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ÇEVİRİ METNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN 
SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ: ‘THE ANGEL OF THE ODD’ 

‘L’ANGE DU BIZARRE’ VE ‘GARABET MELEĞİ’*

Ayşe AYHAN**

UNE ANALYSE SUR LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU TEXTE TRADUIT 
DANS LE CONTEXTE DE LA SOCIOLOGIE DE LA TRADUCTION: THE ANGEL OF 

THE ODD, L’ANGE DU BIZARRE ET GARABET MELEĞİ
Cette étude a pour objectif d’analyser conjointement les traductions en turc et en français de The 
Angel of the Odd d’Edgar Allan Poe, publié pour la première fois en 1844 dans Columbian Maga-
zine. La première traduction en français du récit sous le titre L’ange du bizarre a été réalisée par 
Charles Baudelaire et publiée en 1860 dans Histoires extraordinaires réunissant les nouvelles de 
Poe ; quant à la traduction en turc dudit récit, intitulé Garabet Meleği a été publiée près d’un siècle 
et demi plus tard, en 2000 par Ümit İnginar et Ahu Sıla Bayer. Se livrant à une analyse comparative 
et descriptive du discours du récit, l’auteur explore les caractéristiques textuelles du texte source 
et les stratégies de traduction employées dans les textes cibles d’une part, et essaie en dépassant le 
niveau inter-textuel de se concentrer sur les conditions sociales dans lesquelles les textes cibles ont 
été produits. L’étude vise en outre à comprendre dans quelle mesure les conditions et les relations 
sociales ont influencé la production de textes cibles. La sociologie de la traduction se concentre sur 
le traducteur en tant que médiateur culturel qui effectue des activités de transfert interculturel, oc-
cupant ainsi une position centrale dans les processus de traduction et de réception. Par conséquent, 
les facteurs qui déterminent les décisions du traducteur tout au long du processus de traduction et la 
position du traducteur dans le système littéraire traduit ont une valeur significative dans l’évaluation 
de la traduction. Étant donné que l’étude fait une évaluation descriptive comparative du texte source 
et des textes cibles, elle prend en considération également les approches théoriques et pratiques de 
la critique de la traduction et se demande comment une perspective sociologique pourrait contribuer 
à l’évaluation de la traduction et permet de renouveler les conceptions de la traduction et la vision 
du traducteur.
Mots-clés: Edgar Allan Poe, The Angel of the Odd, L’Ange du bizarre, Garabet Meleği, sociologie 
de la traduction, conditions de production, critique de la traduction, analyse du discours

AN ANALYSIS ON THE CONDITIONS OF THE PRODUCTION OF THE TRANSLATED 
TEXT WITHIN THE CONTEXT OF THE SOCIOLOGY OF TRANSLATION: ‘THE AN-

GEL OF THE ODD’ ‘L’ANGE DU BIZARRE’ AND ‘GARABET MELEĞİ’
This paper aims to analyze ‘The Angel of the Odd’ by one of the most important and influential 
American writers of the 19th century Edgar Allan Poe, along with a Turkish and a French translation 
of the story. ‘The Angel of the Odd’ was first published in 1844 in Columbian Magazine. The first 
French translation entitled ‘L’ange du bizarre’ was translated by Charles Baudelaire and published 
in 1860, and the first Turkish translation ‘Garabet Meleği’ was published almost a century and a 
half later in 2000. Based on a comparative and descriptive discourse analysis, the study explores the 
textual features of the source text and the translation strategies employed in the target texts on the 
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one hand, and, on the other, it tries to go beyond the inter-textual level and focuses on the social re-
lations within which target texts are produced and the social conditions that circumscribe them. The 
study further aims to understand if the social conditions and relations influenced the production 
of target texts to a certain extent. Sociology of translation focuses on the translator as a cultural me-
diator who performs intercultural transfer activities, having a very significant and central position in 
the translation and reception processes. Therefore, the factors that determine, influence, and trans-
form the translator’s decisions throughout the translation process and the translator’s position in the 
translated literary system are of significant value in the evaluation of translation. Since the study 
makes a comparative and descriptive evaluation of the source and the target texts, it also reviews 
the theoretical and practical approaches to translation criticism and questions how a sociological 
perspective contribute to the evaluation of the translation.
Keywords: conditions of production, translation criticism, sociological perspective, The Angel of 
the Odd, Edgar Allan Poe, discourse analysis 

Giriş  
Çeviribilimin özerk bir disiplin halini alması, alanının ve kapsamının belirlenmesi, ku-

ramsal ve uygulamalı alanlarda gelişip genişlemesi, betimleyici çeviribilim çalışmaları, çeviri 
kuramları, çeviri tarihi, çeviri eğitimi ve çeviri eleştirisi gibi birçok alanda farklı ve yenilikçi 
çalışmaların yapılmasına olanak verdi. 1990’lı yıllarla birlikte çevirinin yalnızca dilsel bir 
olgu olarak değil ancak sosyal, kültürel ve ideolojik bir çerçevenin ya da bir kültür sisteminin 
parçası olarak ele alınıp incelenmesiyle birlikte hem disiplinin kapsamı genişledi hem de araş-
tırma nesnesinin faklı bakış açıları ve yaklaşımlarla daha da katmanlı biçimde sorgulanmasına 
olanak sağlandı. Daha sonraları çevirinin toplumsal olgular tarafından düzenlenen bir edim 
olarak ele alındığı bir araştırma alanı olarak kavramsallaştırılan çeviri sosyolojisiyle birlikte 
hem çeviri ediminin toplumsal dizgeye ait eyleyiciler tarafından meydana getirildiği hem de 
çeviri olgusunun kaçınılmaz biçimde toplumsal kurumlarla ilişkide olduğu vurgulandı.1 Bu 
yaklaşım ekseninde çevirinin hem süreç hem de ürün olarak bir inşa olduğu ve bu sürece ve 
ürüne etki eden tüm eyleyicilerin ve mevcut ilişkilerinin ve bu ilişkilerin meydana gelme-
sindeki koşulların değerlendirilmesi önemli bir hal aldı. Çeviri değerlendirmesi konusunda 
karşılaştırmalı olarak yapılan betimleyici çözümlemeler, çeviribilim alanında çeviri eleştirisi 
bağlamında kavramsallaştırılmakta, aynı zamanda farklı çalışmalarda çeşitli kuramsal çer-
çeveler ve yöntemsel yaklaşımlarla “çeviri incelemesi”, “çeviri değerlendirmesi” adı altında 
tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı da Edgar Allan Poe’nun ‘The Angel of the Odd’ (1844) 
adlı öyküsünün Fransızca ‘L’ange du bizarre’ (1860) başlıklı çevirisi ve Türkçe ‘Garabet Me-
leği’ (2000) başlıklı çevirisini metin bağlamında özellikle öyküdeki meleğin konuşma diline 
odaklanarak karşılaştırmalı olarak incelemek ve bununla birlikte erek metinleri çevreleyen 
koşullara, çevirmenlerin birer kültürel eyleyici olarak sahip oldukları konuma ve bu metin 
dışı ögelerin metnin üretimini nasıl etkilemiş olduğuna ilişkin bir değerlendirme sunmaktır. 

James S. Holmes’un (1972) çeviribilimin uygulamalı alanının bir bölümü olarak ta-
nımladığı ve çeviribilimde önemli bir araştırma alanı olan çeviri eleştirisi de çeviribilim-
de yaşanan tüm bu gelişmeler ışığında tartışılmaya devam edilmektedir. Holmes, çeviri 
eleştirisi bağlamında şu görürüşünü ileri sürer:

[ç]evirinin yorumlanması ve değerlendirilmesi kuşkusuz nesnel bir çözümlemenin 
kapsamının dışına kaçacak ve eleştirmenin sezgisel, izlenimsel tavırlarını, tutumları-
nı yansıtmaya devam edecektir. Ancak çeviribilimcilerle çeviri eleştirmenlerinin ara-
sında bağlantı olması, bu sezgi öğesini daha kabul edilebilir bir düzeye indirecektir.2 
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Holmes’un konuya ilişkin yukarıda belirtilen yaklaşımını ortaya koymasından bu 
yana çeviri eleştirisinde nesnel değerlendirmenin ve eleştirmenin öznel yaklaşımlarının 
ne ölçüde eleştiriye yansıyacağı günümüzde de tartışılmaya devam eden bir konu ol-
maya devam etmektedir. Raymond von den Broeck’ün çeviri eleştirisine ilişkin görüşü 
de çeviribilim alanı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan değerlendirmenin sınırlarının 
ve gerekliliklerinin dikkatle belirlenmesi gerektiğini vurgular.3 Günümüzde çeviri eleş-
tirisinin hem ürüne hem de sürece odaklanıp ürüne ve sürece ilişkin bilgi ve bulgula-
rı değerlendirerek varılan nesnel yargılarla birlikte eleştiri yapma işine girişen kişilerin 
öznel, izlenimsel düşüncelerinden oluştuğu görüşü ağır basmakta olsa da sırf çevirideki 
yanlışları bulup çıkarma amacında olduğu görülen ya da bir kaynağı ve gerekçesi bulun-
mayan övgülerle dolu eleştirilere de rastlamak mümkündür. Çeviri eleştirisinin günü-
müzdeki konumu bir ölçüde hala çoğu kitap, dergi ve/veya gazetede yayımlanan çeviri 
eleştirilerinin, eleştiri yapan kişinin övgü ya da yergi sözcüklerinden oluşan yargılarını 
kaleme aldığı, betimleyici söylem, gösterge ve çeviri çözümlemesinden uzaklaşabilen ve 
yanlış saptamaya yönelebilen biçimde olduğu görülebilir. Bunun yanında eleştiriye konu 
olan eserin bir çeviri ürün olmasına hiç değinilmeden kaynak metin incelemesi yapılı-
yormuşçasına kaleme alınmış eser tanıtım ve inceleme yazılarının da çoğunlukta olduğu 
söylenebilir.  Çeviri eleştirisi ister hata bulma ve çeviriyi “iyi”, “kötü”, “yanlış”, “doğru” 
olarak tanımlamak şeklinde olsun; ister geniş kapsamlı değerlendirme, metni çözümleme 
ve bulguları belirli bir yaklaşım çerçevesinde gerekçelendirme şeklinde olsun, neyin eleş-
tirildiği ve eleştirinin nasıl yapıldığı büyük ölçüde belirli eleştiri modelleri ve çeviri eleş-
tirisi işine girişen kişinin uygulamayı tercih ettiği kuramsal yaklaşımlar ve yöntemlerle 
ilişkilidir. Çeviri eleştirisi konusunda kuramsal çerçeve çizen ve  yöntemsel yaklaşımlar 
sunan birçok araştırmacı (Popovic, 1970; van den Broeck, 1985; Berman, 2000; Reiss, 
2000) çeviri eleştirisine yönelik çeşitli modeller önermiştir. Newmark4, çeviri eleştirisinin 
kuram ve uygulama arasındaki bağ konuma işaret ederek çeviri eleştirisi yapacak kişi-
nin metin değerlendirme ve kuramsal çerçeveler ve yöntemsel yaklaşımlar arasında ilişki 
kurmasının önemine değinirken Reiss5, yerinde bir çeviri değerlendirmesi yapmak için 
yeter derecede kabul gören ve düzenli biçimde yapılandırılmış nesnel ölçütler belirleme-
nin gerekliliğinden söz eder. Popovic6, çeviri çözümlemesinde deyiş kaydırma kavramını 
önererek çeviri değerlendirmelerinde oldukça yararlanılan yöntemsel bir yaklaşım sun-
muştur. Van den Broeck7, çeviri eleştirisi modelinde kaynak ve erek metinlerin karşılaş-
tırmalı betimlenmesi ve incelemeye kaynak metinden başlanması gerektiğini önerirken, 
Berman8, öncelikle ele alınması gerekenin erek metin olduğunu belirtir. Daha genel bir 
çerçeve için çeviri eleştirisinin önemine ilişkin bir yaklaşım sunan Antoine Berman’ın9, 
özenli bir inceleme yapıldığında eleştirinin çevirideki ‘gerçek’i ortaya çıkardığını ileri 
sürdüğü çalışmasına da bakılabilir.

Çeviri eleştirisinde, hiç şüphesiz, sadece betimleyici çeviri çözümlemesi değil çeviri 
metnin ve çevirmenin içinde bulunduğu sosyolojik, kültürel, ideolojik ve ekonomik boyut-
lar da dikkatle ele alınmalı; çevirileri çevreleyen üretim koşulları, çevirmenlerin kültürel 
eyleyiciler olarak sahip oldukları konum ve bu metin dışı ögelerin metnin üretimini nasıl 
etkileyebildiği de değerlendirmede göz önünde bulundurulmalıdır. Berman’ın “Toward a 
Translation Criticism”10 çalışmasında çevirmeni bir sosyal özne olarak vurgulaması ve çe-
virmenin çeviri sürecindeki konumuna işaret etmesi, çeviri eleştirisi bağlamında çevirme-
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ne de odaklanan bir yaklaşım sunması açısından önemlidir. Bununla birlikte, çevirmenin 
konumunu vurgulayarak çeviri ürünün üretiminde eyleycinin etkisine işaret ederek çeviri 
eleştirisine sosyolojik bir yaklaşım sunduğu da ifade edilebilir. Çeviri eleştirisine getirilen 
sosyolojik yaklaşım, çeviri metin üretiminde çevirmenlerin kültürel aracılar ve eyleyiciler 
olarak tüm çeviri ve alımlanma süreçlerinin oldukça önemli ve merkezi bir konumda bulu-
nan bir parçası olduğunu işaret etmektedir ve çeviri metin değerlendirmesi, metni ve aynı 
zamanda çevirmeni çevreleyen koşulları incelemeden oluşturulmuş sayılamaz. Çevirmen-
ler, kültürel aracılar olarak kültürel ve sosyal alanlarda; farklı diller aracılığıyla ve uzamsal 
sınırlarda aktarım etkinlikleri gerçekleştiren eyleyicilerdir. Bu nedenle çevirmenlerin çeviri 
sürecinceki kararlarını belirleyen, etkileyen ya da dönüştüren etkenler ve çevirmenin yazın 
dizgesinde almış olduğu konum, çeviri değerlendirmesi bağlamında önem kazanır. Pierre 
Bourdieu’nün11 çeviribilim alanına çeviri sosyolojisi bağlamında girmiş olan habitus ve 
sermaye kavramları yukarıda söz edilen çeviri kararları ve çevirmenin konumu bağlamında 
kavramsal yaklaşımlar sunmaktadır. Habitus, “kişiselleşmiş toplumsal ve kültürel tarih”in 
bir ürünü, bir sonucu olarak ortaya çıkar.12 Bourdieu sosyolojisinde habitus, toplumsal-
laşmış bir öznelliktir ve çevirmenin habitusu çeviri süreçlerini, seçim ve çeşitli kararlar 
bağlamında şekillendirir. Bourdieu’nun sermaye kavramı da çevirmenlerin konumlanması 
ve yazın dizgelerindeki ilişkiler bağlamındaki etkinliği bakımından önemlidir. Sermaye ci-
simlenmiş haliyle birikmiş bir emek olarak tanımlanabilir. Bu kavramı eyleyicilerin içeri-
sinde bulundukları farklı toplumsal yapılardaki eylem ve hareketlerinde kullandıkları bir 
koz gibi algılamak da mümkündür. Ekonomik, sosyal, kültürel ve simgesel sermaye olarak 
karşılaşılabilen sermaye türleri, eyleyicilerin her an paraya dönüşebilecek kaynaklara sahip 
olması, içerisinde bulundukları ilişki-iletişim ağları, somutlaşmış bilgi sermayesi ve tüm 
sermaye türlerini içerisinde barındırabilecek olan ve böylece çeşitli alanlarda söz sahibi ve 
etkin olmayı sağlayan sermayeler olarak ifade edilebilir. Çalışmada karşılaştırmalı ve be-
timleyici bir çözümlemeyle birlikte erek metinlerin yayımlanma ve alımlanma sürecindeki 
eyleyicilerin konumu ve önemi de değerlendirileceğinden habitus ve sermaye kavramsal bir 
yaklaşım sunacaktır.

The Angel of the Odd: Öyküye dair
Şair, kısa öykü yazarı, editör ve edebiyat eleştirmeni de olan Edgar Allan Poe, 19. 

yüzyıl Amerikan edebiyatının en önemli ve etkileyici yazarlarından biri olarak anılır. Poe, 
19 Ocak 1809’de gezgin oyuncu bir çiftin çocuğu olarak dünyaya gelmiş olsa da üç yıl 
içerisinde hem annesi hem de babasının ölümünün ardından varlıklı bir tütün tüccarı olan 
John Allan ve eşi Frances Valentine Allan tarafından evlat edinilir. Allanlar’ın kendisi için 
planladığı tüccarlık kariyerinin aksine Poe, büyük hayranlık duyduğu Lord Byron’a öy-
künmektedir. Başarısızlık, kumar ve yoksulluk ekseninde geçen üniversite dönemi, okulu 
bırakıp Allan ailesinin yanına geri dönmesiyle sonuçlanır. Aile içinde yaşanan sorunlar ve 
yaşadığı kalp kırıklıkları Poe’nun bir şair olma arzusuyla evi terk edip çeşitli maceralara 
atılmasına yol açar. İlk eseri Tamerlane and Other Poems on sekiz yaşındayken yayımla-
nan ve Gammaz Yürek, Kuzgun, Morgue Sokağı Cinayetleri, Usher Konağı’nın Çöküşü 
gibi edebiyat klasikleri arasında anılan eserleri 1827 yılından itibaren çeşitli kaynaklarda 
yayımlanan Poe, modern dedektif öyküsünün yaratıcısı ve bilimkurgu türünün de öncü-
lerinden kabul edilmektedir.

66

 Frankofoni, 2021 / 1, Sayı 38, 63-80



Edgar Allan Poe’nun “The Angel of the Odd” başlıklı öyküsü ilk olarak Ekim 1844’te 
Columbian Magazine’de “The Angel of the Odd – An Extravaganza” başlığı ile yayım-
lanmıştır. Öykü, isimsiz bir anlatıcının bir adamın boğazına kazayla kaçan bir iğnenin 
ciğerlerine saplanması sonucunda birkaç gün içinde ölmesini anlatan bir gazete haberi 
okumasıyla başlar. Bu adam minik bir tüpün içine yerleştirdiği iğneli okları üfleyerek 
bir oyun oynamaktadır fakat bir keresinde tüpü yanlış taraftan üfleyince iğne boğazına 
kaçar ve adam ölür. İsimsiz anlatıcı bu haberi okuyunca hem gazetecilerin palavracılı-
ğına hem de insanların bu uydurma hikâyelere inanacak kadar saf olmalarına öfkelenir 
ve böyle uydurma haberlere asla inanmayacağına dair kendine söz verir. Tam bu sırada 
karşısında gövdesi şarap fıçısı ve şarap şişelerinden yapılmış tuhaf görünümlü bir yaratık 
belirir ve garip bir dil konuşarak kendisinin garabet meleği olduğunu ve bütün bu garip 
olayların uydurma değil doğru olduğunu söyler. Adam meleği başından savdıktan sonra 
biraz kestirmek ister fakat uykuya dalıp evinin yangın sigortasını yenileteceği randevuya 
gecikir tam da bu sırada minik bir farenin yanan mumu devirmesiyle ev birden alev alıp 
yanmaya başlar. Evden çıkmasının tek yolu dışarıdakilerin pencereye getirdiği merdiven-
dir fakat bu sefer de merdivenden tam inecekken aşağıdaki bir domuz merdivene çarpar 
ve merdiven devrilince adam da düşüp kolunu kırar. Daha sonraları evlenmeye karar 
verdiğinde yedinci kocasını da öbür tarafa göndermiş dul bir kadını hoş vaatleriyle tam 
ikna edecekken, kadın adamın peruk taktığını aslında kafasının kel olduğunu – yangında 
saçlarını kaybettiği için o günden itibaren peruk takmak zorunda kalmıştır – anlayınca 
çabaları boşa gider. Ardından bir kez daha bir kadına ilgi gösterir fakat bu sefer de ka-
dın, adamı sokakta karşılaştıklarında kendisini selamlamadığı hatta orada yokmuş gibi 
davrandığı için terk eder. Aslında adam tam da kadını sevgiyle selamlayacakken gözüne 
kaçan bir şey onu bir anlığına kör etmiştir. Adam, bütün olanlardan sonra artık ölme 
vaktinin geldiği inancıyla bir dere kenarına gelir, bütün elbiselerini çıkarır, çünkü insanın 
doğduğu gibi ölmemesi için bir neden yoktur ve suya atlar. Adam suya yeni atlamıştır 
ki bir karga gelip dere kenarına bıraktığı kıyafetlerinin en vazgeçilmez parçasını aldığı 
gibi havalanıp gider. O an intiharını ertelemeye karar verir ve karganın peşinden koşar 
fakat birden ayakları yerden kesilir. Kargayı kovalarken farkında olmadan bir uçurum-
dan aşağı düşmüştür ama bu sefer talihi ona güler ve nasılsa oradan geçmekte olan bir 
balonun halatına tutunur. Orada garabet meleğiyle bir kez daha karşılaşır. Melek, adamın 
garip olayların gerçekleşebileceğini kabul etmesi konusunda ısrarcıdır. Sonunda adam 
meleğe inanır fakat melek adamın inandığını göstermesi için sağ elini pantolonunun ce-
bine sokmasını ister. Adam bunu yapamayacaktır çünkü sol kolunu merdivenden düşüp 
kırmıştır ve sağ eliyle de balonun halatını tutmaktadır. Adamın istediği şeyi yapmamasına 
sinirlenen melek birden balonun halatını kesiverir ve adam nasıl olduysa tam da yeniden 
inşa edilmiş evlerinin üzerinden geçiyorlarken evin bacasından içeri düşüverir. Garabet 
meleği, adamın garip olayların gerçekleşebildiğine inanmış olduğunu göster(e)memesi 
üzerine öcünü almıştır.  

“The Angel of the Odd”un 1844 yılının Nisan ayında Edgar Allan Poe’nun “The 
Balloon-Hoax” [Balon Aldatmacası] başlıklı gazete makalesinden altı ay sonra yayım-
lanmış olması dikkat çekicidir. “The Balloon-Hoax”, Poe’nun dönemin New York’daki, 
The New York Times, New York Herald Tribune ile birlikte öne çıkan üç gazetesinden 
biri olan The Sun’da,13 Nisan 1844 tarihinde yayımlanmış olan ve Avrupalı Monck Ma-
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son’un Atlantik Okyanusunu balonla sadece üç günde geçtiğini şaşırtıcı ve oldukça et-
kileyici bir olay olarak duyuran yazısının, 15 Nisan günü aynı gazetede bir düzeltme 
yazısıyla uydurma haber olduğunun ilan edilmesinden sonra aldığı isimdir. “The Angel 
of the Odd”un giriş bölümünde isimsiz anlatıcının okuduğu haberleri gazeteci palavrası 
olarak nitelendirmesi, Poe’nun gazeteye yazmış olduğu uydurma haber ve haberin yap-
mış olduğu etkiye bir gönderme olarak yorumlanabilir. 

Poe, öykünün ilk paragrafında kahramanın okuduğu kitapları listeler. Yaşadığı o 
tuhaf günün sabahında öykünün kahramanı, Glover’ın Leonidas’ını, Wilkie’nin Epi-
goniad’ını, Lamartine’nin Pilgrimage’ini, Barlow’un Columbiad’ını, Tuckerman’ın 
Sicily’sini ve Griswold’un Curiosities’ini okumaktadır. Söz konusu kitaplar ilk bakışta 
rastgele seçilmiş gibi görünüyor olsa da Claude Richard’a göre “Kitaplara daha yakın-
dan bakmak Poe’nun bu kitapları neden seçtiği konusunda daha iyi ipuçları verebilir.”13 
Listede üç tane epik şiir (Leonidas, Epigoniad ve Columbiad), bir tane Amerikan aşk 
romanı (Sicily), bir tane gezi kitabı (Lamartine’in Voyage en Orient) ve edebi bir fı-
sıltı kitabı (Curiosities) bulunuyor. Öykünün kahramanı bu kitapları okuduktan sonra 
kendisini biraz sersemlemiş hissettiğini söylüyor, Richard’ a göre kahramanın sıkılmak 
yerine kendisini aptal gibi hissetmesi okuduğu kitapları, aynen sonrasında okuduğu 
kiralık evler, kayıp köpekler ve çıraklarla kaçan ev kadınları ile ilgili gazete haberleri 
gibi anlaşılmaz ve saçma bulmasından kaynaklanır.14 Claude Richard, söz konusu lis-
tedeki kitapların bir kısmının Poe’nun üzerine eleştiriler yazdığı kitaplar olduğunu bu 
nedenle de Poe’nun bu kitapları rastgele seçmiş olmasının mümkün olmayacağını şu 
sözlerle belirtir: “Poe’nun söz konusu kitaplar hakkında yazdığı eleştiriler, kitapların 
sadece ağır birer can sıkıntı örneği olmalarından değil, sapkın ve baştan savma anla-
tı tekniklerine ait örnekler olmalarından dolayı öyküye alındığını gösterir nitelikte.”15 
Claude Richard, söz konusu kitapların özellikle seçilmiş olmasıyla ilgili önemli bir 
noktaya daha değinir. Poe, Tuckerman’in Sicily’si hakkında Temmuz 1839’da Burton’s 
Gentleman’s Magazine’de bir yazı yazmış ve bu kitabı, bir gezi kitabının içine acemice 
sıkıştırılmış saçma bir aşk hikâyesi olarak eleştirmiştir. Richard, Tuckerman’ın ayrı-
ca, Poe’nun oldukça ünlü “The Tell-Tale Heart” adlı öyküsünü yayımlamayı reddeden 
edebi bir derginin editörü olarak da hatırlanması gerektiğini vurgular ve “The Angel of 
the Odd”da yer alan, insanı sersemleten saçma kitap listesinin, Boston entelektüel ve 
edebi camiasındaki çekişmelere bir gönderme olduğunu belirtir.16 Claude Richard’ın 
sözlerinden Poe’nun, “The Angel of the Odd” öyküsündeki kitap listesi ile kendisinin 
edebiyattaki bütünlük anlayışına ters düşen, aykırı, tuhaf, saçma bulduğu anlatı teknik-
lerine ve benzer şekillerde tuhaflıkların yaşandığı kendi edebi camialarına eleştirel bir 
gönderme yaptığı sonucunu çıkarmak mümkün olabilir. 

‘The Angel of The Odd’: Çözümleme
“The Angel of the Odd”un olay örgüsü ve yayımlanma hikâyesinden kısaca söz ettik-

ten sonra öykünün metinsel özelliklerini öne çıkaran birkaç nokta bağlamında incelemek 
yerinde olacaktır. Öykünün metinsel özelliklerini incelemeye 1844’te ilk yayımlandığı 
zamanki başlığı olan “The Angel of the Odd – An Extravaganza” ile başlamak, başlığın 
öykünün kurgusu bağlamındaki önemi bakımından da uygun olacaktır.  “Extravaganza”, 
sözcüğü çeşitli kaynaklarda çılgın yapıt, fantezi; iyice başıboş, özgür bir üslup kullanılan 
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ve genelde saçma sayılabilecek aptalca şeylerin ciddi olarak ele alınıp işlendiği veya cid-
di yazarların üslubu taklit edilerek güldürmece yoluna gidilen bir oyun ya da müzikli eser 
olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla başlıktaki “An Extravaganza” sözcüğünden yola çıkarak 
öyküde garip ve saçma olayların ciddiyetle ele alındığını, başlığın okura öykü hakkında 
ipucu verdiğini düşünmek mümkün olabilir. Bununla birlikte, başlıkta dikkat çeken tuhaf-
lık ve gariplik, öykünün kahramanının okuduğu kitaplarla ve gazete haberleriyle, aniden 
karşılaştığı meleğin acayip gövdesi ve özellikle konuştuğu tuhaf dille ve sonrasında başı-
na gelen tuhaf olaylar zinciriyle devam eder. Bu öğelerin hepsi bütüncül bir kurgu içinde 
birbiri ile uyum içinde ve birbirini tamamlar niteliktedir.

Metindeki kurgunun, olay örgüsünün ve karakterlerin dönüşümlere uğradığı noktala-
rı belirlemek amacıyla metni kesitlere ayırmak gerekli olabilir. Metni kesitlere ayırmak, 
metinde yer alan ve her biri kendi başına bir anlam bütünlüğü sunan parçaların hangi 
noktalarda birbirinden ayrıldığı ve bu ayrıma ne gibi etkenlerin sebep olduğunun anla-
şılmasına ve “anlam kavşaklarını gösterecek okuma birimlerini saptamaya”17 yardımcı 
olacaktır. Bu öyküyü kahramanların değişimi ve kahramanların ruh durumunda gerçekle-
şen dönüşüm ölçütlerine göre üç ayrı kesite ayırabiliriz. İlk kesit, anlatıcının gazetedeki 
tuhaf haberi okumasının ardından garabet meleği ile karşılaşması ve onunla aralarında 
geçen konuşmalardan oluşur. İkinci kesit, anlatıcının meleği başından savmasıyla birlikte 
başına gelen tuhaf olaylar zincirini anlatır. Üçüncü kesit ise isimsiz anlatıcının başına 
gelmiş olan bütün tuhaf olayların etkisiyle kendi yaşamına artık bir son vermesi gerekti-
ğini düşünüp kendini derenin sularına bırakmasıyla başlayan kısımdır. Burada anlatıcının 
ruh halinde gerçekleşen bir dönüşümden söz etmek mümkün: Bir taraftan önceleri kabul 
etmek istemediği garip olaylarla bizzat karşılaşmış olmanın bezginliği ve kabullenmişliği 
içindeyken diğer taraftan da böyle bir hayata devam etmek istemeyip bu garip olaylara 
maruz kalmayı reddederek hayatına son vermeye çalışmaktadır.

Öyküde en belirleyici dönüşümün yaşandığı nokta, ilk kesitte anlatıcının garabet 
meleği ile karşılaştığı bölüm olarak düşünülebilir. İsimsiz anlatıcı, öykünün başında za-
manını kitap ve gazete okuyarak geçirmektedir ve yapmayı hedeflediği herhangi bir şey 
yoktur. Anlatıcı, yemiş olduğu hazmı zor yemeğin ardından, okuduğu kitapların yarat-
tığı sersemliği üzerinden atabilmek için şarap içmeye başlar. Bu noktadan sonra tuhaf 
görünümlü garabet meleğinin ortaya çıkmasıyla başlayan her şey, şarabın ve üzerindeki 
sersemliğin etkisiyle yarı uyku halindeki anlatıcının bulanık bir zihinle ürettiği olaylar 
olarak yorumlanabilir. Garabet meleği de söylediklerini anlamadığı için anlatıcının sar-
hoş olduğunu ileri sürmektedir.

Öyküyü okurken metindeki anlam belirsizliğine ve iki anlamlılığa dikkat etmemek 
mümkün değildir. Garabet meleğinin ortaya çıkışıyla başlayan olayların gerçekten ya-
şanıyor mu, yoksa anlatıcının sarhoşluk ya da uyku haliyle gördüğü bir rüya ya da ha-
lüsinasyonlar mı olduğu bütün metin boyunca belirsizliğini sürdürür. Öyküde özellikle 
iki noktada gerçeklikle hayal ürünü ya da rüyanın karşı karşıya geldiğini görürüz. İlki 
anlatıcının garabet meleğinin sesini ve konuşmasını ilk duyduğu andır:

Mein Gott, den, vat a vool you bees for dat!” replied one of the most remarkable 
voices I ever heard. At first I took it for a rumbling in my ears--such as a man some-
times experiences when getting very drunk--but upon second thought, I considered 
the sound as more nearly resembling that which proceeds from an empty barrel 
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beaten with a big stick; and, in fact, this I should have concluded it to be, but for the 
articulation of the syllables and words. 

Anlatıcı burada duyduklarının gerçek mi yoksa bir insanın çok sarhoş olduğu za-
manlarda yaşayacağı deneyimlerden biri mi olduğu konusunda şüpheye düşer. Gerçeklik 
ve hayal ürünü ya da rüyanın birbirine karıştığını gösteren bir diğer örnek de anlatıcının 
garabet meleğinden kurtulmaya çalıştığı andır:

This language was rather more than I could bear, even from an angel; so, plucking 
up courage, I seized a salt-cellar which lay within reach, and hurled it at the head 
of the intruder. Either he dodged, however, or my aim was inaccurate; for all I ac-
complished was the demolition of the crystal which protected the dial of the clock 
upon the mantelpiece. 

Anlatıcı, garabet meleğinin kendisine karşı olan tavrına ve konuşma şekline daha 
fazla tahammül edemeyeceğini söyleyerek melekten kurtulmak için kafasına bir tuzluk 
fırlatır fakat isabet ettiremez çünkü ya anlatıcı kötü nişan almıştır ve hedefi ıskalar ya da 
garabet meleği kafasına gelen tuzluktan kaçmayı başarmıştır. Sonuçta tuzluk şömine rafı-
nın üzerindeki duvar saatinin camına çarpıp camı kırar. İşte bu olanlar bu noktada okurun 
meleğin gerçekten var olup olmadığını düşünmesine sebep olmaktadır.   

Garabet meleğinin şarap fıçısı ve şarap şişelerinden oluşan gövdesi ve Alman aksa-
nıyla konuştuğu tuhaf dil de olan biten her şeyin bir rüya ya da hayal ürünü olduğu anla-
mını destekler. Ancak öte yandan bunun tersi bir anlam çıkarmak da mümkündür çünkü 
metinde okuru bütün olanların gerçek olmadığına inandıracak yeterli gösterge ya da bilgi 
bulunmaz. Bu noktada Poe’nun bu öyküde “The Balloon-Hoax” olayında olduğu gibi 
gerçeğin ne olduğu ya da olmadığı konusunda kesin bir belirsizliğin ve iki anlamlılığın 
oluşmasını istediği ve öyküyü özellikle bu biçimde kurgulamış olduğu da düşünülebilir. 

Öykünün en dikkat çekici biçemsel özelliklerinden biri, garabet meleğinin konuştuğu 
tuhaf dildir. Poe, garabet meleğini öykünün genelindeki acayiplik temasına uygun olarak 
garip bir dilde konuşturmaktadır. Edgar Allan Poe biyografi yazarı Arthur Hobson Qu-
inn’in belirttiğine göre “meleğin konuştuğu bu alışılmadık aksan, dünyada hiçbir yerde 
konuşulmuyordu.”18 Melek öyküde İngilizce konuşuyor fakat yazıda ve okunuşta değişti-
rilmiş olan bu dilde çoğu sözcük İngilizcede olduğu şekliyle yazılmamış:

I zay,” said he, “you mos pe dronk as de pig, vor zit dare and not zee me zit ere; 
and I zay, doo, you mos pe pigger vool as de goose, vor to dispelief vat iz print in de 
print.  ‘Tiz de troof — dat it iz — eberry vord ob it.”

“You zee,” said he, “it iz te bess vor zit still; and now you shall know who I pe. Look 
at me! zee! I am te Angel ov te Odd.

Claude Richard, öykü üzerine yaptığı incelemede, garabet meleğinin Alman (belki de 
Flaman) aksanıyla konuştuğunu ileri sürer.19 Örneklere bakıldığında da garabet meleğinin 
Almanca ile İngilizce arası bir dil konuştuğu ya da Alman aksanıyla İngilizce konuştuğu 
söylenebilir çünkü meleğin konuşmalarına Almanca sesletimde baskın olarak duyulan 
“z” sesinin hâkim olduğu görülmekte ve meleğin konuşmaları arasında Almanca kelime-
ler bulunmaktadır:

“Mein Gott, den, vat a vool you bees for dat!”
“Mein Gott!” said the Angel of the Odd, apparently much softened at my distress; 
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“mein Gott, te man is eder ferry dronk or ferry zorry. You mos not trink it so strong 
— you mos put te water in te wine. Here, trink dis, like a goot veller, und don’t gry 
now — don’t!”
Mein Gott → My God → Tanrım
“Well, den, zit still and pehabe yourself, or I’ll rap you again mid me vist. It iz te 
shicken ab te wing, und te owl ab te wing, und te imp ab te wing, und te head-teuffel 
ab te wing. Te angel ab not te wing, and I am te Angel ov te Odd.”
Und → and → ve
“Go to der teuffel, ten!” roared the Angel of the Odd.
Der Teufel → the devil → şeytan 

“Der Teufel” sözcüğünün İngilizce karşılığı “the devil” şeytan olmasına karşın, Poe 
sözcüğü iki “f” kullanarak değiştirmiş ve garabet meleğinin konuştuğu dilde sözcüğü, 
anlamı “the hell” cehennem olacak şekilde kullanmıştır. Özellikle bu örnek garabet me-
leğinin ne İngilizce ne de Almanca konuştuğunu gösterir ancak iki farklı dile ait cümle 
düzeninin korunduğu ve ağırlıklı olarak İngilizce sözcüklerin Almanca etkisi yaratacak 
biçimde bozularak farklı yeni bir dil oluşturulduğu söylenebilir. Yazarın böyle bir dil 
kurgulamasının ardındaki sebebin öyküdeki genel acayiplik temasını güçlendirmek ve 
metnin içinde yer aldığı metinlerarasılık ve üstmetin ilişkileri çerçevesinde kendisinin 
anlatı bütünlüğü anlayışına ters düşen, aykırı, tuhaf, saçma bulduğu anlatı tekniklerine ve 
benzer şekillerde tuhaflıkların yaşandığı edebi camialarına eleştirel bir gönderme yapmak 
olduğu ileri sürülebilir.

 ‘L’ange du bizarre’ ve ‘Garabet Meleği’: Çeviriler ve Çevirmenler
‘The Angel of the Odd’, Amerika’da ilk yayımlanışının ardından birçok defa çeşit-

li seçkilerde yeniden yayımlanmıştır.20 Fransa’da ilk olarak “L’ange du bizarre” olarak 
Charles Baudelaire’in çevirisiyle 1860 yılında La Presse’te yayımlandı. Öykü, o dönem-
de Amerika’da çok ses getirmediği ve Amerikalı edebiyatçı ve araştırmacılar tarafından 
neredeyse görmezden gelindiği halde Fransa’da oldukça popüler olmuştur. Claude Ric-
hard’a göre, Fransa’da popüler hale gelmesinde Charles Baudelaire’in Poe’ya ve eserleri-
ne olan yakın tutumunun ve André Breton’un bu öyküyü Antologie de L’Humour Noir’a 
eklemiş olmasının da büyük rolü bulunmaktadır.21 Bu noktada Baudelaire’in Poe’nun 
Fransa’daki alımlanması üzerindeki etkisinden söz etmek yerinde olacaktır. Yazar ima-
jı oluşturma ve alımlama süreçlerinde çevirmenlerin oldukça önemli bir rol oynadıkları 
söylenebilir. Bir çevirmen, yalnızca dilsel değil ancak büyük ölçüde kültürel bir aktarım 
da olan çeviri sürecinde söz konusu metnin en etkin okuru, metni yeniden yazan ilk kişi 
ve dolayısıyla metni erek kültür ve edebiyat dizgesinde tanıtan kişi olarak önemlidir. 
Yazarın hangi eserlerinin çevrileceği, yazarın önsöz ve girişlerde, kitap tanıtım ve eleştiri 
yazılarında ne şekilde tanıtılacağı, yazarın eserlerinin erek kültürde alımlanması nokta-
sında oldukça önemlidir.22 Çeviri eser ve yazarın erek kültür ve yazın dizgesinde aldığı 
konum çevirmenin habitusu23 ve sembolik sermayesinin etkisiyle birlikte şekillenerek 
kaynak kültür ve yazın dizgesinden çok daha farklı bir konum alabilir. Burada sözü edi-
len Pierre Bourdieu sosyolojisinin habitus ve sermaye24 kavramları, çeviri bağlamında 
toplumsal ve kültürel üretimin parçası olan çevirmenlerin, çeviri metnin üretiminde ve 
konumlanmasındaki rollerine ilişkin yaklaşımlar sunmaktadır. Sermaye ister kültürel, bir 
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başka deyişle eğitim ya da ailelerden aktarılan kültür birikimi sonucunda edinilen bilgi, 
kültür, eğitim bileşenlerinin ağırlığını taşıyan bir sermaye olsun, ister simgesel, yani çe-
şitli alanlarda söz sahibi ve etkin olmayı sağlayan bir tür birleşik sermaye olsun bireylerin 
üretiminin, toplumsal hareketliliğinin ve konumlanmalarının oldukça belirleyici unsur-
larından biridir. ‘L’ange du bizarre’ ile birlikte, Baudelaire tarafından yapılmış olan Poe 
çevirileri de Fransa’da ve Fransız yazın dizgesinde oldukça farklı merkezi bir konum alır. 
Jean-Marc Gouanvic25, 1950’li yıllarda Amerikan bilim kurgu eserlerinin çeviri yoluyla 
Fransa’ya gelişinin sosyolojileri üzerine yaptığı bir çalışmada bu konuya değinmiştir.

Gouanvic, 1926 yılında bilimkurgu üzerine odaklanan Amazing Stories başlıklı bir 
derginin yayımlanmaya başlandığını ve içeriğin ağırlıklı olarak Jules Verne, H.G. Wells 
ve Edgar Allan Poe’nun eserlerinden oluştuğunu belirtir26 ve bilimkurgu türünün Fran-
sa’da ortaya çıkışında çevirinin etkisinin çok önemli olduğuna değinir. Verne’in model 
aldığı başlıca isimlerden biri Poe’dur ancak Gouanvic, Verne’in etkilenip ilham aldığı 
Poe’nun çevirmeni Baudelaire tarafından yeniden ele alınmış olan Poe olduğunu vurgu-
lar.27 Poe’nun Amerikan kültüründeki konumu ilk bakışta çelişkilidir çünkü yüksek Ame-
rikan kültüründe küçük bir yazar olarak değerlendirilirken aynı zamanda bilimkurgunun 
anahtar isimlerinden biri konumundadır.28 Gouanvic, bu durumun Poe’nun Fransız kültü-
ründe  çevirmeni Baudelaire yoluyla elde ettiği olumlu konumdan ve Jules Verne aracılı-
ğıyla bilimsel roman türüne aktarılmış olmasından kaynaklandığına işaret eder.29 Poe’nun 
Fransız yazın dizgesinde edinmiş olduğu konumun büyük ölçüde çevirmeni Baudelai-
re’den kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Baudelaire, Poe’nun eserlerini çevirmeye yazara 
olan hayranlığı ve yazarın eserleriyle kendi eserleri arasında kurduğu benzerlik nedeniyle 
başlamıştır.30 Baudelaire’in çevirmen habitusu ile ilişkilendirilebilecek bir hareket olarak 
başlayan Poe çevirileri, Poe’nun söz konusu kültürel eyleyici aracılığıyla Fransız kültür 
ve yazın dizgesinde nasıl farklı bir konuma geldiğini göstermektedir.

‘The Angel of the Odd’ Türkçede ise ilk olarak 2000 yılında “Garabet Meleği” adıyla 
Ahu Sıla Bayer, Ümit İnginar ve Orhun Burak Sözen’in Türkçesi ile Sel Yayıncılık ta-
rafından yayımlanan Garabet Meleği başlıklı öykü seçkisinde yer aldı. Kitap kapağında 
her üç isim de “Türkçesi” ibaresiyle birlikte belirtilmiştir. Bazı Internet kaynaklarında 
adı geçen yayının çevirmeni olarak yalnızca Ahu Sıla Bayer görünürken, Ümit İnginar 
ve O. Burak Sözen “Yayına Hazırlayan” olarak belirtilmiştir. Ahu Sıla Bayer’in yine Sel 
Yayıncılık tarafından yayımlanmış olan Alain de Botton’un Romantik Hareket, Seyahat 
Sanatı, Statü Endişesi, Gyles Brandreth’in Oscar Wilde ve Mum Işığı Cinayetleri, Kır-
mızı Kedi tarafından yayımlanan William Shakespeare’in Bir Yaz Gecesi Rüyası’nın da 
aralarında olduğu birçok çevirisi bulunmaktadır. Orhun Burak Sözen, yine Sel Yayınları 
tarafından yayımlanmış olan Thomas Hauser’ın Mark Twain Hatırlıyor ve Maya Kitap 
tarafından yayımlanmış olan Riane Eisler’in Kadeh ve Kılıç eserlerinin çevirmeni olarak 
görünmektedir. Ümit İnginar’ın adı ise Garabet Meleği dışında herhangi bir kaynakta çe-
virmen olarak yer almamaktadır. Çevirmenler üzerine yalnızca çevirmiş oldukları eserler 
bağlamında bir değerlendirme yapacak olursak Bayer’in diğer iki isme göre çeviri yazın 
dizgesinde daha çok hareket eden, daha görünür bir çevirmen olduğu söylenebilir. Bunun 
yanı sıra Alain de Botton gibi tanınmış ve Türkçe çevirileri çok sayıda baskı yapmış olan 
bir yazarın da çevirmeni olması yazın dizgesindeki konumu ve simgesel sermayesi açı-
sından fikir verecek niteliktedir. 
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Garabet Meleği başlığıyla Sel Yayıncılık tarafından yayımlanan bu seçkide ‘Gara-
bet Meleği’ de dahil olmak üzere yedi öykü yer alır ancak üç çevirmenin tüm öykülerin 
çevrilmesinde nasıl rol aldığı ve nasıl bir paylaşım yaptığı konusunda bir bilgi yayıncı 
tarafından verilmemiştir. Yayıncı, kitabın arka kapağında “Öyküleri, polisiye türünün 
oluşumuna yön veren Edgar Allan Poe’da Garabet Meleği adıyla derlediğimiz bu kitap-
taki öyküler ilk kez Türk okuruyla buluşuyor” bilgisini paylaşmaktadır.31 Edgar Allan 
Poe’nun Türk okurla buluşma hikayesi Kenan Halet’in 1928’de çevirdiği Kızıl Ölümün 
Maskesi, The Masque of the Red Death öyküsüyle başlamaktadır.32 1930 yılında Müfide 
Muzaffer’in Müstakil Sandık başlığıyla yayımlanan ve içinde “Kızıl ölümün Maskesi”, 
“Vicdan Azabı” The Tell-tale Heart gibi çevirilerin bulunduğu bir seçki de bulunmakta-
dır.33  Adı geçen öykülerle birlikte Gammaz Yürek, Kuzgun, Morgue Sokağı Cinayetleri, 
Usher Konağı’nın Çöküşü34 gibi çok bilinen eserleri sonraki yıllarda çeşitli çevirmenler 
tarafından yeniden çevrilmiştir.  Poe’nun en bilinen şiirlerinden biri olan “Annabell Lee” 
de modern şiirin kurucularından kabul edilen ve adeta şiirle özdeşleşmiş hale gelmiş olan 
Melih Cevdet Anday tarafından Türkçeleştirilmiştir. 

Edgar Allan Poe, 19. yüzyılın sonlarından itibaren Türk okurla buluşmuş olmasına 
ve birçok eserinin çevrilmiş ve hatta yeniden çevrilmiş olmasına rağmen ‘The Angel of 
the Odd’ öyküsü 2000’e kadar Türkçe çeviri yazın dizgesinde etkinlik halinde olan eyle-
yicilerin dikkatini çekmemiş gibi görünüyor. Poe’nun yazar imgesi ve Türkçe yazın diz-
gesinde uzun zamandır yer almış bir yazar olması, söz konusu öykünün 2000 yılına kadar 
çevrilmemiş olmasının ardında hangi sebeplerin olabileceği sorusunu akla getirmekte. 
Öykü, ilk kez 2000 yılında yayımlandıktan sonra Dost Körpe tarafından çevrilen ve İthaki 
tarafından 2002 yılında yayımlanan Bütün Hikayeleri’nde de yer almamış. Bütün Hika-
yeleri’nde yer almamış olması başlangıçta düşündürücü bulunsa da yayıncının iç kapakta 
çeviriye esas alınan metni belirtmesi durumun nedenine açıklık getirir nitelikte. Bununla 
birlikte öykünün İletişim Yayınları tarafından 2015’te yayımlanan ve Hasan Fehmi Nemli 
tarafından çevrilen Bütün Öyküleri’nin 2. cildinde ‘Tuhaflık Meleği” olarak yer aldığını 
görüyoruz. Burada değinilebilecek bir nokta da Türkçe yazın dizgesinde adı Edgar Allan 
Poe ile ilişkilenmiş olan ve hatta daha önce Poe çevirileri yapmış olan simgesel sermayesi 
yüksek çevirmenlerin oldukça uzun bir zaman ‘The Angel of the Odd’ ile karşılaşmamış 
olmalarıdır. Bu daha kapsamlı başka bir araştırmanın konusu olabilir ancak durumun ne-
denlerinin  çevirmen habituslarında ya da Türk yazın çevirisi yayıncılığı politikalarında 
aranabileceği düşünülebilir.

 ‘The Angel of the Odd,’ ‘Garabet Meleği’, ‘L’ange du Bizarre’: Değerlendirme
Bu bölümde ‘The Angel of the Odd’ öyküsünün öncelikli olarak ‘Garabet Meleği’ 

başlıklı Türkçe çevirisini özellikle garabet meleğinin konuşmalarından seçilen örnekler 
üzerinden incelemeye ve çeviride karşılaşılan sorun ve çözüm ilişkisine örnekler veril-
meye çalışılacaktır. Garabet meleğinin konuşmaları, kaynak metin ve Türkçe çevirisinde 
incelenirken öykünün Fransızca çevirisi “L’ange du bizarre’dan da örnekler eklenerek çe-
virmenlerin çeviri stratejileri yorumlanacak ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. 
Böylece çevirmenlerin her iki farklı dilde metni ne şekilde yorumladıkları ve karşılaştık-
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ları sorunlara nasıl çözümler sunduklarını değerlendirme imkânı bulunabilecektir. İnce-
leme sırasında İngilizce ‘The Angel of the Odd’ kaynak metin – KM, Türkçe ‘Garabet 
Meleği’ erek metin 1 – EM1 ve Fransızca “L’ange du bizarre” erek metin 2 – EM2 olarak 
adlandırılacaktır.

‘Garabet Meleği (Garip Olaylar Silsilesi)’ öyküsü on üç sayfadan oluşan bir metindir 
ve önceki bölümde de belirtildiği gibi öykünün en dikkat çekici biçemsel özelliklerinden 
biri, garabet meleğinin konuştuğu tuhaf dildir. Öyküdeki acayiplik kurgusunun biçemsel 
yansıması olarak garabet meleği tuhaf bir dille konuşur. Söz konusu tuhaf dil, Alman 
ya da Flaman aksanıyla konuşulan bir İngilizce gibidir. Bu dillerin sesletiminde baskın 
olarak duyulan ‘z’ sesinin ve söz konusu dillere ait başka özelliklerin uygulanarak ya-
zıldığı ve aynı zamanda yer yer Almanca sözcüklerin de içerisinde yer aldığı bir dildir 
meleğin konuştuğu. Dušan Slobodnik35 “Lehçelerin Çevirisi Üzerine Gözlemler” başlıklı 
yazısında “işlevselliğin türdeşliği” kavramını vurgulayarak bir anlatı kişisinin dolaysız 
anlatımda belli bir lehçe kullanmasının o kişinin çevreyle uyum sağlayamadığını, metnin 
yazarının da bunun genellikle güldürücü bir etki yaratmak amacıyla yaptığını belirtir. 
Slobodnik konuya ilişkin görüşünde “lehçe özelliklerini çevirirken, erek dildeki lehçenin 
benzer öğelerine başvurulabilir. Bunu da sağlayacak olan yine işlevselliğin türdeşliği-
dir. Önemli olan yazarın uyandırmak istediği etkiyi verebilmek”36 olduğunu ifade eder. 
Kaynak metindeki meleğin tuhaf konuşması lehçeden çok fonetik ve fonolojik özellikler 
bağlamında değerlendirilebilecek bir aksan olarak kabul edilebilir. Öyküde görülen, me-
leğin dilindeki tuhaflığın anlatıcının şarabın ve üzerindeki sersemliğin etkisiyle yarı uyku 
halindeki bulanık zihniyle algıladığı konuşmanın yazar tarafından biçemsel bir özellik 
halinde yansıtılmış olmasıdır. Anlatılan garip olayların gerçekten yaşanıp yaşanmadığı 
veya anlatıcının sarhoşluk ya da uyku haliyle gördüğü bir rüya ya da halüsinasyon olup 
olmadığı metin boyunca belirsizliğini sürdürür. Söz konusu durumun biçemsel özellik 
olarak yansıması da metnin bütünlüğünü tamamlar nitelikte olan bu tuhaf dil ve konuş-
madır. Bu tuhaf dilin bir lehçe değilse de Slobodnik’in işlevselliğin türdeşliği yaklaşımı 
bağlamında yazarın uyandırmak istediği etkiyi verebilmek amacıyla değerlendirilmesi 
gereken bir özellik olduğu vurgulanabilir. Bu bağlamda birkaç örnek üzerinden Türkçe ve 
Fransızca çevirilerde söz konusu tuhaf konuşma dilinin çevirisine ilişkin nasıl çözümler 
bulunduğuna bakarak çevirmen stratejileri üzerine fikir oluşturmaya çalışılacaktır.

1.
KM: “Mein Gott, den, vat a vool you bees for dat!”
EM1: “Mein Gott! Ne büyük bir salaklık bu!”
2. 
KM: “Humph!” resumed the voice, as I continued my survey, “you mus pe so 

dronk as de pig, den, for not zee me as I zit here at your zide.”
EM1: “Hıh! Orada oturan sen, burada oturan beni göremediğine göre zil zurna 

sarhoşsun,” diye konuştu.
3.
KM: “As vor ow I com’d ere,” replied the figure, “dat iz none ob your pizziness; 

and as vor vat I be talking apout, I be talk apout vat I tink proper; and as vor who I be, 
vy dat is de very ting I com’d here for to let you zee for yourzelf.”
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EM1: “Nereden mi çıktım?” diye yanıtladı, “bu seni hiç ilgilendirmez; neden 
mi bahsediyorum, neyi uygun buluyorsam ondan; kim olduğuma gelince, sana kim 
olduğumu göstermek için buradayım.”

4.
KM: “Well, den, zit still and pehabe yourself, or I’ll rap you again mid me vist. 

It iz te shicken ab te wing, und te owl ab te wing, und te imp ab te wing, und te he-
ad-teuffel ab te wing. Te angel ab not te wing, and I am te Angel ov te Odd.”
EM1: “Öyleyse, orada uslu uslu otur, yoksa yine yumruğu yersin suratına. Tavuk ise 

kanatlıdır, baykuş kanatlıdır, şahin kanatlıdır, melûn şeytan kanatlıdır. Meleğin kanatları 
yoktur ve bendeniz, Garabet Meleği’yim.”

EM1 örneklerinde, garabet meleğinin konuştuğu tuhaf dile ilişkin yazarın metnin 
bütünlüğü içerisinde yaratmak istediği tuhaflık algısının bir biçemsel özellik olarak erek 
metinde karşılanmadığı anlaşılıyor. Örneklere baktığımızda Türkçe’nin KM’nin biçemsel 
özelliklerine benzer biçimde bozulmaya, değiştirilmeye ve yeniden kurgulanmaya çalışıl-
dığı ya da sözcüklerin Alman aksanıyla yazılması gibi bir çaba gösterildiği görülmemek-
tedir. Burada altı çizilen nokta, anlamsal aktarımın gerçekleşmemesi değil, söz konusu 
biçemsel özelliğin Türkçenin fonetik imkanları kullanılarak kurgulanmamış olmasıdır. 
Burada uygulanan çeviri stratejisine yönelik olarak metnin yabancılığını olabildiğince 
azaltarak, okuru yormayacak ya da metnin okunmasını zorlaştırmayacak bir çeviri yön-
teminin tercih edildiği düşünülebilir. Bu noktada KM ve EM1 ile EM2’ye de bakarak 
Fransızca çeviride nasıl bir strateji uygulanmış olduğunu inceleyebiliriz.  Aynı örneklere 
bakacak olursak:

1.
KM: “Mein Gott, den, vat a vool you bees for dat!”
EM1: “Mein Gott! Ne büyük bir salaklık bu!”
EM2: « Mein Gott ! vaut-il hêtre pette bur tire zela ! »
2. 
KM: “Humph!” resumed the voice, as I continued my survey, “you mus pe so 

dronk as de pig, den, for not zee me as I zit here at your zide.”
EM1: “Hıh! Orada oturan sen, burada oturan beni göremediğine göre zil zurna 

sarhoşsun, “diye konuştu.
EM2: « Humph ! - reprit la voix, comme je continuais mon examen, - il vaut gué 

phus zoyez zou gomme ein borgue, bur ne bas me phoir gand che zuis azis isi à godé 
de phus. »

3.
KM: “As vor ow I com’d ere,” replied the figure, “dat iz none ob your pizziness; 

and as vor vat I be talking apout, I be talk apout vat I tink proper; and as vor who I be, 
vy dat is de very ting I com’d here for to let you zee for yourzelf.”

EM1: “Nereden mi çıktım?” diye yanıtladı, “bu seni hiç ilgilendirmez; neden 
mi bahsediyorum, neyi uygun buluyorsam ondan; kim olduğuma gelince, sana kim 
olduğumu göstermek için buradayım.”
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EM2: - Gomment che zuis handré - répliqua le monstre , za ne phus recarte bas, 
et gand à ze gue che tépide, che tépide ze gue che drouffe pon te tépider ; et, gand à 
ze gue che zuis, ché zuis chistement phenu bur gue phus le phoyiez bar phus-memme.

4.
KM: “Well, den, zit still and pehabe yourself, or I’ll rap you again mid me vist. 

It iz te shicken ab te wing, und te owl ab te wing, und te imp ab te wing, und te he-
ad-teuffel ab te wing. Te angel ab not te wing, and I am te Angel ov te Odd.”

EM1: “Öyleyse, orada uslu uslu otur, yoksa yine yumruğu yersin suratına. Tavuk 
ise kanatlıdır, baykuş kanatlıdır, şahin kanatlıdır, melûn şeytan kanatlıdır. Meleğin 
kanatları yoktur ve bendeniz, Garabet Meleği’yim.”

EM2: - À la ponne heire ! denez-phus tonc dranguille et gombordez-phus pien, 
hu che phus paderai engore affec mon biong. Z’est le boulet gui ha tes elles, et l’ipou 
gui ha tes elles, et le témon qui tes elles, et le cran tiable qui ha tes elles. L’anche, il 
n’a bas t’elles, et che zuis l’ Anche ti Pizarre.
EM2 örneklerinde kaynak metinde meleğin konuştuğu Alman ya da Flaman aksanlı 

İngilizce’nin benzer biçemsel etkiyi yaratma çabasıyla Fransızcaya uygulanmış olduğunu 
görebiliriz.  Dolayısıyla yazarın uyandırmak istediği ve metnin tümüne hâkim olan tuhaf-
lık duygusunun meleğin dilindeki biçemsel yansımasının da EM2’de yazarınkine benzer 
bir stratejiyle karşılanmış olduğu sonucuna varılabilir. Michel Choin37 de ‘Angel of the 
Odd’ ve ‘L’ange du bizarre’ bağlamında “‘I zay,’ said he, ‘you mos pe dronk as de pig’ 
ve ‘Che tis,‘  disait-elle, ‘gu’y vaut que phus zayez zou çömme ein borgue,’ örneklerini 
vererek Baudelaire’in öyküdeki tuhaf Alman aksanını taklit ettiğini ve  “Je dis qu’il faut 
que vous soyez saoul comme un porc” cümlesini kaynak metnin biçemsel özelliklerine 
uygun biçimde dönüştürdüğünü belirtir. 

Çeviri metnin bütünlüğünün sağlanabilmesi için erek dil ve kültürün koşullarının 
ve metnin o koşullar içerisindeki amacının yerine getirilmesi ne kadar önemli ise kay-
nak metnin çözümlenip yorumlanması, metinsel ögelerin işlevlerinin ve metnin biçemsel 
özelliklerinin saptanması da bir o kadar önemlidir. Yazınsal çeviri çoğu zaman kaynak 
metne ait ögelerin ve biçemsel bütünlüğü bağlamında çevirmen için zorlayıcı olabilmek-
tedir. Poe’nun ‘The Angel of the Odd’ öyküsünde de çevirmenler için zorlayıcı olabilecek 
biçemsel metin ögeleri olduğunu söylemek mümkün. Poe’nun diğer eserlerine göre çok 
daha geç bir tarihte Türk okura kazandırılmış olmasındaki gerekçenin de bununla ilişkili 
olabileceği öne sürülebilir. Sonuç olarak, garabet meleğinin konuştuğu dil bağlamında 
yapmış olduğumuz incelemede Poe’nun ‘The Angel of the Odd’ öyküsünün Türkçe ve 
Fransızca çevirilerinde çevirmenlerin özellikle metnin biçemsel özellikleri bağlamında 
farklı stratejiler kullanmış olduğu söylenebilir. Türkçe çeviri metin, kaynak metnin bi-
çemsel yapısından da Baudelaire’in çeviri stratejisinde de önemli ölçüde farklılaşmış gö-
rünmektedir. 

Sonuç 
Bu çalışma, Edgar Allan Poe’nun ‘The Angel of the Odd’ adlı öyküsünün Fransızca 

‘L’ange du bizarre’ başlıklı çevirisi ve Türkçe ‘Garabet Meleği’ başlıklı çevirisini (1) 
metin-içi bağlamda ve özellikle öyküdeki meleğin konuşma diline odaklanarak ve (2) çe-
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virileri çevreleyen koşullara, çevirmenlerin birer kültürel eyleyici olarak sahip oldukları 
konuma ve bu metin dışı ögelerin metnin üretimine olan etkisine odaklanarak incelemiş-
tir. İlk olarak, Türkçe ve Fransızca çevirilerinde farklı çeviri stratejileri uygulandığı so-
nucuna varılmıştır. Fransızca çeviride çevirmenin kaynak metnin biçemsel özelliklerine 
uygun ve metnin bütünlüğü içerisinde yazarın uyandırmak istediği etkiyi aktarma çaba-
sında bir çeviri stratejisi uyguladığı görülmüştür. Türkçe çeviride ise metinde kurulmuş 
ve metnin bütünlüğü ile doğrudan ilişkili olan tuhaf dil, biçemsel özellikleri vurgulanma-
dan aktarılmıştır. 

 Söz konusu çevirileri çevreleyen koşullara, çevirmenlerin birer kültürel eyleyici 
olarak sahip oldukları konuma ve bu metin dışı ögelerin metnin üretimini nasıl etkile-
miş olduğuna ilişkin değerlendirme bağlamında da büyük ölçüde sahip olduğu simgesel 
sermayenin etkisiyle yazarı, Fransız yazın dizgesinde önemli bir konuma taşımış olan 
Baudelaire’in ‘L’ange du bizarre’ çevirisiyle de bu katkıyı güçlendirmiş olduğu söylene-
bilir. Çeviri metin ilk yayımlandığı tarihten itibaren birçok kez çeşitli seçkilerde yeniden 
yayımlanmış Fransızca Poe imgesinin şekillenmesinde rol oynamıştır. Türkçe çeviride, 
çevirmenlerin uyguladığı çeviri stratejisinde kaynak metnin biçemsel özellikleri bağla-
mında benzer bir etki kurgulanmamış olsa da, vurgulanması gereken önemli bir nokta, 
Türkçe yazın dizgesinde adı Edgar Allan Poe ile ilişkilenmiş ve hatta daha önce Poe 
çevirileri yapmış olan simgesel sermayesi yüksek çevirmenler oldukça uzun bir zaman 
‘The Angel of the Odd’ öyküsü ile karşılaşmamışken Bayer, İnginar ve Sözen’in öykünün 
çevirisi işine girişmiş olmasının önemidir. Yayıncının daha önce yayımlanmamış olan 
‘The Angel of the Odd’un bu ilk çevirisini yayımlamış olması da Türkçe çeviri yazın 
dizgesine ve kültürel üretime bir katkı olarak değerlendirilmektedir.

Çeviri metinlerin üretiminde arz talep, yayınevi politikaları, kâr amaçlı, çok satan 
merkezli tercihler ya da bir yazın ve kültür dizgesi oluşumuna katkı sorumluluğu taşıyan 
nitelikli kaynak, nitelikli çeviri ve çevirmen yaklaşımı benimsenebilir. Türkçe edebiyat 
okur profili, okur tercihleri ve alışkanlıklarına bakmak da hem çeviri/çevirmen stratejileri 
bağlamında hem de çeviri metin üretimini etkileyen koşullar bağlamında anlamlı ola-
caktır.  Metinsel, bir diğer deyişle metin-içi ögelerin, metin-dışı ya da metni çevreleyen 
ögelerden bağımsız düşünülemeyeceği bütüncül bir çeviri değerlendirmesi, çeviri eleş-
tirisine getirilen sosyolojik bir yaklaşımla, eyleyici ve kültürel ürünün üretim koşulları 
farkındalığı ve odağında ele alındığında günümüz çeviri değerlendirmesi yaklaşımlarına 
daha farklı bir bakış açısı getirmektedir.  Çevirmenlere, kültürel aracılar olarak kültürel 
ve sosyal alanlarda; farklı diller aracılığıyla ve uzamsal sınırlarda aktarım etkinlikleri 
gerçekleştiren eyleyiciler olarak odaklanılan, eyleyicileri ve metni çevreleyen koşulları 
merkeze alarak çeviri sosyolojisi bağlamında üretim koşullarını inceleyen daha kapsamlı 
çalışmalar çeviri eleştirisi alanına da katkı sunabilecektir. 
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