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Öz 

Gürcüler ve Türkler arasındaki ilişkiler uzun bir geçmişe dayanmaktadır. İki millet arasındaki bağın 

oluşmasındaki en önemli etkenlerden biri de çeviridir. Şiir de yapılan çeviriler içinde önemli bir yere 

sahiptir. Özellikle 1960’lı yıllardan itibaren Türkçeden Gürcüceye yapılan yazın ve şiir çevirilerinde 

artış görülmektedir. Bu çalışmamızda, Nazım Hikmet’in 1952 yılında Tiflis’te Vakhtang Kekelidze 

tarafından Gürcüceye çevrilen şiirlerini ele alacağız.  Şiirleri çeşitli açıdan incelenerek, inceleme 

sonunda kabul edilebilirlik – yeterlilik bağlamından yola çıkarak Türkçeden Gürcüceye yapılan çeviri 

şiirlerinin nitelik boyutuna dair çıkarımlar yapılacak olup çağdaş Türk şiirinde önemli yeri olan 

Nazım Hikmet’in şiirlerinden örnekler alınarak karşılaştırmalı olarak irdelenecektir. Çeviri 

bilimcilerin şiir çevirisine dair görüşlerinin ve bu edime farklı yaklaşımların betimlendiği ilk bölümü 

takiben, Türkçeden Gürcüceye çevrilen şiirleri anlatılacaktır. Amaç, şiir çevirisindeki zorlukları 

anlatan bir çalışma ortaya koymanın yanı sıra, şair-çevirmenin çevirileri ışığında şiir çevirisinde 

olasılıkları irdelemek ve bu olasılıkları çeviribilimin bakış açısından değerlendirmektir. Çalışma üç 

kısımdan oluşmaktadır: İlk kısımda, çeviri eylemini yeniden yazma eylemi olarak ele alan yaklaşımlar 

incelenmiş, ikinci kısımda, erek metinleri inceleme çerçevesini oluşturan kavramlar ele alınmıştır. 

Üçüncü kısımda ise erek metinlerdeki metaforların nasıl yeniden yaratıldığı metinlerden alınan 

örneklerle tartışmaya açılmaktadır. Bu çalışma sonucunda, Nazım Hikmet şiirlerinin çevirilerinde, 

somutlaştırma, deyiş kaydırma, yerlileştirme, yabancılaştırma gibi çeviri stratejilerinin kullanıldığı 

görülmüş ve çevirmenin erek metindeki metaforların yaratım sürecinde metaforik bir yeniden yazma 

eylemi gerçekleştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Çeviri, Nazım Hikmet, Vakhtang Kekelidze, karşılaştırmalı, çeviribilim. 

The problem of quality in poetry translations from Turkish to Georgian (poems 
by Nazim Hikmet) 

Abstract 

The relations between Georgians and Turks are based on a long history. Translation is one of the most 

important factors in the formation of the link between the two nations. Poetry has an important place 

in the translations. Especially in the 1960s, there has been an increase in the literature and poetry 

translations from Turkish to Georgian. In this study, we will examine Nazım Hikmet's poems 

translated into Georgian language by Vakhtang Kekelidze in Tbilisi in 1952. The poems will be 

examined from a variety of perspectives and from the context of acceptability - proficiency, the 

inference will be made on the qualitative dimension of the translation poems from Turkish to 

Georgian. Following the first part of translation scientists' views on poetry translation and different 
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approaches to this act, poems translated from Turkish into Georgian will be explained. The aim is to 

explore the possibilities of poetry translation in the light of the translations of the poet-translator, 

and to evaluate these possibilities from the point of view of translation studies. The study consists of 

three parts: In the first part, the approaches that take the translation action as an act of rewriting are 

examined. In the second part, the concepts that constitute the framework of the examination of the 

texts are examined. In the third part, how the metaphors in the texts are recreated is discussed with 

the examples taken from the texts. As a result of this study, it was seen that translation strategies such 

as concretization, translation, indenisation and alienation were used in the translations of Nazım 

Hikmet's poems. 

Keywords: Translation, Nazim Hikmet, Vakhtang Kekelidze, comparative, translation studies. 

Giriş 

“Şiir gerek içerik, öz, gerekse söze dönüştürme açısından özgün, etkilemeye, duygulandırmaya yönelik, 
yaratıcı niteliği taşıyan bir söz sanatıdır”(Aksan 2013:14). Ayrıca gerek Batı’da gerekse Doğu’da şiire dair 
yüzlerce tanım bulunmaktadır. Bu noktada Haedens’in “Şiir tarif edilebilseydi yüz türlü değil, bir türlü 
tarif olurdu”  şeklindeki şiir hakkındaki düşüncesinden de bahsetmek yerinde olacaktır (Haedens 1961: 
245).   Ayrıca F. Jones’e göre şiir, yüksek sosyal değeri olan kültürel bir ürün iken (Jones 2010: 227), Y. 
Bonnefoy’a göre şiir, bir araç, bir düşünsel ve tinsel önermedir; dolayısıyla bir sonuç veya ürün değildir 
(Bonnefoy 1992: 187-188). Bütün bu tanımlamalardan yola çıkarak şiirin bir dilden başka bir dile 
çevrileceğinin ne kadar zor bir iş ve emek gerektireceğinin bir göstergesidir diyebiliriz. Şiir çevirisi zor 
bir iştir. Geçmişten günümüze dek Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinden Türkçeye birçok şiir 
çevirisi yapılmaktadır. Bu dillere ek olarak Gürcü dilinden de söz edebiliriz. Sovyet döneminde Türk – 
Gürcü şairlerin sadece birkaç şiiri çevrilmiştir. Bu da Türk-Gürcü edebi ilişkilerin o dönemde önemli bir 
yere sahip olduğunun yadsınamaz bir gerçekliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, Gürcü Türkolog, 
çevirmen Vakhtang Kekelidze tarafından 1952 yılında Türk edebiyatının önemli şairlerinden olan Nazım 
Hikmet’in “Nazım Hikmet ve Seçilmiş Şiirleri” adlı başlıkla Gürcüceye çevirerek Gürcü okurlarla 
buluşturmuştur. Amaç, Türk kültürü ile diğer kültürler arasında bağdaştırıcı bir rol oynayan bu 
şiirlerinin kaynak metin ve erek metini karşılaştırmalı ele almaktır. Şiir çevirisinin zor olduğunu ortaya 
koyan bir çalışma oluşturmaktır.  

Yabancı bilim adamlarının şiir çevirisine dair görüşleri 

Her ne kadar şiir çevirileri en az 2000 yıldır kabul gören bir uygulama olarak yapıla gelse de, günümüze 
kadar gelen kuramsal tartışmalar çoğunlukla şiirin çevrilmesinin mümkün olup olmadığı hususuna 
odaklanmıştır (Connolly 2005:170-176). 

Şiiri çevirmek, hangi kültürler, diller veya tarihî anlar söz konusu olursa olsun, alıcı kültürde bir şiir 
yaratmakla özdeşleştirilebilir. Kaynak metine bir eş değerlik sağlama çabası güden bir şiirsel etkinin 
yaratımı ile aslında, değişik bir dilde ve kültürde başka bir şiir yaratılmış olur. Böylelikle çevirinin öznesi 
olan kaynak şiir, çeviri sürecinde yok olur ve yerini bir anlamlama ağına bırakır. Bu ağ ise, metinler 
arası, söylemdeş, göstergeler arası bir metin olarak, alıcı kültürde yerini alır (Venuti 2011: 128). 

Eğer şiir çevirisi, yalnızca kaynak şiirin çözümlenmesini, erek dilde yeniden kurgulanmasını ve 
yapılandırılmasını içerseydi diller arası bir işlemden belli eş değerliliklerin sağlandığı ve biçemsel 
ödünlemeden öteye geçmeyen bir uğraş olarak nitelendirilirdi (Esteban 2001:331). Ancak şiir çevirisi 
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söz konusu olduğunda betimsel düzyazıda sorulmayan birçok soru gündeme gelmektedir ve bu 
bağlamda, düz anlamdan öte yan anlamlar ön plana çıkmaktadır (Dahlgren 2000: 97). 

Şiir çevirisinde genelde sözcüklerin veya söz dizimsel yapıların kendileri değil, çıkarılan anlamların 
aktarımı ön planda olacaktır. Zaten, diller arasındaki farklılıklardan ve şiirin biçimsel ve biçemsel 
özelliklerinden dolayı şiirlerin, gerçek anlamda, sadık çevirilerini yapmanın mümkün olmadığı 
söylenebilir (Shupala 2000:14). 

Ünlü çeviribilimci Andre Lefevere’e göre şiir çevirmeni; çevirisini yapacağı şiiri öncelikle iyi bir şekilde 
kavramalı, metnin sosyo-kültürel arka planına hâkim olmalı, iyi bir dilbilgisi düzeyine sahip olmalı ve 
şiirde var olan biçemi hedef dildeki şiire yansıtabilmelidir. Son olarak şiirde yer alan geleneksel, kültürel 
ifadeleri çeviri de etkin bir biçimde dile getirmelidir (Lefevere, 1975:49). Ayrıca Lefevere’ e göre şiir 
çevirisi ile ilgili bazı stratejilere vurgu yapmaktadır.  Öncelikle; kaynak dildeki seslerin hedef dilde tekrar 
oluşturulması gerektiğini ifade etmekte ve böylelikle sessel çevirinin amacına uygun hareket edileceğine 
dikkat çekmektedir.  Aynı şekilde kaynak dildeki kelimelerin hedef dildeki tam karşılıkları da kelimesi 
kelimesine çeviri kapsamında yerine getirilmelidir.  

Toury ise çeviri sürecini baştan sona kadar ele alan bazı standartların olduğunu ifade etmektedir (Toury 
1980: 51-52). Bunlar: çeviri öncesi norm, çeviri sürecindeki norm ve öncül normlardan oluşmaktadır. 
Süreç öncesi normlar incelendiğinde, çevrilecek metnin seçimi, çevrilecek metnin alınacağı kaynaklar, 
çevrilecek metnin türü, çevirinin doğrudan kaynak metinden mi yoksa ara dilden yapılacağına ilişkin 
normlar olduğu anlaşılmaktadır. Çeviri süreci normları, çevirmenin çeviri eylemi sırasında aldığı 
kararları yöneten normlardan oluşmaktadır. Çeviri de kullanım biçimi önemlidir. Öncül normlara 
bakıldığında ise, çevirmenin çeviriye ilişkin takındığı tavır ön plana çıkmaktadır. Bu ilk tavırdan 
hareketle, çevirmen için iki seçenek yer almaktadır. Çevirmen kaynak metne ve içerdiği normlara 
öncelik tanıyabilir. Şayet bu durumu benimsemezse, hedef dizgede etkin olan normları üstün tutmuş da 
olabilir. Öncü normlar çevirmenin vermiş olduğu bu kararlar ile alakalıdır. 

Edmond Cary, çeviri işlemi farklı dillerde ifadesini bulan metinlerarasındaki eşdeğerliklerin 
sağlanılması işlemi olarak tanımlar ve bu eşdeğerliklerinin her iki metnin doğasına, kullanım 
amaçlarına, iki halkın kültürü arasındaki ilişkilere, onların ahlakı, duygusal ve entelektüel birikimlerine 
bağlı olduğunu vurgular (Cary 1996:97). 

Gürcü bilim adamı Dali Pancikidze ise çeviriyi; dilsel iletişime ait bir tür olduğunu, herkesin kendi 
boyutuyla daha bağımsız bir şekilde makro dilbilimine yerleştiği ve metnin dil bilgisel, ulaşım, sosyal, 
pragmatik dil bilgisel, psikolinguistik gibi bütün disiplinlerle sıkı bağlantılı olduğunu diğer yandan, 
çevirinin teorik olarak öğrenilmesinde dil bilimsel inceleme metotlarının kullanımının iletişimsel 
yönünü ortaya çıkarmış ve bu da onun işlevini betimlemesiyle iletişime özgü türün çevirinin temelinde 
oluştuğunu göstermektedir (Pancikidze 1993: 2-3). 

Fransız bilim adamı Rosenzweig, çeviriye değişik yönden yaklaşarak ele almaktadır: O çeviriyi “iki 
efendiye hizmet etmek” olarak değerlendirmektedir. Ona göre, biri kendi içindeki yabancıdır bu 
efendilerin, diğeri ise yapıtı kendisine mal etme arzusu içinde olan okurdur. Bu durum bir çelişkidir. Bu 
çelişki aslında hem sadakat arzusu hem de ihanet kuşkusunu içinde barındıran bir sorunsaldan 
kaynaklanmaktadır (Ricoeur 2008: 10). 



444 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2019.S5 (August) 

The problem of quality in poetry translations from Turkish to Georgian (poems by Nazim Hikmet) / G. M. Öztürk (p. 441-456) 

Adres 
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, Kayalı Kampüsü-Kırklareli/TÜRKİYE 
e-posta: editor@rumelide.com 

Adress 
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of 
Turkish Language and Literature, Kayalı Campus-Kırklareli/TURKEY 
e-mail: editor@rumelide.com 

 

Türk bilim adamlarının şiir çevirisine dair görüşleri 

Şiir çevirisi zor bir uğraştır. Şiirde anlam her şey demek değildir, salt anlamın çevrilmesi şiirin 
çevrildiğini göstermez. Yalnızca anlamı çevirmek şiirin konusunu ortaya koymaktır. Asıl zor olan ise 
şairin üslubundan kaynaklanmaktadır, her şiirin anlatım biçimi ayrıdır, kendisine ve şairine özgüdür 
işte şiir çevirisinde aktarılamayan yapı da budur. Bir başka ifadeyle öz ve biçim buradan 
kaynaklanmaktadır. Bir şairin yaratıcılığını gösteren bunlardır. Şiir de yaratıcı olan şaire ait olduğundan 
aktarılmasında zorluk çıkmaktadır (Aksoy 2002:131-132). 

Bir şiiri tümüyle,  yan anlamlarıyla hiçbir şey yitirmeden başka bir dile aktarmak olanaklı değildir. Şiir 
çevirmek salt olarak kaynak dille hedef dil arasında bir karşılık bulma etkinliği olmadığından; bazı 
kelimelerin sesbilimsel niteliğinden, anlam kaymalarına kadar çok farklı güçlüklere sahip olduğundan, 
kaynak dildeki tüm anlamı ve şiirin biçemini, sessel unsurlarının hepsini kapsayan bir şiir çevirisi elbette 
mümkün değildir (Gürsel 1978:155). 

Eyüboğlu, şiire asıl güzelliğini veren şeyin sesler, çağrışımlar, ritimler olduğunu, bütün bunları hedef 
dilde yeniden yaratmanın mümkün olmadığını söyleyerek şiirin çevrilemeyeceği hissini verdikten sonra 
şöyle devam eder: … insanoğlu,  şiiri öteden beri dilden dile çevire gelmiş, nice şairleri yalnız çevirilerden 
tanımış, sevmiş, Homeros, Hayyam, Hafız, Shakespare gibi şairlerin kaba yanlışlarla çevirileri bile nice 
insanları büyülemiş. Demek ki şiirin kendinde olduğu gibi çevirisinde bile aklımızı, gündelik 
mantığımızı aşan bir taraf var. Demek şiirde seslerin, kelimelerin ötesinde öyle bir anlam var ki kolu 
kanadı kırılsa da insandan insana, dilden dile geçebiliyor (Eyüpoğlu 1983:10). 

Durusoy, şiir çevirisinin çok zor ama bir o kadar da zevkli olduğunu belirttikten sonra, kimi yazar ve 
sanatçının şiir çevrilemez diye bir kuram üretmek istediklerini oysaki bunun doğru olmadığını 
Margurite Yourcenar’ın, Konstantin Kavafis şiirlerini düzyazı olarak Yunancadan Fransızcaya 
mükemmel bir şekilde çevirdiği gibi, şiirin kim ne derse çevrileceğini, şiirde kör bir sadakat 
olamayacağını, çevirmen yaratıcılığının da şiir çevirisinde çok önemli olduğunu ifade etmektedir 
(Durusoy 1998:24). 

Türkçeden Gürcüceye çevrilen şairlerin eserleri 

Nazım Hikmet, Kalbim – Şiir, Gür. çev. V. Baiadze, ჩემი გული - ლექსი, Tiflis 1950.  

Nazım Hikmet, Paul Robeson – Şiiri, Gür. çev. H. Halvaşi, პაულ რობესონ-ლექსი,  Batum 1950. 

Nazım Hikmet, Açlık Grevinin Beşinci Gününde – Şiir, Gür. çev. H. Halvaşi, შიმშილობის მეხუთე 
დღეში - ლექსი,  Batum 1950. 

Nazım Hikmet, Zoya – Destan. Gür çev. K. Lortkipanidze, A. Mirtskhulava, ზოია, Tiflis 1951.  

Nazım Hikmet, Mor Menekşe, Aç Dostlar Ve Altın Gözlü Çocuk – Şiir, Gür. çev. V. Laperaşvili, ისსფერი 
ია, მშიერი მეგობრები და ოქრო თვალიანი ბავშვები - ლექსი, Tiflis 1951.  

Nazım Hikmet, Duvar – Şiir, Gür çev. V. Kekelidze, კედელი - ლექსი, Tiflis 1951.  

Nazım Hikmet,  Cevap No: 2 – Şiir, Gür çev. V. Kekelidze, პასუხის ნომერი: 2  - ლექსი, Tiflis 1951. 

Nazım Hikmet,  Hapisten Çıktıktan Sonra – Şiirler.  Gür çev. V. Salukvadze, ციხიდან გამოსვლის 
შემდეგ - ლექსები, Batum 1951. 

Nazım Hikmet, Lenin Ölümü Üzerine – Şiir, Gür çev. V. Kekelidze, ლენის გარდაცვალებაზე - ლექსი, 
Tiflis 1951. 
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Nazım Hikmet,  Gömlek, Pantolon, Kasket ve Fötre Dair – Şiir, Gür çev.  V. Kekelidze, პერანგი, 
შარვალი, კაპისა და ტანსაცმელის შესახებ - ლექსი,  Tiflis 1951.  

Nazım Hikmet, Seni Düşünmek – Şiir. Gür. çev. V. Laperaşvili, შენზე ფიქრი - ლექსი, Kutaisi 1951. 

Nazım Hikmet,  Seçme Şiirleri, Gür. çev.  V. Kekelidze, ამორჩეული ლექსები,  Tiflis 1952. 

Nazım Hikmet, Şair – Şiir. Gür. çev. P. Zumbovi, პოეტი - ლექსი, Akhaltsikhe 1956. 

Oktay Rıfat, Değeri Bil – Şiir. Gür. çev. D. Tsagareli, იცოდე ფასი - ლექსი,  Tiflis 1960.  

Arif Damar, Bütün Gün Bağırmak Zor mu Diyorsun? – Şiir, Gür. çev.  G. Salukvadze, ლექსი - ხომ არ 
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Seçili şiir çevirilerinin karşılaştırmalı incelenmesi 

Gürcü Türkolog, çevirmen Vakhtang Kekelidze tarafından 1952 yılında Türkçeye çevrilen 34 adet şiirden 
4 şiir metni, gerek içerik gerekse biçim yönünde yeterlilik ve kabul edilebilirlik bağlamında ele alınıp, eş 
değerlik temelinde karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Kaynak metni hedef dile aktarırken çevirmenin 
dilsel anlamda karşılaştığı sorunlara, yaptığı eklemelere, eksiltmelere, cümle kuruluşlarına dikkat 
çekilmiştir. Kelime seçimlerinden, biçimsel ve kültürel farklılıklardan dolayı oluşan sorunlar ve bu 
sorunların çözümü için çevirmenin metodu ele alınmaya çalışılmıştır. 

Kaynak Metin 1 

KALBİM  

Göğsümde 15 yara var!. 

Saplandı göğsüme 15 kara saplı bıçak!. 

Kalbim yine çarpıyor, 

Kalbim yine çarpacak! !! 

Göğsümde 15 yara var! 

Sarıldı 15 yarama 

• 
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Kara kaygan yılanlar gibi karanlık sular! 

Karadeniz boğmak istiyor beni, 

Boğmak istiyor beni! 

Kanlı karanlık sular! !! 

Saplandı göğsüme 15 kara saplı bıçak. 

Kalbim yine çarpıyor, 

Kalbim yine çarpacak! .. 

• 

Göğsümde 15 yara var!. 

Deldiler göğsümü 15 yerinden, 

Sandılar ki vurmaz anık kalbim kederinden! 

Kalbim yine çarpıyor, 

Kalbim yine çarpacak! !!  

Yandı 15 yaradan 15 alev, 

Kırıldı göğsümde 15 kara saplı bıçak. . 

Kalbim 

Kanlı bir bayrak gibi çarpıyor, 

ÇAR- PA- CAK!! (Hikmet 1921:180) 

Hedef Metin 

ჩემი გული 2  

მე მკერდზე თხუთმეტი ჭრილობა მატყვია, 

თხუთმეტი შავტარა დანა მაქვს გაჩრილი, 

მაგრამ გულს ვერ მოჰკლავს ფოლადი და ტყვია,- 

მაინც ძგერს 

და მუდამ იძგერებს დაჭრილი!.. 

შავი ზღვის ტალღები, ვით შავი გველები, 

წყლულებზე მეხვევა, 

გადმოსცდა ნაპირებს, 

ზღვას უნდა დამახრჩოს ტალღების ხელებით, 

შავი ზღვა პოეტის დახრჩობას აპირებს. 

მე მკერდში თხუთმეტი დანა მაქვს გაჩრილი, 

თვალებში თოფების ლულები მიცქერენ... 

თუმც მტრების ხელებით მძიმედ ვარ დაჭრილი,- 

გული კი მაინც ძგერს 

და მუდამ იძგერებს!.. 

                                                             
2  ლექსი მიძღვნილია 15 კომუნისტის ხსოვნისადმი, რომლებიც ქემალისტებმა დახოცეს 1921 წ. და ზღვაში გადაყარეს. 

(მთარგმნელი). 
 (Şiir, 1921 yılında 15 Kemalist’in öldürülmesi ve denize atılmasına ithafen yazılmıştır. /Çevirmen) 
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აჩნია ჭრილობა მკერდს თხუთმეტ ადგილას, 

თხუთმეტჯერ დაფლითეს  ეს გული ღალატით.- 

დარწმუნდნენ, 

რომ იგი არ კვდება ადვილად,- 

ეს გული მაინც ძგერს, 

იძგერებს მარადის!.. 

მოედო ხანძარი მკერდს 

დაჭრილს, 

გათელილს, 

დაიმტვრა დანები, 

სიცოცხლე ბრუნდება... 

გული კვლავ ფართქალებს, ვით დროშა წითელი, 

ეს გული ისევ ძგერს 

და არ დადუმდება!!! (Kekelidze 1952: 3-4) 

Kaynak şiir 23 satırdan oluşmaktadır. Vakhtang Kekelidze, kaynak şiirin satır sayısına sadık 
kalamamıştır. Aksine 29 dizeden oluşturarak serbest bir şiir çevirisi izlemiştir. Kaynak şiir ile hedef 
metin arasındaki satır uyumu şu şekildedir: Birinci-ikinci satırlar arasında kaynak şiirdeki anlam ilişkisi 
birbirlerine uymaktadır. Hedef metindeki üçüncü satır kaynak şiirde yer almamaktadır. Dördüncü ve 
beşinci satırlar, kaynak şiirdeki üçüncü ve dördüncü satırları yansıtmaktadır. Kaynak şiirdeki altıncı 
satır çevrilmemiştir. Altıncı satır kaynak şiirde yedinci satıra denk gelmektedir. Dokuzuncu ve onuncu 
satırlar kaynak şiirdeki dokuzuncu ve onuncu satırları anlamsal olarak yansıtmaktadır. On ikinci ve on 
üçüncü satırlar kaynak şiirde yer almamaktadır. On dördüncü ve on beşinci satırlar kaynak şiirde on 
ikinci ve on üçüncü satırları yansıtmaktadır. Kaynak şiirdeki on beşinci satır çeviride yer almamaktadır. 
Ancak, on altıncı satırın uzun olabileceği ve şiirin biçimini bozabileceği düşüncesiyle, kaynak şiirde 
verilen bu bilgi çeviride on sekizinci ve on dokuzuncu satıra taşmıştır. Yirminci ve yirmi birinci satırlar 
kaynak şiirde on yedinci ve on sekizinci satırları yansıtmaktadır. Yirmi ikinci ve yirmi dokuzuncu 
arasındaki satılar kaynak metinde yer almamış olup serbest bir çeviri söz konusudur. Ayrıca çeviri 
metninde şiirin başlığını belirten bir dipnot söz konusudur. Kaynak metinde bu dipnot 
görülmemektedir. Çevirmenin başlığından yola çıkarak okuyucuya belirtme çabası içerisinde olduğu 
görülmektedir. Dizeler arası boşluğa dikkat çekildiğinde çeviride bu dikkate alınmamıştır.  

Kaynak Metin 2 

KEREM GİBİ  

Hava kurşun gibi ağır!!  

Bağır  

bağır  

bağır  

bağırıyorum.  

Koşun  

kurşun  
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erit-  

-meğe  

çağırıyorum... 

O diyor ki bana:  

— Sen kendi sesinle kül olursun ey!  

Kerem  

gibi  

yana  

yana... 

«Deeeert  

çok,  

hemdert  

yok»  

Yürek-  

-lerin  

kulak-  

-ları  

sağır...  

Hava kurşun gibi ağır... 

 

Ben diyorum ki ona:  

— Kül olayım  

Kerem  

gibi  

yana  

yana.  

Ben yanmasam  

sen yanmasan  

biz yanmasak,  

nasıl  

çıkar  

karan-  

-lıklar  

aydın-  

-lığa.. 

 

Hava toprak gibi gebe.  

Hava kurşun gibi ağır.  

Bağır  

bağır  
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bağır  

bağırıyorum.  

Koşun  

kurşun  

erit-  

-meğe 

çağırıyorum...(Hikmet 1930:204) 

Hedef Metin 2 

ჰაერი მძიმეა 

ჰაერი, ვით ტყვია, მძიმეა 

ტიალი... 

 (მტარვალმა არ იცის გრძნობა 

და დანდობა). 

მე ვყვირი... 

მე ვყვირი... 

მე ვყვირი... 

ვღრიალებ: 

„იჩქარეთ 

საბრძოლო ტყვიის გადადნობა!“ 

ის მე მეუბნება 

„ნუ ყვირი, 

გაჩერდი, 

შენ ფერფლად იქცევი, 

თუ ამ გზით იარე!.. 

„ბევრია ნაღველი, 

დარდი და... 

არც ერთი 

არა ჰყავს მკურნალი 

გულის ღრმა იარებს“. 

მათ გრძნობა არა აქვთ,- 

დაკარგავ შენც იმედს; 

ყურები ყრუ აქვთ და 

გულებიც უტყვია...„ 

ჰაერი მძიმეა, 

ვით მიწა ფეხმძიმე... 

ჰაერი ტიალი მძიმეა, 

ვით ტყვია... 
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მე კი მას ვპასუხობ: 

 „ძვირფასო, მძაგს იჭვი... 

დავიწვა, 

შევაკვდე ბრძოლაში ჯალათებს!... 

მე თუ არ დავიწვი, 

შენ თუ არ დაიწვი 

ჩვენ თუ არ დავიწვით 

ბნელს რა გაანათებს?!..“ 

ჰაერი, ვით ტყვია, მძიმეა 

ტიალი... 

(მტარვალმა არ იცის გრძობა 

და დანდობა). 

მე ვყვირი... 

მე ვყვირი... 

მე ვყვირი... 

ვღრიალებ: 

ისწრაფეთ 

საბრძოლო ტყვიის გადადნობა!!!“(Kekelidze 1952:52-53) 

Kekelidze tarafından oluşturulan hedef metin, kaynak metinle aynı dize sayısına sahip değildir. Kaynak 
metin 51 dizeden oluşurken hedef metin 46 dizeden oluşmaktadır. Nazım Hikmet bu şiiri, kendisiyle 
aynı yola baş koyan fakat sonrasında o yoldan - kendilerince- çekilmek zorunda kalan ve Nazım'a da bu 
konuda baskı yapan birkaç arkadaşı için yazmıştır. Böylece “Kerem Gibi” adlı şiirinin başlığından yola 
çıkarsak “Kerem Gibi” anlamı arkadaşlarının onun kavgasının KEREM İLE ASLI’nın aşkına 
benzetmelerindendir. Kekelidze tarafından hedef metne aktarımı ise tamamen şiirin ilk cümlesinde yer 
alan “ჰაერი მძიმეა„(Haeri Mdzimea) yani “Hava Ağırdır” şeklinde aktarılmıştır. Çevirmenin ya “Kerem 

Gibi” anlamının Kerem ile Aslı aşkının ifade edildiğini anlamadığından böyle bir yola çıktığını ya da 
çeviri metninde “Kerem gibi” ifadesini kullanarak hedef metin okuyucusunun anlamasının güç olacağını 
düşündüğünden bu tarz çeviriye başvurmuş olabileceğini düşünmemize neden olmaktadır. Dizeler arası 
boşluğa dikkat çekildiğinde ise hedef metnin yirmi altıncı ve kırkıncı dizelerinden sonra çeviri de buna 
yer verilmediği göze çapmakta çevirmenin  serbest bir  biçimsel çeviriye başvurduğunu söylememiz 
yerinde olacaktır. 

Kaynak Metin 3 

SES  

Çeneni avuçlarının içine alıp, 

duvara dalıp 

kalma!. 

Çeneni avuçlarının içine alma!. 

Kalk! 

Pencereye gel! 
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Bak! 

Dışarda gece bir cenup denizi gibi güzel, 

çarpıyor pencerene dalgaları.. 

Gel! 

Dinle havaları: 

havalar seslerin yoludur, 

havalar seslerle doludur: 

toprağın, suyun, yıldızların 

ve bizim seslerimizle... 

Pencereye gel! 

Havaları dinle bir: 

Sesimiz yanındadır, 

sesimiz seninledir...(Hikmet 1933: 385) 

Hedef Metin 3 

ხმები  

რად გიდევს შუბლზე ხელი, ნეტავი, 

რად მიყრდნობიხარ კედელს მწუხარედ?! 

ადექი! 

მოდი! 

ასწიე თავი 

და გაიხედე ფანჯრიდან გარეთ! 

ღამე  ტურფაა, ვით ზღვა სამხრეთის, 

ზვირთს რომ შეურხევს სიო ანაზდად, 

მოდი, 

ამ ღამეს შეხედე ერთი, 

მოდი, 

დადექი ამ ფანჯარასთან. 

ბგერებით სავსე ჰაერს უსმინე, 

სევდა-ნაღველში ნუ ჩამოხმები. 

ზღვის ტალღებივით აწყდება მინებს 

მიწის, 

ვარსკვლავთა 

და ჩვენი ხმები! 

გულში იმედი ნუ გაგიქრება,- 

ბორგავს ჰაერი მრავალხმიანი! 

მარტო არა ხარ, 

შენთან იქნება 
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მუდამ ეს ხმები ომახიანი! (Kekelidze 1952:72) 

Yukarıda verdiğimiz şiir örneğinde ilk olarak dikkat çekici unsur kaynak metnin başlığıdır.  Kaynak 
metindeki “SES” adlı başlık hedef metne çoğul olarak “ხმები„/Khmebi (Sesler) olarak aktarılmıştır. Yine 

dize sayısına dikkat çekersek kaynak metinde 19 iken, hedef metinde 23 diziden oluştuğunu 
görmekteyiz. Kaynak metnin ilk dizesinde “Çeneni avuçlarının içine alıp” ifadesini hedef metne “რად 
გიდევს შუბლზე ხელი, ნეტავი„(Niçin alnına eline  koyuyorsun…) şeklinde görmekteyiz. Hedef metnin 

birinci dizesinde çevirmenin yanlış okumasından kaynaklanan sapma söz konusudur. Kaynak metnin 
birinci dizesindeki “alın” kelimesi hedef metne “çene” olarak çevrilmiştir. Bu durum kaynak şiirin 
yapısını bozmuştur. Kaynak metnin ikinci dizesi, hedef metinde olmayan “üzüntülü bir şekilde” 
anlamında kullanılan “მწუხარება” (Mtsukhareba)  kelimesi kullanılmıştır. Kaynak metnin üçüncü ve 

dördüncü dizesi, hedef metinde yer almamaktadır. Hedef metnin üçüncü dizesi kaynak metnin beşinci 
dizesine denk gelmektedir. Hedef metnin beşinci dizesi kaynak metinde görülmemektir ve Kaynak 
metinin altıncı ve yedinci dizesi hedef metinde altıncı dizede yer almaktadır. Kaynak metnin sekizinci 
dizesinde yer alan Arapça “cenup” kelimesi hedef metne çevirmen tarafından doğrudan, anlaşılır şekilde 
aktarılmıştır. Bu da çevirmenin Arapçaya da hâkim olduğunun bir göstergesidir. Kaynak metnin onuncu 
dizesi hedef metinin dokuzuncu dizesine denk gelmektedir. Kaynak metindeki on birinci dize hedef 
metinde yer almaktadır. Ayrıca hedef metinin on birinci ve on ikinci dizeleri kaynak metnin 16 dizesine 
denk gelmektedir. Kaynak metnin on üçüncü dizesi hedef metnin on üçüncü dizesine denk gelmektedir. 
Aktarımda bir sorun yoktur. Hedef metnin on dördüncü ve on beşinci dizesi kaynak metinde olmayan 
tamamen çevirmen tarafından yaratılmış yeni bir söz öbeğidir ve kaynak metnin anlamsal bütünlüğüyle 
alakası yoktur. Kaynak metnin on dördüncü dizesi hedef metnin on altıncı ve on yedinci dizelerinde 
görmekteyiz fakat kaynak metindeki “su” ifadesi hedef metne aktarılmamıştır.  Kaynak metnin on 
beşinci dizesi hedef metinde on sekizinci dizede yer almaktadır. Hedef metnin on dokuzuncu, yirminci 
ve yirmi birinci dizesi kaynak metinde yer almamış ve kaynak metin bütünlüğüyle alakası yoktur. 
Kaynak metnin on sekizinci ve on dokuzuncu dizelerini hedef metinde yirmi ikinci ve yirmi üçüncü 
dizelerinde görmekteyiz ama anlamsal açıdan kaynak metne sadık kalınmıştır.  

Kaynak Metin 4 

SIRADAKİNİN ÖLÜMÜ  

O, ne önde  

ne arkada 

sırada  

sıramızdaydı.. 

Ve yanındakinin kanlı başı onun omuzuna eğilince  

ona sıra gelince  

sayını saydı... 

Söz istemez. 

Yaşlı göz istemez. 

çelenk melenk lazım değil... 

SUSUN. 

SIRA NEFERİ UYUSUN...(Hikmet 1930: 223) 
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Hedef Metin 4 

რიგითი ჯარისკაცის სიკვდილი  

ის არც ჩვენზე  წინ, 

არც ჩვენს უკან 

არასოდეს მდგარა,- 

ჩვენს შორის იყო, 

ჩვენს რიგებში იბრძოდა მარად!.. 

როცა მის მხარზე მიესვენა 

მის გვერდით მდგომი, 

სისხლის ღვარები რომ სდიოდა 

დაჭრილ თავიდან, 

იგი წამოდგა გააფთრებით, 

ვით ხვადი ლომი 

და მტრის რაზმებთან შესახვედრად  

თვითონ წავიდა. 

მტერს შერჩენოდა მოძმის სისხლი- 

ვაჟკაცს არ სურდა... 

მისი უბრალო, 

მხნე სიცოცხლეც ტყვიით დასრულდა... 

რა საჭიროა ყვავილები და გვირგვინები?! 

სამგლოვიარო სიტყვები და ცრემლი არ გვინდა... 

გაჩუმდით ყველა! 

იძინოს მშვიდად!!. (Kekelidze 1952:54) 

Kekelidze’nin oluşturduğu hedef metinden yola çıkarak birkaç problemle karşılaşmaktayız. Öncelikle 
hedef metin, kaynak metinle dize sayısı bakımından farklılık söz konusudur. Yukarıdaki örnekte de 
görüldüğü gibi kaynak metin 12 dizeden oluşurken, hedef metin 21 dizeden oluşmaktadır. Buradan 
çevirmenin biçimsel yönden serbest bir çeviri izlediği söylenebilir. Bir diğer problem ise hedef metin 
başlığının ”რიგითი ჯარისკაცის სიკვდილი„ /Rigiti Cariskatsis Sikvdili (sıradaki asker ölümü) diye 

çevrilerek hedef metin başlığını şiirin içeriğine göre başlıkta ekleme yaptığı görülmektedir. Kaynak 
metnin üçüncü ve dördüncü dizeleri hedef metinde görememekteyiz. Ayrıca hedef metnin beşinci ve 
altıncı dizeleri kaynak metnin beşinci dizesinde yer almaktadır. Kaynak metnin altıncı dizesinden 
onuncu dizesine kadarki metni hedef metinde tamamen farklı şekilde çevrildiğini görmekteyiz. 
tamamen çevirmence yeniden yazılmış, kaynak metinle alakası olmayan dizelerdir. Çevirmen, hedef 
dilin kültürünü, yazın geleneğini, dilbilgisel yapısını, okuyucu beklentilerini göz önünde bulundurup bir 
takım ekleme-eksiltmelere başvurabilir ama bütün bunlar kaynak metnin ruhunu zedelemeden 
olmalıdır. Bahsi geçen dizelerde ise anlamsal bir yıkım vardır. Çevirmen, şairin üslubunu ve kaynak 
şiirin estetiğini yansıtamamaktadır. Ayrıca kaynak metinle dilbilgisel yönden farklılığı da söz 
konusudur. Sonuçta şiirlerin belli bir edebi dili vardır. Buradan yola çıkarak şiir çevirisinin zorluğunu 
da göz önüne alırsak çevirmen yine de hedef metne aktarımında kaynak metindeki anlamsal ve biçimsel 
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yönünü bozmadan aktarılmalıdır. Hedef metni oluşturan dizelerin büyük çoğunluğu birbirleriyle 
alakasızdır; anlamsal örgü bütünlüğü yoktur. Kaynak metindeki işlevsel kelimeler; kişileştirme, 
benzetme, alışılmamış bağdaştırma gibi söz sanatları hedef metne anlaşılmaz, garip söz öbekleri olarak 
çevrilmiştir. Sonuçta kaynak metni yansıtmadığı gibi hedef kültüre de bir katkı sağlamayan, anlaşılması 
zor, uyumsuz dizelerden oluşan yeterlik ve kabul edilebilirlikten uzak bir metin ortaya çıkmıştır. Kaynak 
metnin on ikinci ve on birinci dizeleri şiirdeki duygusallığı ifade eden cümlelerdir. Hedef metinde 
yirminci ve yirmi birinci dizelerinde birebir aktararak o duyguyu yaşatabilmiştir.  

Sonuç 

Yapılan incelemeler sonucunda Nazım Hikmetin 1952 yılında Tiflis’te yayımlanan ve çevirmen, 
Türkolog Vakhtang Kekelidze tarafından çevrilen Türkçeye aktarılan 34 şiirinden 4 şiirini biçimsel 
yönden, dize sayısı bakımından, dizeler arası ilişkilerini incelediğimizde genel olarak bunlara dikkat 
çekmediğini hedef metin okuyucusuna yönelik bir çeviri yaptığı görülmektedir. Şunu da belirtmek 
gerekirse, çevirmen karmaşık yapıdaki kaynak metinlere hâkim olduğunda cümle düzeyinde hedef 
metne doğrudan aktarabilmiştir.  

Kaynak metinde yer alan anlamsal, duygusal çağrışımları kuvvetlendiren alışılmamış bağdaştırmalar, 
yan anlamların ve sıfatların birkaçını hedef metin şiirine yansıtılamadığı saptanmıştır. Bunun temel 
sebebinin de çevirmenin kaynak metnin dünyasına girememesi, şairin sanat dilini iyi anlayamaması diye 
düşünebiliriz. Ayrıca kaynak şiirin ritim, tempo, kafiye gibi özelliklerini incelediğimizde 4 şiirde bu 
uyumu yakalayamamıştır. Çevirmen hedef okuyucusunun anlamasına yönelik çeviri anlayışı 
benimsediğinden bu uyuma dikkat çekmemiştir. Ama diğer yönden düşünürsek Gürcü dilinin yapısı 
farklı olduğundan ve bir ifade birkaç kelimeyle ifade edildiğinden bu yola başvurduğunu da söylememiz 
yerinde olacaktır. Şiir çevirisi bilindiği üzere zor bir iş ve uğraştır. Elbette ki birebir bir çeviri istenemez 
ama çevirmenin de hem biçimsel hem de anlamsal yönden hedef dil okuyucusuna aktarım yapması 
gerekir. Aksine anlam karışıklığına ve kaynak metin şiirin biçimsel olarak bozulmasına neden olacaktır.  

Sonuç olarak, bütün bunları ele aldığımızda, Kekelidze tarafından Gürcüceye tercüme edilen Nazım 
Hikmet’in şiirleri, kaynak metinden tamamen uzak olmasa da anlamsal yönden başarılı bir şekilde hedef 
dil okuyucusuna aktarabilmiştir. Bazen kaynak şiirin üslubu, kişileştirmeleri ve bazı kelime tekrarları 
birçok eklemelerle dizeler oluşturularak hedef metne aktarılmıştır. 
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