<;EviRi OYUNLARI
inci ENGiNUN*

Cumhuriyet donemindeki tiyatro gevirilerinden soz etrneden once geviri
konusunda birka9 soz soylemek gerekir. Tiirklerin diinya yiiziindeki maceralan
geviri ile 90k erken kar~ila~malanm zaruri kilml~tlr. Bizim i9in ge9mi~imizi ve
tarihimizi ogrenmek i9in bugUn de 0 eski kom~ulann dillerindeki malzemeyi
tammamlz, incelememiz gerekir. Bunun i9in heniiz yeterli hazlrhglmlz bulunmamakta. Bir90k destammlzm, kahramammlZln hikllyelerinin <;:in kaynaklarmda bulundugunu biliyoruz. Bunlarla biz Tiirk ara~tmcilarl olarak pek az temas
ettik.
Tiirkler ge~itli sebeplerle kendilerine yabancl, batta
ve 0 iilkelerin kiiltiiriinii de benimsemi~lerdir.

dii~man

toplumlarda

ya~aml~

Muhaddere Ozerdim'in "<;:inlile~mi~ Tiirklerin $iirleri" (DTCF) adh yazlSl
bu balamdan onemli bir 9ah~madlr. Giiniimiizde de bu konu 90k onemli bir
ara~tmna alanl olarak goriinmektedir.
Tiirkler bern mek1inda 90k dola~ml~tlr bern farkh dinleri denemi~lerdir. Bu
dinlerin temel almdlgl kiiltiirler de onlann benimsedikleri kiiltiirler olmu~tur.
Eski Tiirk $iiri (R.R. Arat'm)ndeki ~iitlerde Hint, Tibet etkileri acaba nelerdi? Bu ~iirlerden bir klsmlmn ortak ayinlerin Tiirkge gevirileri ohnasl miimkiln mii? Bunlann edebiyattaki yakm yankilarl arasmda Asaf Halet <;:elebi'nin
~iitleri sayilabilir. Hatta bu kiiltiire a~ina iki ~airin Behget Necatigil ve Be~ir
Ayvazoglu'nun bu adl ta~lyan ~iirleri bulunmaktadlr. Sanat9ilann ufuklan geni~
ledikge zenginle~mektedirler.
Fars ve Arap etkisiyle yapilan geviriler, din! metinlerin yamnda daha
bir90k edeb! metni de ihtiva ediyor. Bunlar iizerinde de geviri teknigi ve etkisiyle
,.. Prof. Dr., Mannara Oniversitcsi Fcn-Edebiyat Fakiiltcsi. TUrk Dili vc EdebiyatJ 8oliimU, cmckli ogrctim
Uyesi.
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ilgili incelemeler yaplimalI)J~tJr. Ashnda etki iiylesine fazla ki, Tiirk dili arka
plana itiliyor ve neredeyse unutulacak hale geliyor.
Ama bunun da tepkisi var. Mevlana eserini Farsya yazarken, Yunus Emre
Tiirkye siiyliiyor.
Rum veya Ermeni harfleriyle Tiirkye metinler. iylerinde dini metinler de
var. Rum harfleriyle Mevlid.
Hilmi Ziya lnken'in Uyam$ Devirlerinde Tercumenin RoW adh eseri giiniimiizde de iineminikoruyan bir eserdir. Geymi~ iimeklerin bugiinkii anlaml
iizerinde bizi dii~iindiirmektedir.
Tiyatroda yevirinin iinemine gelince bu I9. yiiZYllm ikinci yansmdan
itibaren ba~laml~ bir faaliyettir. ilk yeviri ve uyarlamalan ba~latan Ahmet Vefik
Pa~a'mn Ziya Giikalp'in medeniyet ve hars aymmlm ilk uygulayan ki~i oldugunu siiyleyebiliriz.
Tam anlamlyla yeni Avrupa iimekleriyle gelenek arasmda bir sentez yaplyor. Ama ne yazlk ki bu uzun siirmez. Tiirkye oyun oynayan sahnelerin a9limasl,
oyunlara ihtiyay giisterir. Cogu alelacele yapliIlll~ yeviriler degi~ik adlarla, hatta
ki~i adlan degi~tirilerek yerli oyurnnu~ veya uyarlamaYIlll~ gibi seyirciye SunUlur. Seyirci saY1SI azdlr. Oyunlarm bir iki geceden fazla oynanmasl imkanS1Zdlf.
Yazarlarlmlz bu garip duruma dur demek amaclyla bir demek kurarlar.
Fakat ba~laml~ ~eyi durdurmak hemen hemen imkanslzdlr. Biiylece istanbul'da
olu~an sahne hayatmda Mmakyan tam telaffuz hakim olur. Bu tiir tiyatro anlayl~l dili bozar, toplumumuza yok aykm davranl~ ~ekilleri, mimikler sokar.
Sabne yevirileri ba~langlytan itibaren te~vik eder. Me~rutiyetten sonra
resmi ve iizel yeviriler devam eder. Maarif nezarete telif ve terciime heyeti kurmu~tur. Curnhuriyetten sonra Maarif vekaleti aynl heyeti devam ettirir. Ziya
Giikalp ba~kamdlr. Komisyonun gayesi, biiyiik eserleri halka yaymak. Bu, Ahmet Midhat Efendi tarzmm ve anlaYl~mm devamldlr.
Hasan Bedrettin, Avanzade M. Siileyman, Hiiseyin Cahit, (kiitiiphane de
kurdu) Haydar Rifat, Semiha Cemal (Bedri Giiknil), Saziye Berin Kunt.
Tanzimat sonraSI yeviri faaliyetimizi Ulken, tesadiif bulur. Bu geli~igiizel
lik, giinliik ihtiyaylara giire yapllan, iizensiz, siiratli yeviriler fazla tesir etrnemi~tir der. "Terciimenin yalmz bir nakil i~i ohnaYlp, adeta yeni bir eser vermek
oldugu ekseriya unutuldugu iyin ciimleler aynen yevrilmekte ve Tiirkye iisluba
sokulmamaktadlr. Kanaatimce bu dil aykmhgl, okuyucuyu terciime eserlerden
sogutmaga sebep oldugu iyin, teferruata ait terciime ihmallerinden yok daha
zararhdlr. Uyiinciisii de terciimelerin yaplhp blrak!lmasl, okuyucuya tamtmak
iyin hiy bir te~ebbiise girilmemesidir. Ne mubarrir, ne tabi terciimeleri yazmak
i~inin, meydana getirmek kadar miihim oldugunu dii~iinmiiyor." (s. 382)
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"Suurlu, te~kilath ve tam bir tereiime zaten ba~laml~ olan tesirleri en
uyamk ve en haZlfllkh bir ~ekilde kabul etmege miimkUn kllar. Te~kili\th ve tam
bir tereiime demek, bugiiniin biiyiik fikir ve sanat eserleri yanmda biihln sanat ve
felsefe klasiklerinin yer tutmasl demektir.
Bundan dolaYl ieab eder ki bizim tereiime serilerimiz ve bu i~i iizerine alan
heyetlerimiz, kar~lhkh kontrol ve tenkidi kabul eden kollektif te~ebbiislere
girsinler; ve edebiyat, felsefe, klasikler, ihtisas bilgileri, popiiler eserler halinde
be~ biiyiik ziirnreyi birbirinden aYlrarak onlardan her birine ait lazlm gel0n
ehemmiyetle ayn ayn iisluplarda ve tarzlarda nakiller yapsmlar. Ve yine ieab
eder ki bu te~ebbiislerin eksikleri haurlatllsm; onlann kendi milletimize ait en
haYlrh bir yol iyin atllml~ adlmlar oldugu dii~niilerek Ylkmak ve engel olmak
iyin degil, fakat diizeltmek ve yolu kolayla~tlflnak iyin tenkitler yaplism. Nakil
i~i, en sonda ula~llan ~erefli ve sakin bir hedef degil, goniilsiiz, yorueu ve dikenIi bir yoldur. Ehramlan kurmak degil, fakat onlann kurulabilmesi iyin slftmda
ta~ ta~lmaktlr,"

Hilmi Ziya Ulken, "Hakikate"h unutulmayacak ~eyler yapmak iyin kendini
unutJnaya razl olmahdlr" demektedir. (Uyam~ Devirlerinde Tereiimenin Rolii, s.
385).
Hilmi Ziya'mn bu tiir kotii yevirilerin etkisiz oldugu gorii~iine katllmlYorum. Kohl yeviriler maalesef kohl ornekler olmu~lardlr. Sonraya kalmasalar da
bazl motiflerin, davram~ ~ekillerinin, eiimle yapllarmm, soyleyi~ ~ekillerinin ve
yanh~lann yaygmla~masma ornek olmu~lardlr.
Sistemli yeviri planlanmn yapllmasl gorii~iine gelinee, temelde dogru olan
bu gorii~ ne yazlk ki uygulamada beklenen sonueu vennemektedir. <;:iinkii her
~eyden once, bu i~leri yapacak di) bilenler azdlr. Dil bilmek, iyi yeviri yapabilmek anlamml ta~lmaz .. Kaldl ki, yabanel. dil bilen ve yeviri yapabilecek
yetenektekilerden ba~ka i~ler de beklenir. Sonuyta en iyi yerine ozetler veya kohl
yevirilerle yetinilir. Aym eserin birden fazla yevirisi de yamltlel olmamahdlr.
Devletin bastlrdlgl eserin bir ba~ka adla yevirisi ve kopyasl ozel kitapevlerince
. de yaYlmlanlr. Bunun amaCl tiCaridir. Fakat bu durumlarm mutlaka sosyolojik
ayldan da ineelenmesi gerekir. Bizdeki en onemli yeviri faaliyeti Hasan Ali
Yiieel'in ba~latt1g1 MEB klasiklerinin yevirisidir. Daha once CHP gosteri yaymlan, Halkevlerinin yaYlmlan ozet ve uyarlamalara dayamr. Yalmz bu arada
siitlmlanm edebiyata ayan gazetelerin yeviriyi ihtiyay haline getinni~ olduklanm
da unutmayahm. <;:eviri tiyatro metinleri Cumhuriyet doneminde gazetelerde
yaYl1nlanmazsa da - Tanzimat doneminde tiyatrolar yaYlmlamyordu- onlar
hakkmda aynntlh yorumlar gazetelerde yer ahr. Bu konu hemen hemen hi, ele
ahnmaml~tlr. <;:eviri eserler hakkmda yorum ba~lar. Okuyucu yeni fikirlerle,
hayat ~ekilleriyle, modalar ve ideolojilerle kar~!la~lr.
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Shakespeare'in Macbeth yevirisi hakkmda Niivid Oziidogru ile Sabahattin
Eyiiboglu'nun tartl~malan yeviri kuramlan ve uygulamasl ile ilgili yok canl! ve
iinemli bir tartl~ma idi. Ne yazlk ki dergi sayfalannda kahp gitti.
Niivid Oziidogru'nun yok yerinde olan uyanlan, kendisinin yaphgl yevirilerde ne kadar uygulayabildigi de' ayn bir ara~tmna konusu. Necati Cumah'nm
Nalmlar adh yevirisi bir iimek tutulabilir. Tiirk havasml vermek iyin mutlaka
Allah kelimesini ihtiva eden deyimleri muhafaza etmek gerekmez: Zira bu
eserde Allaha lsmarladlk, Allaha emanet 01, Allah kahretsin vs. komik olsun
diye siiylenmez, giinliik konu~ma dilinin bir paryasldlr. Halbuki ingilizce yeviride bunlarm Tiirkye blrakIlmasl, birkay tekrardan sonra insam giildliriiyor ve
amacmm dl~mda kullamlml~ oldugu anla~lhyor.
<;:eviri eserler bir toplumun dl~ diinyaya ayllmasldir. Anten gibi. Hele
geymi~ giinlerde, yabanci dillerin biiylesine yaygm ~ekilde bilinmedigi ve kitle
i1eti~im araylanmn diinyamlZl biiylesine kiiyiiltJnedigi giinlerde yOIf ayn bir
iinemi yard!.
'
Bir eserin eski yevirileriyle yok yakm tarihlerde

yapllml~

yevirilerinin

kar~Ila~tmlmasl, zevkli bir ara~hrmadlr. ilk Shakespeare yevirilerinden olan

Yanlz$flklar Komedyasl'nm Hasan SlIT! yevirisi ile yIllar sonra Avni Givda'mn
yevirisi konu~ma dilinden aynlmayan komedilerde dilin ne kadar az degi~tigini
giistermesi baknmndan iinem ta~lrl. BaZI yevirilerin birbirinin aym olmasl ise
bazen akla acaba yeviri yabancl dilden degil de, hazlr Osmanhca metinlerden mi
yapIldl sorusunu getirmektedir. Abdullah Cevdet'in ba~anslz yevirileri, sonraki
yIllarda yeviricisinin adl zikredilmeden sahneye uyarlamrken onun yaphgl bazl
yanh~lardan bu durum tesbitedilmi~ ve basmlmlzda i~lenmi~tir. Ancak bu tiir
davram~lar iyin mutlaka eski metinler gerekmez. EdebiyatImlzda tenkit yoklugu
maalesefba~kasmm eserini kendine mal etJne ah~kanhklarlm baZlyeviricilerimize vermi~tir2. Bu rur ara~tIrmalann telif haklan aylsmdan da ta~ldlgl iinem
a~ikardlr. Fakat bunun pek soz konusu olmadlgl giinlerde de Yanh~hklar Komedyasl ile Fahir iz'in Viyana Milli Kiitiiphanesi'nde bularak yaYlmladlgl
Tiirkye oyun arasmda biiyiik bir yakmhk vardlr. Halk kiiltiiriinden gelen yizgilerin aglrhk ta~ldlgl eseri bir Shakespeare veya Moliere uyarlamasl olarak
dii~iinmek zordur.
Cumhuriyetin i1anmdan sonra yapIlan yevirilere gelince tiyatro yevirileri
yine sahnelerin istedigi gibi devam etJni~tir. Bunlann kolay uyarlamalan Ise
daima tenkit konusu olmu~tur.
inci Enginiin, Tanzimat Dcvrindc Shakespeare Tcrciimclcri vc Tcsirlcri, LO. Edcbiyat Fakiiltcsi Yaymlan
No. 2577, istanbul 1979, s. 43-56.
2 Bir omck olmak iizcrc Yusuf Mardin'in ~cvirisinin birka~ Yll sonra Adli Moran tarafmdan aynell yaymlanml~ olmaslnl zikrcdcbilirim.
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Her tiyatroda nelerin yevrildigi, maalesef ara~tlrmalann yetersizligi yuztinden elimizde degildir. Kaldl ki bti tiyatrolann ar~ivlerinin olup olmadlgl,
varsa bile tiyatrolar daglidlktan Sonra 0 ar~ivlerin ba~ma nelerin geldigi meyhuldur. Bu yuzden bizim alammlzda ke~ifler daima mumkundur.
Ben tiyatronun icra yeri olan sahneden yok edebiyatm Uy temel tfrrfrnden
olan oyun metniyle ilgilendigim iyin basllml~ metinlerden siiz edecegim. Cumhuriyetin 50. ylil dolaYlslyla Milll Kuruphane Cumhuriyet Diinemi Turkiye Tiyatro BibliyografYasl adh bir eser Ylkardl. Eseri hazlrlayanlar Ahmet Borcakh ve
Gfrlten KOyer idiler. Bu degerli yah~mamn yeviri tiyatrolar aylsmdan ortaya
ylkardlgl sonuylar ~unlar.
Yabancl yazarlardan tiyatro tarihi (buna bale, opera gibi iiteki sahne
faaliyetieri de dahildir), oyun yazarhgl J , aktoriUk sana!!, yazarlar, eserler hakkmda mustakil incelemeler (sadece yevrilmemi~, Turk yazarlan tarafmdan da yazliml~!!r. Mina Urgan'm Macbeth'i (1965)). Bu rur eserler Turkiye'de yabancI filolojilerden mezun olanlann yap!!klan yeviriler ve incelemelerle artml~!!r. Tiyatro
da kUltur alammn iiteki klslmlan gibi bir frlkenin egitim faaliyetierinin dl~mda
kalmaz. Bu yazarlar arasmda Goethe, Shakespeare, <;:ehov, Dostoyevski, Schiller, Victor Hugo, Ibsen, Sophokies, Eugene Labiche, Mina Fethali Ahuntzade
(1950), Pu~kin, Gerhart Hauptmann. 1975 sonrasl bunlara eklenen pek yok yazar
vardlr ki yogu ingiltere ve Amerika'nm marjinal yazarlandlr.
Bu bibliyografya iilkelere giire tasnif edilmi~. inceledigimizde Alman tiyatrosundan Ingeborg Bachmann (I), Wolfgang Borchert (I), Bertolt Brecht
(10), Georg Buchner (3 iizellikle Danton'un iiliimii sahnelerimizde tekrar tekrar
yer alml~trr), Tankred Dorst (I), Friedrich Diirrenmatt (I), Gustav Freytag (1),
Max Frisch (1), Goethe (15), Chirtian Dietrich Grabbe (I), Giinter Grass (1),
Franz Grillparzer (3), Gerhart Hauptmann (5), Friedrich Hebbel (6), Bernt von
Heiseler (I), Franz Kafka (3), Georg Kaiser (I), Heinar Kipphardt (I Oppenhaimer olaYI), Heinrich von Kleist (6), Lessing (6), Emil Ludwig (I), F.K. Mor
(I), Hans Muller (1), Schiller (13), Arthur Schnitzler (2), Hermann Sudermann
(1), Ludwig Tieck (I), Peter Weiss (3, Marat, yev. Semiha Bedri Giiknil), Carl
Zuckmayer (1).
Amerikan tiyatrosu yazarlanna geiince bunlarm arasmda birer perdelik
oyunlann yer aldlgl toplu ne~irlerden siiz etmiyorum. Holm Abbott (I), Edward
Albee (1) Solom Aleichem (1), Robert Anderson (1. <;:ay ve Sempati), Donald
Bevan-Edmund Trzcinki (I), Georg Brooks- Walter B.Lister (I), Goetz (1),
Moss Hart, George Kaufmann (1), Lillian Hellman (1), John Herbert (1), Peter
3 Clifford Sax: Gem; Oylllf Yazanlw Mekillp 2. Bask!, tycv. Suat Ta~cr, Ankara 1964, 44
(ilk bask1 TIyatro Nereye Gidiyo/'! Sir Gelu,: p~yeS Yawrll/a Mektup (1959) adlyla.

S.,

Toplum yaY1l11an
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Howard-Cecil Broadhurst (I), George Kelly (I), Sidney Kingley (I), Rolf Lium
(Kemal. A play in three acts, isviyre, 1965), Arthur Miller (5), Richard N. Nash
(I), Eugene O'Neill (15), John Osborne (2), Edgar Allen Poe (I), Elmer Rice (I),
William Saroyan (3), John E.Steinbeck (1), Mark Twain (1), Bayard Veiller (1),
Thornton Wilder (5), Tennessee Williams (2). Bunlann yogu sadece Amerikan
tiyatrosunun modem yazarlan degildir. Onlann eserleri filimlerin de konusu
olarak lOok geni~ bir alana dagilml~tJr. 1929 iktisadl krizi, aile iyinde her tiirlii
duygularl ortaya ylkardlgl yok ilginy yorurnlarla insanlann param parya edildigi
ve aile kururnunun onemini kaybettigi, insanlarm aile iyinde bile birbirlerine
dii~manla~tlklan, bize yok yabancl goriinen bir diinyanm kapliann ayml~hr.
Bugiin artlk Amerikan tiyatrosunun sadece aile iyinde ba~layan dii~manhklarm
degil, toplurndaki kademeler, ziimreler, renkler, keseler arasmdaki yatl~malan da
sahnelerimizde gonnekteyiz. Bu baklmdan yok Amerikan olan Sam Shepperd'm
Tiirkiye'deki Odenekli tiyatrolarda oynanmasl Amerikahlan bile ~a~lrtmaktadlr.
Amerika'da bir iy sava~ sonucu birlikte ya~amayl ogrenmeye kalkan beyazlarla
zencilerin hikayeleri, sanki bizde bOyle bir sorun vannl~casma sahnelerimizde
adeta zorla "otekiler" yaratmak amaclyla oynanrm~tlr. Bazl giiniimiiz geny Tiirk
yazarlannda bunlann etkilerini bulmaktaYlz.
Azerbaycan tiyatrosundan Mirza Feth Ali, Bulgar Tiyatrosundan Kotov bir
giildiiriisiiyle eserleri Tiirkye'ye yevrilmi~ kom~u iilkelerin yazarlarl(hr.
<;:ekoslovak tiyatrosundan Karel <;:apek (2), Jaroslov Hasek Asian Asker
$vayk ile temsil edilmi~tir.
Franslz tiyatro yazarlanna gelince bunlann saylsl yok. Bir k,sm, da uyarlarna. Bu uyarlamalardan bir k,smmm yazan bile bilinmiyor. Onlan listeme dahil
etrnedim. Edmond About (I), Marcel Achard (2), Adamov (I), Denys Amiel (2),
Jean Anouilh (10), Louis Artus (I), Alfret Attis-Alfred Natanson (1), Jacfues
Audiberti (1), Emile Augier, Jules Sandeau (1), Marcel Ayme (3), Andre Barde
(1), Herye Bataille (1), Beaumarchais (2Figaro'nun diigiinii, Sevil Berberi) Hery
Becque (1), Joseph Bedier (1), Jean Jacques Bernard (2), Tristan Bernard (5
uyarlama), Andre Bisson (3), Leon Bonneff (1), Karen Bramson (I), Eugene
Brieu (2), Albert Camus (4), Marcelle Capron (1), Alfred Capus (I), Georges
Clemenceau (1), Jean Cocteau (4), Franyois Coppee (1), Corneille (6), Georger
Courteline (1), Curel (2 uy.) Alphonse Daudet (2), Jacques Deval (3), Marguerita
Duras (I), Alfred Duru, Henri Chivot (I), Henri Duvernois (1), Claude Farrer
(I), Roger Ferdinand (1), Georger Feydeau (1), Anatole France (I), Jeanne
Galzy (I), Alfred Gehri (1), Jean Genet (Hizmett;iler, 1964'te yevrildi ve
oynandl. <;:iinkii bir sanat faaliyeti olarak sunuluyordu. Etrafmda miistehcen bir
eser olarak ilgi uyandlnnaya kalkmaml~tl.) Paul Geraldy (2), Jean Giroudoux
(5), G. Gluck (I), Gobineau (I), Gabriel 'Hervelliez (l), Victor Hugo (6), Eugene
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Inesco (9), Max Jacob (I), Alfred Jarry (1, Kral Ubii) Hery Kistemaeckers (1),
Eugene Marin Labiche (10), Lean de Letraz (I), Sylvie Luneau-Roger Coggio
(I, Gogol'un Bir Delinin Hatlra Defieri), Maurice Maeterlinck (8), Xavier de
Maistre (1), Marivaux (4), Antony Mars (2), Max Maurey (2), Andre Maurois
(I), Prosper Merimee (5), Octave Mirbeau (2), Moliere (78), Henry de
Montherlant (2), Alfred de Musset (15), Andre Mycho (I), YvanNoe (I), Andre
Obey (I), Marcel Pagnol (4), Edouard Pailleron (I, Halit Ziya'mn adaptesi),
M.Piechaud (I), Charles Prost (I), Racine (II), Jules Benard (2), Jules Romains
(3), Edmond Rostand (2 eser Cyrano de Bergerac - aym tarihlerde NaZlm
Engin'in gevirisi tutmaml~ olmah ki, Siyavu~gil'in gevirisi 5 kere basI1ml~,
Yavru, Vivtorien Sardou (I), Jean Sartene (I), Jean Paul Sartre (16), Alfred
Savoir (I), Eugene Scribe (2), Sialev (I), O. Simec (I), Jean Tardieu (I), Louis
Verneuil (I), Alfred de Vigny (I), Charles Vildrac (3), Rene Wahl (2), Pierre
Wolff (1), Mirande Yves (I).
Hint Tiyatrosundan Kalida9a (I), Rabindranath Tagore (4).
ingiliz Tiyatrosundan: Enid Bagnold (I), James Matthew Barrie (4), Lord
Byron (I), Noel Coward (2), Charles Dyer (I), Thomas Steams Eliot (2), James
Elroy Flecker (I), Brian Friel (I), John Galswortby (2), Gerdyner (5. Hepsi
Bellm Sami gevirisi ve Amerikan Misyoner Heyeti yaymlan), Oliver Goldsmith
(I), Harley Granville-Barker (I), Graham Greene (I), Christopher Mar lowe (3),
Somerset Maugham (6), Alepander Allan Milne (I), Harold Pinter (2), John
Boynton Priestley (2), Shakespeare (77), George Bernard Shaw (14), John Van
Druten (1), Sutton Vaneel), John Webster (I), John Whiting (I), Oscar Wilde
(6), Sandy Wilson (I).
irlanda Tiyatrosundan Samuel Beckett (3), Brendan Behan (I), Lady
Augusta Greory (3), Sean O'Casey (2), John Millington Synge (4)
iskandinav EdebiyatI. Bjornson (I), Henrik ibsen (II), August Strindberg
(6).
Garcia Lorca (7) tek ba~ma ispanyol tiyatrosunu temsil etrnektedir.
italyan tiyatrosundan: Giuseppe Achille (I), Alfieri (I), De Filippo (I),
Goldoni (13), Carlo Gozzi (I), Niccola Machiavalli (1), Curzio Maiaparte (I),
Manzoni (I), Luigi Pirandello (7).
Latin tiyatrosundan: Plautus (22), Seneca (I), Terentius (II)
Macar Tiyatrosu Csiky (I), Herczeg (2), Kisfaludy (1), Lengyel (1),
Molnar (1), Szigligeti (1).
Rumen tiyatrosundan: Blaga (1), Caragiale (2)
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Rus tiyatrosu Andreyev (2), <;:ehov (16), Dostoyevski (2, Budala ve SUi; ve
Ceza'dan uyarlama yevirileri), Fonvizin (3), Gogol (II), Gorki (5), Griboyedov
(1), Maiakovski (1), Ostrovski (3), Pu~kin (3), Tolstoy (3), Turgenyev (5).
Slrp Tiyatrosunda Bulatoviy'in Godot Geldi (1970).
Yunan tiyatrosundan: Aeschylus (5), Aristophanes (7), Euripides (12),
Aleksandros Ma9as (1), Menelaos Mavridis (I, Fareli Koyiin Kava!clsl, gev.
Necdet Mahfi Ayral, 1963), Nozika (I), Platon (I), Sophocles (16).
I Edward Albee (1)
I Friedrich Diirrenmatt (I),
I Heinar Kipphardt (I. Oppenhaimer olaYl)
I Jean Genet (Hizmet,iler, 1964'te gevrildi ve oynandl. <;:iinkii bir sanat
faaliyeti olarak sunuluyordu. Etrafmda miistehcen bir eser olarak ilgi uyandlrmaya kalkmaml~tJ.)
I Robert Anderson (1. <;ay ve Sempati)
I Slrp Tiyatrosunda Bulatovi9'in Godot Geldi ( 1970).
2 Beaumarchais (2, Figaro'nun Diigunii, Sevil Berberi) Hery Becque (I),
2 <;:ekoslovak tiyatrosundan Karel <;:apek (2), Jaroslov Hasek Asian Asker
$vayk ile temsil edilmi~tir.
2 Dostoyevski (2, Budala ve SUI' ve Ceza'dan uyarlama gevirileri)
2 Edmond Rostand (2 eser Cyrano de Bergerac -aym tarihlerde. Nazlm
Engin'in I'eviresi tutJnaml~ olmah ki, Siyavu~gil'in I'evirisi 5 kere bas!lml~,
Yavru Kartal, I'ev. Siyavu~gil)
2 Eugene Scribe (2),
2 Harold Pinter (2)
2 John Boynton Priestley (2)
2 Noel Coward (2)
2 Sean O'Casey (2)
2 Tennessee Williams (2).
2 Thomas Stearns Eliot (2),
3 Charles Vildrac (3)
3 Chlistopher Marlowe (3)
3 Franz Kafka (3)
3 Georg Buchner (3 ozel1ikte Danton'un oliimii sahnelerimizde tekrar
tekrar yer alml~tJr.)
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3 Jacques Deval (3),
3 Jules Romains (3)
3 Marcel Ayme (3)
3 Ostrovski (3)
3 Peter Weiss (3 Marat, vev. Seniha Bedri Goknil)
3 Pu~kin (3)
3 Samuel Beckett (3)
3 Tolstoy (3)
3 William Saroyan (3)
3 Lady Augusta Greory (3)
4 Albert Camus (4)
4 James Matthew Barrie (4),
4 Jean Cocteau (4)
4 John Millington Synge (4)
4 Marcel Pagnol (4)
4 Marivaux (4)
4 Rabindranath Tagore (4).
5 Aeschylus (3 eser)
5 Arthur Miller (Bedel, Butun Ogullanm, Cad, Kazanz, Sat,cznzn Glumu
ile sahnelerin de vazgevemedigi yazarlardan. Etkisi eserlerinin sinemaya almmaslyla da artmwtJr. Aym durum Arzu Tramvay,'mn yazan Tennysee Williams
ivin de geverlidir.
5 Gehart Hauptmann (5),
5 Gerdyner (5. Hepsi Belkls Sami vevirisi ve Amerikan Misyoner Heyeti
yaymlan)
5 Gorki (Ayaktaklml arasmda, Ana etkili oyunlar, 4 oyun)
5 Jean Giroudoux (5 eser)
5 Prosper Merimee (4 oyun)
5 Thornton Wilder (4 eser. Bizim $ehir, Kasabamlz gibi oyunlanyla bazl
yazarlanmlZln eserlerini andmnaktadlr. Mahallile~me)
5 Tristan Bernard (5 uyarlama),
5 Turgenyev (5).
6 August Strindberg (5 eser)
6 Corneille (5 eser)
6 Heinrich von Kleist (6),
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6 Lessing (6)
6 Oscar Wilde (6)
6 Somerset Maugham (6)
6 Victor Hugo (4 eser)
7 Aristophanes (7 eser)
7 Garcia Lorca tek ba~ma ispanyol tiyatrosunu temsil etmektedir (5 eser)
7 Luigi Pirandello (6 oyun)
8 Maurice Maeterlinck (7 eser)
9 Eugene Ionesco (7 oyun)
10 Bertolt Brecht (7 eser)
10 Eugene Marin Labiche (10 eser)
10 Jean Anouilh (8 eser. Antigone 3 yeviriyle)
II Gogol (6 oyun. Miifetti$'in baskilan ve etkisi yok. Palto ise unutulmaz
eserlerden)
II Henrik ibsen (geser)
II Racine (ll kiilliyar)
II Terentius (7 eser)
12 Euripides (10 eser)
13 Goldoni (10 eser)
13 Schiller (turandol 10 eser)
14 George Bernard Shaw (12 eser. Eserlerinin hepsi son yIllarda yevrildi
ama sahnelerimizin sevdigi bir yazar olamadl.)
IS Alfred de Musset (12 eser)
IS Eugene O'Neill (l~ Araya Giren Garip Oyun, Elektra'ya Yas Yara$zr)
IS Goethe (6 eser) J:.
6 <;ehov (II eser, Vanya Dayz, U<; K1Zkarde$, Vi$ne Bah<;esi ve Martz)
16 Jean Paul Sartre (9 eser)
16 Sophocles (7 eser)
22 Plautus (7 eser)
77 Shakespeare (26 kitap)
78 Moliere (40 eser)
Uyarlamalan yapanlar Mahmut Esat Yesari, Haydar Nami Ediskun, Avni
Candar, Re~at Nuri Giintekin gibi komedi yazarlan, hem de tiyatro oyunculandlr. Sonralan romanlardan yapllan uyarlamalar bulunmaktadlr.
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1960 sonrasmm en iinemli adl Tiirkye'ye biitiin eserleri yevrilmi~ oIan
Bertolt Brecht'tir. Bu yazann Tiirk tiyatrosunda hemen hemen biitiin eserIerinin
hem orjinaliyle hem de degl~ik yonunlanyla oynanmasl, eserIerinin tamammm
Tiirkye'ye yevri1mi~ olmasl dikkate deger sosyal bir viil{ladlr. Brecht'in durumunda bir ba~ka tiyatro yazan bulunmamaktadlr. Bunun ilk sebebi Brecht'in
Almanca bilen genyler arasmda okuldan tanmmasldlr ki, Tiirkyeye yevrilen
biryok yazarda bu dunun siiz konusudur.
Ikinci sebep "epik tiyatro" denilen bir yeni tiiriin kurucusudur. Epik tiyatroyu Brecht Dogu tiyatrosundan aldlgl ilhamla geryekle~tinni~tir. Yazarlanmlz,
oyunculanmlz epik tiyatroda kendi gelenegimizden de izler bulmu~landlr.
Brecht'i ve bizim geleneksel oyunlanmlzl geryekten bilen Haldun Taner ba~anh
epik oyun iimekieri venni~tir.
Uyiinciisii ve sonuncu iizellik ise dogrudan dogruya iilkemizdeki giiylii
Marksist propaganda idi. Biryok Marksist, sosyalist aydm Brecht'in bir sanatyl
oIup oImamaslyla iIgilenmiyor, onun Marksist yorumunun sahnelerde,
dolaYlSlyla basmda yer almasml arzuluyordu. Biiylece bir yazarm kaderi ile ideoloji propagandasl kan~ml~ oIdu.
Brecht ne iilyiide kitle1er tarafmdan sevildi ve Tiirk tiyatrosuna, kiiltiiriine
mill oldu sorusuna verecek cevablm yok. Bunun da incelenmesi lilzlm. HatIr iyin
bir diinem bazl eserlere ve yazarlara tahammiil edilmekle birlikte, bu tiir eserlerin yabuk a~mdlgml unutmarnak gerekir.
Son oIarak ~iiylece toplayabilirim:
I. Curnhuriyetten sonra tiyatro yevirisi daha sistemli bir ~ekilde Devletin
iinciiliigunde ba~Iaml~ ve yava~ yava~ miistakiI yaymevleri tarafmdan da devam
ettirilmi~tir. Bu sayede ancak giiniimiizde baZI yazariann biitiin eserleriyle
kar~Iia~abilmekteyiz. (Marlowe, Shakespeare samnm tamarnlanacak)
2. Bunlan yevirecek diI bilen ufuklarml geni~Ietmek isteyen yazarlar ve
yeviriciler kadrosu olu~mu~tur. ArtIk bu hizmetler para kar~Iilgl yapIlmaktadlr.
Yani emeklerini bu i~e harcayanlar artmakta ve bu i~ amatiirliikten kurtulmaktadlr.
3. Muhsin ErtugruI'un tiyatromuza yeki diizen vennesi, tiyatro biiliimlerinin kurulmasl da iyi eserlerin, klasiklerin iinemini ortaya ylkannl~tIr, Ancak
son zamanlarda, iizelIikle iidenekli tiyatrolar as II giirevlerinin dl~ma ylkarak,
yiinetmenlerinin fantezilerin uygulamakla me~guldiirler.
4. Tiyatro eserlerinin satmadlgl siiylenmekle birlikte, eskiden basllml~ hiy
bir tiyatro eserine ula~amazsmlz. Bu da yaYlmcIlann bu konuda pek dogru
siiylemediklerini giisterir.
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5. <;:eviri tiyatrolar ba$ka iilkelerin havasml bize getirirken aym zamanda
kendi meselelerimize de onlann giizliigu ile bakmamlzl saglaml$tIr. Lorca bu
baklmdan dikkati yeken bir omektir.
6. <;:ehov'un YlkIlan cemiyet, aile temalan ile Amerikan tiyatrosunun
cehenneme benzeyen aile ili$kileri bazl yazarlanmlzca i$lenmektedir. Bu eserlerdekine benzer hayat sahneleri, ki$iler edebiyatImlza sokulmu$tur. Bunlann
aynntIh bir $ekilde incelenmesi gerekInektedir.
7. <;:eviri eserler araclhglyla tiyatro eserlerindeki farkh uygulamalar ogrenilmi$tir. A~k Mektuplan'ndaki gibi.
8. Dilimize ve sahnemize en Uy eserler gelmi$tir. Ionesco, Beckett, Brecht
gibi. Bu yazarlann i$areti ile Ortaoyunu, Karagoz gibi kendi kaynaklanmlz
itibar edilmeye ba$lanml$tIr.
9. Gelenegin devanu ve kesilmesi konusu da bu yeviriler dolaylSlyla
tarll$llml$tIr.
10. Slogan tiyatrosu zaman zaman burun sahnelerimizi kaplaml~, batIda
geyici fanteziler olarak goriilen gazete tiyatrosu, i~yi tiyatrosu vs. bizde odenekIi tiyatro repertuarlanna ginni$tir.
II. Ozellikle cinsi konularda yirkin bir istismar yaygmla~ml$tIr. Bunun da
Odenekli tiyatrolarda yapIlmasl en azmdan rahatslz edicidir.
12. Sosyal yergilerde, Marksist propaganda bol miktarda i~lenmi$tir.
Bundan bizim yazarlanmlz da yararlanml~lardlr.
BUgUn tiyatromuzun iyinde bulundugu durum, yeviriler ve teliflerle edebiyat aylsmdan bence yararhdlr ve iyi bir noktadadlr. Ancak sahnelerimizin
klasik eserlerden yoksun blrakIlmasl, oyunculanmlzl ve yonetmenlerimizi
zaYlflatmaktadlr. Biiyiik eserlerle dU$up kalkInak sanatyllan gUylendirir. Bunu
sanatyllanmlZln yakmda farkedeceklerini umuyorum. Yurt dl$mda egitim goren
tiyatrocular da birtaklm modalara kapllmaktan kendilerini alamamaktadlrlar.
Ahmet Hamdi Tanpmar'm Yahya Kemal'in Paris'te bulundugu Ylliarda modalara
kapllmamasl kar~lSlnda $a$lrdlgml hatIrlayahm. Tanpmar, "ona hangi ilham
perisi yol gosteriyordu" diye sonnaktan kendisini alamaz. Dilerim bu rur ilham
perilerine sahip sanatyllanmlz salmemizi yeniden ihya ederler. Yeni bir Muhsin
Ertugrul'un ozlemi duyulmaktadlr. Ancak yapllmakta olan klasiklerin yevirileri
ge1ecek nesiller aylsmdan beni umutsuzluga dii~mekten ahkoymaktadlr.
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ABSTRACT

In this article, writer examines plays that translated in Republican Era in
an historical point of view. Author researches historical moments of these plays
from the beginning. She also argues studies in these fields from a critical perspective. The article that examines problems of translations brings up a list of
translation activities in the Republican Era. According to the writer, government
started translation activities systematically. Then it is carried on by publish
houses.
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