç!n oradan b!r met!nle 
ba$lamak !sted!m: “Çev!rmen!n görev! tek tek sözcükler ya da tümce-
lerden çok met!nler! çev!rmekt!r. Sözcükler!n ya da tümceler!n öne-
m!n! azımsamak anlamına gelmez bu. N!tek!m tek b!r sözcü%ün ya 
da tümcen!n bütün b!r met!n !$lev! kazandı%ı durumlar yok de%!ld!r. 
Bununla b!rl!kte ba$arılı çev!r!, çevr!lmes! söz konusu olan met!nle 
!lg!l! b!rtakım !let!$!msel özell!kler!n yakından tanınmasıyla gerçek-
le$t!r!l!r.”

Az önce de tartı$tı%ımız g!b! haber çev!r!s! de%!l artık medya çev!r!s! 
çok öneml!. Medya çev!r!s!n! aslında çok çe$!tl! katmanlardan olu-
$an b!r yapı olarak dü$üneb!l!r!z. Burada b!r kaynak d!l var, çevr!len 
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d!l var ve sonra ürün olarak ortaya çıktı%ı haber d!l! var. Bu yapının 
!ç!nde alt katmanlar da çok öneml! b!r rol oynuyor. Bunlar b!l!m, 
tekn!k, d!plomas!, ekonom!, enerj!, hukuk, tıp, spor g!b! b!rçok ala-
na yayılıyor. Basın sektöründe çalı$an arkada$larımız b!l!r, haber h!ç 
durmadı%ı !ç!n, 7/24 üret!m yapan b!r mutfakta bulunursunuz. Nöbet 
usulü çalı$mak durumundasınızdır, bu yüzden uzmanla$ma b!razcık 
lüks gel!r bu alanda. Dolayısıyla az önce söyled!%!m her alanda çev!r! 
yapab!lmen!z ya da s!z!n bu met!nlerden haber üretmen!z beklen!r. 
Yan! b!r dak!ka önce NASA’dan b!r uzay haber! yaparsınız, daha son-
ra döners!n!z Türk!ye’n!n güre$ alanında kazandı%ı b!r madalyadan 
bahseders!n!z. Bu c!dden yorucu ama b!r o kadar da zevkl! b!r alan. 
Dolayısıyla gerçekten s!z! hep d!r! tutan ama sürekl! kend!n!z! gel!$-
t!rmen!z, sürekl! uzmanla$manız gereken b!r alan. 

Pek!, haber d!l! ne? Hep haber d!l! d!yoruz ama haber d!l! en bas!t 
anlamında söylersek e%er, 5N1K unsurlarını ters p!ram!t yöntem!yle 
yerle$t!rerek verd!%!n!z b!r format aslında. Burada ba$lık ve spot var, 

UMUR KOÇAK SEM!Z | AA
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b!r haber metn!n!z var, kaynaklarınız var ve arka planınız var. Ben 
örnekler üzer!nden g!tmeye çalı$tım, burada ö%renc! arkada$larımın 
da oldu%unu b!l!yorum. Hep bana gelen soru, “Haber nasıl yazılır?” 
ya da “Haber çev!r!s! nasıl yapılır?” d!ye. B!z!m çalı$ma saatler!m!z!n, 
mesa!m!z!n büyük b!r kısmını bu t!pte basın b!ld!r!ler! ya da açıkla-
malar olu$turur. Arkada$larımız hem d!%er uluslararası basın kuru-
lu$larını tarar hem de bu türde basın met!nler!n! yapar. B!ze gelen 
yen! arkada$lara !lk söyled!%!m!z $ey $udur: “Lütfen artık kend!n!z! 
sadece çev!rmen olarak tanımlamayın, s!z aynı zamanda ve daha da 
öneml! olarak muhab!rs!n!z. Dolayısıyla çev!r!den öte b!r haber yaza-
rı, b!r muhab!r olarak dü$ünmen!z gerek!r.” 

#!md! burada, Arakan Roh!ngya B!rl!%!nden katl!amların dördüncü 
yılında yapılmı$ b!r açıklama var. #!md! s!ze !k! tane met!n gösterece-
%!m ve çev!r! !le haber yazımı, haber çev!r!s! arasındak! farkı anlatma-
ya çalı$aca%ım. "lk haberde, “Arakan Roh!ngya B!rl!%! Myanmar’dak! 
Arakanlı Müslümanlara Yönel!k Katl!amı Kınadı” d!ye b!r ba$lık söz 
konusu. Bu ed!toryal b!r karar alarak kullanmadı%ımız çünkü çev!r! 
yapıldı%ı ve haber olmadı%ı !ç!n kullanmadı%ımız b!r met!n. "$te sa-
dece çev!r! boyutunda kalırsa basın çev!r!s!, maalesef haber boyu-
tundan uzakla$mı$ oluyor. Haber boyutunu ekled!%!m!zde, $öyle b!r 
ba$lıkla met!n kar$ınıza çıkıyor: “Arakan Roh!ngya B!rl!%!, Myanmar 
Ordusunun Soykırım Suçuyla Yargılanması Ça%rısında Bulundu.” 

B!r muhab!r olarak $u met!nde haber unsurunu bulup ön plana çıkar-
manız gerek!yor. Dolayısıyla kaynak d!ldek! metn! okuyup anlayıp, 
b!r de bunu 5N1K ve ters p!ram!t yöntemler! çerçeves!nde haber d!l!ne 
dönü$türmen!z gerek!yor. Kaynaklarınızı bel!rtmen!z gerek!yor y!ne. 
Burada uluslararası basın kurulu$ları arasında çok büyük farklılıklar 
var. Uluslararası kurumlar çok farklı, ülkelere göre haberler yapan ulu-
sal basın kurulu$ları da çok farklı. Bu katmanların !ç!ne aynı zamanda 
s!z!n çalı$tı%ınız basın kurulu$unun !zled!%! formatlar da g!r!yor. 

B!z Anadolu Ajansı olarak mutlaka yansız, do%ru b!r b!ç!mde ha-
berler! !letmeye çalı$ıyoruz. Bunun !ç!n basın çev!r!s! b!z!m !ç!n çok 
öneml! ama burada $öyle b!r zorluk ortaya çıkıyor: "k! tür haber var, 
bunlardan b!r tanes! olay haberler!, d!%er! !se açıklama haberler!. 
Ço%u zaman TRT de aynı $ek!lde g!d!yor, açıklama haberler! daha 
yo%un b!r b!ç!mde bülten!m!z! olu$turuyor. Bu da çev!r! açısından, 
gerçekten çev!rmen açısından çok büyük b!r sorun çünkü burada çok 
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farklı $eyler !$!n !ç!ne g!r!yor. Açıklama haberler!n! ver!rken, ne ka-
darı ver!lmel!, nasıl ver!lmel!, tırnak !ç! !fadeler nasıl olmalı, tırnak 
dı$ı !fadeler nasıl olmalı, arka plan b!lg!s! nasıl olmalı ve k!$!sel üslup 
ne kadar yansıtılmalı g!b! sorulara yer vermek gerek!yor. B!r de bura-
da çok öneml! olan b!r nokta da hedef k!tlem!z, çev!r!de hedef k!tle. 
Aslında k!tap çev!r!s!n! dü$ündü%ümüzde çok daha kalıcı eser ama 
haber çev!r!s!, maalesef çok çabuk tüket!len, sürekl! de%!$en b!r konu 
ve haber çev!r!s! ya da basın çev!r!s!n!n ana hedef k!tles! sokaktak! 
halk, dolayısıyla aslında s!z ne kadar b!lg!l! olursanız olun, ço%u $ey! 
aslında b!lmeyen k!$!ler haber k!tles!. Sokaktak! adam ded!%!m!zde 
bunun !ç!ne akadem!syenler de g!r!yor, ekonom!stler de g!r!yor ama 
sokaktak! Ahmet Amca da g!r!yor. Dolayısıyla s!z herhang! b!r metn! 
çev!r!rken onların b!lmed!%! $eyler! açıklama, bunlar konusunda b!lg! 
verme sorumlulu%unu da üstlenm!$ oluyorsunuz. 

#!md! ben burada y!ne örneklerden g!tmek !st!yorum. AP’n!n verd!%! 
b!r haber. Sayın Cumhurba$kanımızın kısa b!r süre önce "sra!l’le !l!$-
k!ler konusunda yaptı%ı b!r açıklama. Burada üsluptan bahsederken, 
aslında bu da b!r basın çev!r!s! üslubuna g!r!yor; gördü%ünüz üzere 
aslında alıntılanan cümle, daha do%rusu çevr!len cümle, b!r, !k!, üç, 
dört tane. Bu dört cümlen!n altındak! kısımlar !se arka plan b!lg!le-
r! olu$turuyor. Arka plan b!lg!ler! aslında kamuoyu olu$turmak !ç!n 
de çok d!kkatl! b!r b!ç!mde kullanılan yöntem. Dolayısıyla ba$lı%a 
bakıp bu haber! okuyan b!r AP okuyucusu aslında Türk!ye !le !lg!l! 
de AP’n!n gözünden b!r bakı$ açısı yakalamı$ oluyor. Haber!n aslı-
na geld!%!m!zde, gördü%ümüz g!b! Cumhurba$kanının yaptı%ı, daha 
do%rusu b!r gez! sonrasında basın mensuplarına yaptı%ı açıklamadan 
alınmı$ b!r met!n bu ve sadece küçük b!r kısmı alınmı$. Bunlar y!ne 
tarzları olu$turuyor. 

Anadolu Ajansı aslında Türk!ye’n!n b!r ar$!v!. Çev!rmen arkada$lar, 
gel!p ajansta ba$ladı%ında, “B!z bunun heps!n! çev!rmek zorunda mı-
yız?” g!b! b!r yakla$ımla gel!yorlar. Çünkü onların gördükler! AP’dek!, 
Reuters’tak! sadece bel!rl! b!r konu üzer!ndek! küçük b!r met!n. Ajan-
sın bu fonks!yonunu da göz önünde bulundurarak metn!n tamamını 
görmeye çalı$ıyoruz. 

S!z! b!raz esk!lere götürmek !st!yorum. Basın çev!rmen!n!n, daha 
do%rusu b!r dı$ haberler muhab!r!n!n, aynı zamanda çok !y! b!r kr!z 
yönetmen! olması gerekt!%!ne d!kkat! çekmek !st!yorum. Dı$ yayın-
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lar muhab!r! olarak görev yaptı%ım zamanlarda "ng!l!zceye çev!r! 
yaparken en çok hang! haber! yaparken zorlandım, s!ze hang! örne%! 
get!reb!l!r!m d!ye dü$ündüm, 19 #ubat 2001’dek! b!r haber! buldum. 
Aklıma gelen !lk üç haberden b!r!s! buydu. O dönem!n ba$bakanı Sa-
yın Ecev!t’!n b!r MGK toplantısından sonra yaptı%ı açıklamaydı. MGK 
toplantısı o gün saat 08. 30 c!varlarında ba$lamı$tı, 09. 03’te Haber 
Akı$ S!stem!m!ze $öyle b!r flash haber dü$tü: “Ba$bakan Bülent Ece-
v!t, Cumhurba$kanı Sezer’!n sözler! üzer!ne MGK toplantısını terk 
ett!%!n! ve bunun c!dd! b!r kr!z oldu%unu söyled!.”

B!r çev!rmen-muhab!r olarak, her zaman b!ld!%!n!z ya da anladı%ı-
nız $ey! çev!rem!yorsunuz. Bazen s!z!n de anlamadı%ınız, dı$ında 
kaldı%ınız, “Ne oluyor?” ded!%!n!z $eyler oluyor ama bunu duyurmak 
zorunda kalıyorsunuz. Onun !ç!n çok !y! b!r kr!z yönet!c!s! olmanız 
gerek!yor. Bazen, b!reb!r çev!r! ya da müdahalel! çev!r! ya da farklı 
çev!r! alanlarını kullanıyoruz. Bu t!p alanlarda, kr!z çev!r!s!nde, gör-
dü%ünüz üzere hemen ama de%!$t!rmeden, çünkü burada de%!$t!r-
me lüksünüz yok ve hız faktörü çok öneml!, bazen dak!kalar !ç!nde 
o metn! anlayıp b!ç!mlend!r!p bel!rl! b!r formata sokup okuyucula-
ra sunmanız gerek!yor. B!r de $una de%!nmek !st!yorum: L!derler!n 
tarzları var. Ben görevdeyken dört tane cumhurba$kanıyla çalı$tım, 
heps!n!n çok farklı tarzları vardı. Süleyman Dem!rel’! çev!rmek çok 
farklıydı, Ahmet Necdet Sezer’! çev!rmek çok farklıydı. Aynı $ek!lde 
"ng!l!zceden Türkçeye çev!r! yaptı%ınızda da Obama gerçekten çok 
farklı b!r d!le sah!pt!. Ben y!ne b!r örnek aldım, Donald Trump’ın 
e-ma!l olarak verd!%! b!r açıklama, burada Put!n’le b!r görü$me yapa-
cak olan B!den’a b!r ça%rısı var, “Uyuyakalma!” d!ye. Kend!s!yle b!raz 
dalga geçer b!r tarzda konu$uyor, gördü%ünüz üzere bunu New York 
T!mes çok daha farklı b!r b!ç!mde verm!$. Burada tarzlar öne çıkıyor 
ama ben!m burada vurgulamaya çalı$tı%ım $ey $u: Haber Türkçeye 
çevr!l!rken “Trump’tan 16 Haz!ran’da Put!n !le Görü$ecek B!den’a 
Mesaj” d!ye b!r ba$lıkla ver!lm!$, “Toplantı esnasında uyuyakalma!” 
$ekl!nde. #!md! bu b!z!m halkımız !ç!n çok fazla b!r $ey !fade etm!yor. 
Neden Trump, B!den’a uyuyakalma d!yor, bu ne demek? Çünkü seç!m 
kampanyaları sırasında B!den çok sık b!r b!ç!mde uyurken resmed!-
l!yor ve Trump kend!s!ne “Sleepy Joe” (Uykucu Joe) d!ye b!r !s!m ta-
kıyor. E%er haber metn! !çer!s!nde bunu vermezsen!z o haber eks!k 
kalır. Dolayısıyla sokaktak! adam n!ye böyle b!r açıklama yapıldı%ını 
anlamakta, anlamlandırmakta çok zorluk çek!yor. Dolayısıyla haber 
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çev!r!s! yaparken haber çev!rmen! olarak b!r d!%er sorumlulu%unuz 
da tüm bu konular hakkında kamuoyuna b!lg! vermek. 

Mutfak konusunda b!lg! vermeye çalı$tım, umarım faydalı olab!lm!-
$!md!r. Çok te$ekkür ed!yorum. 

Prof. Dr. Alev Bulut | Moderatör

B!z de konu$macımıza çok te$ekkür ed!yoruz. Burada çev!r! yoluyla 
haber yazmak konusunda, dak!kalar !ç!nde haber yazma konusun-
da çok öneml! $eyler d!nled!k. B!r de haber söylem!n!n d!plomat!k 
ve belk! pol!t!k boyutlarıyla !lg!l!, b!r sonrak! oturumun da konusu 
olab!lecek ba%lamla$tırmayla !lg!l! !lg!nç $eyler de duyduk. Verd!%!-
n!z örnekler haber yazımında, kend!s! de b!r haber yazarı, muhab!r 
g!b! dü$ünmek zorunda olan haber çev!rmen!n!n nasıl b!r ba%lam-
la$tırma yaptı%ı, kültürel anlamda nasıl yüksek ya da dü$ük hassas 
ba%lamla$tırma !ncel!kler!ne göre davrandı%ını göster!yor. B!r sonra-
k! konu$macımız b!z! gen!$ b!r perspekt!fe, çev!r! sosyoloj!s!ne götü-
recek. "stanbul’dan gel!yor konu$macımız, Yıldız Tekn!k Ün!vers!tes! 
Fransızca Müterc!m Tercümanlık Bölümünde Ö%ret!m Üyes! olan Dr. 
Zeynep Görgüler, doktora tez konusu olan çev!r! sosyoloj!s! üzer!ne 
yaptı%ı, ben!m de tez savunmasında bulundu%um !ç!n yakından b!l-
d!%!m bu tezde ele aldı%ı konuyu b!ze daha kısa, genel hatlarıyla akta-
racak: Yen! Medya Temell! "let!$!m A%larında Üret!len Çev!r! Prat!kle-
r!: Kavramlar, Olanaklar ve Deney!mler. Bu b!raz sosyoloj!k bakı$ı da 
get!recek b!ze, te$ekkür ed!yorum $!md!den, buyurun. 

6. Yen" Medya Temell" $let"!"m A#larında Üret"len Çev"r" Prat"k-
ler": Kavramlar, Olanaklar ve Deney"mler

Dr. Zeynep Görgüler | Yıldız Tekn!k Ün!vers!tes! Fransızca 
Müterc!m Tercümanlık Bölümü

Te$ekkürler hocam, öncel!kle bu çalı$tayı düzenleyen bütün ek!be 
emekler! !ç!n çok te$ekkür ed!yorum. Ayrıca O%uz Bey’e çok te$ek-
kür ed!yorum b!l!msel yönlend!rmeler! ve poz!t!f enerj!s! !ç!n. Ben!m 
çalı$mamın ba$lı%ı Yen! Medya Temell! "let!$!m A%larında Üret!len 
Çev!r! Prat!kler!: Kavramlar, Olanaklar ve Deney!mler. Bu ana kadar 
de%erl! katılımcıların heps! basın ve medya çev!r!s!n!, saha deney!m-
ler!nden hareketle ele alıp tartı$maya açtılar. Ben b!raz daha genel 
b!r perspekt!ften bakaca%ım. Ara$tırma konum kapsamında ele ala-
ca%ım konu ba$lıkları $u $ek!lde: “Çev!r! Sosyoloj!s!n!n Kuramsal ve 
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Yöntemsel Altyapısı !le Yen! Çev!r! Prat!kler!ne Tanık Olmak.” Daha 
sonrasında “Yen! Medya Temell! "let!$!m A%ları ve Çev!r! Alanındak! 
Yen! D!nam!kler ve Yen! Kavramlar Neler?” Üçüncü a$amada !se d!j!-
tal !let!$!m a%ları ded!%!m!zde tab!! k! çev!r! alanına yen! kavramlar 
g!r!yor, “Çev!r! Alanının Transd!s!pl!ner N!tel!kler!” üzer!nde dura-
ca%ım. Bununla b!rl!kte çev!r! prat!%!n!n ve çev!rmen k!ml!%!n!n a% 
temell! sürdürüleb!l!r ekos!stemlerdek! etk!s! ve gücünü b!raz ortaya 
koymak !st!yorum. Aslında bu çerçevede çıkacak olan bütün bu yen! 
kavramlar ve yen! yöntemler e$l!%!nde belk! daha sonrasında d!j!tal 
!let!$!m a%larında yapılan haber çev!r!ler!n!, haber çev!rmenler!n! tar-
tı$maya açab!l!r!z d!ye dü$ünüyorum. 

"lk a$amada, çev!r! !le çev!r!n!n toplumsal !l!$k!sell!%!ne de%!nmek 
!st!yorum. Toplumsal derken, tab!! burada bütün bu toplumsal ya-
pılar, olgular, aktörler, aslında heps!n! kapsıyor toplumsal kel!mes!. 
Çev!r! alanında 90’lı yıllarda ya$anan sosyoloj!k dönemeçle b!rl!kte 
çev!rmen!n ve d!%er tüm aktörler!n söz konusu yapı ve süreçler! nasıl 

DR. ZEYNEP GÖRGÜLER | YILDIZ TEKN!K ÜN!VERS!TES! FRANSIZCA MÜTERC!M 
TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
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deney!mled!%! üzer!ne yo%unla$ılmaktadır. Çev!r! d!lsel ve kültürel 
b!r aktarım olmakla b!rl!kte toplumsal örüntü a%ları !çer!s!nde ger-
çekle$en, yan! b!r $ek!lde topluma dokunan b!r eylem b!ç!m!. Sadece 
çev!rmen tarafından yönlend!r!len b!reysel b!r üret!m alanı olma-
makla b!rl!kte, farklı gerçekl!k düzlemler!nde çoklu eyley!c!ler!n ve 
çoklu mekan!zmaların b!r arada !$led!%! d!lsel, kültürel ve toplumsal 
b!r üret!m sürec!. Hatta çev!r! met!n, günümüz ko$ullarında da met!n 
demek de çok kısıtlayıcı kalıyor, çev!r! ürün ya da çev!r! !çer!k aslında 
makro ve m!kro düzeydek! ö%eler!n etk!le$!m! sonucunda $ek!l alıyor. 

Çev!r! sosyoloj!s! b!ze der k!, çev!r!y! toplumsal b!r prat!k ve uluslara-
rası düzlemde gerçekle$en kültürel de%!$-toku$ların !t!c! gücü olarak 
ele almak, çev!r! prat!%!ne katılan b!rey ve kurumlardan olu$an tüm 
eyley!c!ler! çev!r! ara$tırmalarına dâh!l etmey! zorunlu kılıyor. Bu 
noktadan hareketle çev!r! sosyoloj!s!, çev!r!y! farklı gerçekl!k düzlem-
ler!nde üret!len ve çoklu mekan!zmaların b!r arada !$led!%! b!r eylem 
$ekl! olarak kabul ed!lmekte ve bu sürec!n olu$masında !$ ba$ında 
olan toplumsal ko$ulları te$h!s etme görev!n! üstlenmekted!r. Yan! kı-
saca $öyle özetleyecek olursam, çev!r! sosyoloj!s! bütün bu toplumsal, 
kültürel, ekonom!k ve s!yas! ko$ulların k! bu ko$ullar bazen kısıtlara 
da dönü$eb!l!yor, çev!r! ürün, çev!rmen stratej!ler! ve bu çev!r! sürec!-
n! olu$turan, kuran d!%er tüm aktörler üzer!ndek! aslında !zdü$ümle-
r!n! konu alan b!r yakla$ımdır. 

Çev!r!ye sosyoloj!k açıdan baktı%ımızda, günümüz ko$ulları !çer!s!n-
de teknoloj! ön plana çıkıyor. Burada küçük b!r parantez açaca%ım ve 
b!yoloj!k alandan b!r alıntı yapmak !st!yorum. B!yoloj!de kenar !l!$-
k!ler! d!ye b!r kavram var, yan! !k! farklı ekos!stem!n b!rle$t!%! nok-
tada aslında aralarında bu bes!n a%ı üzer!nden çok yüksek enerj!l! 
alı$ver!$ler gerçekle$!yor. Dolayısıyla çev!r!y! de bu açıdan dü$ünür-
sek, aslında çev!r! ve teknoloj! arasında da kenar !l!$k!ler! yaratmak 
mümkün ya da ba$ka b!r dey!$le günümüzde çev!r!de d!j!tal perfor-
mansları deney!mlemek artık söz konusu. 

#!md! a% toplumundan bahsed!yoruz, küreselle$meyle b!rl!kte yen! 
medya temell! !let!$!m a%ları ne yapıyor? Çev!r! prat!%!n! ve çev!rmen 
k!ml!%!n! yen!den yen!den ve sürekl! üret!yor. Bu böyle yen!den yen!-
den üret!l!rken, çev!r! prat!%! ve çev!rmen k!ml!%! de d!j!tal ortamın 
yarattı%ı yen! üret!m ve deney!m alanları çerçeves!nde yen!den ta-
nımlanıyor. Artık ne d!yoruz? D!j!tal deney!mler çev!r! prat!%!ne ve 
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çev!rmen k!ml!%!ne yönel!k yen! kavramsalla$tırmaların ve bununla 
b!rl!kte yen! üret!m sahalarının olu$masına öncülük ed!yor. 

Bu noktadan hareket ett!%!m!zde, yan! y!ne çev!r! ve teknoloj! arasın-
da kenar !l!$k!ler! yarattı%ımızda, çev!r! eylem!n! kuran d!j!tal !l!$k! 
a%larını dü$ünmek, aslında bu a%ları deney!mleyen çev!rmen k!ml!%!-
n!n de farkına varmak oldu. #u öneml!d!r bu noktada; d!j!tal !let!$!m 
a%larında yapılanan çev!r! prat!kler!n!n ve çoklu çev!rmen k!ml!kler!-
n!n, söz konusu olan yen! dünya düzen!yle, yan! d!j!tal dünyayla kur-
dukları !l!$k!sell!k ancak bu $ek!lde görünür kılınab!l!yor. Dolayısıyla 
çev!r! alanına sızan bu tem!z havanın ya da d!j!tal hava da d!yeb!l!r!z, 
alandak! aktörler tarafından h!ssed!lmes! ve bununla b!rl!kte çev!r-
menl!k mesle%!n!n gel!$!m!ne yönel!k adım atılması oldukça öneml!. 

Burada y!ne küçük b!r parantez açıyorum, hep!m!z!n !çer!s!nde ol-
du%u bu d!j!tal teknoloj!ler tab!! k! b!rtakım fırsatları ve tehd!tler! de 
beraber!nde get!r!yor. Ben burada çev!r! b!l!mc! refleks!mle aslında 
bu fırsatların ve tehd!tler!n neler oldu%unu payla$mak !st!yorum. 
Evet, a% toplumundan bahsed!yoruz, üret!len !çer!k tab!! k! d!j!tal, et-
k!le$!msel, h!permet!nsel, yayılımlı, sanal mult!medya b!ç!msell!%!yle 
desteklen!yor. Bununla b!rl!kte a% toplumu ne yapıyor? Katılımlı ve 
payla$ımcı kültürel üret!m prat!kler!n! destekl!yor. B!lg!n!n a%larda 
yen!den üret!m! ve tüket!m! söz konusu. Örgütlenme $ekl! dönü$ü-
yor, artık yatay ve akı$kan b!r örgütlenmeden bahsed!l!yor a%larda. 
Tab!! k! d!j!tal a%lar b!reysel prat!kler!m!z! öne çıkardı%ı !ç!n b!rey bu 
noktada öz yönet!m ve öz dü$ünümsel b!r kavrayı$ gel!$t!rmek du-
rumunda kalıyor. Daha gen!$ b!r perspekt!ften bakarsak da aslında 
d!j!tal teknoloj!ler!n b!r yandan katılımcı demokras!, d!%er yandan 
d!yalog kültürünü ve b!rey!n s!v!lle$mes!n! destekled!%!n! söyleyeb!-
l!r!z. Bu tab!! !y!mser b!r tablo. 

#!md! hep!m!z!n tab!! k! d!j!tal a%larda b!rtakım ara yüz akı$larımız 
var. Ded!%!m g!b!, fırsatlar-tehd!tler var; !k! taraflı, yan! !k!rc!kl! b!r 
ortam, b!r yandan !fade özgürlü%ü !le b!lg!ye er!$!m hakkını, b!lg!n!n 
serbest dola$ımını, hak odaklı !let!$!m!, fırsat e$!tl!%!n!, d!yalog kül-
türünü, günümüzde çok konu$ulan sürtünmes!z !let!$!m ortamını, 
teknoloj!-b!l!m-sanat !l!$k!sell!%!n!, ortak aklı, artırılmı$ gerçekl!%!, 
!nsan-yapay zekâ etk!le$!m!n! ve açık b!l!m g!b! temel de%erler! des-
teklerken; d!%er taraftan yankı odaları, ç!tleme hareketler!, post-ger-
çekl!k, troll ve bot hesaplar, nefret söylem!, k!$!sel ver!ler!n !z!ns!z 
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kullanılması, ver! madenc!l!%!, d!j!tal gözet!m, algor!tm!k propaganda 
g!b! et!k ve b!rtakım ahlak! sorunları da tab!! k! beraber!nde get!r!yor. 

Çev!r! ve d!j!tal arasındak! kenar !l!$k!ler!nden bahsett!k, dolayısıyla 
b!z aslında yen! b!r çev!r! m!mar!s!ne do%ru yol alıyoruz. Yan! ne olu-
yor? Çev!r!y! yapay zekâya açıyoruz. Çev!r! alanının taradı%ı zaman 
ve mekân aslında oldukça gen!$, çev!r!y! anlamaya çalı$ırken ba$ka 
zamanlara ve ba$ka mekânlara sıçramalar yapmak artık olmazsa ol-
maz. Dolayısıyla çev!r! odaklı anlam evren!n!n sınırlarının gen!$le-
mes!nden söz edeb!l!r!z. Çev!r! prat!%!ne yönel!k yen! söylemler ve 
yen! etk!le$!msel alanlar $ek!llen!yor. Çev!r! prat!kler!n!n d!j!tal orta-
ma ta$ınmasıyla günümüzde artık yen! b!r çev!r! algor!tmasından 
-yan! çev!r!n!n matemat!%! de b!r $ek!lde dönü$üyor- yen! b!r çev!r! 
m!mar!s! ortaya çıkıyor. Tab!! durum böyle olunca daha ele$t!rel, bü-
tüncül ve d!yalekt!k bakı$ açıları da önem kazanıyor. #!md! bu sözü-
nü ett!%!m sanal deney!mler ve algor!tmalar etrafında yükselen çev!r! 
hareketler!ne -tab!! k! çev!rmen!n b!r de d!j!tal b!r bedenlen!$! söz ko-
nusu- baktı%ımız zaman artık gerçekten bamba$ka kavramlar söz ko-
nusu. Yan! esk! kullandı%ımız kavramlara yen! anlamlar yüklen!yor. 
Bu açıdan baktı%ımız zaman $öyle b!r kavramsal çerçeveden, katılım-
cı, payla$ımcı ve kolaborat!f çev!r! hareketler!nden söz ed!yoruz. Kul-
lanıcı türevl! çev!r! !çer!k üret!m!, adhokrat!k çev!r! a%ları, -b!raz önce 
hocalarımın da söyled!%! g!b!- fan, gönüllü, profesyonel ve amatör çe-
v!rmen k!ml!kler!, yan! daha h!br!t k!ml!kler. Tab!! k! angaje çev!r-
men k!ml!kler! ve demokrat!kle$me prat!%! olarak çev!r! kar$ımıza 
çıkıyor. Tab!! k! bununla b!rl!kte et!k, çev!r! et!%! de de%!$!p dönü$ü-
yor ve çev!rmenden de y!ne öz dü$ünümsel b!r kavrayı$ ben!msemes! 
beklen!yor. Bu tür çev!r! hareketler! nerelerde çıkıyor kar$ımıza? "$te 
d!lsel bar!yerlere takılan k!m! kültürel ürünler!n gen!$ k!tleler tarafın-
dan ula$ılab!l!r, er!$!leb!l!r ve kullanılab!l!r kılınması, d!j!tal a%larda 
yapılan çev!r!lerde mümkün. Çev!r!, b!lg!n!n serbest dola$ımı, b!lg!ye 
serbest er!$!m hakkını destekl!yor. S!v!l toplum örgütler! ve gönüllü 
çev!rmenler, az konu$ulan d!llerden merkez konumundak! d!llere ya-
pılan çev!r!ler, kamusal alanda tab!! k! b!r farkındalık yaratıyor k! bu 
hazırladı%ımız k!tapta da bunun altını sürekl! ç!zd!k. Tab!! k! daha 
gen!$ b!r perspekt!ften bakarsanız çev!r! etrafında örülen hak odaklı 
!let!$!m a%larından söz edeb!l!r!z. Dolayısıyla bu noktada çev!rmene 
de baktı%ımız zaman, artık çev!rmen!n sadece d!ller ve kültürler arası 
b!r medyatör rolü var ama artık buna d!j!tal !let!$!m a%larıyla b!rl!kte 
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çev!rmen!n medyalar arası !let!$!m kurma becer!s! eklen!yor. Tab!! 
burada d!kkat çek!lmes! gereken b!r nokta var. Çev!rmen!n yen! med-
ya a%larının sundu%u ortamlarda kar$ıla$aca%ı et!k sorunlara kar$ı 
nasıl tavır alab!lece%! konusunda da b!l!nçlend!r!lmes! kaçınılmaz k! 
burada ele$t!rel yen! medya okuryazarlı%ı bence çok öneml!. Yan! çe-
v!rmen!n ele$t!rel yen! medya okuryazarlı%ı konusunda becer!lerle 
donatılması ve yet!ler kazanması oldukça öneml!. #!md! tab!! d!j!tal 
ortam çev!r!s!, bütün bu !l!$k!sell!k aslında çev!r!y! transd!s!pl!ner b!r 
üret!m prat!%! olarak da kar$ımıza çıkartıyor. #!md! artık çev!r! b!r ye-
n! medya prat!%!. Dolayısıyla da yen! medyadak! deneysel müdahale-
ler!n üret!lmes! ve deney!mlenmes! b!r çev!r! prat!%! ve sürec! olarak 
anlam kazanıyor. Çev!r!de b!l!msel, sanatsal ve teknoloj!k perfor-
mansların d!yalo%u söz konusu. Dolayısıyla çev!r!de transd!s!pl!ner 
b!lg! üret!l!yor. Yan! b!rden fazla d!s!pl!n b!r arada çev!r! !$b!rl!%!ne 
dayalı dü$ünce yaratma yöntemler!n! kullanıyor. Burada öneml! olan 
tab!! transd!s!pl!ner b!lg! üretme farklı d!s!pl!nler!n katılımcı ve pay-
la$ımcı çalı$ma ko$ulları !çer!s!nde etk!le$!me g!rerek günümüz so-
runlarına yönel!k bütüncül çözüm öner!ler! sunmasıdır. Z!ra ancak 
transd!s!pl!ner b!r ortamda çev!r! d!%er d!s!pl!nlerle !let!$!me g!r!yor 
ve günümüz sorunlarıyla !l!$k! kurmaya ba$lıyor, onlara çözüm üret-
meye ba$lıyor. D!s!pl!nler!n ötes!nde yen! ara$tırma yöntemler! ve 
alanları yaratan akadem!, özel sektör ve kamu arasında !l!$k! olu$tu-
ran ve günümüz sorunlarına yönel!k bütüncül çözümler üreten dü-
$ünsel prat!kler önem kazanıyor. Çev!r!n!n ve çev!rmen!n artık e$!t-
l!k, adalet, ekonom!, !kl!m meseleler!, sürdürüleb!l!rl!k, mültec! 
sorunları, sosyal meseleler g!b! küresel sorunlara çözüm üretmek !ç!n 
d!s!pl!nler!n ötes!ne geçmes! ya da ba$ka b!r dey!$le d!s!pl!nler! a$a-
rak ba$ka dü$ünce b!ç!mler!ne ba$vurması artık olmazsa olmazlar-
dan b!r tanes!. Sonuç olarak, evet artık çev!r!de ba$ka dü$ünce b!ç!m-
ler!n! sorgulamamız gerek!yor ya da ba$ka b!r !fadeyle sürdürüleb!l!rl!k 
kavramını b!razcık vurgulamak !st!yorum. Günümüzde de gerçekten 
çok popüler b!r kavram. Yan! çev!r!de de artık sürdürüleb!l!r hareket 
alanları yaratmak çok öneml!. Bu nasıl olacak? Aslında çev!r! alanın-
da algor!tmalarla b!rl!kte de%!$en, dönü$en, çe$!tlenen b!r kavramsal 
ve dü$ünsel ufka do%ru g!d!yoruz. Dolayısıyla gelecek !ç!n çev!r!de 
kuramsal ve yöntemsel anlamda b!r müdahale kaçınılmaz. Çev!r!y!, 
çev!rmen! dı$a kapalı d!%er varlıklardan farklı b!r bütün olarak algıla-
mak yer!ne bütün o de%!$kenl!%!n!, hang! toplumsal d!nam!kler!n 
ürünler! olduklarını anlamamız çok öneml!. Artık çev!r! kolekt!fler!n-
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den bahsed!yoruz. Bunun !ç!nde sadece çev!rmen, ed!tör, yayınev! 
yok. Yapay zekâ da var, çev!r! teknoloj!ler! de var, ç!pler var, gen tek-
noloj!ler! var, artırılmı$ gerçekl!k var, yan! çok daha kalabalık ve tür-
de$ olmayan b!r sürü olgu var ve bence buna çok daha yen! $eyler de 
ekleyeb!l!r!z $u an !t!barıyla. Mesela “metaverse”den bahsed!yoruz, 
“xenobot”lardan bahsed!yoruz, bunların aslında heps! çev!r! kolekt!f-
ler! !çer!s!nde yer alan b!r takım olgular d!yeb!l!r!m. Dolayısıyla tek-
noloj!k altyapının etk!s!nden uzak kalan b!r çev!r! eylem!nden ve çe-
v!rmenden bahsetmek mümkün olmadı%ı g!b!, çev!r!den yoksun b!r 
teknoloj!k gel!$!m sürec! de !mkânsız. Dolayısıyla b!zler!n yan! çev!r!-
y! dü$ünenler!n, çev!r!ye kafa yoranların d!j!tale bell! b!r mesafeden 
bakab!lmes!, ele$t!rel ve sorgulayıcı b!r bakı$ açısı gel!$t!reb!lmes! 
çok öneml!. D!%er taraftan çev!r!de gönüllü, amatör, fan çev!rmenle-
r!n demokrat!k b!r $ek!lde alana katılım cesaretler!n!n ve mot!vas-
yonlarının kırılmadı%ı b!l!msel b!r üret!m platformu !n$a ed!lmes! de 
y!ne öneml! b!r nokta. Kavramsal ve uygulama boyutunda farklı ola-
sılıkları ortaya çıkarmak, çev!r!n!n kavramsal potans!yeller!n! gen!$-
letmek, çe$!tlend!rmek ve ço%altan g!r!$!mlerde bulunmak, d!s!pl!n-
ler arası s!nerj!k !l!$k!ler hatta kavramlar arası etk!le$!m y!ne çok 
öneml!. Kuram-uygulama !l!$k!sell!%!n!n çok yönlü yapısı, bu !l!$k!-
sell!%!n uygulama sahasının hareketler!yle yen!den !n$ası, kuramla-
rın ötes!ndek! çev!r! gerçekl!%!n!n ve uygulamaların ke$fed!lmes!, çe-
v!r! ürün ve çev!rmen! tartı$ırken gerçekten artık alı$ılagelm!$!n 
ötes!ne geçmek bence hep!m!z!n yapması gereken öneml! b!r nokta 
d!ye dü$ünüyorum. #!md! hem çev!rmen!n hem de çev!r! b!l!mc!n!n 
d!j!tal ortam farkındalı%ının artırılması ve sahadak! d!j!tal çev!r! ha-
reketler!n!n sesler!ne muhakkak kulak ver!lmes! öneml!. A%larda $e-
k!llenen çev!r! prat!kler!ne ve çev!rmen k!ml!kler!ne yönel!k tasarla-
nacak d!j!tal perspekt!f saha ara$tırmaları yaparak çevr!m dı$ı çev!r! 
dünyasının gel!$!m!ne de b!r $ek!lde ı$ık tutaca%ız. Böylece hem çev!-
r! b!l!m alanı, hem çev!r! prat!kler!, hem de çev!rmen k!ml!%! sürdürü-
leb!l!r b!r n!tel!k kazanacak. Dolayısıyla çev!r! alanında !novat!f, ele$-
t!rel, kolekt!f, zaman-mekân olasılıklarını çe$!tlend!ren, dünyayı 
ba$ka b!r $ek!lde deney!mlemey! öneren, ba$ka b!r dünyanın müm-
kün olması !ç!n düzen ve düzenekler yaratan çev!r! yakla$ımları çok 
öneml!. Tab!! k! en öneml!s! günümüz sorunlarıyla do%rudan ba% ku-
ran, barı$çıl, sürdürüleb!l!r, katılımcı, payla$ımcı, özgür ve demokra-
t!k çev!r! hareketler!n! desteklemek bu açıdan önem arz ed!yor. Sonuç 
olarak haber ve medya çev!r!ler!yle de b!r !let!$!m, etk!le$!m kurmak 
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!sted!m. Yen! kavramlar ortaya koymaya çalı$tım. Sürdürüleb!l!r ha-
reket alanları, transd!s!pl!ner sorgulamalar, hak odaklı !let!$!m, med-
yatör, d!yalog kültürü, post-gerçekl!k, d!j!tal performanslar, yapay 
zekâdan bahsett!m. Artırılmı$ gerçekl!k, ele$t!rel yen! medya okurya-
zarlı%ı ve kenar !l!$k!ler!. Aslında belk! de d!j!tal !let!$!m a%larında ya-
pılan bütün bu medya ve basın çev!r!ler!n! bu kavramlar etrafında 
yen!den dü$ünüp tartı$mak ufuk açıcı olab!l!r d!ye dü$ünüyorum. 
Çok te$ekkür ed!yorum ben! d!nled!%!n!z !ç!n. 

Prof. Dr. Alev Bulut | Moderatör

B!z de çok te$ekkür ed!yoruz konu$macımıza, sosyoloj!k b!r çerçeve 
ç!zd!%! !ç!n. Çünkü bu çerçevede bütün eyley!c!ler!, çev!r!y! sunanlar 
kadar kullananları da artık yen! b!r gözle görmem!z gerekt!%!n! anlı-
yoruz. Z!ra b!z b!r a% toplumuyuz ve bu a% toplumunda b!r a% !ç!nde 
b!rl!kte ya$ıyoruz. Görsell!%!, !$!tsell!%! geçt!k, tamamen b!r a% ha-
reket! !ç!ndey!z. Buna d!kkat çekm!$ oldu konu$macımız. #!md! b!r 
sonrak! konu$macımız, son konu$macımız, aslında ev sah!b!m!z. 
Daha do%rusu bu kurumun b!r tems!lc!s!. Bü$ra Karaduman Aktuna 
"let!$!m Ba$kanlı%ı Basın Yayın Da!res! Ba$kanı olarak bugün ara-
mızda bulunuyor, konu$masını yapacak. Basın Yayın Da!res! !ç!n de 
ben $öyle b!r $ey söylemek !ster!m. Ben!m ya$ımdak!ler!n yan! ben!m 
ya$ımdak!ler!n gençl!%!nden de%!l de çocuklu%undan hatırladı%ı Ba$-
bakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlü%ünden alınan 
b!lg!ler!n kayna%ı olan kurum. #!md! bugünkü adı "let!$!m Ba$kanlı-
%ı oldu%una göre burada b!r da!re olarak !$lev!n! sürdürüyor. Devlet 
enformasyon s!stem! ba%lamında uluslararası medya tak!b! ve basın 
çev!r!s! ba$lıklı b!r konu$mada bu da!ren!n bugünkü görevler!n! d!n-
leyece%!z, buyurun. 

7. Devlet Enformasyon S"stem" Ba#lamında Uluslararası Medya 
Tak"b" ve Basın Çev"r"s"

Bü#ra Karaduman Aktuna | Cumhurba$kanlı%ı "let!$!m Ba$kanlı%ı

De%erl! katılımcılar, 14 nolu Cumhurba$kanlı%ı Kararnames!, devlet 
tanıtma ve aydınlatma h!zmetler! kapsamındak! !ç ve dı$ her türlü en-
formasyonu sa%lama görev!n! Ba$kanlı%ımıza tevd! ed!yor. Aynı za-
manda elde ed!len bu ver!ler! derlemek, onları bülten ve yayın hâl!ne 
get!rmek ve daha sonra bunların ar$!vlemes!n! yapmak, bu alandak! 
tekn!k h!zmet ve donanımı sa%lamak da b!zler!n vaz!fes!. Bu görev! 
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kısa adıyla DES olarak !fade ett!%!m!z Devlet Enformasyon S!stem! 
aracılı%ıyla yer!ne get!r!yoruz. "let!$!m Ba$kanlı%ının yakla$ık yüz k!-
$!l!k b!r b!r!mle yürüttü%ü b!r çalı$ma bu. DES kapsamında çalı$an b!r 
ulusal ve uluslararası medya tak!p b!r!m!m!z var. Sahada bu çalı$ma-
yı onlar yapıyor ve yürütüyor. 2018 yılında kurulan "let!$!m Ba$kanlı-
%ı tab!! ardında çok güçlü b!r b!r!k!m barındırıyor. Takd!r eders!n!z k! 
kurumsal hafıza kavramı çok öneml! b!r haz!ne. B!z!m basın çev!r!s! 
alanındak! bu haz!ne sandı%ımız da elbette hemen bugünden yarına 
dolmadı. Ba$kanlı%ımızın bu alandak! kurumsal hafızası 1920 yılında 
kurulan Matbuat ve "st!hbarat Müdür!yet! Umum!yes!nden bugüne 
gel!yor. Devlet Enformasyon S!stem!ndek! !lk kayıt 1979 yılının Ocak 
ayına a!t. O günden bu güne yakla$ık b!r m!lyon !k! yüz ell! b!n haber 
çev!r!s! yapılmı$. Yan! bu Sayın Bülent Ecev!t’!n ba$bakanlık görev!-
n! yürüttü%ü 42. hükûmetten bu yana dı$ basında Türk!ye hakkında 
yayımlanan bütün haber ve yorumların d!j!tal ar$!v!m!zde kayıtlı ol-
du%u anlamına gel!yor. Önces!nde d!j!tal kayıtların dı$ında da dosya-
lanan haberler ve radyo bant kayıtları da ar$!v!m!zde mevcut. Teleks 

BÜ"RA KARADUMAN AKTUNA | CUMHURBA"KANLI#I !LET!"!M BA"KANLI#I
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kel!mes! s!zler !ç!n b!r $ey !fade eder m! b!lm!yorum, yan! katılımcı-
larımızın ya$ı b!raz dü$ük, genç d!yel!m. Kurumumuzun çev!r! sürec! 
70’l! yıllardan !t!baren teleks den!len ve dı$arıdan met!n tabanlı ver! 
aktaran c!hazlar üzer!nden Reuters, AFP, AP g!b! ajanslardan gelen 
haberler!n tercümanlar tarafından çevr!l!p makamlara !let!lmes!yle 
yapılıyordu. K!md! bu makamlar, neyd!? Cumhurba$kanlı%ı, M!llî "s-
t!hbarat Te$k!latı, Ba$bakanlık g!b! makamlara !let!l!yordu. Bu sürece 
sayısı yakla$ık on olan basın mü$av!rl!kler! o dönemde yurt dı$ından 
destek sa%lıyorlardı. Ne yapıyorlardı basın mü$av!rler!m!z? Sabah 
uyanıp ceketler!n! g!yerek g!d!p bay!den gazete alıyorlardı ve o ga-
zeteler!n tercümes!n! yaptırıp ya da yapıp sonra !$te bu teleks yardı-
mıyla Ankara’ya, merkeze o çev!r!ler! !let!yordu. B!z $!md! önümüzde, 
s!stemde hemen o çev!r!n!n or!j!nal pdf ’s!n! ve çev!r! metn!n! göre-
b!l!yoruz. Pek!, o zaman nasıl oluyordu. Basın mü$av!rler!m!z b!ze o 
kupürler! kes!p posta yoluyla yakla$ık b!r ay !çer!s!nde kurumumuza 
gönder!yorlardı. Bugün tab!! bu !$ler çok çok daha kolay ama tab! bu-
güne gelmeden önce “Vax” !s!ml! kapalı devre b!lg!sayarlar vardı. O 
kapalı devre b!lg!sayarlar devreye g!rd!%!nde dakt!lonun yer!n! aldı-
lar ve bu sefer o kapalı devre b!lg!sayarlarla yapılmaya ba$landı bu 
!$lemler. Bu !nternets!z dönemde sadece "ng!l!zce ve Fransızca masa-
larımız vardı. Daha sonrasında 1990’ların ba$ında !nternet!n devreye 
g!rmes!yle tab!! her $ey b!raz daha kolayla$tı. Çevr!lecek mecralar da 
ço%aldı, çev!rmen sayımız ve d!l masalarımız da arttı. Urduca, Fars-
ça, H!ntçe, Hırvatça g!b! nad!r sayılab!lecek d!llerden dah! $u anda 
"let!$!m Ba$kanlı%ı çatısı altında tercüme yapıyoruz. Aynı zamanda 
tab!! basın mü$av!rl!kler!n!n katkısıyla b!rl!kte yakla$ık 30 d!le ka-
dar ula$ıyor kapas!tem!z. #!md! müsaade edersen!z ben b!raz da s!s-
tem!n mutfa%ından bahsetmek !st!yorum. B!z devlet enformasyon 
s!stem! kapsamında ulusal ve yerel medyayı y!rm! k!$!l!k b!r ek!ple 
!ncel!yoruz, tarıyoruz ve günlük haberler!, kupürler! s!steme koyuyo-
ruz. Türk!ye’de en gen!$, en büyük yerel medya ar$!v! de gene bu DES 
s!stem! kapsamında "let!$!m Ba$kanlı%ı bünyes!nde yer alıyor. Tab!! 
bu s!steme tekn!k katkıyı da b!z y!ne kend! bünyem!zden B!lg! "$lem 
Da!rem!zdek! arkada$larımızdan sa%lıyoruz ama tab!! bugün burada 
konumuz çev!r!, dolayısıyla s!ze uluslararası medya tak!b!nden bah-
sedece%!m. B!z seksen çev!rmen arkada$ımızla b!rl!kte çalı$ıyoruz. 
Bu arkada$larımıza b!r de redaktörlerden olu$an b!r ek!p e$l!k ed!-
yor. Basın mü$av!rl!kler!m!z de dı$arıdan destek ver!yor. Çev!rmen ve 
redaktörlerden olu$an ek!pler!m!z gün !çer!s!nde üç vard!ya hâl!nde 
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çalı$ıyor. Aralıksız olarak haber tak!b! yapılıyor, yakla$ık on be$ saat 
haber tak!b! yapmı$ oluyoruz. Kr!t!k zamanlarda k! maalesef bu çok 
da nad!r de%!l, bu haber tak!b!m!z!n süres! 24 saate çıkıyor. Dolayı-
sıyla nöbetç! ek!pler!, hafta sonları, bayramları asla atlamadı%ımızı 
da göz önünde bulundurursak "let!$!m Ba$kanlı%ında 365 gün kes!n-
t!s!z haber tak!b! yapıyoruz. "$ley!$! ve tak!p ett!%!m!z mecraları da 
kısaca anlatmak !st!yorum. "ng!l!zce, Almanca ve Fransızca masasın-
da görevl! tercüman arkada$larımız RSS denen !çer!k besleme s!ste-
m!n! gerçek zamanlı olarak tak!p ed!yorlar. Ayrıca her d!l grubu gün 
!çer!s!nde ajans, gazete, haber portalı, radyo, telev!zyon, s!v!l toplum 
kurulu$u, ülkeler!n dı$!$ler! bakanlıkları, cumhurba$kanlıkları web 
s!teler! g!b! mecraları s!stemat!k olarak tarıyorlar. Aynı zamanda 38 
uluslararası haber ajansını da tarıyorlar, bunların !ç!nde AFP, AP vs. 
var. 400’e yakın !nternet s!tes!, El Cez!re, BBC World g!b! kanallarında 
aralarında bulundu%u 40 uluslararası telev!zyon kanalı ve 4 uluslara-
rası radyo yayınını arkada$larımız tak!p ed!yor. Pek!, haberler! neye 
göre seç!yorlar d!ye baktı%ımızda, bu haber taraması net!ces!nde 
Türk!ye !le do%rudan veya dolaylı olarak Türk!ye’y! etk!leyeb!lecek 
haberler! ya da yazıları çev!rmen arkada$larımız topluyorlar ve ço%u 
zaman seç!m! kend!ler! yapıyorlar. Ama çok kr!t!k durumlarda $ef 
redaktörlerle b!r araya gel!p b!r karar ver!yorlar. De%erl! Alev Hocam 
ben! do%ru b!lg!lend!rd! bu anlamda o çev!r!ye dâh!l, de%!l m!, seç!m 
sürec! de aynı zamanda. 

Prof. Dr. Alev Bulut | Moderatör

Ed!törlük, redaktörlük de dâh!l ama ed!törlük çev!r! sürec!n!n !ç!nde 
haber yazarken muhab!r g!b! h!ssed!n ded! Umur Hanım çok güzel 
söyled!. S!z de ed!törlü%ü ekled!n!z. Çev!r!ye dâh!l demek b!z!m bakı-
$ımız g!b! geleb!l!r ama çev!r! alanında çev!rmenl!k mesle%!n! zeng!n-
le$t!ren açılımlar olarak görüyoruz. "let!$!m alanı da kend!s!n! çev!r!-
y! de !çeren b!r meslek olarak görüyor tab!!. 

Bü#ra Karaduman Aktuna

Evet yan! b!z burada tab!! b!raz kend! bakı$ açımızla olayı de%erlen-
d!r!yoruz. Haberler aslına uygun $ek!lde yan! b!r yoruma mahal ver-
meks!z!n hızla çevr!l!yor, bazen özet ya da gen!$ özet $ekl!nde, tam 
met!n çev!rmeden de aktarab!l!yoruz. Sonrasında de%erl! redaktör 
arkada$larımız bu met!nler! alıyorlar, DES s!stem!ne uygun mu, kün-
yes! vs. düzgün mü, !çer!s!nde herhang! b!r hata var mı d!ye kont-
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rol ederek s!steme yüklüyorlar. Sonra tab!! dı$ kullanıcıya haberler 
gel!yor. Mutfaktan çıktıktan sonra dı$ kullanıcı Devlet Enformasyon 
S!stem!nde o haberler! görüyor ve !sterse keywordler g!rerek kend! 
!lg! alanına yönel!k ver! süzme de yapab!l!yor. Bunlara ek olarak, 6 
d!lde yakla$ık 100 dü$ünce kurulu$unu Tercüme Da!rem!zdek! çe-
v!rmen arkada$larımızın yardımıyla gene tak!p ed!yor ve bu mana-
da DES’! zeng!nle$t!r!yoruz. Az önce bahsett!%!m dı$ kullanıcılara da 
gelmek !st!yorum. Devlet Enformasyon S!stem!n! duyan herkes ne 
kadar güzelm!$ ke$ke b!z de kullansak, yararlansak d!yorlar ama az 
önce söyled!%!m g!b! üst düzey bürokras!y! ve karar alıcıları, pol!t!k 
karar alıcıları daha z!yade yararlandırıyoruz ama aynı zamanda o dı$ 
kullanıcılar Cumhurba$kanlı%ı, Dı$!$ler! Bakanlı%ı, M!llî "st!hbarat 
Te$k!latı, M!llî Savunma Bakanlı%ı, d!%er bakanlıklar ve "let!$!m Ba$-
kanlı%ı tarafından bel!rlenen d!%er üst düzey makamları da kapsıyor. 
Takd!r eders!n!z k! bu saydı%ım kurum ve k!$!ler uluslararası medya-
da Türk!ye !le alakalı kend!ler!n! !lg!lend!ren haberler! oturup !zleye-
mezler her gün, buralardan haber bulup çev!r!s!n! yaptıralım d!ye-
mezler. Böyle b!r ne bütçem!z var devlette maalesef ne de s!stem!m!z 
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var. Dolayısıyla "let!$!m Ba$kanlı%ı bu görev! layıkıyla yer!ne get!r!-
yor merkezde. Bu arada tab!! unutmadan Cumhurba$kanımız ba$ta 
olmak üzere "let!$!m Ba$kanımızın, Dı$!$ler! Bakanımızın ve d!%er 
üst düzey yetk!l!ler!n dönem dönem yabancı yayın organlarında yer 
alan mülakatlarını ve onların !lett!%! yazıları da DES üzer!nden tak!p 
ed!yoruz. B!rkaç ay önce de y!ne de%erl! ba$kanımız Fahrett!n Al-
tun’un yönlend!rmes!yle bu DES’!n b!r kısmını b!z kamuya da açtık. 
Çünkü gerçekten burada çok kıymetl! b!r çalı$ma var ve genel olarak 
kamuoyunu da !lg!lend!reb!lecek bölümler! var. Telefonunuza !nd!-
reb!lece%!n!z apl!kasyonlar hazırlayarak kamuoyunun da !st!fades!-
ne sunduk. Son olarak y!ne !lg!n!z! çekece%!n! dü$ündü%üm bülten 
ve ar$!v konularını b!razcık anlatmak !st!yorum. B!z tercüme ed!len 
haberler arasından seçt!%!m!z stratej!k ve haber de%er! yüksek olan 
met!nler! sabah 09. 00, ö%len 13. 00, ak$am 17. 00 saatler!nde her gün 
üç bülten olarak hazırlayıp derleyerek önceden bel!rlenen kullanıcı-
lara e-ma!l’le gönder!yoruz. D!yeb!l!rs!n!z k! zaten s!stemde var n!ye 
böyle b!r ekstradan çalı$ma yürütüyorsunuz? Bazen çok ac!len cevap 
ver!lmes! gereken ya da !ved! önlem alınması gereken hususlar ola-
b!l!yor. Enformasyon sa%ladı%ımız makamları da haberdar etmem!z 
açısından kıymetl! b!r çalı$ma. Ar$!v konusuysa, DES’!n en kompl!ke 
özell!kler!nden b!r tanes!, z!ra Türk!ye !le !lg!l! konuların dı$ basın-
dak! yansımaları, çev!r!s! yapılan haber ve yorumlarla kayıt altına 
alınıyor ve bu kayıtlara s!stem üzer!nden her an ula$mak mümkün. 
Kayıtlar, ülkeler!n Türk!ye !le !lg!l! tutumlarının zaman !ç!nde de%!-
$!m!n! de göstermes! açısından çok kıymetl! açık !st!hbarat b!lg!le-
r!. . Dönem dönem, örne%!n seç!m zamanlarında veya öneml! yurt 
dı$ı z!yaretler!nde yayımlanan haberler spes!f!k olarak b!r ba$lıkta 
toplanarak uluslararası medyanın Türk!ye’ye bakı$ıyla alakalı b!ze 
b!r takım !puçları veren bültenler olu$turulab!l!yor. Bunun dı$ında 
haberler!n kaçının olumlu kaçının olumsuz oldu%una da!r b!r takım 
spes!f!k de%erlend!rmeler de yapıp sayısal ver!lere dökeb!l!yoruz. 
Elbette bunun !ç!n s!stem! ayakta tutan ba$ta ulusal ve uluslararası 
medya tak!p b!r!m! çalı$anlarımız olmak üzere, hem Tercüme Da!re-
s!nden hem de B!lg! "$lem Da!res!nden destek veren arkada$larımıza 
müte$ekk!r!z. Hafızası ve tecrübes! yüz yıla dayanan haber tarama, 
çev!r! ve ar$!vleme s!stem!m!z! s!zlere umuyorum layıkıyla anlatab!l-
m!$!md!r. Hep!n!ze d!nled!%!n!z ve sabrınız !ç!n çok te$ekkür ed!yo-
rum, sa% olun. 
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Prof. Dr. Alev Bulut | Moderatör

B!z de konu$macımıza çok te$ekkür ed!yoruz. Bu konu$macımızın 
destekç!ler!n!n de çok fazla oldu%unu tahm!n ed!yorum çünkü bütün 
da!re burada sanıyorum yan! Tercüme Da!res! de burada. Burada bu-
lunan bütün çev!rmen meslekta$larımızın, genç çev!rmenler!n bu otu-
rumdan faydalandıklarını umuyorum çünkü tam onların yaptıkları !$! 
anlatan b!r oturumdu her boyutuyla. Katılımcılarımıza çok te$ekkür 
ed!yorum süreye uydukları ve konularını hak!katen çok derl! toplu ve 
örneklerle canlı anlattıkları !ç!n. Hep!n!ze de katıldı%ınız !ç!n çok te-
$ekkür ed!yoruz, sa% olun. 
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v

Çev!r!de Söylem B!rl!"! ve 
Ortak D!l!n "n#ası

4. S"yaset D"l" ve D"plomat"k Met"n Çev"r"s"

“Çev!rmen, hang! #artlar altında olursa olsun ku-
rumunu, ülkes!n! tems!l ett!"!n! unutmamalıdır.”

Gevher Ebru Çev!ko%lu

D!plomat!k met!n çev!r!s!, b!rçok farklı met!n türünü 
kapsayan, kend!ne özgü b!r d!l!, söylem!, b!ç!m! ve met!n 

üretme gelenekler! olan b!r alan. Bu alanda çev!r! yapmak 
uzmanlık gerekt!r!r.

D!plomas!de rolü olan kurumlarda görev yapan çev!rmen, 
yalnızca kend! ülkes!nde ya$anan s!yas! gel!$meler! 

de%!l, hemen her ülkedek! s!yas! gel!$meler! tak!p etmek 
durumundadır. Meslek! becer!ler!n! sürekl! gel!$t!rmeye, her 

an h!ç b!lmed!%! b!r kültürde, b!r ülkede yer alab!lece%!n! 
dü$ünerek, ara$tırarak kend!n! gel!$t!rmeye açık olmalıdır. 

S!yas! ve d!plomat!k met!n çev!r!ler! tems!l görev! de 
!çerd!%!nden çev!rmen!n sorumlulukları artmaktadır.
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D ö r d ü n c ü  O t u r u m
04

Büyükelç! Osman Yavuzalp | Moderatör

De%erl! "let!$!m Ba$kanlı%ı yetk!l!ler!, Sayın Hocalarım, de%erl! katı-
lımcılar, sevg!l! ö%renc!ler, son oturuma ho$ geld!n!z. Her $eyden ön-
ce ben Sayın "let!$!m Ba$kanımıza davet! !ç!n te$ekkürler!m! sunmak 
!st!yorum. Aynı $ek!lde kend! ek!b!nden özell!kle O%uz Bey ve onun 
de%erl! arkada$larına te$ekkürler!m! !letmek !st!yorum. Ben!m !ç!n 
çok e%!t!c! b!r çalı$tay oldu. Z!ra sabahtan ber! b!rçok de%erl! katılım-
cımız son derece öneml! görü$ler!n! bel!rtt!ler. Em!n!m her $eyden 
önce burada hazır olan ö%renc!ler!m!z de çok faydalanmı$tır bu su-
numlardan. Ben Dı$!$ler! Bakanlı%ında 2011 yılında kurulan Tercüme 
Da!res!n!n A%ustos ayından ber! ba$kanlı%ını yürütüyorum. B!z!m 
görev!m!z de çok özetle anla$ma met!nler!, devlet yetk!l!ler!m!z!n, 
büyükler!m!z!n konu$ma met!nler!, Dı$!$ler! Bakanlı%ı açıklamaları, 
güncel gel!$meler ve Sayın Dı$!$ler! Bakanımızın b!ze verece%! d!%er 
görevler! yer!ne get!rmekle yükümlü olan b!r b!r!m!n ba$ındayım. Bu 
çerçevede b!z!m yanımızda de%erl! hocalarımızın yanından geçm!$, 
onlardan e%!t!m almı$ b!rçok müterc!m arkada$ımız da mevcut. Ben 
burada çok de%erl! katılımcılarımızı kısaca tanıtmak !st!yorum. Tab!! 
özgeçm!$ler!n! rahatlıkla !nternetten bulab!l!rs!n!z ama ben özell!kle 
bu kadar de%erl! katılımcıların moderatörlü%ünü yapmaktan gurur 
duyuyorum. Her $eyden önce Sayın Gevher Ebru Çev!ko%lu T"KA’dan 
b!z!mle b!rl!kte, aynı $ek!lde Doç. Dr. Ay$e #!r!n Okyayuz, Hacettepe 
Ün!vers!tes!nden b!z!mle b!rl!kte ve Doktor S!nem Sancaktaro%lu y!-
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ne Hacettepe Ün!vers!tes!nden b!z!mle b!rl!kte. Ben bu g!r!zgâhı fazla 
uzatmadan hemen sözü Gevher Hanıma vermek !st!yorum. Buyurun. 

2. D"plomas"de Rolü Olan Kurumlarda Çev"rmen"n Görev ve 
Sorumlulukları

Gevher Ebru Çev!ko%lu | T"KA 

Önce kıymetl! hocalarımdan özür d!leyerek söze ba$lamak !st!yorum 
çünkü burada her ne kadar çev!r! kuramları yan! akadem!k çalı$-
malarım, bu alanda süregelen b!rtakım çalı$malarım olsa da, bura-
da aslında uygulayıcı olarak bulunuyorum ve maalesef uygulamayla 
teor!n!n b!rb!r!n! tutmadı%ını !$ hayatında sıklıkla gözleml!yorum. 
Burada $!md!, s!yaset d!l! ve d!plomat!k met!n çev!r!s! ba%lamında 
kend! deney!m!m olan özell!kle T"KA ba%lamında b!razcık d!plomas!, 
kamu d!plomas!s!nde rolü olan kurumlarda çev!rmen ne yapar, nasıl 
b!r tutum takınır, bundan bahsetmek !st!yorum. Aslında bunların her 
b!r! b!rer ayrı oturum da olab!l!r, o yüzden çok da da%ılmadan topar-
lamaya çalı$aca%ım. 

#!md! akadem!k $apkamla konu$mayaca%ım burada ded!m ama !rt!-
bat çev!rmen! kavramından da bahsetmekte fayda var d!ye dü$ünü-
yorum. Z!ra kurum çev!rmen! ded!%!m!zde aslında bugün akadem!k 
anlamda bunun b!r kar$ılı%ı var, bu da !rt!bat çev!rmen! kavramı. 
Mesle%!m!z!n akadem!dek! kavramı bu. 2017 yılında -daha önce d!-
%er hocalarımız da bahsett!- "stanbul Ün!vers!tes! koord!nasyonunda 
Çev!rmen Yeterl!l!kler! Hazırlama Protokolü !mzalandı ve çev!rmen-
l!k mesle%!n!n meslekle$mes!yle !lg!l! öneml! b!r adım atılmı$ oldu. 
Elbette burada yalnızca meslekle$me de%!l, meslekta$larımızın yete-
ne%!n! ve becer!ler!n! ölçen b!r d!z! kr!ter!n de bu ves!leyle bel!rlen!-
yor olması, aynı çatı altında mesle%!n! !cra eden çev!rmenler arasın-
da b!r standart olu$turması açısından özell!kle önem ta$ıyor. Tab!! 
kurumlar !ç!n de oldukça faydalı b!r durum çünkü çev!rmen olarak 
tay!n ed!lecek k!$!ler!n bel!rleneb!lece%! b!r takım kr!terler de orta-
ya konulmu$ oldu. Her ne kadar kurum çev!rmen! olarak geçsek de 
b!z!m alanımızda b!z buna aslında az evvel de bahsett!%!m g!b! MYK 
nezd!nde, ulusal meslek! standartlar ba%lamında !rt!bat çev!rmen-
l!%! d!yoruz. Çev!rmenl!k mesle%!, aslında ba$lı%ımızla !l!nt!l! konu-
$acak olursak, d!plomas!yle ezelden ber! !ç !çe ve çok !l!$k!l!d!r. Z!ra 
d!plomas!de yer alan k!$!ler!n her d!l! b!lmek g!b! b!r yükümlülü%ü 
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ve b!raz da gerçekç! olmak gerek!rse !ht!maller! pek yok. Dolayısıy-
la çev!rmenler bu ba%lamda onların ses!. Sadece kültürü aktarmıyor 
aslında !let!$!m! de sa%lıyor. Bu anlamda da aslında bence !rt!bat kel!-
mes! Türkçede de bunu b!reb!r kar$ılıyor çünkü !lk etapta !rt!bat sa%-
lıyoruz. Tar!h boyunca tab!! çev!rmenler!n çok çok öneml! yerlerde 
oldukları b!l!n!yor. Özell!kle Osmanlı dönem!nde mesela Ermen! ve 
Rum a!leler nezd!nde baktı%ımızda, kazandıkları d!l yetenekler! sa-
yes!nde çok çok üst mertebelere kadar geleb!lm!$ler, hatta böyle çok 
da prest!jl! b!r meslekm!$ k! babadan o%ula da geçm!$. Han! bayrak 
tesl!m! g!b! de görüleb!l!r. D!plomat!k b!r d!l tab!! k! bugün her yerde. 
Özell!kle b!z!m g!b! yan! T"KA mesela, kamu d!plomas!s!nde özel-
l!kle son dönemde ön plana çıkan b!r kurum. Dı$!$ler! Bakanlı%ıyla 
beraber hemen yan yana kamu d!plomas!s!nde yer alıyor. Mesela b!r 
sürü uluslararası kurulu$ bu dönemde Sur!yel! mültec!ler!n ülkem!z-
de bulundu%u poz!syondan, geç!c! sı%ınma durumlarından dolayı 
d!plomat!k d!l! aslında her yerde kullanıyoruz. Mesela b!r uluslarara-
sı kurulu$ta yer alacak olsanız, s!zden en bas!t hâl!yle !$te b!r ata$eye 

GEVHER EBRU ÇEV!KO#LU | T!KA 
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e-posta göndermen!z! bekl!yorlar. Bu da aslında en bas!t hâl!yle b!r 
d!plomat!k d!l kullanımı. 

#!md! MYK Çev!rmen Yeterl!l!kler!’nde yerelle$t!rme çev!rmen!, özel 
alan çev!rmen!, !$aret d!l! çev!rmen!, toplum çev!rmen!, konferans 
çev!rmen! ve !rt!bat çev!rmen! olarak 6 kategor! bel!rlend! ancak uy-
gulamada mesela ben kend! adıma söyleyeb!l!r!m k! T"KA açısından 
aslında !rt!bat çev!rmen! ded!%!n!z k!$! yer yer toplum çev!rmenl!%! de 
yapıyor, özel alan çev!rmenl!%! de yapıyor, yerelle$t!rme çev!rmenl!%! 
de yapıyor. Konferans çev!rmenl!%! yeterl!l!kler!n!n de b!r kısmına as-
lında sah!p. Dolayısıyla b!r çatı$ma noktasında bulunuyor. "rt!bat çe-
v!rmenler!n!n !$!n! ben o anlamda d!%erler!nden b!razcık daha zor gö-
rüyorum. Yan! b!r kurumda çalı$ıyorsanız, özell!kle d!plomat!k rolü 
olan b!r kurumda çalı$ıyorsanız, uluslararası ba%lamda oldukça akt!f 
b!r yerde çalı$ıyorsanız k! $u anda dı$ pol!t!kamız aslında b!rçok fark-
lı faktörle, b!rçok farklı aktörle oldukça akt!f. Dolayısıyla aslında bana 
kalırsa kend! tecrübeler!me de dayanarak !rt!bat çev!rmenler! burada 
en a%ır yükü ta$ıyan !nsan, yan! çev!rmen grubu oluyor çünkü !rt!bat 
çev!rmenl!%!, yeterl!l!klerde, sözlü çev!rmenl!k alanları üzer!nde yo-
%unla$arak düzenlenm!$. Yazılı met!nden sözlü çev!r! ve ardıl çev!r!y! 
yetk!n b!r $ek!lde yapab!len k!$!ye !rt!bat çev!rmen! d!yoruz  ama “"r-
t!bat çev!rmen!y!m ben, yazılı çev!r! yapmam.” g!b! b!r $ey söz konu-
su maalesef olamıyor. Bu ba%lamda da özel alan çev!r!s! dallarında 
b!razcık uzmanla$manız gerek!yor. #!md! ben!m durumumda mesela 
T"KA g!b! kurumlarda b!r bakıyorsunuz b!r sa%lık bakanı, yan! b!r Af-
r!ka ülkes!n!n sa%lık bakanına ben çev!r! yapıyorum. Oradan çıkıp b!r 
Afr!ka ülkes!n!n tarım bakanına çev!r! yapıyorum. Oradan çıkıp !$te 
Afr!ka B!rl!%! Ba$kanı’na çev!r! yaparken kend!m! buluyorum. #!md! 
burada ben hang! özel alanda uzmanla$ab!l!r!m, ne kadar uzmanla-
$ab!l!r!m? Bu bence b!r tartı$ma konusu aslında. Burada tab!! b!rta-
kım çev!rmen!n kend!nce gel!$t!rd!%! yöntemler ve takt!kler oluyor. 
Burada b!r de ayrımlar var tab!!, yan! yazılı met!nden sözlü çev!r! ya-
parken veya kısa notlu-notsuz ardıl veya notlu ardıl çev!r! yaparken 
bu tab!! k! yapaca%ınız yere, bulundu%unuz ortama, ba%lama, katılım-
cı k!$!lere göre çoklukla de%!$!yor elbette ama b!r kurum !ç! - kurum 
dı$ı g!b! b!r temel ayrım ortaya çıkıyor. 

"lk oturumda da çok bahsed!ld! bu term!noloj! konusunda. Term!nolo-
j!y! b!lmeden çev!r! yapmak elbette çok zor ama term!noloj!ye, bütün 
term!noloj!ye ne denl! vakıf olab!l!rs!n!z? Ben bu anlamda da mesela 
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kend!m! $anssız görüyorum çünkü mesela Tarım Bakanlı%ında çalı-
$ıyor olsanız orada dönen term!noloj! üç a$a%ı be$ yukarı bell!. Sa%lık 
Bakanlı%ında çev!rmen olarak çalı$ıyorsanız y!ne bell! b!r term!nolo-
j! eksen!nde dönüyorsunuz ama b!zde durum pek böyle de%!l. B!z!m, 
OECD çerçeves!nde sek!z farklı kategor! var ama onların dı$ına çıktı-
%ımız da çok oluyor. "nsan! yardım da yapıyoruz, yer! gel!yor mesela 
Arakanlı mültec!lere çev!r! de yapıyorum, burada toplum çev!rmenl!-
%!ne g!r!yor !$ esasen baktı%ınızda. Yer! gel!yor çok üst düzey, yan! b!r 
büyükelç! z!yaret! esnasında çev!r! yapıyor oluyoruz. "$te yarın Afr!ka 
Z!rves!’nde olaca%ım "stanbul’da. K!me çev!r! yapaca%ıma da!r $u anda 
h!çb!r f!kr!m yok. G!d!nce orada görece%!z. Dolayısıyla orada yapaca-
%ım çev!r!n!n de !çer!%! farklıla$acak ve tam olarak !$te kurum dı$ı ol-
du%u !ç!n tamamen savunmasız b!r ortam olacak. Kurum !ç!nde du-
rum ne oluyor? Kurum !ç!nde tab!! k! mümkünse önceden en azından 
b!z!m kurumda, b!z!m da!re ba$kanlarımız, ba$kan yardımcılarımız 
veya kurum ba$kanımızın b!r f!kr! olab!l!yor zaman zaman. Bazen de 
öyle durumlar oluyor k! b!r büyükelç! b!zden randevu !st!yor, konu da 
bel!rtm!yor. O durumda b!z!m de haber!m!z olmuyor kurum olarak 
ancak bazen de bel!rl! b!rtakım gündemde olan projeler oluyor. B!r-
takım talepler oluyor. Onlar üzer!nden !lerleyece%!n! b!l!yoruz. Orada 
mesela belk! b!r term!noloj! ara$tırması yapmak !ç!n b!r fırsat oluyor. 
Kurum !ç! aslında her zaman b!razcık daha konforlu oluyor b!r kurum 
çev!rmen! !ç!n. Az önce de bahsett!%!m g!b! a$!na olmak, yen! konu, 
yen! aktör veya a$!na olunan konu, a$!na olunan aktör de tab!! k! çev!r! 
yaparken yapaca%ınız çev!r!n!n !çer!%!n! çok rahat b!r $ek!lde bel!rle-
men!ze zaman zaman yardımcı olab!l!yor. Konferans çev!rmenler!ne 
bakıyoruz mesela onlara çok !mren!yorum, onları çok kıskanıyorum 
zaman zaman. "$te konu$ma önceden onlarla payla$ılıyor, !$te sunum-
lar önceden ver!l!yor. Genell!kle öyle oluyor yan! uluslararası b!r plat-
formda. B!z!m !ç!n durum h!ç öyle de%!l, b!z!m !ç!n hep sürpr!zlerle 
dolu. B!r de tab!! altından kalkamazsanız kalkamamı$ oluyorsunuz. 
Yan! çev!rmen çev!r!y! yapamamı$ oluyor. Bunu anlatamıyorsunuz, 
ben bu konuyu h!ç b!lm!yordum, bana h!ç b!lg! ver!lmed! g!b! aslında 
b!r savunmaya g!rmek g!b! de b!r $ansınız olmuyor. 

B!r yandan da !$!n $öyle b!r boyutu var: D!plomas! z!hn!n!z!n b!r ke-
narında hep duruyor. S!z ne olursa olsun duru$unuzla, tavrınızla, 
yan! yalnızca konu$tu%unuz d!lle de%!l aslında vücut d!l!n!zle de ora-
da b!r d!plomas! aracısınız. Aklınızda hep o oluyor zaten. Bu platform 
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neres! olursa olsun durum de%!$m!yor. Mesela !k! tekn!ker arasındak! 
çev!r!y! yaparken de, mesela Angola’daydım geçt!%!m!z ay, b!r karton-
p!yerc!yle pazarlık ederken de aslında orada kamuyu tems!l ett!%!n!z!, 
ülkey!, aslında devlet!, Türk!ye’y! tems!l ett!%!n!z! her da!m z!hn!n!-
z!n b!r kenarında tutmanız gerek!yor. Yan! kurum çev!rmenler! açı-
sından !$ b!razcık daha, !rt!bat çev!rmenler! açısından b!razcık daha 
zorlu. "st!snalar olmuyor mu? Oluyor. Tab!! b!z!mle de zaman zaman 
!$te notların payla$ıldı%ı, b!z!m de zaman zaman önceden b!lg! sah!b! 
oldu%umuz durumlar olab!l!yor. Ben mesle%!m! a$a%ı yukarı sek!z yıl-
dır !rt!bat çev!rmen! olarak sürdürüyorum. Önceden ed!törlük vesa!-
re yaptım ama bu ba%lamda d!plomas! ba%lamında bakacak olursak 
yaptı%ım her çev!r! ben!m !ç!n aslında !lave b!r stres. Sek!z yıldır !st!s-
nasız her çev!r!ye ba$lamadan önce der!n b!r nefes alıyorum. Çünkü 
ne çıkaca%ını b!lem!yorum. “Ho$ geld!n!z, merhaba.” Ondan sonra 
ba$lıyor mesela, h!ç beklemed!%!n!z b!r $ey çıkab!l!yor. 

Ben!m !ç!n durum b!razcık daha hekt!k; yan! geçen hafta mesela b!r 
Afr!ka Kupası !le !lg!l! b!r konu$ma çev!r!rken buldum kend!m! k! !lk 
defa böyle b!r $ey ya$ıyorum. Oradak! !$te b!rtakım futbol ter!mler!, 
futbolcu !s!mler! geçmeye ba$ladı ama çok da !lg!l! oldu%um b!r alan 
de%!l. Ded!m bu konuda b!raz kend!m! gel!$t!rmem lazım anla$ılan, 
!$!n özü bu. Aslında !$!n özü, !rt!bat çev!rmen!ysen!z sürekl! kend!-
n!z! gel!$t!rmek zorundasınız. “Bu da ben!m alanım de%!l, bu da b!r 
kenarda dursun.” g!b! b!r $ey olmuyor. Z!ra ded!%!m g!b! d!plomas!n!n 
b!r aracısınız ve aradak! !let!$!m, aradak! !rt!bat s!ze ba%lı. 

Pek!, b!z ne yapıyoruz? Bunu yaparken ne oluyor? B!razcık da ondan 
bahsetmek !ster!m. Kamuda çev!r! yaparken, !rt!bat çev!rmen! olarak 
görev yaparken b!lg!y! her zaman tarafsız b!r $ek!lde, çev!r!n!n b!r !le-
t!$!m aracı olması gerekt!%! ve tarafsız çev!r! yapılması gerekt!%! b!l!-
n!yor fakat bunun !çer!s!nde kend!n!ze her zaman b!r hareket alanı 
açıyorsunuz. Ülke menfaat!, kamunun menfaat!, kurumun menfaat! 
söz konusu oldu%unda aslında !$te üstü örtük b!r b!lg! varsa onu belk! 
yanınızdak! kurumdak! am!r!n!ze fısıldayarak belk! el altından ver!-
yorsunuz mecburen. Üzer!ndek! o üstü örtülü b!lg!y! o anda orada ak-
tarmanız gerekeb!l!yor veya önceden el!n!ze gelm!$ herhang! b!r not 
varsa veya kurum ba$kanınız o an o notu göz ardı ett!yse, onu kaçır-
dı%ını fark ett!ysen!z belk! orada “B!r san!ye!” dey!p onunla !lg!l! b!r 
$ey !st!$are ed!yor olmanız gerekeb!l!yor. Aslında her türlü !rt!batı s!z 
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sa%lıyorsunuz. S!z!n art alan b!lg!n!z!n de olması gerek!yor, kurumda 
olan b!ten daha öncek! o konuyla !lg!l!, herhang! b!r konuyla !lg!l! b!l-
d!%!n!z fayda sa%layab!lece%!n! dü$ündü%ünüz herhang! b!r $ey varsa 
onu da vermen!z gerek!yor ama tab!! tüm bunları yaparken kurumu 
tems!l ett!%!n!z! ve ülkey! tems!l ett!%!n!z! h!çb!r zaman unutamıyor-
sunuz. Bu kılık kıyafet!n!zden tutun da hâl!n!z, tavrınız, b!raz aslında 
fazla sorumlulu%u olan b!r !$. Üstsel b!r bakı$la, kurum çev!rmen!n!n 
rolü, kapsamı ve amacı aslında çok çok gen!$lem!$ oluyor. 

Tab!! bunlara ek olarak s!yaset d!l!n!, yan! kamu d!l!n!, d!plomas! d!l!-
n! de !y! b!l!yor olmanız lazım. #!md! herhang! b!r yerde b!r !$te bakan 
!le kar$ıla$tı%ınızda nasıl h!tap edece%!n!z!, nasıl b!r tavır takınaca%ı-
nızı çok !y! b!lmen!z gerek!yor çünkü bu b!r bütünle$!k süreç. D!plo-
mas!ye baktı%ınız zaman aslında sadece d!lle yürüyen b!r süreç de%!l; 
bu her hâl!yle, !$te b!r sürü kurum $u anda kurumsal !let!$!mle bunu 
sürdürmeye çalı$ıyor, görünürlük malzemeler!yle en bas!t hâl!yle. "$te 
medyada haberler!n yer alı$ $ekl!, haber d!l!n!n düzgün kullanılması, 
do%ru kullanılması, kurumlar açısından baktı%ımızda personel!n!z!n 
s!z! ne kadar tems!l edece%!ne da!r gerekl! takv!yen!n ve te$v!k!n ya-
pılması g!b!. Dolayısıyla dünyadan b!haber veya s!yasetten, ya$anan 
gel!$melerden b!haber olmak g!b! b!r lüksümüz yok. Sorunuz varsa 
daha sonra alab!l!r!m. Te$ekkür eder!m. 

Büyükelç! Osman Yavuzalp | Moderatör

Çok te$ekkür eder!z. Aslında sunumunuzda t!p!k b!r Dı$!$ler! Bakan-
lı%ı müterc!m!n!n gününü b!r $ek!lde tasv!r ett!n!z. Neden bunu söy-
lüyorum? Mesela $öyle dem!$t!n!z:“B!r gün Afr!kalı b!r sa%lık baka-
nının tercümes!n! yapıyorum, sonra tarım bakanına geç!yorum vs.” 
Aslında b!zde de klas!k b!r tercüme da!res! güne önce belk! b!r taz!ye 
mesajının çev!r!s!yle ba$lar. Ondan sonra, belk! konsolosluk alanında 
b!r anla$ma yapılacaktır, onun çev!r!s!ne ba$larsınız ama mesele kon-
solosluk oldu%u !ç!n orada da çe$!tl! ter!mler! çok !y! b!lmen!z gerek!r 
tercümey! düzgün yapmak !ç!n. Ondan sonra belk! çevre konusunda 
b!r tercüme gel!r, bu sefer ye$!l enerj!den ba$layıp bütün çevre ter!m-
ler!n! do%ru b!r $ek!lde tercüme etmek durumunda kalırsınız. Ondan 
sonra belk! yurt dı$ında b!r ülkede b!r b!na yapılacaktır, bu sefer tapu 
kadastro ter!mler!ne g!rmen!z gerek!r. Özetle ded!%!n!z aslında çok 
do%ru, uzmanla$ma !mkânı b!raz zor oluyor. D!%er taraftan da me-
sela Sayın Dı$!$ler! Bakanımıza özell!kle Fransızca konu$an Afr!ka 
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ülkeler!nden veya Fransızca konu$an ülkelerden z!yaretç! geld!%!nde 
müterc!m sa%lıyoruz. Orada tab!! önce notların üzer!nden geç!l!yor. 
Ben kontrol ed!yorum. Belk! 20 dak!ka o notlar üzer!nden tercüme 
yapılıyor ama ondan sonra ded!%!n!z g!b! her türlü konuya; hele b!r 
saatl!k b!r buçuk saatl!k b!r görü$meyse ama öte yandan end!$e etme-
y!n, tercümanlarımız da o konuda son derece anlayı$lıdırlar. Sonuçta 
öneml! olan gerekl! mesajların ver!lmes!. 

Ben $!md! b!r sonrak! konu$macımıza dönmek !st!yorum. Notlarım-
dan, sunumu b!rl!kte yapaca%ınızı veya art arda yapaca%ınızı anlıyo-
rum. Söz s!zde, buyurun. 

BÜYÜKELÇ! OSMAN YAVUZALP | MODERATÖR
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Doç. Dr. Ay#e $!r!n Okyayuz | Hacettepe Ün!vers!tes!

Çok te$ekkür ed!yoruz. S!nem Hocamızla b!rl!kte sunaca%ız. #öyle, 
bazen yansılar arasında geç!$ler!m!z olacak b!rb!r!m!z! tamamlaya-
cak $ek!lde sunaca%ız. Her $eyden evvel "let!$!m Ba$kanlı%ına, "let!-
$!m Ba$kanımıza ve özell!kle O%uz Bey’e, $ahsen ben gördüm ne ka-
dar mesa! harcadı%ını bu günü organ!ze edeb!lmek, b!zler! b!r araya 
get!reb!lmek !ç!n çok çok te$ekkür eder!z. B!r araya gelmek gerçekten 
çok güzeld!. Hocalarımızı görmek, meslekta$larımızı görmek de ayrı 
b!r güzell!kt!. Hele k! pandem!den çıktı%ımız dönemde belk! de !lk bu-
lu$mamızdı. O anlamda yalnızca mah!yet! !çer!%! anlamında de%!l bu 
anlamda da unutmayaca%ımız b!r bulu$ma, çok çok te$ekkür eder!z. 

#!md! göreceks!n!z, !lk ba$ta d!plomas! ve çev!r! konusunda konu$a-
ca%ız. D!plomas! ve çev!r! d!yece%!z ama d!plomas! ded!%!m her yerde 
aslında bunu s!yasetle !ç !çe kullanaca%ız. Z!ra d!plomas!n!n oldu%u 
yerde s!yaset, s!yaset!n oldu%u yerde d!plomas! var. O yüzden s!yaset 
ve d!plomas! çev!r!s! dememek !ç!n tamamen ekonom!k olmak !ç!n 

DOÇ. DR. AY"E "!R!N OKYAYUZ | HACETTEPE ÜN!VERS!TES!



112  |   ÇEV#R#DE SÖYLEM B#RL#$#  VE ORTAK D#L#N #N%ASI

d!plomas! ve çev!r! d!yece%!z ve !$!n daha çok d!plomat!k m!syon-
lardak! yönüne, d!plomas! çev!rmen!ne b!raz odaklanaca%ız. Gönül 
!sterd! k! N!hal Yetk!n Karakoç Hocamız da aramızda olsaydı, konu-
muzun uzmanlarından. Ama Alev Hocamız, M!ne Hocamız da var bu 
konudak! uzmanlar arasında. Onların da em!n!m görü$ler! olacaktır. 

#!md! kısaca uzatmadan d!plomas! ter!m!yle ba$layayım. En klas!k 
açılı$ı yapayım, d!plomas! ter!m! Yunanca “!k!ye katlamak” ter!m! 
olan “d!ploma”dan gel!r çünkü her d!plomas! oturumunda böyle ba$-
lıyor bu olay. #!md! tanımına kısaca g!rel!m. Genell!kle ülkeler! yöne-
tenler arasında aracılık yaparak günümüzde kamuoyu !le !let!$!m! de 
kuvvetlend!rme amacına h!zmet eden b!r daldan bahsed!yoruz. D!n, 
d!l, ırk, gelenek-görenek yönünden b!rb!r!nden çok farklı topluluklar 
arasında !l!$k!ler! kurmaya yarayan araçların ba$ında d!plomas! gel!-
yor. #!md! bunun çev!r!s! nasıl oluyor? D!plomas! konusunda S!nem 
Hocama $!md! sözü ver!yorum. 

Dr. S!nem Sancaktaro%lu Bozkurt | Hacettepe Ün!vers!tes!

“D!plomat!k met!nler!n çev!r!s! tam olarak ned!r?” sorusunun cevabı-
nı vermek h!ç kolay de%!l. Hele bu kadar uzman ve duayen!n !çer!s!n-
de bunu tanımlamak han! çok daha zor ama en gen!$ anlamıyla b!r 
$eyler söyleyecek olursak, d!plomat!k görev! olan ya da tems!l görev! 
olan her kurumda yapılan çev!r!ler!n tümünü kapsıyor d!yeb!l!r!z. 
Burada belk! de anahtar sözcük “tems!l görev!”. Daha dar anlamıyla 
tanımlayacak olursak, d!plomat!k m!syonlarda yan! büyükelç!l!kler-
de, konsolosluklarda ve d!plomat!k görev! olan ulusal ya da ulusla-
rarası kurulu$larda yapılan çev!r!ler! kapsar. Hang! anlamı alırsak 
alalım, daha gen!$ ya da daha dar anlamı, b!rçok farklı met!n türünü 
kapsayan b!r alan ve kend!ne özgü b!r d!l!, söylem!, b!ç!m! ve met!n 
üretme gelenekler! olan b!r alan. 

Dolayısıyla bu alanda çev!r! yapmak uzmanlık gerekt!r!r ama hang! 
alanda uzman olaca%ınız çe$!tl!l!k göstereb!l!r. Zaten Gevher Hanım 
da bahsett!, Sayın Büyükelç!m de !fade ett!, ben de b!raz sonra #!r!n 
Hocamla örneklend!rece%!m ama tab!! k! uzmanlık gerekt!r!r, farklı 
çev!r! yakla$ımlarının da aynı $ek!lde ben!msenmes! gerek!r. 

Buradan yola çıkarak “Bu tarz met!nler!, d!plomat!k met!nler! çev!-
recek olan k!$!den nasıl b!r b!r!k!m beklenmel!d!r?” sorusuna cevap 
vermek ve buradan da e%!t!me do%ru uzanmak !stersek önce belk! 
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d!plomat!k m!syonlarda çalı$an ya da d!plomat!k met!n çev!r!s! ya-
pan çev!rmenler!n hayatından b!r kes!t sunarak ba$lamak !y! ola-
cak. Ben tab!! akadem!den!m ama özell!kle e$!m sahada çev!rmenl!k 
yaptı%ı !ç!n ve d!plomat!k alanda, yakından aslında onun b!r gününü 
gözlemleyeb!l!yorum. #öyle d!yel!m: B!r çev!rmen, d!plomat!k m!s-
yonda çalı$an b!r çev!rmen öncel!kl! olarak kend! tems!l ett!%! ülke 
ve d!%er ülke arasındak!, d!yel!m k! et !hracatına da!r b!r anla$mayı 
çev!reb!l!r yazılı olarak, bunu tak!ben v!zeyle !lg!l! b!r takım belgeler! 
çev!rmek zorunda kalab!l!r. B!r davet düzenlenm!$t!r, resmî b!r dave-
t!, b!r davet!yey! düzenlemes!, kaleme alması ya da çev!rmes! gereke-
b!l!r. Ardından b!r basın açıklaması geleb!l!r, onu çev!rmes! gerek!r. 
Bu arada o günün haberler!nden b!r derleme yaparak, özetleyerek b!r 
çev!r! yaparak büyükelç!ye sunması gerekeb!l!r. Arkasından resmî 
b!r konu$mayı çev!reb!l!r. D!yel!m k! Cumhurba$kanlı%ı Makamına 
çıkab!l!r. Bu arada tab!! o d!plomat!k m!syonun !ç!nde bulunan d!%er 
çalı$anların çocuklarıyla !lg!l! okula yazdırmak, yer! geld!%!nde dok-
tor kontrolünde yardımcı olmak g!b! $eylerle !lg!lenmek durumunda 
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kalır. Zaman zaman ac!l durumlar ortaya çıkab!l!r. Gecen!n b!r yarısı 
d!yel!m k! o tems!l ett!%!n!z ülke ya da Türk!ye’dek! b!r konsolosluk-
ta ya da elç!l!kte çalı$an b!r çev!rmenden bahsed!yorum. B!r telefon 
gel!r. B!r! pasaportunu çaldırmı$tır. Pol!sle arada !let!$!m sa%laması 
gerek!r. B!r! kalp kr!z! geç!rm!$t!r. Ambulans ayarlanması gerek!yor-
dur. Gözü ya$lı e$!yle konu$ması gerek!r. Dolasıyla b!r gün !çer!s!nde 
ya da b!r hafta !çer!s!nde farklı çev!r! modları arasında yazılı ve sözlü 
farklı tonlar ve met!n türler! arasında sürekl! g!d!p gelmes! gerek!r. 
Bu takd!r eders!n!z k! çok zor ve çok fazla b!r b!r!k!m! çev!rmenden 
beklemem!z! beraber!nde get!r!yor. Tab!! k! buna ek olarak !ç!n-
de bulundu%u ortamın bel!rl! b!r h!yerar$!s! var. Bu ortamın bel!rl! 
aktörler! var ve d!plomat!k ortamın gerçekler! var. Bu gerçeklere de 
a$!na olması gerek!r. Az önce Gevher Hanım’ın !fade ett!%! g!b!, pa-
zarlık yaparken b!le aslında tems!l ett!%! kurumu ya da ülkey! aklının 
b!r kö$es!nde her zaman tutması gerek!r. Aynı $ek!lde alıcının ger-
çekler!ne hâk!m olması gerek!r. Alıcı bazen münfer!t k!$!ler olab!l!r 
bazen kurumlar, kurulu$lar olab!l!r bazen b!r ülke tems!lc!s! olab!l!r. 
Dolayısıyla y!ne bel!rl! tonlar arasında g!d!p gelmes! gerekl! olacak-
tır. Buna ek olarak güven!rl!k ve g!zl!l!k çok öneml! bu alanda çalı$an 
çev!rmenler !ç!n, b!rçok g!zl! metn! görecekt!r çev!rmen. Dolayısıyla 
bu met!nlerle çalı$ması gerekecekt!r ve h!yerar$!k b!r düzende ken-
d!s!nden b!lg! talep ed!lmed!%! sürece de bu b!lg!ler! payla$ması çok 
da do%ru olmayacaktır. Farklı sorumluluklardan bahsett!k. Aslın-
da az önce saydıklarım pek çok sorumlulu%u beraber!nde get!r!yor. 
Ama devlet kurumlarında çalı$an çev!rmenlerden bunlara ek olarak 
farklı sorumluluklar da bekleneb!l!r. Örne%!n, Kurumsal ar$!vleme 
yapması. Bu resmî ya da gayr!resmî yollarla olab!l!r. #!md!ye kadar 
çev!rd!%! met!nler!n ar$!v!n! tutması, arkasından gelen genç çev!r-
menlere bunu !letmes! daha gayr!resmî yollarla yapılan b!r ar$!vleme 
ama bütün gün boyunca oturumlarda gördü%ümüz çe$!tl! ver! taban-
larında b!r!ken ar$!vler ve term!noloj! çalı$malarında katkı sa%laması 
da daha resmî b!r ek sorumluluk. Çev!r! !ç!n kullanılacak kaynaklar 
üretmes! bekleneb!l!r aynı $ek!lde kend!s!nden, örne%!n günümüzde 
Dı$!$ler! Bakanlı%ı resmî sayfasındak! dı$ !l!$k!ler term!noloj!s! g!b! 
met!nlerde çev!rmenler!n katkıları yadsınamaz. Tüm bunlardan yola 
çıkarak aslında $unu da !fade etmekte fayda var: Tab!!, ded!%!m g!b! 
burada çok de%erl! hocalarım heps! çev!r! tar!h!, söylem, d!plomas! 
d!l! alanında katkıları var. Bu katkıları göz önünde bulundurdu%u-
muzda Osmanlıdan bu yana hatta belk! esk! Türklerden Uygurlardan 
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bu yana çev!rmen!n özell!kle d!plomat!k met!nler! ve s!yaset d!l!n! 
çev!ren çev!rmenler!n önem! her zaman z!kred!l!r, bahsed!l!r. Sadece 
d!lsel b!r aktarım olarak de%!l ulus !n$asındak! önemler!yle b!rl!kte 
ön plana çıkarlar. Dolayısıyla bu alanda çalı$an çev!rmenler tab!! k! 
her !k! d!le de hâk!m olacak, çev!r! nosyonuna sah!p olacak, alan b!l-
g!s! b!lecek, term!noloj! b!lg!s! b!lecek, farklı met!n türler! arasında 
sürekl! g!d!p gelecek ama buna ek olarak çok çok öneml! ba$ka b!r 
m!syonu da beraber!nde ta$ıyacak. Bütün tar!h!m!z boyunca berabe-
r!nde get!rd!%! o m!syonu ve gelene%! ta$ıyacak ve sonrak! genç çev!r-
menlere de aktaracak. Belk! tırnak !ç!nde söyleyeb!l!r!m, b!r d!plomat 
k!ml!%!yle kültürel köprü olu$turacak. En öneml! özell!klerden b!r! de 
bu alana özgü bu d!yeb!l!r!z. Bunlardan yola çıkarak b!r!k!m, formas-
yon, becer!ler, temel becer! setler! ve ek becer! setler!yle !lg!l! kısacık 
tekrar b!r özet geçmek !stersek e%er, az önce bahsett!%!m!z g!b! fark-
lı met!nler ve farklı met!n türler!yle kar$ıla$acak çev!rmen. Kaynak 
d!ldek! d!l gerçekler!n! b!lecek, erek d!ldek! resmî kar$ılıkları b!lecek, 
!k! d!ldek! d!plomat!k söyleme ve b!çeme hâk!m olması gerekecek. 
Dolayısıyla genel kültür b!r!k!m! olması gerekecek. Aslında burada 
hep!m!z hem çev!r! b!l!m alanında kurumsal çalı$malar yapan k!$!le-
r!z. Buna ek olarak çev!rmenl!k yan! uygulama sahasında da çalı$an 
k!$!ler!z. Genel kültür b!lg!s!, konu ne olursa olsun her çev!rmen!n 
sah!p olması gereken b!r b!lg! fakat d!plomat!k m!syonda çalı$an b!r! 
!ç!n ekstradan b!r önem! var. Çevr!lecek b!r belge çev!rmene !let!lme-
den önce aslında görü$meler yapılmı$, kararlar alınmı$, konu etraflı-
ca tartı$ılmı$, söz konusu belge büyük b!r t!t!zl!kle kaleme alınmı$ ve 
bu söz konusu evren artık profesyonel çev!rmen!n önüne geld!%!nde 
bu !$ çok ac!l, b!r an önce yapılması ve !lg!l! üst makamlara !let!lmes! 
gereken b!r met!n. Dolayısıyla genel kültür b!lg!s!ne, term!noloj! b!l-
g!s!ne ve alan b!lg!s!ne sah!p olması gerek!yor k! çev!rmen hızlı ve 
hatasız olarak bu belgey! aktarab!ls!n. Onun dı$ında tab!! k! belk! 
pek çok $eyden bahsedeb!l!r!z, ama özell!kle alana özgü unsurları ön 
plana çıkartmak adına, el!m!zde çok hassas met!nler var. #!md! ben 
Alev Hocamdan alıntılayarak $öyle b!r $ey söylemek !st!yorum s!ya-
s! met!nlerle alakalı olarak. Bütün s!yas! met!nler taraf olan, taraftar 
arayan, bel!rl! b!r görü$ü savunan ve tarafsız olması gerekmeyen k!$!-
ler!n ürett!%! met!nler. Aynı $ek!lde d!plomat!k met!nler de bu $ek!lde 
!deoloj!k özell!k ta$ıyab!l!r. Dolayısıyla d!plomat!k d!l ve ortam ve bu 
met!nler hassas met!nlerd!r. Kar$ıdak! alıcıya !let!len belge ulusla-
rarası !l!$k!ler a%ında b!r !let!d!r artık. Dolayısıyla çev!rmen!n bunu 
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göz önünde bulundurması gerek!r. Kar$ılıklılık !lkes!, özell!kle b!z!m 
d!plomas! alanı söz konusu oldu%unda özell!kle ön planda tutulması 
gereken b!r !lke. Bu hassas!yet! gözeterek bazen b!r v!rgülün b!le ye-
r!nde konmaması b!rtakım sıkıntılara neden olab!l!yor. Metn!n tonu 
neyse, yumu$ak b!r d!ldeyse aynı $ek!lde aktarılması ya da sert b!r 
ült!matom $ekl!ndeyse o $ek!lde aktarılması y!ne çok öneml!. Onun 
dı$ında belk! $undan kısaca bahsederek toparlayab!l!r!z: Y!ne alana 
özgü b!r d!%er özell!k, burada çev!r!ler k!m! zaman kaynak met!nle 
aynı statüde. Tab!! k! her çev!r! aynı statüde. B!r edeb!yat çev!r!s!n! 
dü$ündü%ümüz zaman han! ‘’Erek metn! kaynak metn!n b!r kopya-
sıdır. ’’ g!b! b!r $ey söylemek !stem!yorum ama burada resmî olarak 
aynı statüde. Aynı $ek!lde kaleme alınmı$ !k! tarafın da dosyasına e$ 
de%erl! olarak konmu$ met!nlerden bahsed!yoruz. O yüzden tonun 
kar$ı tarafa hassas!yetle geç!r!lmes! çok çok öneml!. Tüm bu bece-
r! setler!ne ek olarak az önce saydı%ımız farklı met!n türler!ne de ek 
olarak belk! ek!p çalı$masına uyumlu ve dayanı$maya açık b!r b!rey 
olarak da çev!rmen!n hâk!m olması gerek!yor yaptı%ı çev!r!ye. #!md! 
ben sözü tekrar #!r!n Hocama vererek az önce bahsett!%!m!z met!n 
türler! neler onları d!nleyel!m. 

3. S"yaset D"l" ve D"plomat"k Met"n Çev"r"s"

Doç. Dr. Ay#e $!r!n Okyayuz | Hacettepe Ün!vers!tes!

Sabahtan ber! bahsed!yoruz, d!plomat!k met!nler, -bunları saymam 
mümkün de%!l, yarın sabaha kadar burada otururuz- uluslararası !l!$-
k!ler! h!ç de%!lse sürdürmek !ç!n kullandı%ımız met!nler. Yalnız dar 
kapsamlı tanımlayayım: Kançılarya met!nler!/konsolosluk met!nler!. 
Burada b!z!m e%!t!mde kullandı%ımız, özell!kle ana türler d!yeb!lece-
%!m!z nota, muhtıra, memorandum, gayr!resmî belge, güven mektu-
bu, ger! ça%ırma mektubu, atama belges!, buyrultu, n!ha! senet, resmî 
yazılı sözle$me, anla$ma, protokol, ült!matom, davet, kutlama, taz!ye 
mektubu d!ye yalnızca derste verd!%!m!z, ö%renc!ye b!r kuple sunmak 
!ç!n verd!%!m!z met!nler! örnek verey!m. Bunların yalnızca kend!ne 
özgü term!noloj!ler! yok, aynı zamanda kend!ne özgü kalıpları var. 
Yan! b!r $ey! bell! b!r $ek!lde !fade etmek zorundasınız. 

#!md! d!plomas! ve d!le de kısaca de%!nmek !ster!m. D!plomas!de kul-
lanılan egemen d!l zaman !çer!s!nde de%!$!yor. Günümüzde belk! "n-
g!l!zcen!n b!r egemenl!%!n!n kuruldu%unu söyleyenler var. B!rle$m!$ 
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M!lletler!n Ç!nce, "ng!l!zce, Fransızca, Rusça, "spanyolca, daha sonra 
da Arapçanın eklenmes!yle resmî d!l olarak, çok d!ll!l!%e b!r açılım 
oldu%unu söyleyenler var. AB nezd!nde her d!l!n e$!t önem kazanma-
sını söyleyen var ancak d!plomas! d!l! ded!%!m!z d!l!n tar!h !ç!nde ev-
r!m!ne baktı%ımızda uluslararası !l!$k!lerde pol!t!k, stratej!k, ekono-
m!k, kültürel veya b!rçok nedenden dolayı bell! dönemlerde ön plana 
çıkmı$ d!ller var. Akat d!l!, Ç!nce, Yunanca, Lat!nce, Arapça, Türkçe, 
"spanyolca, Portek!zce, Rusça, "talyanca, Almanca, Fransızca ve son 
olarak "ng!l!zcedey!z. Bundan sonra ne gel!r b!lm!yorum. Esperan-
to’ya do%ru g!d!yoruz g!b! gel!yor. 

Pek!, bu d!l!n de kısaca özell!kler!ne de%!ney!m. Uzmanlık d!l!, tekn!k 
ter!m ve !fadelerden, tekn!k kalıplardan olu$uyor. Çok bas!t b!r örnek 
verey!m: Mültec! sorunumuz demeyel!m de, davetl!ler!m!z Türk!ye’ye 
geld!kler!nde d!yel!m, "ng!l!zcede olu$turulmu$ b!r term!noloj!n!n 
Türkçede olu$turulması gerekt!. Mesela “mandate refugee” d!ye b!r 
kavram yerle$meye ba$ladı. B!z bunu BMMYK’nın tanıdı%ı “mültec!” 
olarak çev!rd!k. “Removal center” den!len $ey ger! gönderme merkez! 
olarak d!l!m!ze yerle$t!. Opt-out clause ded!%!m!z $ey “çek!lme !st!s-
nası” olarak yerle$t!, term!noloj!ler olu$tu de%!$en d!plomas! ve pol!-
t!kayla. Aynı zamanda ölçünlü kalıplar da aynı $ek!lde zaman !ç!nde 
olu$tu. Buyurun S!nem Hocam. 

Dr. S!nem Sancaktaro%lu Bozkurt | Hacettepe Ün!vers!tes!

Tüm bu söyled!kler!m!zden yola çıkarak çev!rmen e%!t!m! hakkında 
b!rkaç söz söylemek !stersek, çev!rmenler!n pek çok konuda kend!le-
r!n! gel!$t!rmes! gerek!yor. D!plomas!dek! aktörler arasındak! !let!$!-
m!n sa%lanması söz konusu oldu%u !ç!n d!plomas!de kullanılan d!l!n 
de kend!s!n! gel!$t!rmes! gerek!yor. Az önce bahs! geçenler d!ploma-
t!k met!nler oldu%u !ç!n met!n türler!n!n de kend!s!n! gel!$t!rmes! ge-
rek!yor. BM, Dünya Bankası g!b! çok taraflı kurulu$larda çev!rmen-
l!k yaptı%ı !ç!n, çev!rmen e%er bu tarz yerlerde çev!r! yapıyorsa ya da 
muhatapları bu tarz kurulu$larsa, bu kurum kurulu$lara da!r b!lg!ler 
ed!nmes! gerek!yor. Ayrıca kültürel olarak b!rb!r!nden farklıla$an !k! 
tarafın d!plomat!k d!yaloglarında yanlı$ anlamaları engellemek üzere 
kültürel olarak kend!s!n! gel!$t!rmes! gerek!yor. Bunları daha da artı-
rab!l!r!z. Ne tarz özell!kler aranıyor çev!rmenlerde? Genel kültür ve 
dünya b!lg!s!, gel!$m!$ ara$tırma becer!s!, çalı$ma d!ller!ne çok üst dü-
zeyde hâk!m!yet, çalı$ma d!ller!nde d!plomas! d!l!ne hâk!m!yet, gün-
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cel olayları tak!p etme alı$kanlı%ı, d!plomas!yle !lg!l! konulara !lg!, s!-
yaset!, uluslararası ve ulusal gel!$meler! vb. tak!p edeb!lecek b!r!k!m, 
her metne, met!n genel!ne ve ortama uyum sa%layab!lme, profesyonel 
ek!p çalı$ması yapab!lme, uzmanlık alanında ter!mce olu$turab!lme, 
ar$!vleme yapab!lme, çev!r! teknoloj!ler!n! !y! düzeyde kullanab!lme, 
gerekt!%!nde ed!törlük yapab!lme, d!plomat!k d!le ve söyleme hassa-
s!yet gösterecek b!r!k!me sah!p olma ve sürekl! kend!s!n! gel!$t!rmeye 
hazır olma. Bu noktada ben sözü tekrar s!ze bırakayım. Sorunlara bel-
k! e%!lmekte fayda var. 

Doç. Dr. Ay#e $!r!n Okyayuz | Hacettepe Ün!vers!tes!

S!nem Hocamın saydı%ı l!stey! duydunuz. Bu !nsanları bulmak da 
zor, yet!$t!rmek de zor. Dolayısıyla alanda b!r çev!rmen ve çev!r! so-
runundan her zaman bahsed!yoruz. Sayın Büyükelç!m dem!n “Neler 
var, k!mler var, yen! mezunlarınız k!mler?” $ekl!nde soruyordu. K!m! 
zaman kurumlar çev!rmen!n yetk!nl!%!n! sorgularken, çev!rmenler 
de kurumlarda !$ yükünden dolayı $!kâyetç! olab!l!yorlar. D!llere göre 
da%ılımlar da farklı olab!l!yor. Örne%!n; b!r "ng!l!zcec!, Fransızcacı, Al-
mancacı daha rahat bulunab!l!rken, daha nad!r d!llerde çev!rmenler 
çok daha zor bulunab!l!yor. Kurumlardak! !$ yükler!n! ve yapılarını 
hem S!nem Hocamız hem Gevher Hanım anlattı. Bugün tems!l ed!-
len kurumlarımızda kaynak ve altyapı eks!kl!%! yok ama b!r tek bu 
kurumlarda çalı$mıyor b!z!m çev!rmenler!m!z. Kaynak ve altyapı 
eks!kl!%! olan kurumlar da var. Çev!rmen e%!t!m!nde de bell! eks!k-
l!kler oldu%unu kabul etmek zorundayız. "%ney! sürekl! ba$kasına ba-
tırmayalım d!yoruz. Bu ba%lamda sorunlarla !lg!l! kısaca bahsetmek 
!ster!z. Herkese dü$en sorumluluk var. Bu alandak! sorumlulukları 
ün!vers!telere, e%!t!mc!lere, kurumlara ve çev!rmenlere dü$en sorum-
luluk olarak aldık. S!nem Hocam s!z ün!vers!teler hakkında buyurun 
lütfen. 

Dr. S!nem Sancaktaro%lu Bozkurt | Hacettepe Ün!vers!tes!

En temeller!n! özetley!p önce kend!m!ze dönüp bakalım d!ye bura-
dan ba$lamayı terc!h ett!k. Alanda uzmanla$ma dersler!n!n açılma-
sı… Mesela, çev!rmenler !ç!n hukuk, çev!rmenler !ç!n ekonom! g!b! 
alan dersler! oluyor. Buna ek olarak term!noloj! b!lg!s!n! gel!$t!recek 
dersler oluyor, hukuk çev!r!s!, AB met!nler! çev!r!s! g!b! dersler. Tek-
noloj! artık bu !$!n yadsınamaz b!r parçası oldu%u !ç!n çev!r! araçla-
rı, b!lg!sayar kullanımı g!b! dersler söz konusu. Bu dersler!n açılması 
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çok öneml! ama buna ek olarak belk! gel!$en dünyanın ve teknoloj!k 
dönü$ümle b!rl!kte müfredatın gel!$t!r!lmes! ve yen!den düzenlen-
mes! ve gözden geç!r!lmes! de öneml!. Tahm!n ed!yorum buradak! 
hocalarımız ün!vers!teler! tems!l ed!yor, ün!vers!telerde özel alan çe-
v!r!s!ne da!r dersler mutlaka vardır ama bu dersler!n !çer!kler!n!n de 
b!lg! paketler!n!n de zaman zaman gel!$en dünya ba%lamında gel!$t!-
r!lmes! gerek!yor. Sadece l!sans düzey!n! kastetm!yoruz. L!sansüstü 
düzeyde bu alanda ara$tırma yapacak ve daha sonra da çev!rmenler! 
e%!tecek e%!t!mc!ler!n e%!t!lmes! !ç!n, l!sansüstü düzeyde bu dersler!n 
açılması önem arz ed!yor. Uygulayıcılarla ve kurumlarla !$ b!rl!%!n!n 
sa%lanması aynı $ek!lde çok öneml!. Zaten burada en büyük örne%!-
n! $u anda hep b!rl!kte deney!ml!yoruz ancak kurumlar !ht!yaçlarını 
ve ne bekled!kler!n! do%ru $ek!lde aktarab!l!rlerse, belk! akadem!de 
olanlar, ün!vers!teler ve e%!t!mc!ler de bu ba%lamda dersler! müfre-
datı düzenleyeb!l!r ve bu $ek!lde çev!rmenler! ve çev!rmen adaylarını 
yet!$t!reb!l!r. Bu nedenle en öneml!lerden b!r tanes! de kurumlarla !$ 
b!rl!%!. Buradan belk! e%!t!mc!lere dü$en sorumlulukları #!r!n Hoca-
ma bırakab!l!r!m. 
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Doç. Dr. Ay#e $!r!n Okyayuz | Hacettepe Ün!vers!tes!

E%!t!mc!lere dü$en sorumluluklar ded!%!m!zde esasında en büyük so-
rumluluk b!ze dü$üyor. B!r!nc!s! kend!m!z uygulayıcı olmak, el!m!z! 
ta$ın altına koymak, ayrıca uygulayıcı e%!t!mc!y! yet!$t!rmek !ç!n bell! 
çabalarımızın olması. Alanla !lg!l! çalı$malara destek vermek, kend! 
rahat alanımızın dı$ına çıkıp yen! alanları ö%renmeye, bell! b!r!k!m-
ler!m!z! o alanlara ta$ımaya !stekl! olmak, ders kapsamlarını sürekl! 
güncellemek, ders!n !ht!yaca uygun $ek!lde düzenlenmes! !ç!n !lg!l! 
taraflarla !let!$!me geçmek ve ders!n bu $ek!lde yürütülmes!n! sa%la-
mak... Günümüzde bunun olanakları da çok fazla ama b!z!m sürekl! 
aportta olmamız lazım. Ne oluyor, n!ye oluyor, ben bunu ders!me na-
sıl entegre eder!m, nasıl !ler! do%ru götürürüm? Bu aportta olmak ger-
çekten d!plomas! ve s!yaset çev!r!s! alanında çev!rmen yet!$t!r!rken 
-onların da aportta olması gerek!yor mesle%! !cra ederken ama- çok 
d!kkat etmem!z gerek!yor. 

Kurumlara dü$en sorumluluklar ba%lamında olaya baktı%ımızda, ku-
rumlarımız staj olanakları sa%lıyor. Yalnız kurumlara b!r ça%rım var: 
Staj olanakları sa%lamakla bu !$ b!tm!yor. "$ b!rl!%!ne açık olmak la-
zım. Burada akadem!syen!, kurumunuzda bu !$! !cra eden profesyonel 
çev!rmenle b!r araya get!rmek, kurumsal kültürle b!r araya get!rmek 
ve ortak platformda tartı$mak... Yan! yalnızca ö%renc!m!z!n alınıp ku-
rumda çalı$tırılması, döngüye en !y! $ek!lde h!zmet eden yapı de%!l. 
Olmazsa olmaz ama tek h!zmet eden yapı de%!l. Çev!r! !ç!n, çev!rmen 
e%!t!m! !ç!n sürekl! kaynakçalar olu$turmak k! bugün çok güzel ör-
nekler!n! gördük. Ayrıca b!lg! payla$ılması -bugünkü sem!nerde oldu-
%u g!b!- ama bunlara ek olarak h!zmet !ç! sem!nerler düzenlenmes!, 
daha küçük bazda çalı$taylar düzenlenmes!, teknoloj!k deste%!n sa%-
lanması ve her $eyden öneml!s! bu mesle%!n n!tel!kl! !$ ortamının ve 
!$ olana%ının sa%lanması gerek!yor. Yan! mesle%!n tanınırlı%ı, statüsü 
konusunda da bell! çalı$maların yapılması gerek!yor k! !nsanları bu 
mesleklere çekeb!lel!m, d!ye dü$ünüyorum. #!md! çev!rmenlere dü-
$en sorumluluklar !ç!n S!nem Hocam buyurun. 

Dr. S!nem Sancaktaro%lu Bozkurt | Hacettepe Ün!vers!tes!

Gevher Hanım çok güzel ba$ladı konu$maya: “Futbol ter!mler!yle 
!lg!l! h!ç b!lmed!%!m veya a$!na olmadı%ım b!r alanda b!r $ey çıktı 
kar$ıma, baktım k! o alanla !lg!l! de b!r $eyler ö%renmem gerek!yor.” 
Dolayısıyla bu öz gel!$!m ya da öz gel!$!m b!l!nc! demek. Futbol ter!m-
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ler!yle !lg!l! o konu$mayı çev!rd!kten sonra tamamen unutmak yer!-
ne, bunun üzer!ne g!tmel!y!m demek. Kültürel anlamda ve gündem! 
tak!p etmek anlamında, ya$am boyu gel!$!m anlamında tab!! k! çok 
öneml!. "$ b!rl!%!ne açık olunması derken resmî ve gayr!resmî anlam-
da bundan bahsed!yoruz. Belk! bunu h!zmet !ç! e%!t!mle b!rl!kte ele 
almakta fayda var. H!zmet !ç! e%!t!m resmî yollarla kurumlara dü$en 
sorumluluklar ba%lamında da ver!leb!l!r. Aynı $ek!lde çev!rmen de 
bunu talep edeb!l!r ya da dı$arıdan almayı da talep edeb!l!r ama b!-
z!m söyled!%!m!z b!raz daha gayr!resmî boyutu, usta çırak !l!$k!s!yle 
h!zmet !ç! e%!t!m ya da usta çırak !l!$k!s!yle !$ b!rl!%!ne açık olunması. 
Z!ra özell!kle kıdeml! çev!rmenler yıllar boyu süren b!r!k!mler!yle b!r 
ar$!v olu$turuyorlar, pek ço%u zaten z!h!nler!nde. Dolayısıyla bunu 
yen! gelen çev!rmenlere aktarmak, az önce bahsett!%!m, Osmanlılar-
dan ya da esk! Türklerden gelen gelene%! aktarmakla da alakalı. Do-
layısıyla resmî oldu%u kadar gayr!resmî usta çırak !l!$k!s!n!n devam 
etmes! çev!rmenlere dü$en en öneml! sorumluluklardan b!r tanes!. 
Aynı $ek!lde konuya !l!$k!n ek e%!t!mlere katılmak, bunları talep et-
mek de y!ne çev!rmenler!n sorumlulukları arasında d!yeb!l!r!z. 

Doç. Dr. Ay#e $!r!n Okyayuz | Hacettepe Ün!vers!tes!

Sonuç olarak $unu söylemeye çalı$ıyoruz: Bugün buraya geld!%!m!z 
andan !t!baren b!rçok çev!rmen deney!m!, b!rçok kurum deney!m!, 
d!plomas!, s!yaset, basın ve medya konusunda payla$tık ve müth!$ b!r 
b!r!k!m ortaya kondu; !$!n akadem!k yönü, uygulama yönü, kurumsal 
yönü... Bu tür ortamlar ve daha sonra olu$turaca%ımız ortamlarda !s-
t!$are ederek sorunlara e%!lmek, projeler ve g!r!$!mlerle sürdürüleb!-
l!r çözümler bulmak -yalnızca bugün !ç!n de%!l-, b!r yol har!tası çıkar-
mak, somut adımlar atmak umuduyla sözler!m!ze son ver!yoruz. Çok 
te$ekkür eder!z d!nled!%!n!z !ç!n. 
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v

Çev!r!de Söylem B!rl!"! ve 
Ortak D!l!n "n#ası

5. Türkçen"n Dünya D"ller" Arasındak" Yer"

“Türkçe dünyada en gen!# sahada konu#ulan 
d!llerden b!r!d!r.”

Prof. Dr. Feyz! Ersoy

Türkçen!n bugün dünya d!ller! arasındak! yer! günden 
güne önem!n! artırmaktadır. Ural-Altay d!l a!les!ne mensup 

olması ve sondan eklemel! b!r yapıya sah!p olmasıyla 
b!l!nen Türkçem!z, tar!hsel ve kültürel köklü b!r geçm!$e 

sah!pt!r. Türk!ye’n!n gen!$ b!r co%raf! konuma sah!p olması 
ve tar!hte devamlı göç alan b!r ülke olması neden!yle, d!%er 

ülkeler ve d!llerle olan etk!le$!m! dolayısıyla Türk d!l!nde de 
farklı d!ller!n !zler! görülmekted!r.

Türk d!l!n! yabancı sözcükler!n !st!lasından ve 
yozla$maktan korumak !ç!n çe$!tl! çalı$malar 

yapılmaktadır. Sayın Cumhurba$kanımız 2017 yılını 
“Dünya D!l! Türkçe” yılı !lan etm!$t!. Bu tür atılımların 

devlet adamları tarafından yapılması, gerek halk gözünde 
gerekse dünya çapında tanıtım anlamında öneml! b!r etk!ye 

sah!pt!r.
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Prof. Dr. Feyz! Ersoy | TDK

De%erl! katılımcılar, hep!n!z! saygıyla selamlıyorum. Öncel!kle böyle 
güzel b!r ortamda, nez!h b!r toplulu%un kar$ısında olmanın verd!%! 
mutlulu%u d!le get!rmek !st!yorum. Çok güzel b!r program oluyor 
bugün. Programın bugün ö%leden sonrak! kısmına katılab!ld!m ama 
de%erl! hocalarımızın sunumlarından son derece !st!fade ett!m. Ha-
k!katen çok güzel sunumlar gerçekle$t!, kend!ler!ne te$ekkürler!m! 
!let!yorum. Ben b!r Türk d!l!, aynı zamanda ça%da$ Türk lehçeler! uz-
manıyım. B!z!m alanda da çev!r! meseleler! hep konu$ulur, hep ö%-
renc!lere de ö%rett!%!m!z $eylerd!r. B!z bunlara “aktarmak” d!yoruz. 
Bugün 20 yazı d!l!yle tems!l ed!l!yor Türkçe. B!razdan bu konuya da 
gelece%!m. B!ze anla$ılab!l!rl!k açısından en yakını Azerbaycan Türk-
çes!, en uza%ı da Çuva$ Türkçes!d!r. Bunların b!le kend! !ç!nde b!rb!r!-
ne aktarılırken ya da çevr!l!rken b!rtakım sıkıntıları vardır. Mesela b!-
z!m alandak! en büyük sıkıntı söyley!$ler! aynı fakat anlamları farklı 
olan kel!meler!n çok olmasıdır. B!z bunlara “aldatıcı kel!meler” ya da 
“yalancı e$de%erler” d!yoruz. Herkes!n b!ld!%! Azerbaycan Türkçes!n-
dek! dü$mek kel!mes!n!n !nmek manasında b!zde kullanılıyor olu$u 
g!b!. En uzaktan örnek verey!m. Ben!m uzmanlık alanım Çuva$çadır. 
Orada mesela avlanmak kel!mes!n!n b!zdek! avlanmak olmadı%ı, ev-
lenmek manasına geld!%! g!b! b!rtakım özel hususlar vardır. Bunları 
aktaran k!$!n!n, tercüme eden k!$!n!n b!lmes! çok önem arz ed!yor, 
hep!n!z!n takd!rler!… 
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Böyle b!r çalı$tayda böyle nez!h b!r toplulu%a Türkçen!n bugün dünya 
d!ller! arasındak! yer!nden b!raz bahsetmek gerekeb!l!r d!ye dü$ün-
düm. Kend! b!ld!%!m $eyler! s!ze anlatmaya çalı$aca%ım tab!! k!. #!m-
d!den çok te$ekkür ed!yorum d!nleyece%!n!z !ç!n. 

Pek çok d!lc! zaten burada. B!ld!%!n!z g!b! dünya üzer!ndek! d!ller!n 
sayısını b!z ö%renc!ler!m!ze 5.000 !le 7.000 arasında ver!yoruz. Orta-
lama b!r sayı söylersek 6.000 olsun ama bunların heps!n!n aynı de-
recede öneme sah!p oldu%unu söylemek zor. Önem derken, mesela 
Türkçe !ç!n 2017’den ber! Cumhurba$kanımızın söyled!%! b!r söylem 
var: Dünya d!l! Türkçe. Ne demek dünya d!l!, n!ç!n Türkçe dünya d!-
l!d!r, gerçekten öyle m!d!r, b!z Türk oldu%umuz !ç!n m! bunu böyle 
söylüyoruz? Yan! Türkçe dünyanın en büyük, en öneml! d!ller!nden 
b!r!s!d!r d!yoruz. B!raz buna bakmak !st!yorum, özet olarak vermeye 
gayret edece%!m. 

Hep!n!z!n b!ld!%! $eyler, d!ller sınıflandırılırken kökene göre, yapıya 
göre sınıflandırmalar yapılıyor. B!z!m d!l!m!z köken bakımından hep 
Ural Altay d!ller! arasında anlatılırdı. Özell!kle 19. yüzyıldan sonra 
Altay d!ller! arasında sadece göster!l!yor. Altay d!ller! ded!%!m!z za-
man da Mo%olca, Mançu Tunguzca, Korece, hatta 1970’lerden ber! 
de Japonca bu d!ller arasında göster!l!yor. Yan! bunlar b!z!m kend! 
lehçeler!m!z har!ç -Azerbaycan, Özbek vs. har!ç- dünya d!ller! arasın-
da b!z!m d!l!m!ze en yakın olanları, aynı grupta yer alıyoruz. Bunlar 
arasında y!ne ben!m uzmanlık alanım olan Mo%olca, belk! dünyada 
Türkçeye en yakın d!ld!r den!leb!l!r. Söz d!z!m! bakımından, kel!me-
ler bakımından elbette Fransızcayı, "ng!l!zcey! ö%renmek g!b! b!r du-
rum söz konusu de%!l Mo%olcayı ö%ren!rken. Dünyadak! d!ller!n yapı 
bakımından ne durumda oldu%unu s!zler çok !y! b!l!yorsunuz. B!z!m 
d!l!m!z çek!m eklemel! d!ller arasında yer alıyor. Tab!! eklemel! d!ller 
den!nce de sondan eklemel! d!ller grubuna g!r!yor. Cümlede ögele-
r!n sıralanı$ı bakımından -ba$ka çare yok- 6 t!p var dünya d!ller!n-
de. Ama $öyle b!r durum var: Bunların !lk !k!s! özne-yüklem-tümleç, 
özne-tümleç-yüklem sırası dünya d!ller!n!n yakla$ık %85’!n! olu$tu-
ruyor. D!%erler! !se sayı bakımından çok alt sırada gel!yorlar. Hatta 
Amazon bölges!ndek! bazı d!ller %1’le !fade ed!l!yor. Bu çok !pucu 
sunmuyor akrabalık meseles!nde ama y!ne de de%erlend!r!leb!lecek 
ver!ler arasında gel!yor. Türkçen!n kend!ne has b!rtakım özell!kler! 
var, bunların çok üzer!nde durup s!zler! sıkmak !stem!yorum. Ünlü-
ler bakımından zeng!n b!r d!l olu$umuz, sondan eklemel! olu$umuz, 
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gramat!kal c!ns!yet ayrımının olmayı$ı Türkçen!n genel özell!kler!n! 
anlatırken d!le get!rd!%!m!z $eyler. 

Yayılma sahası bakımından b!z!m d!l!m!z nasıl b!r d!l? Belk! bunun 
üzer!nde ayrıntılı durmak gerek!r. Yakla$ık 12 m!lyon km2 olarak ve-
r!l!yor Türkçen!n konu$uldu%u alan. #!md! d!yeb!l!rs!n!z k! dünyada 
daha gen!$ alanlarda konu$ulan d!ller de var. Güney Amer!ka’nın 
durumunu b!l!yoruz; "spanyolca, Portek!zce. "ng!l!zcen!n durumunu 
b!l!yoruz. Fransızcanın Afr!ka’dak! durumunu b!l!yoruz. H!nd!stan’ın 
durumunu b!l!yoruz. Bu öyle de%!l, sömürgeyle ortaya çıkan b!r har!ta 
de%!l bu har!ta. Ana d!l konu$urları bakımından ele aldı%ımız zaman 
Türkçe hak!katen dünyanın en gen!$ sahada konu$ulan d!ller!nden 
b!r tanes!. De%erl! hocalarım, de%erl! katılımcılar, b!r de bu, bugün or-
taya çıkan b!r $ey de%!l. Hun dönem!nden ber! nerdeyse böyle Türkçe. 
Yan! Anadolu sahasını çıkın, Balkanları çıkın, Batı Göktürkler!n sınır-
ları Hazar Den!z!’ne dayanıyor. Do%uda Ç!n Den!z!, Ber!ng Bo%azı’na 
kadar Türkçen!n sınırları var. Yan! böyle gen!$ sahada b!z!m d!l!m!z 
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geçm!$te oldu%u g!b! bugün de konu$ulmaya devam ed!yor, böyle 
de%erlend!rmek lazım. Bu bakımdan bugün hak!katen dünyanın en 
önde gelen d!ller!nden b!r tanes!. 

Nüfus bakımından, yan! konu$ur sayısı bakımından d!l!m!z!n duru-
mu ned!r, ona b!r bakalım. Türk!ye Türkçes!n! sadece ele alırsak, 10. 
sırada yakla$ık, fark edeb!l!r bu de%!$!k ver!lere göre. Ama lehçeler!y-
le b!rl!kte, dem!n söyled!%!m b!ze en yakın olan Gagavuz ve Azerbay-
can’la, en uzak olan -tekrar ed!yorum anla$ılab!l!rl!k açısından en 
uza%ı kasted!yorum- Çuva$çayı dâh!l ett!%!m!zde dünya üzer!ndek! 
Türkçe konu$urların sayısı 230 !le 235 m!lyon arasında ver!l!yor, son 
rakamlar böyle. D!yeceks!n!z k! n!ye onları dâh!l ed!yorsunuz. Yan! 
onlarsız b!r rakam n!ye sunmuyorsunuz. Burada Arapça d!ye gör-
dü%ümüz d!l mesela sadece Suud! Arab!stan’ı almıyor k!. "$!n !ç!nde 
Mısır var, d!%erler! var. Onlar da bu $ek!lde sayılar olu$turmu$ du-
rumda. Evet, demek k! Türkçe bu bakımdan da ele alındı%ı zaman 
dünyanın en çok konu$ur sayısına sah!p d!ller!n!n !lk 10’unun !ç!nde 
en azından. 

Esk!l!k bakımından, yan! tar!h! belgeler! açısından d!l!m!z nasıl b!r 
durumda? Dünyanın en esk! d!l!, hep!n!z!n b!ld!%! g!b!, yazılı bel-
geler!ne sah!p d!l! d!yel!m en azından, Sümerced!r. O da MÖ. 3000-
3500’lere dayanır. Ya$ayan b!r d!l! tar!hîl!k açısından ölü b!r d!lle 
kar$ıla$tırmak do%ru b!r yakla$ım de%!l. Ya$ayan b!r d!l! b!z ancak 
ya$ayan d!llerle kar$ıla$tırab!l!r!z. Bu bakımdan ele aldı%ımız zaman, 
Ç!nce en esk! yazılı met!nlere sah!p d!l olarak kar$ımıza çıkıyor. B!z!m 
d!l!m!z burada nerede, ona b!r bakalım. T!betçe, Malayca ve Türkçe, 
heps! 7. yüzyıl. 10. sırada yer alıyoruz. Ço%ur Yazıtı Göktürkler döne-
m!nden b!ze kalan b!r yazıttır. O dönem den!ld!%! zaman hep!m!z!n 
aklına Költ!g!n, B!lge Ka%an, Tonyukuk yazıtları gel!r. Tar!hler! 732, 
735, 720’d!r. Ço%ur onlardan b!rkaç yıl daha esk!, 687 !le 692 yılları 
arasında d!k!ld!%! tahm!n ed!l!yor. Neden bu kadar aralık var? Çün-
kü "lter!$ Ka%an’a katılan b!r Göktürk asker!n!n verd!%! b!lg!ler var o 
ta$ın üzer!nde. Ta$, 6 satırdan olu$uyor. #u andak! mevcut b!lg!lere 
göre bu ta$ın üstündek! ver!ler Türkçen!n en esk! ver!ler!. “Ben $u $u 
k!$! "lter!$ Ka%an’ın ordusuna katıldım.” d!yor. "lter!$ Ka%an 2. Gök-
türk Ka%anlı%ı’nı kuran hükümdarımız, Kutluk Ka%an !sm!yle de b!-
l!yorsunuz tar!hte yer etm!$t!r. Bu ta$ı esas aldı%ımızda, b!z tar!hîl!k 
açısından 10. sırada yer alıyoruz. Bu Mo%ol!stan co%rafyasındak! Köl-
t!g!n Anıtı, 732’d!r d!k!l!$ tar!h!. B!lge Ka%an Anıtı 735 yılına a!t b!r 



KAPANI"  OTURUMU  |  127  

belgem!z ve Tonyukuk 2 ta$tan olu$an 720-725 yılları arasında d!k!-
len !k! ta$. 2020 yılı UNESCO tarafından Tonyukuk yılı !lan ed!lm!$t!. 

Bakın Fransızcanın, Macarcanın, F!ncen!n, Rusçanın, "talyancanın 
en esk! belgeler! nerelerde dola$ıyor. Mo%olca, ben!m uzmanlık ala-
nım, 1225 tar!hl!d!r en esk! belges!. Ya$ayan d!llerden sadece Grekçey! 
dı$arıda tutuyorum. Avrupa d!l!, Avrupa’dan sadece Grekçe Türkçe-
n!n önüne geçeb!l!yor. Almancayla da hemen hemen aynı. S!zler bu 
konuda tab!! benden daha !y!s!n!zd!r Almancanın, "ng!l!zcen!n d!l 
tar!h! konusunda. 

Altın Elb!sel! Adam, Es!k Kurganı’nda çıkan foto%rafını görel!m. Pek 
çok k!$! bunu görmü$tür, tar!h k!taplarında da vardı, MÖ. 4. yüzyı-
la a!t de%erl! hocalarım, de%erl! katılımcılar bu Altın Elb!sel! Heykel. 
Bu kurganda çıkan !k! satırlık b!r met!n var, b!r kepçen!n üzer!nde. 
#u anda Kazak!stan’da, ba$kentte bulunuyor, onu da görme fırsatım 
olmu$tu. Bakın bu met!n, buradak! harfler, Köktürk met!nler!ndek! 
harflere benz!yor, run!k harfler d!yoruz b!z bunlara. Bu met!n 1970’ler-
den ber! bazı ara$tırmacılarca Türkçe olarak okunuyor. Bazıları ba$ka 
d!llerde okumaya çalı$ıyorlar. Bunun Türkçe oldu%u, Türkoloj! cam!-
asında hemen hemen kabul gördü, %95 oranında kabul gördü. E%er 
bu metn!n Türkçe oldu%u genel kabul görürse, yan! sadece Türk!ye 
Türkler! tarafından de%!l de, d!%er dünya Türkologları tarafından da 
kabul görürse, Türkçen!n yazı d!l! tar!h!, az önce gösterd!%!m Ço%ur 
Yazıtı’ndan b!n yıl daha ger!ye g!decek. Yan! MÖ. 4. yüzyıla g!decek. 
Bu durumda da Türkçe ya$ayan dünya d!ller! arasında esk!l!k bakı-
mından 6. sıraya kadar yükselm!$ olacak. 

Sümerce ded!k… Sümerce !le !lg!l! pek çok çalı$ma yapıldı. B!r çalı$-
masında Osman Ned!m Tuna 168 kel!men!n Sümerce !le Türkçede or-
tak oldu%unu söyled!. B!r kere Sümerce farklı b!r d!l a!les!ne mensup, 
Sümerce !le akraba de%!l!z. Fakat bu ney! göster!r, n!ç!n öneml!? Had! 
168 kel!men!n 68’!n! atalım, ger!ye 100 kel!me kalır. D!l kar$ıla$tırma-
larında b!l!yorsunuz bu çok öneml!. #u açıdan öneml!: Sümerler MÖ. 
3000-3500’lerde ya$ıyor. Bu kel!meler !ster Türkçeden Sümerceye 
geçm!$ olsun, !sterse Sümerceden Türkçeye geçm!$ olsun, h!ç öneml! 
de%!l. B!z!m !ç!n $u öneml!: Kel!me alı$ver!$!n!n olab!lmes! !ç!n MÖ. 
3000 ve 3500’lerde Türkler!n ve Türkçen!n olması lazım. Yan! bu, 
ba$ka türlü !zah ed!lemez. Kel!men!n köken! !le !lg!l! b!r $ey söyleye-
m!yorum. Hang!s!nden hang!s!ne geçt!%!ne !l!$k!n b!r $ey söyleyem!-
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yorum ama bu alı$ver!$ varsa, tar!h! met!nlerde Sümercede bu ver!ler 
varsa, demek k! o tar!hlerde Türk ve Türkçe de vardı. Bunu söyleye-
b!l!yoruz. 

Köktürk met!nler! 3 ta$tan !barett!r. Maalesef kâ%ıda yazılı b!r met!n 
bulunamadı Köktürkçeden. Yakla$ık 6000 c!varında kel!me var ama 
b!rb!r!nden farklı kullanılan kel!me sayısı 840. Bu ta$ların yüksek-
l!%! dem!n gösterd!%!m Ço%ur’dan daha fazla, yan! 3,75 metre c!varı 
Költ!g!n’!n yüksekl!%!. Net!ce !t!bar!yle ta$ yan!, kâ%ıt olmadı%ı !ç!n, 
sayfalar dolusu de%!l. Burada geçeb!lecek kel!me sayısı bell!d!r. 840 
farklı kel!me geç!yor. #ahıs !s!mler!n!, özel !s!mler! çıktı%ımız zaman 
693 kel!me oluyor, bu çok öneml! b!r sayı. Daha sonra kâ%ıda yazmaya 
ba$lamı$ız tab!! b!z. Mesela Kutadgu B!l!g g!b!, Dîvanu Lugât!’t-Türk 
g!b! öneml! met!nler!m!z var, Karahanlılar !le b!rl!kte. Daha önce 
Uygurlar dönem!nde kâ%ıda yazmaya ba$lıyoruz ama bunlar sözlük 
n!tel!%! de ta$ıdı%ı !ç!n... Mesela Kutadgu B!l!g’de 2861, Dîvanu Lu-
gât!’t-Türk’te 8800 kel!me geç!yor. Mesela Karahanlılar !le b!rl!kte 
Kutadgu B!l!g g!b! Dîvanu Lugât!’t-Türk g!b! öneml! met!nler!m!z var. 
Daha önce Uygur dönem!nde ka%ıda yazmaya ba$lıyoruz ama bunlar 
sözlük n!tel!%! de ta$ıdı%ı !ç!n Mesela Kutadgu B!l!g 2861, Dîvanu Lu-
gât!’t-Türk de 8800 kel!me geç!yor. 1072 Dîvanu Lugât!’t-Türk yazılı$ 
tar!h!. Önümüzdek! Ocak ayında yazılmaya ba$lanılı$ının 950. yılını 
kutlayaca%ız. Ekonom!n!z ne kadar güçlüyse, devlet!n!z ne kadar güç-
lüyse d!l!n!ze olan !lg! de o kadar artıyor. 1071 ya$anmı$ Malazg!rt Za-
fer!, Selçuklular dünyanın b!r numaralı gücü hâl!ne gelm!$ ve Ka$garlı 
Mahmut 1071’den b!r yıl sonra bunu yazmaya ba$lıyor. Abbas! hal!fe-
s!ne sunuyor Ba%dat’ta fakat hal!fe de Selçukluya verg! vermekle mü-
kellef o dönemde, yan! ona sunmasının b!r anlamı var ama hal!fen!n 
de Selçukluya verg! verd!%!n! unutmayalım. Dünyanın b!r numaralı 
devlet!ysen!z her zaman d!l!n!ze olan !lg! de b!l!yorsunuz artıyor. 

S!nem Hocamız !lk çev!r! met!nler!n!n Uygurlar dönem!nde ba$ladı-
%ından bahsett!. Hak!katen b!r !mparatorluksanız pek çok devletle 
!l!$k! !ç!nde olmanız kaçınılmaz; yan! bu Hunlarla ba$ladı, Göktürk-
lerle devam ett!, Selçukluyla devam ett!, Osmanlıyla devam ett!. Türk-
çe b!raz sonra kısaca de%!nece%!m pek çok d!lden kel!me aldı pek çok 
d!le de kel!me verd!. Bunu b!z yadsıyamayız, gerçekten öneml! ver!ler 
var. Uygurlar dönem!yle b!rl!kte hatta daha önce ba$ladı%ını dü$ünü-
yorum ama elde ver! yok. Uygurlar dönem! !le ba$layan b!r çev!r! fa-
al!yet! var. O dönemde Ç!nceden, Toharcadan, Sanskr!tçeden Türkçe 
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met!nler! göreb!l!yoruz. B!rkaçını gösterey!m; “Irk b!t!k’’ 937 yılına a!t 
Uygurca b!r met!nd!r. Bunların ço%u ded!%!m g!b! Ç!nceden, Tohar-
cadan, Sanskr!tçe d!ller!nden tercüme ed!ld!. Sebeb! $u: O dönemde 
Uygurlar Bud!zm! Man!he!zm! ben!ms!yor. Bunun da kayna%ı tab!! az 
önce saydı%ım d!ller! konu$an k!$!ler. Nasıl k! Karahanlılar !le b!rl!k-
te "slam!yet! kabul ed!yoruz. Bu sefer de Kur’an tercümeler! ba$lıyor. 
Esk!den ber! b!r çev!r! d!l! olarak Türkçen!n kullanıldı%ını görüyoruz. 

Uzunca b!r tövbe duası Altun Yaruk. Burada S!ngku Sel! Tutung d!ye 
b!r $a!r!m!z var. "sm! b!l!nen !lk $a!rlerden b!r tanes! ve !sm! b!l!nen !lk 
Türk tercüman da den!leb!l!r bunun !ç!n. Aman Hocam bu nasıl Türk 
!sm! d!ye gar!p geleb!l!r pek çok k!mseye. D!n Bud!zm ve Man!he!zm 
olunca o dönemde !s!mler de ona göre de%!$eb!l!yor. Nasıl k! Karahan-
lılar !le b!rl!kte ben!m de !sm!m dâh!l pek ço%umuzun !sm! Arapça 
Farsça kökenl! olmaya ba$lamı$, yan! d!n bu konuda her zaman etk!l! 
olmu$. Bunlar b!z!m !lk çev!r! met!nler!m!z, çok öneml! met!nler. ‘’Al-
tun Yaruk, Sek!z Yükmek, Prens Kalyanamkara ve Papamkara’’ h!kâ-
yes!. Ço%u 9. -10. yüzyıldan kalma met!nler. Türkçen!n en öneml! ve-
r!ler!. Az önce gösterd!%!m Dîvanu Lugât!’t-Türk ve Kutadgu B!l!g’den 
daha öncek! met!nler bunlar. Göktürk, Uygur ve Karahanlı sırasına 
göre g!dersek !lk çev!r! met!nler!m!z. ‘’Dant!pal! Bey H!kâyes!, Ça$ta-
n! Bey H!kâyes!. ’’ Bunlar üç be$ tane de%!l çok fazla var. Heps!n! tek 
tek sayıp vakt!n!z! almak !stem!yorum. Mesela $u ‘’Ma!tr!s!m!t’’ y!ne 
hak!katen t!yatro eser!ne benzet!len b!r çalı$madır, b!r çev!r!d!r. Yan! 
10. yüzyılda Türkçe, çev!r! yapab!lecek k!taplar sayfalar dolusu çev!r! 
yapılab!lecek b!r haz!neye sah!p bundan 1000 yıl önce. 

Bugün d!l!m!z!n durumu, Türk!ye Türkçes!n!n durumu ned!r? Bazen 
d!l!m!z çok fak!r, Türkçe !le b!l!m yapılır mı yapılmaz mı tartı$ılır. Her 
d!lde b!l!m yapılır. Yeter k! !stens!n. Türkçe Sözlük’te 92.000-100.000’e 
yakla$an- kel!me sayısı var. Ded!%!m g!b! b!r !mparatorluksanız geç-
m!$ten günümüze ba$ka d!llere kel!me vermen!z, ba$ka d!llerden ke-
l!me almanız kaçınılmaz oluyor ama artık bugün mesela $u kel!meler! 
"ng!l!zce-Türkçe sözlü%e bakınca böyle görüyoruz de%!l m!? Mesela 
book, table, rose, w!ndow, orange, story g!b!… Böyle geçen kel!mele-
r!n kar$ısında k!tap, gül, masa, pencere, portakal, h!kâye, telev!zyon, 
radyo görüyorsak ve 7’den 77’ye herkes anlıyorsa bu kel!melere artık 
bugün Türkçe de%!ld!r d!yemey!z. Et!moloj!k olarak elbette kökenler! 
yabancıdır. Ama artık kalem bugün nasıl Türkçe !se masa da Türkçe-
d!r, merd!ven de Türkçed!r, gül de Türkçed!r, p!de de Türkçed!r. 
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Yan! ama et!moloj! ba$ka b!r $ey tab!!. Ded!%!m g!b! b!r dünya d!l! !se-
n!z bu kaçınılmaz oluyor de%erl! hocalarım. B!z!m sözlü%ümüzde pek 
çok d!lden alınma kel!me var. "lk üçü sayayım sadece. Arapça, Fran-
sızca, Farsça !lk üç sırayı tems!l ed!yor. Fransızcanın durumu tab!! 
Tanz!mat’tan gelen durumdan kaynaklanıyor. Burada "spanyolcası, 
Yunancası, Ermen!ces!, Gürcüces! ba$ka d!ller de var. 

D!l!n korunması meseles! hep gündeme gel!yor. Türkçe dey!nce her-
kes!n aklına sokaktak! b!r plaza d!l! gel!yor. Bunlar çok öneml!. B!z 
fert fert Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüsey!n, ben kend!m b!r akadem!s-
yen olarak b!z el!m!zden gelen gayret! göstermeye çalı$ıyoruz ama ne 
zaman etk!l! oluyor b!l!yor musunuz? Ne zaman k! devlet adamları bu 
!$e el atıyor bunun etk!s!n! b!z h!ssed!yoruz. 1277 Karamano%lu Meh-
met Bey el attı b!z bunu h!ssett!k, !sm! bugüne kadar geld!. II. Murat, 
Ed!rne’de sarayında Türkçe yazan $a!rler! kolladı, !sm! hâlâ bugüne 
kadar gel!yor. Mustafa Kemal Atatürk, 1932 yılında kurumumuzu ku-
ruyor. Bütün varlı%ını Türk D!l Kurumuna, Tar!h Kurumuna ba%ı$lı-
yor. Bugün k!msen!n !ncelemey! çok geç zamanda dü$ündü%ü Yakut-
ça ve Çuva$ça lehçeler! tercüme ett!r!yor, Türkçeye aktarıyor. 

Gel!yoruz 2017 yılında Cumhurba$kanımız “dünya d!l! Türkçe” d!ye 
b!r yıl !lan ett! ve o yıldan bugüne üç-dört yıldır bu konuda b!raz daha 
devlet!n tüm kurumlarıyla bunun üzer!ne g!tmes!nden dolayı b!raz 
daha etk!l! b!r durumla kar$ı kar$ıyayız. Ben kend!m Türk d!l! akade-
m!syen! olarak bunu h!ssed!yorum. Y!ne mesela bu yıl Cumhurba$-
kanımız tarafından “Yunus Emre ve Türk D!l!” yılı !lan ed!ld!. Türkçe 
yılı !lan ed!ld!. Do%u Anadolu’da Güneydo%u’da Batı’da her yerde kon-
feranslar ver!ld!, k!taplar yayınlanıyor b!z!m tarafımızdan ve ba$ka 
kurumlar tarafından. B!z bunu çok etk!l! b!r $ek!lde ya$ıyoruz. Hak!-
katen bu el atı$lar devlet adamlarımız tarafından yapıldı%ı zaman çok 
etk!l! oluyor ve etk!l! de olacaktır. Çok hızlı g!tt!m ama zamanınızı al-
mamak !ç!n böyle yaptım. D!nled!%!n!z !ç!n çok te$ekkür ed!yorum. 
Saygılar sunuyorum. 

Dr. O%uz Güner | Cumhurba$kanlı%ı "let!$!m Ba$kanlı%ı

Kıymetl! katılımcılar, de%erl! konuklarımız, meslekta$larımız var 
y!ne aramızda, hep!n!ze çok te$ekkür ed!yorum öncel!kle. B!z!m !ç!n 
anlamlı oldu%unu dü$ündü%ümüz b!r gün ve b!r tartı$ma zem!n!, b!r 
!st!$are mekan!zması kurmak !sted!k, olu$turmak !sted!k. Bu ba%-
lamda faydalı olab!ld!ysek ne mutlu b!ze. Ufak b!r toparlama yapmak 
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!ster!m açıkçası. Kapanı$ konu$masının kend!ne has b!r muhtevası 
yok, son b!r toparlamayla artık kapanı$ konu$mamı ben de b!t!rmek 
!ster!m. 

Programımızın temasında da bel!rt!ld!%! üzere !let!$!m, medya, d!plo-
mas! konularını tema olarak bel!rlem!$ olan b!r çalı$taydı bu. Kamu 
kurumlarında söylem b!rl!%!n!n tes!s ed!lmes! noktasında çalı$tayı-
mızın omurgası olab!lece%!n! söyleyeb!lece%!m!z b!r oturum düzen-
lem!$t!k. Bu oturumun ve çalı$tayın genel olarak b!rçok çalı$maya 
!lham kayna%ı olmasını üm!t ed!yoruz. Bu sebeple gösterm!$ oldu-
%unuz !lg!den ötürü "let!$!m Ba$kanlı%ı adına, Sayın Ba$kanımız ve 
Tercüme Da!res!nde görev yapan kıymetl! mesa! arkada$larım adına 
tekrar te$ekkür eder!m. 

“Çev!r!de Söylem B!rl!%! ve Ortak D!l!n "n$ası” temasıyla toplanmı$tık 
ve çalı$tayımıza 65 kamu kurum ve kurulu$undan, 38 ün!vers!teden 
toplam 328 k!$! katılım gösterm!$. Her b!r!n!ze ayrı ayrı te$ekkür ede-
r!m. Yanlı$ b!lm!yorsam Türk!ye’de müterc!m tercümanlık ve çev!r! 

DR. O#UZ GÜNER | CUMHURBA"KANLI#I !LET!"!M BA"KANLI#I
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b!l!m !sm!yle anılan bölümlere sah!p ün!vers!te sayısı toplam 42-43 
c!varı ve 38 ün!vers!tem!zden tems!lc!ler!m!z gelm!$, m!nnettarız 
açıkçası. “Söylem B!rl!%! ve Ter!m Çalı$maları”, “Kamu Kurumlarında 
Çev!r! ve Term!noloj! Çalı$maları”, “Medya ve Basın Çev!r!s!”, “S!ya-
set D!l! ve D!plomat!k Met!n Çev!r!s!” oturum ba$lıklarında toplamda 
18 konu$macıyı m!saf!r ett!k. Kıymetl! katkılarından ötürü her b!r!ne 
y!ne huzurunuzda te$ekkürler!m! sunmak !ster!m. 

Son derece öneml!, kıymetl! oldu%unu dü$ündü%ümüz ver!ml! b!lg!ler 
payla$ıldı. Y!ne oldukça faydalı oldu%unu dü$ündü%ümüz !st!$areler 
gerçekle$t!. Kahve aralarını b!raz kısaltmak durumunda kaldık, ku-
surumuza bakmayın. Özel b!r network!ng ortamı olsun !sted!k ama 
faydalı olduysa ne mutlu b!ze. Y!ne söylem b!rl!%!n!n ve özell!kle or-
tak d!l!n tes!s ed!lmes!nde kar$ı kar$ıya kalab!lece%!m!z sorunlar ve 
sınamaların masaya yatırılması amacıyla toplanmı$tık. Çe$!tl! kamu 
kurumları tarafından olu$turulmu$ ter!m havuzları, ter!m bankaları 
d!kkatler!n!ze sunuldu. Üm!t ed!yorum bunlar da faydalı olur. Y!ne 
üm!t eder!m k! olu$turmaya gayret ett!%!m!z Kamu Ter!m Bankası 
projem!z!n de kapsamı artırılab!l!r, der!nle$t!r!leb!l!r, güçlend!r!leb!-
l!r. Bu süreçte verece%!n!z desteklere !ht!yaç duyuyoruz. 

Hatırlayaca%ınız üzere B!lkent Ün!vers!tes!nden de%erl! Füsun Hoca-
mız ve M!ne Hocamız açı$ konu$malarını yaptılar. Ter!m türetmede 
çev!r!n!n rolüne de%!n!ld!. Y!ne bu hususta kıymetl! b!lg!ler payla$ıldı. 
Y!ne küreselle$en dünyada ter!m standard!zasyonu, söylemde yekne-
saklık, mü$terekl!k, ortaklık, tutarlılık -artık nasıl adlandırmak !ster-
sen!z- bu konuda !$ b!rl!%! ve uzmanla$manın önem!ne d!kkat çek!ld!. 

B!r sonrak! oturumda, “Kamu Kurumlarında Çev!r! ve Term!noloj! 
Çalı$maları” !s!ml! !k!nc! oturumumuzda, açılı$ konu$masını Fat!h 
Sultan Mehmet Vakıf Ün!vers!tes!nden kıymetl! hocamız, Dr. Ö%r. 
Üyes! #aban Çobano%lu yaptı. Kend!s! “Söylem Kavramına Anlam, 
Algı ve Yorum Çerçeves!nden Bakmak” ba$lıklı konu$masıyla aslında 
hem söylem hem de met!n düzlem!nde oturumun mah!yet!ne, muh-
tevasına, amacına, kapsamına uygun b!r g!r!zgâh yaptılar. Ardından 
d!l!m döndü%ünce ben Kamu Ter!m Bankasını anlatmaya çalı$tım. 
2020 yılında ba$lattı%ımız Kamuda Tercüme Çalı$tayı ve akab!ndek! 
e$güdüm çalı$malarıyla Kamu Ter!m Bankasını hayata geç!rd!%!m!z-
den bahsett!m. Projen!n gel!$t!r!lmes! süreçler!nde çalı$malarımız 
yo%un b!r $ek!lde devam ed!yor. 
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Benden hemen sonra Avrupa B!rl!%! Ba$kanlı%ı Çev!r! ve Hukuk Da!-
res! Ba$kanı Bahar Uysal Hanım, ABTerm ve AB Ter!m Bankasından 
bahsett!ler. Y!ne AB mevzuatına uyum sürec!nde çev!r! ve term!no-
loj! çalı$malarından bahsett!ler. Aslında Dı$!$ler! Bakanlı%ımız ve 
AB Ba$kanlı%ımız ter!m üretmede, kamu kurumları arasında yola !lk 
çıkanlardan. Dolayısıyla en fazla, en hızlı yol kat edenlerden. B!z de 
kend!ler!n!n b!lg! ve tecrübeler!nden zaman zaman !st!fade ed!yoruz. 
AB Ba$kanlı%ına ve hassaten Bahar Hanım’a te$ekkürler!m! arz et-
mek !ster!m huzurlarınızda. 

Akab!nde Amasya Ün!vers!tes!nden Oktay Eser Hocamız b!z! uzak 
d!yarlara götürdü. “Kamu Kurumlarında Çev!rmen "st!hdamı ve Sür-
dürüleb!l!rl!k: Avustralya Örne%!” ba$lı%ıyla b!ze b!r sunum gerçek-
le$t!rd! ve çev!rmen !st!hdamında b!zlere kıymetl! b!lg!ler verd!ler. 
Özell!kle çev!rmenler!n !st!hdam sürec!nde, !st!hdam alım önces!n-
dek! gerçekle$t!r!len süreçler, yönetmel!kler, mevzuat ve standartla-
rın b!zlere yol göster!c! olaca%ını üm!t ed!yorum. Bu da b!lg! ve tecrü-
be transfer! noktasında bence oldukça öneml! ve kıymetl! b!r sunum, 
kıymetl! b!r konu$maydı. 

Den!z Kurmel Hocamız, Yıldız Tekn!k Ün!vers!tes!nden, b!z!mleyd!. 
“Ter!m B!l!m I$ı%ında Ter!m Ver! Tabanları” ba$lıklı b!r sunum ger-
çekle$t!rd!. Özell!kle ter!m ver! tabanlarının standard!zasyonu, kal!te 
süreçler! ba%lamında ben!m !ç!n oldukça ufuk açıcı b!r konu$ma oldu. 
Y!ne s!zler!n huzurunda te$ekkür etmek !ster!m. Term!noloj!k ver!le-
r!n d!j!tal ortama aktarılması sürec!nde Den!z Hocamızın verd!%! b!l-
g!lerden fazlasıyla !st!fade edece%!z, etmeye gayret edece%!z. 

“Medya ve Basın Çev!r!s!” temalı üçüncü b!r oturum gerçekle$t!rm!$-
t!k. Bu oturumda Hacettepe Ün!vers!tes!nden kıymetl! hocalarımız 
Zeynep Hocamız, H!lal Hocamız, “Basın ve Medyada Çev!r! E%!t!m!” 
konusunu !$led!ler, ele aldılar. Medya çev!rmenl!%! becer!ler! ba%la-
mında b!r tartı$ma zem!n! olu$tu. Y!ne hedef k!tle ve !$veren beklen-
t!ler! medya çev!r!s!n!n sosyo-kültürel ve !deoloj!k boyutları tartı$ıldı. 
Süreç odaklı medya çev!rmenl!%! e%!t!m!ne d!kkat çek!ld!. B!z!m !ç!n 
kıymetl!yd! bu. Aynı zamanda müfredat çalı$malarınızı !ncelemek de 
oldukça katma de%er sunacaktır, sunmu$tur b!z!m !ç!n. 

TRT’den Nevzat Bey b!zlerleyd!. Dı$ Yayınlar Da!res!nde kend!s!. 
“Gündem! Yabancı B!r Kaynaktan Kend! D!l!nde Tak!p Etmek” ba$-
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lıklı sunumunu yaptı b!zlere. Açıkçası TRT’de çok güçlü b!r kadro var. 
B!z de zaman zaman, !l!$k!l! kurulu$umuz olması haseb!yle TRT ve 
AA !le yakın temasta oluyoruz. Dünyayı yakından tak!p eden, kamu-
sal yayıncılık anlamında gerçekten gurur n!$anem!z d!yeb!lece%!m!z 
b!r kurum. "nsan kayna%ı noktasında da gayet !$ b!rl!%!ne açık b!r 
kurum. B!z kend!ler!n!n destekler!nden fazlasıyla !st!fade ed!yoruz. 
Çev!r! süreçler!nde ve çev!r! faal!yetler!nde de gerçekten çok kıymetl! 
katkılar sunuyorlar. TRT’de hedef kamuoyuna, uluslararası kamuo-
yuna yönel!k !çer!k gel!$t!rme süreçler! çok güçlü, gururla tak!p ed!-
yoruz. N!tek!m 37 d!lde radyo, telev!zyon ve web yayınları yapıyorlar. 
Burada tab! “Basın Çev!r!s!” ba$lıklı b!r oturumda TRT’n!n muhak-
kak olması gerek!yordu. Destekler! !ç!n tekrar te$ekkür ed!yorum. 

Anadolu Ajansından Umur Hanım “Anadolu Ajansı Haberler!nde Çe-
v!r!” ba$lıklı b!r sunum gerçekle$t!rd!. #ahsen de tanıdı%ımız çok tec-
rübel! b!r redaktör, çok kıymetl! b!r çev!rmen ve AA’da uzun zaman-
dır uluslararası topluma yönel!k !çer!k gel!$t!rd!%!ne $ah!t oluyoruz. 
Uzun zamandır d!plomas!, uluslararası !l!$k!ler alanında yer ed!nen, 
görev yapan mesa! arkada$larımızdan sık sık duydu%umuz b!r $eyd!r: 
Kend! tezler!m!z! uluslararası topluma anlatamıyoruz, kar$ı tarafı ya 
da d!%er payda$ları !kna edem!yoruz. Bu ba%lamda !let!$!m, d!l, çev!r! 
süreçler! çok kıymetl! ve AA ve TRT’n!n bu süreçte üstlenm!$ oldu%u 
m!syonu ben çok önems!yorum açıkçası. O sebeple basın çev!r!s! otu-
rumunda sahadan gelen tems!lc!ler olarak burada yer almaları b!z!m 
!ç!n çok kıymetl!yd!. Akadem!k tartı$ma zem!n!n!n yanı sıra saha ve 
d!s!pl!nden gelen !lg!l! muhatapların da yer alması ben!m !ç!n olduk-
ça faydalı oldu, ufuk açıcı oldu. 

Yıldız Tekn!k Ün!vers!tes!nden kıymetl! hocamız Zeynep Görgüler 
“Yen! Medya Temell! "let!$!m A%larında Üret!len Çev!r! Prat!kler!: 
Kavramlar, Olanaklar, Deney!mler” ba$lıklı b!r sunum gerçekle$t!r-
d!. Malum b!r b!lg! ça%ı, d!j!tal ça%, a% toplumu, b!lg! toplumu, çe$!tl! 
kavramsalla$tırmalarla yen! b!r ça%a ba$lamı$ durumdayız. B!lg!ye 
dayalı b!r ekonom!k modele, devlet yönet!m!ne ve çev!r! sürec!ne !ht!-
yacımız var. Çev!r! d!s!pl!n!n!n ve bunlara ba%lı alt d!s!pl!nler!n artık 
yen! ça%da daha adapt!f b!r tavır serg!lemes! gerekt!%! kanısındayız. 
Zeynep Hocamız bu hususa b!raz temas ett! sa% olsun. Yen! medya te-
mell! !let!$!m a%larının ve a% toplumunun çev!r! prat!%!n! ve çev!rmen 
k!ml!%!n! yen!den ürett!%!n!n altını ç!zd!. Çev!r! prat!kler!n!n d!j!tal 
ortama ta$ınmasıyla günümüzde yen! çev!r! prat!kler!ne tanık oldu-
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%umuzdan, bunun da çev!r!ye ve çev!rmene bütüncül ve d!yalekt!k 
b!r bakı$ açısı gerekt!rd!%!nden bahsett!. 

Burada b!r parantez açıp ben de Da!re Ba$kanlı%ımız adına, Ba$kan-
lı%ımız uhdes!ndek! d!%er Da!re Ba$kanlıklarına da te$ekkür etmek 
!ster!m. Yürütmekte oldu%umuz Kamu Ter!m Bankası projes! dı$ında 
mevcut çalı$malarımız yürüyor. “Engels!z Er!$!m ve "let!$!m” k!tabı 
çalı$ması yapmı$tık Hacettepe Ün!vers!tem!zle. Bu çalı$malarda ku-
rum !çer!s!ndek! d!%er da!reler!m!zden çok c!dd! anlamda destek gö-
rüyoruz. D!j!talle$me sürec!n! oldukça önems!yoruz ve Ba$kanlı%ımız 
uhdes!ndek! B!lg! "$lem Da!res! Ba$kanlı%ı ve hassaten Da!re Ba$ka-
nımız Sayın Serhat Bey’e çok te$ekkür etmek !ster!m çünkü d!j!tal an-
lamda çev!r! süreçler! ve d!j!talle$mes! !le alakalı sunmu$ oldu%umuz 
her f!k!rde arkamızda oluyorlar, destek çıkıyorlar b!ze. Kurumumu-
zun yürütmekte oldu%u DES s!stem!, kapalı devre b!r açık enformas-
yon s!stem! ve uzun yıllardır BYEGM uhdes!nde bulunmu$, sonrasın-
da "let!$!m Ba$kanlı%ına devred!lm!$ b!r m!syon, b!r görev ve faal!yet. 
O sürec!n gel!$t!r!lmes!, der!nle$t!r!lmes!, d!j!tal anlamda altyapısının 
güçlend!r!lmes! noktasında da y!ne B!lg! "$lem Da!rem!z çok kıymetl! 
katkılar sundular. Kend!ler!ne tekrar $ükranlarımı sunmak !ster!m. 

O oturumda da y!ne son konu$macı Bü$ra Hanımdı. Kend!s! hem sa-
hadan gelen b!r çev!rmen olarak hem de Basın Yayın Da!res!n!n Ba$-
kanı olarak basın çev!r!s! noktasında tecrübeler!n! ve DES’!n görev ve 
faal!yet alanları, muhtevası hakkında b!ze b!lg!ler verd!. DES kısmen 
kamuya açılmı$ b!r platform. Önceler! kapalı devre b!r enformasyon 
a%ı olarak h!zmet sunuyordu. Üst düzey bürokratlar, karar alıcılar, 
pol!t!ka yapıcılara sunulan b!r !çer!kt!. Tüm dünyaya gerçekten aynı 
anda Türkçe okuma fırsatı sunab!l!yordunuz. #u an kamusal anlam-
da b!raz daha er!$!me açıldı. Daha da üm!t ed!yorum kapsamı artırılır, 
daha da gel!$t!r!l!r. 

Son oturumumuz S!yaset D!l! ve D!plomat!k Met!n Çev!r!s! odaklıy-
dı. Bu temada gerçekle$t!rd!k dördüncü oturumumuzu ve Sayın Bü-
yükelç!m!z, Dı$!$ler! Bakanlı%ımızdan Tercüme Da!res! Ba$kanımız 
tarafından modere ed!lm!$t!. T"KA’dan kıymetl! katılımcı Gevher 
Hanım b!z!mleyd!. “D!plomas!de Rolü Olan Kurumlarda Çev!rmen!n 
Görev ve Sorumlulukları” ba$lıklı b!r sunum gerçekle$t!rd!. Kurum 
çev!rmenler!n!n ya da ba$ çev!rmenler!n sah!p olması gereken roller, 
kab!l!yetler üzer!ne b!r sunumdu, yetk!nl!kler ve yeterl!l!kler!n altını 
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ç!zd!. B!z!m !ç!n çok kıymetl! oldu, y!ne çalı$ma alanımız ba%lamında 
de%erlend!rd!%!m!zde b!rçok $ey! ö%rend!%!m! dü$ünüyorum. D!plo-
mas! d!l!n!n kullanımı, b!rtakım hassas!yetler ve farkındalıklar y!ne 
d!le get!r!len hususlardan bazılarıydı. 

Hacettepe Ün!vers!tes!nden de%erl! hocalarımız Ay$e #!r!n Okyayuz 
ve S!nem Sancaktaro%lu Bozkurt hocalarımız da “S!yaset ve D!plo-
mas! Met!nler! Çev!r!s! E%!t!m!” üzer!ne odaklandılar. Çev!rmen so-
rumluluklarına de%!nd!ler. E%!t!m hususuna temas ett!ler. Çev!r!n!n 
pedagoj!k boyutuna b!r parantez açtılar. Bu noktada kamu kurumları, 
özel sektör, s!v!l toplum kurulu$larının, yüksekö%ren!m kurumlarıyla 
olan !l!$k!s!nde tekrardan gözden geç!rmes! gerekt!%!n! dü$ünmeye 
ba$ladım. Genel olarak b!rçok konu$macımız b!r!k!mler!nden, for-
masyonlarından, becer!ler!nden, ek!p çalı$masından, b!rçok hususa 
d!kkat çekt!ler. 

Son kapanı$ oturumunda Türk D!l Kurumumuzdan -çok anlamlı b!r 
kurulu$ gerçekten, çok kıymetl! b!r kurum ve b!z!m u%ra$tı%ımız, !l-
g!lend!%!m!z, do%rudan faal!yet alanımız olan çev!r! d!s!pl!n!yle do%-
rudan alakası olan b!r kurum- Prof. Dr. Feyz! Ersoy Beyler sa% olsun 
“Türkçen!n Dünya D!ller! Arasındak! Yer!” ba$lıklı sunumuyla genel 
b!r çerçeve ç!zd! ve Türk d!l!n!n esk! !zler!ne kadar götürdü b!z!. Türk-
çen!n !lk ver!ler!ne kadar g!tt!k ve günümüzde de dünya d!ller! arasın-
da daha güçlü b!r yerde görmey! arzu ett!%!m!z! vurguladı. 

Kıymetl! katılımcılar,

Ben kamu kurumları adına, söylem b!rl!%!n!n, ortak d!l!n !n$a ed!lme-
s! noktasında faydalı oldu%unu dü$ündü%üm b!r çalı$tay gerçekle$-
t!rd!%!m!z! dü$ünüyorum. "let!$!m Ba$kanlı%ımız bünyes!nde gerçek-
le$t!r!ld! ama çev!r! alanında f!k!rler!n projelend!r!lmes! noktasında 
çe$!tl! kamu kurulu$ları ve yüksekö%ren!m kurumlarıyla !$ b!rl!kler! 
yapmayı arzu eder!z, !$ b!rl!kler!m!z! güçlend!rmek !ster!z. 

#u ana kadar Ba$kanlı%ımız koord!nasyonunda bazı projeler! hayata 
geç!rd!k, kamu kurumlarının b!rço%unu dâh!l etmeye çalı$tık, Kamu 
Ter!m Bankası’na b!l!yorsunuz. Hemen akab!nde “"let!$!m ve Medya 
Ba%lamında Çev!rmen Ba$vuru K!tabını” yayımlamı$tık. Yerle$!k ya-
bancı gazetec!ler !ç!n Kamu Kurumları Sözlü%ü hazırlamı$tık. Y!ne 
son olarak Hacettepe Ün!vers!tem!z!n katkılarıyla “Engels!z Er!$!m 
ve "let!$!m” k!tabı çalı$ması yapıldı. Bu k!tabı 3 Aralık Dünya En-
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gell!ler Günü’nde yayımladık, !nternet s!tem!zden pdf vers!yonları-
nı ed!neb!l!rs!n!z. S!zlere de burada hed!ye takd!m! olarak sunmaya 
çalı$tık. Bu çalı$ma engell! alıcılar, çocuk alıcılar !ç!n çev!r! türler!n! 
ve t!poloj!ler!n! ele alan b!r yayın çalı$masıydı. Y!ne benzer proje f!-
k!rler!yle y!ne b!r arada olmayı arzularız. Bugünkü çalı$taydak! g!b! 
ortak çalı$malar ve ortak platformların gel!$t!r!lmes!, !st!$are meka-
n!zmalarının kurulması... Projelend!r!lmese b!le dü$ünsel anlamda 
b!r süreç gel!$t!rmem!z gerekt!%!ne !nanıyorum çünkü önümüzde kat 
etmem!z gereken çok fazla yol var, !st!$are etmem!z gereken, tartı$-
mamız gereken çok fazla soru ve sorun var. D!l b!rl!%!n!n, ortak met!n 
ve d!l tutarlılı%ının, söylem b!rl!%!n!n sa%lanması !ç!n bu b!rl!ktel!k-
ler!, bu toplantıları, bu platformları sık sık gerçekle$t!rmem!z gerek-
t!%!ne !nanıyorum. Tekrar "let!$!m Ba$kanlı%ı ve Tercüme Da!res! 
adına, mesa! arkada$larım adına, katılımlarınız !ç!n te$ekkür eder!m. 
B!r sorun ya$adıysanız, b!r hatamız, kusurumuz olduysa $!md!den af 
d!l!yorum. Tekrar farklı b!r çalı$tayda, farklı b!r toplantıda b!r araya 
gelmey! üm!t ed!yorum ve katılımlarınız !ç!n s!zlere çok te$ekkür ed!-
yorum, sa% olun, var olun. Te$ekkür eder!z. 
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