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BİR BAŞKA ÇEVİRİ EĞİTİMİ:
YENİ MEDYA SANATLARI VE TRANSDİSİPLİNER ÇEVİRİ 
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UN AUTRE ENSEIGNEMENT DE LA TRADUCTION:
LES ARTS NUMÉRIQUES ET LES EXPÉRIENCES EN TRADUCTION 

TRANSDISCIPLINAIRE
Partant des approches transdisciplinaires, différentes disciplines interagissent dans des conditions 
de travail participatives et collaboratives et proposent des solutions aux problèmes globaux émer-
gents autour de la société en réseaux. Aujourd’hui, dans le cadre des méthodes d’enseignement de 
la traduction, il est très important de dépasser les limites des disciplines et d’expérimenter d’autres 
formes de pensée et d’action. Les perspectives transdisciplinaires qui augmentent les possibilités 
de construire un autre monde élargissent la façon dont les étudiants recevant une formation en tra-
duction peuvent refléter les notions liées aux valeurs démocratiques telles que la durabilité, l’égalité 
et la justice dans les pratiques traductives. Dans ce but, a été instauré un cours intitulé Les réseaux 
sociaux et les pratiques traductives mené dans le Département des Langues et Littératures Occi-
dentales à l’Université Technique de Yıldız dans l’année universitaire 2018-2019. Dans le cadre du 
cours, 11 étudiants avaient pour objectif de développer différentes perceptions concernant le champ 
traductif et l’identité du traducteur tout en questionnant les pratiques traductives avec les nouveaux 
arts numériques. Ainsi, les étudiants concernés ont eu l’occasion d’expérimenter des performances 
de production basées sur la traduction qui se développe dans le triangle de la science, de l’art et de 
la technologie avec une approche transdisciplinaire. Aussi,  une présentation sur les fondements 
conceptuels et méthodologiques des nouveaux arts numériques a été partagée avec les étudiants 
par le coordinateur du cours. Ensuite, une artiste connue des nouveaux médias a été invitée en 
classe. Une réflexion critique a été demandée aux étudiants qui ont expérimenté la performance 
microscopique axée sur le bio art dans un environnement d’éducation face à face avec la bio artiste, 
y compris leurs commentaires sur le sujet pertinent. Les étudiants ont été appelés à développer une 
réflexion transdisciplinaire sur les pratiques traductives et les identités des traducteurs façonnées 
autour de la science, de l’art et de la technologie. Les travaux obtenus ont été analysés en fonction 
de l’analyse thématique, et les traces des concepts qui constituent l’approche transdisciplinaire ont 
été suivies dans les discours des étudiants. Cette recherche qui a permis de s’interroger sur l’identité 
transdisciplinaire du traducteur , la relationnalité entre la nature, la traduction et l’art et les aspects 
transdisciplinaires des pratiques traductives a beaucoup contribué au développement des pratiques 
d’enseignement transdisciplinaire et aux expériences des étudiants.
Mots-clés: enseignement de la traduction, arts numériques, approches transdisciplinaires, pra-
tiques traductives, traducteur, bio art, société en réseaux, démocratisation,

ANOTHER TRANSLATION TRAINING:
NEW MEDIA ARTS AND EXPERIENCES OF TRANSDISCIPLINARY TRANSLATION

In the network society, social networks are used effectively in education and training. Translation 
training is influenced by the practices in the network society and needs to be renewed. According 
to the transdisciplinary approaches, different disciplines interact in participatory and collaborative 
working conditions and offer solutions to global problems. Therefore, it is very important to go 
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beyond the boundaries of the discipline and to experience other forms of thinking within the frame-
work of today’s translation trainning methods. Transdisciplinary perspectives that increase the pos-
sibilities of building another world can bring an expansion to how students who receive translation 
trainning can reflect issues such as sustainability, equality and justice to translation practice. Within 
the scope of the research, the course called Social media networks and translation practices, which 
was opened in the Department of Western Languages   and Literatures at Yıldız Technical University 
in the spring semester of the 2018-2019 academic year is discussed. Within the scope of the related 
course, 11 students aimed to develop different perception styles regarding the translation field and 
translator identity while questioning the translation practice with new media arts. At the same time, 
the relevant students had the opportunity to experience translation-based production performances 
developing in the triangle of science, art and technology with a transdisciplinary approach. Within 
the scope of the related course, a presentation on the conceptual and methodological foundations 
of new media arts was shared with the students by the course coordinator. Later, as an expert guest, 
new media artist Ayşegül Süter was invited to the c lass. An assignment was requested from 11 
students who experienced the bio art focused microscope performance in a face-to-face educational 
environment with the relevant new media artist, including their comments on the relevant topic. 
Students are expected to develop transdisciplinary thinking on translation practices and translator 
identities shaped around the bio art movement. The assignments are analyzed with the thematic 
analysis, and the concepts that constitute the transdisciplinary approach are traced in the relevant 
student expressions. In this context, the transdisciplinary identity of the translator; nature, trans-
lation and art relationality; the transdisciplinary qualities of translation practice; and finally, the 
student expressions that bear witness to the act of translation as a democratic value are emphasized. 
As a result, within the scope of this research, the aim is to contribute to the development of trans-
disciplinary translation training practices and to discuss this practices with the focus of relevant 
student experiences.
Keywords:  translation training, transdisciplinary approach, translation practice, translator, bio 
art, network society, democratization

1. Giriş  
Ağ toplumunda (Castells, 2008) bireysel ve kurumsal iletişim kurma biçimleri sos-

yal medya uygulamaları temelinde yeniden şekillenmektedir. Bundan böyle, bilgi, sosyal 
medya ağları etrafında üretilmekte, dolaşıma sokulmakta ve tüketilmektedir. Gündelik 
pratiklerin ağlarda örgütlendiği süreçte, sosyal ağlar eğitim ve öğretim alanında etkin bir 
şekilde kullanılmaktadır. Bu süreçte, araştırma konusunu oluşturan çeviri eğitimi ağ tipi 
toplumsal etkileşim sürecinden etkilenmekte ve yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır.

Bu çalışma çerçevesinde, çeviri eğitimi yöntemleriyle, bilim, sanat ve teknoloji ara-
sında transdisipliner geçiş hatlarının oluşturulması hedeflenmektedir (Demirel ve Görgü-
ler, 2020: 29). Aynı zamanda, çeviri eğitiminde transdisipliner bilgi üretim ağını geliştir-
mek ve uygulanabilir kılmak ilgili araştırmanın diğer odak noktasını oluşturmaktadır. Ağ 
toplumunda yaşanan küresel sorunların çözümüne ilişkin olarak, çeviri alanının farklı 
disiplinlerle bir arada ve uyum içerisinde çalışması kaçınılmaz bir gerçekliktir. Bu bütünlüğü 
ve uyumu sağlayacak şekilde, bu çalışmada, disiplerarasındaki sınırların ötesine geçilme-
si ve başka  düşünce biçimlerinin çeviri eğitimi yöntemleri çerçevesinde deneyimlenmesi 
amaçlanmaktadır. Dolayısıyla çeviri eğitiminin küresel sorunları gündeme taşıyıp çözecek 
şekilde  transdisipliner yaklaşımla şekillenmesi gerekmektedir. Başka dünya kurma olasılık-
larını çoğaltan transdisipliner bakış açıları, çeviri eğitimi alan öğrencilerin, sürdürülebilirlik, 
eşitlik, adalet gibi konuları çeviri eylemine nasıl yansıtıcakları konusunda açılım getirebil-
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mektedir. Başka bir ifadeyle, çeviri eğitimi, yeni bilgi alanları yaratan transdisipliner düşünce 
biçimleri çerçevesinde ele alındığında, öğrencilerin her alanda sürdürülebilirliği ve eşitliği 
sağlamak, adaleti korumak, sosyal sorumluluk üstlenmek vb. demokratikleşme yönündeki 
toplumsal hareket ağlarını kurmak için çeviri yapmaları gerektiğini gündeme getirmektedir. 

 Bu kapsamda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Yıldız Teknik Üni-
versitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Ana 
Bilim Dalı lisans programında açılmış olan ve mesleki seçmeli dersler arasında yer 
alan Sosyal Medya Ağları ve Çeviri Pratikleri1 dersi ele alınmaktadır. İlgili dersin  on 
üçüncü ve on dördüncü haftalarında gerçekleştirilmiş olan iki ders seansında, öğrenci-
lerin, çeviri pratiğini yeni medya sanatlarıyla birlikte sorgularken, çeviri alanına ve çe-
virmen kimliğine yönelik farklı algılama ve duyumsama biçimleri geliştirmeleri hedef-
lenmiştir2. Aynı zamanda, yeni medya sanatlarına ilişkin bir üretim pratiği olan çeviri 
ile demokratikleşme yönünde gelişen yeni toplumsal hareketler arasındaki etkileşimi 
kavrayan öğrenciler, bilim, sanat ve teknoloji üçgeninde gelişen çeviri temelli üretim 
performanslarını transdisipliner bir yaklaşımla deneyimleme fırsatına erişmişlerdir. İlgili 
dersin koordinatörü tarafından on üçüncü haftada yeni medya sanatlarının kavramsal ve 
yöntemsel dayanaklarını konu alan Bilim, Sanat ve Teknoloji Ekseninde Gelişen Yeni 
Medya Sanatları başlıklı sunum çalışması öğrencilerle paylaşılmış olup, on dördüncü 
haftada ise uzman konuk olarak yeni medya sanatçısı Ayşegül Süter derse davet edilmiş-
tir. Sözü edilen sanatçı ve dersin koordinatörü birlikte hazırladıkları Çeviriyi Sınırların 
Ötesine Taşı! Biyo-Sanat Hareketinde Çeviri Temelli Mikroskop Performansı adlı deney-
sel çalışmayı ilgili öğrencilerle paylaşmışlardır. İlgili ders kapsamındaki on dördüncü 
haftayı yüz yüze eğitim ortamında uzman konukla birlikte deneyimleyen 11 öğrenciden3, 
ilgili konu kapsamında yorumlarını içeren bir geri dönüş ödevi istenmiştir (Şekil 1 ve 2).

                                  
Şekil 1. Öğrencilerin mikroskop                                Şekil 2. Öğrencilerin mikroskop 
            performansları (1)                                                      performansları (2)

Ödev kapsamında öğrencilerin sorguladıkları sorular arasında şunlar yer almıştır:
- Yeni medya sanatının, çeviri ve çevirmen dünyasına getireceği farklı boyutlar 

neler olabilir? 
- Bu çerçevede, çeviriyi ve çevirmeni farklı şekilde deneyimlemek, algılamak ve 

duyumsamak mümkün mü? 
- Ya da başka bir ifadeyle, bilim, teknoloji, sanat üçgeninde gelişen bir başka çe-

viri mümkün mü? 
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Görüldüğü üzere, ödev çerçevesinde ilgili öğrencilerden bilim, sanat ve teknoloji et-
rafında şekillenen çeviri pratikleri ve çevirmen kimlikleri üzerine transdisipliner düşünce 
biçimleri geliştirmeleri beklenmektedir. Elde edilen ödevler tematik analiz doğrultusunda 
çözümlenerek, ilgili öğrenci ifadelerinde transdisipliner yaklaşımı oluşturan kavramların 
izleri sürülmektedir. Bu çerçevede, çevirmenin transdisipliner kimliğine, doğa, çeviri ve 
sanat ilişkiselliğine, çeviri pratiğinin transdisipliner niteliklerine ve son olarak da demok-
ratik bir değer olarak çeviri eylemine tanıklık eden öğrenci ifadeleri üzerinde durulmak-
tadır. 

Bu araştırma kapsamında transdisipliner çeviri eğitimi uygulamalarının gelişimine  
katkı sunulması ve bu yöndeki uygulamaların, ilgili öğrenci deneyimleri odağında tartı-
şılması hedeflenmektedir.

2. Çeviri Eğitimini Transdisipliner Bilgi Üretim Ağı Üzerinde Düşünmek
Ağ toplumunda ortaya çıkan küresel sorunlara çözüm olarak, çeviri eğitiminde disip-

linlerin ötesine geçilmesi ya da başka bir deyişle disiplinler aşılarak başka yöntemsel yak-
laşımların geliştirilmesi oldukça önemlidir. Dijital iletişim ağlarının gelişimiyle birlikte 
algoritmalara dayalı eşitsizliklerin artarak, bireysel ve toplumsal ilişki ağlarını olumsuz 
yönde etkiledikleri görülmektedir. Dijital teknolojiler bir yandan ifade özgürlüğü ile bil-
giye erişim hakkı gibi fırsatlar sunarken, diğer yandan nefret söyleminin üretilmesi, kişi-
sel verilerin izinsiz kullanılması, veri madenciliği, ve dijital gözetim gibi etik meseleleri 
gündeme getirmektedir. Bunlarla birlikte, küresel perspektiften bakıldığında, biyolojik 
çeşitliliğin zarar gördüğü, ekolojik dengenin bozulduğu, şiddete eğilimin giderek arttığı, 
sürdürülebilir kalkınmanın temel değerleri olan insan haklarının ve her türlü fırsat eşit-
liğinin sekteye uğratılarak demokratik ilkelerin yara aldığı yeni toplum yapısında, çeviri 
eğitiminin bu sorunları göz ardı etmediği şekilde yeniden tasarlanması kaçınılmazdır. 
Tam da bu noktada, çeviri eğitiminde transdisipliner bilgi üretme biçimleri önem ka-
zanmaktadır. Transdisipliner yaklaşım, farklı disiplinlerin katılımcı ve paylaşımcı çalış-
ma koşulları içerisinde etkileşime girerek günümüz sorunlarına yönelik bütüncül çözüm 
önerileri sunması olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede, sanatsal üretim protokollerinin 
önemini vurgulayan Nicolescu’ya göre transdisipliner bakış açısında, bilim ve sanatın 
birlikteliği, bilginin farklı alanları arasında keşfedici köprüler kurmaktadır (2002: 89). 
Transdisipliner yaklaşımı disiplinlerin ötesinde bir bilim ve diyalog kurma sanatı olarak 
ele alan Nicolescu için,  transdisipliner düşünceyle birlikte bilimsel kültür ve sanatsal kül-
tür etkileşime girmekte ve bunun sonucunda disiplinlerin ötesinde bilimsel yeni düşünme 
alanları yaratılmaktadır (1997: 3). Bilim ve sanatın kesişiminde yaratılan sözü edilen yeni 
bilgi alanı disiplinlerin ötesinde bir alan olarak anlam bulmaktadır. Bu noktada, trans-
disipliner yaklaşım, yeni bir disiplinin ortaya çıkmasını ifade etmemekle birlikte, meta 
bir kuramı da işaret etmemektedir. Aslına bakılırsa, transdisipliner düşüncede, bilim ile 
sanat arasında etkileşimsel bir alanın yaratıldığı süreç odaklı bütüncül bilgi üretimi öne 
çıkmaktadır (Volckmann ve Nicolescu, 2007: 84). Bilginin yeniden üretiminde başvu-
rulan transdisipliner perspektifte, farklı alanlardan gelen araştırmacıların karşılaştıkları 
sorunlarla uğraşma yolları arasındaki bağların nasıl kurulduğu ve dönüştüğü gerçeğine 
odaklanılmaktadır (Yetişkin, 2018a: 63). Transdisipliner bakış açısında, başka dünyaların 
tahayyül edilebilmesi ve keşfedilmesi için spekülatif ve deneysel müdahale yollarının 
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önü açılmaktadır (Yetişkin, 2018a: 50). Bununla birlikte, farklı disiplinlerin bir arada, 
uyum içinde çalışmasını destekleyen transdisipliner bilgi üretim biçimi, sürdürülebilir-
lik, eşitlik, adalet, sosyal sorumluluk, etik ve yaratıcılık gibi değerlerin gözetilmesini 
hedeflenmektedir (Blevis, vd., 2015: 835).

İklim meseleleri, sürdürülebilirlik, mülteci sorunları gibi küresel sorunların çözümü 
için ortaya konan transdisipliner yaklaşım, disiplinlerin ortak bir çalışma yürüterek küre-
sel sorunlara bütüncül bir bakış açısıyla bakılması gerektiğini savunmaktadır. Sadece ak-
ademik bir yaklaşım değil, aynı zamanda bir davranış ve tutum olan transdisiplinerliğin 
kavram olarak anlaşılması da önemlidir (Çetin, 2019: 4). Transdisipliner araştırma yön-
temini, etkileşim temelli bir düşünce biçimi olarak ele alan Pohl, fakirlik, açlık, şidette 
vb. küresel sorunlara çözüm üretmek için sivil toplum örgütlerinin, kamusal kurumların, 
özel sektörün, ekoloji inisyatiflerinin, iktisadi bilimlerin ve etik kurulların, işbirliği ve 
dayanışma içerisinde katılımcı yöntemler geliştirmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır 
(Pohl, 2011: 622). Çetin, tasarım eğitiminde benimsenen transdisipliner açılımda sanatın, 
bilimin, teknolojinin ve insani değerlerin, transdisipliner süreçteki ortak üretim biçimine 
dikkat çekmektedir (Çetin, 2019: 28). Bu çerçevede, yazar, sözü edilen bu yeni toplum 
yapısında, değişen değerlerin ve küresel sorunların  göz ardı edilmediği yeni bir eğitim 
sistemine vurgu yapmaktadır (bkz. Şekil 3).

 
Şekil 3. Transdisipliner yaklaşımla oluşturulabilecek yeni eğitim yapısının arketipi

Çeviri eğitimi, ağ toplumuyla kesiştiği transdisipliner hat üzerinde ele alındığında, 
sosyal medya ağlarını, çeviri eğitimi alanı olarak deneyimleyen çalışmaların sayısının 
giderek arttığı görülmektedir (Desjardins, 2011; Inose, 2012; O’Hagan, 2008; Olvera-
Lobo ve Gutierrez-Artacho, 2014; Robinson ve Olvera-Lobo, 2011). Çeviri eğitimindeki 
teknoloji temelli dönüşüm sonucunda, öğrencinin merkez konumda olduğu, eğitmen ve 
öğrenci arasında çift yönlü bilgi akışının sağlandığı, etkileşimin ön planda bulunduğu, 
kültürlerarası diyalogun vurgulandığı, ekip çalışmasının desteklendiği, özgür, yaratıcı 
yöntemlerin kullanıldığı, çeviri sektörünün gereksinimlerinin önde tutulduğu ve en 
önemlisi öğrencinin yeni medya ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabildiği 
bir çeviri eğitimi alanının tasarlanması gündeme getirilmektedir (Rico, 2010: 92-93). 

İşbirliğine ve katılıma dayalı kültürel üretim pratikleri, çeviri eğitimi alanı olarak 
deneyimlenmektedir. Gönüllü ve amatör kullanıcılardan oluşan, kullanıcı türevli içerik 
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üretimini destekleyen çevrimiçi topluluklar, katılımcı ve paylaşımcı çeviri eğitimi ortam-
larına örnek oluşturmaktadır (Thelen, 2016: 258). Sözü edilen çevrimiçi topluluklarda, 
manga, anime, oyun, dizi, film vb. popüler kültür ürünlerinin çevirileri yapılmaktadır 
(Edfeldt, vd., 2012: 105) .

Bu araştırmanın çıkış noktasını oluşturan Yıldız Teknik Üniversitesi Batı Dilleri ve 
Edebiyatları Bölümü Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı lisans programın-
da yürütülen MTF 3372 kodlu Sosyal Medya Ağları ve Çeviri Hareketleri adlı ders içe-
riğine geri dönüldüğünde, ilgili ders içeriğinin sosyo-konstrüktivist bakış açışı ışığında 
tasarlandığı söylenebilmektedir (Demirel ve Görgüler, 2018). Bu ders kapsamında, öğ-
rencilere sosyal medya ağları etrafında biçimlenen katılımcı ve paylaşımcı çeviri hareket-
lerine ve çoklu çevirmen kimliklerine yönelik transdisipliner yaklaşımlar temel alınarak 
farkındalık kazandırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, öğrencilere yeni medya 
okuryazarlığı konusunda bilinç kazandırılması ilgili ders içeriği kapsamında öne çıkan 
bir diğer vurgu noktasıdır. Sözü edilen ders çerçevesinde, yeni medya etrafında gelişen 
yeni açılımlar ile ilgili ders içeriğinin ilişkilendirilmesi ön planda tutulup, kuramsal çalış-
malarla, dijital saha çalışmaları arasında etkileşimli bir transdisipliner çeviri eğitimi ala-
nının oluşturulması hedeflenmektedir (Demirel ve Görgüler, 2018: 15). Bununla birlikte, 
bireysel pratiklerin önünü açan sosyal medya ortamlarında, öğrencilere, bilgiye  eleştirel 
yaklaşan, düşünceleri akılcılık süzgecinden geçiren en önemlisi de sağ duyunun sesini 
dinleyen bir yeni medya okuryazarı kimliği kazandırılmaktadır (Demirel ve Görgüler, 
2018: 26).

Görüldüğü üzere, çeviri eğitiminde yaşanan sosyal medya dönemeciyle birlikte, bu 
yönde eğitim alan öğrencilerin bilim, sanat ve teknoloji etrafında yapılanan transdisip-
liner üretim süreçlerini deneyimlemeleri ve çeviri pratiği odağında sözü edilen küresel 
sorunlara yönelik çözüm önerilerini gündeme taşımaları ve eleştirel bir bakış açısıyla 
sorgulamaları beklenmektedir. 

3. Mikroskobik Saha Performansı ve Transdisipliner Çeviri Deneyimleri 
Öğrencilerin hazırladıkları ödevlere yönelik tematik çözümleme aşamasına geçmeden 

önce, yukarıda sözü edilen dersin on üçüncü ve on dördüncü haftalarında yapılan 
seanslarda yeni medya sanatlarına ilişkin ele alınan kavramsal ve deneysel dayanaklar 
üzerinde durulmaktadır. On üçüncü hafta kapsamında, yukarıda sözü edilen sunum çer-
çevesinde yeni medya sanatlarının nitelikleri tanımlanmaktadır. Yeni medya sadece bir 
iletişim teknolojisi olmamakla birlikte aktaran, ileten, çeviri yapan ve nakleden bir aracı 
olarak şekillenmektedir. Bu durumda, bir bakterinin, bir ses frekansının, mineralin, na-
no-parçacığın bir medya haline geldiği belirtilmektedir (Yetişkin, 2016: 2). Yeni medya 
sanatı, yeni teknolojileri kullanmasıyla inovatif bir nitelik kazanmaktadır. Başka bir de-
yişle, yeni medya sanatları çerçevesinde, sanat ürünlerinin teknolojiyi merkeze alarak 
tasarlanması söz konusu olmaktadır. Aslına bakılırsa, bilim, sanat ve teknolojinin birlikte 
çalıştığı işlerin performansı olarak somutlaşan yeni medya sanatları erişime açık şekliy-
le öne çıkmaktadır (Yetişkin, 2012: 2). Dünyayı başka şekilde deneyimlemeyi öneren 
yeni medya sanatları “başka bir dünya mümkün mü?” sorusuna yanıt aramaktadır. Bu 
bağlamda, yeni medya sanatları, başka bir dünyanın mümkün olması için düzen ve düze-
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nekler yaratmakta, böylece hakim olanın akışına kapılmamak için, hakim olanın ötesine 
geçmeyi ve yaratıcı hamleler yapmayı ilke edinmektedir. Farklı mecraların, farklı şekil-
lerde kullanılmasıyla, zihinlerarası stratejilerin geliştirildiği yeni medya sanatlarının po-
litik aktivizm hareketlerini de desteklediği ortaya çıkmaktadır (Yetişkin, 2012: 3). Başka 
bir olasılık imkanını sorgulayan yeni medya sanatları, bilimsel sorgulamaları, teknolojik 
gelişmeleri, disiplinler ötesi yaklaşımları eleştirel bir yolla sanatsal üretim süreçlerine 
katmaktadır. Böylelikle, yeni medya sanatları zamanın ve mekanın içinde olasılıkları 
çeşitlendirmekte, çoğaltmakta ve onları duyumsanır kılan kolektif araştırmaya dayalı 
işleri kapsamaktadır. Deneysel ve süreç odaklı performatif çalışmalara odaklanan yeni 
medya sanatları, günümüzün küresel sorunlarıyla doğrudan bağlar kurmaktadır (Yetişkin, 
2018b: 3).Yeni medya sanatları dijital ortamlardan taşarak, biyoloji, genetik, bilişim, ro-
botik, jeoloji, sosyoloji, mimarlık vb. farklı disiplinlere yayılarak çeşitlenmektedir. Yeni 
medya sanatçısına gelindiğinde ise, sınırların ötesinde bilinmeyeni ve inovatif olanı ya-
ratan bireylerdir. Yeni medya sanatçısı, teknolojik araçları kullanarak farklı alanları sen-
tezleyen ve sinerji oluşturan pratikler gerçekleştirmektedir.  Bu noktada, sanatçıların ve 
bilimcilerin kullandıkları ortak dil zaman zaman iç içe geçmektedir (Sorenson’dan akt. 
Yetişkin, 2016: 3). 

Bir yeni medya sanatı türü olan biyo-sanat hareketi, yeni medya ortamlarında biyolo-
jik süreçlerden ilham alınarak yaratılan sanat üretimi olarak tanımlanmaktadır. Herhangi 
bir medya aracı ve coğrafyaya bağımlı kalmadan, amatör ve profesyonel stüdyo ile bi-
limsel laboratuvarlarda gelişen biyo-sanat üretimi, yaşam ve ölüm ile ilgili süreçleri sor-
gulamaktadır. Bu çerçevede, yaşam ile ölümün tekno-bilimsel ve sanatsal üretim süreç-
lerine yansıması söz konusudur (Kac, 2005: 1). Teknolojik araçlara ve mikroskobik ileri 
görüntüleme tekniklerine başvurularak,  canlı ve transjenik organizmalardan, genetiği 
bozulmuş bitkilerden ve biyolüminesans canlılardan hareketle sanatsal içerikler yaratıl-
maktadır. Bu çalışma kapsamında ele alınan yeni medya sanatçısı Ayşegül Süter4 sanatsal 
pratiklerinde deniz canlıları, botanik hücreleri, gözyaşı, bakteriler, hastalıklı ve sağlıklı 
insan hücreleri vb. organizmaların mikroskop altında deneyimlediği görüntülerini ve ha-
reketlerini, farklı ölçeklendirme yöntemleriyle üç boyutlu fotoğraflara, veri tablolarına 
ve tuvallerine, ses, ışık yerleştirmelerine ve artırılmış veri heykellerine dönüştürmektedir 
(Demirel ve Görgüler, 2019; Demirel, Görgüler ve Kurmel, 2018).

Tematik analiz kapsamında öne çıkan birincil vurgu noktası, çevirmenin transdisip-
liner kimliğini ortaya çıkarmaktadır. Öğrencilerin bu yönde oluşturdukları ifadelerinde 
çevirmenin bakış açısını genişletmesi, biyo-sanatçı ve çevirmen arasında mesleki anlam-
da paralelliğin kurulması, kod yazılımcılarının ve bilgisayar mühendislerinin çevirmen 
konumunda değerlendirilmesi ile bilim-sanat-teknoloji üçgeninde yapılanan çevirmen 
kimliğinin önem kazanması gibi konu başlıkları ön plandadır (bkz. Tablo 1). Görüldüğü 
üzere, sözü edilen ifadelerde her seferinde transdisipliner etkileşim ortamlarında çoklu 
kimlikler etrafında şekillenen çevirmen algısı önem kazanmaktadır.
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Tablo 1: Çevirmenin transdisipliner kimliği üzerine

A.Y.

[...] Bu deneyim sayesinde çevirinin sadece sözlü ve yazılı birer öge olmadı-
ğını öğrendim. Bilim ve sanatta çevirmen kimliğinin önemini görmüş oldum 
.[...]. Ben bu çalışmadan sonra birer çevirmen adayı olarak olaya bakış açı-
mızı genişletmemiz gerektiğini ve çevirinin sadece diller arası bir araç olma-
dığını düşünüyorum. [...]

B.B.

[...] Ayşe Gül Süter’in biyo-sanat alanındaki macerasını izlerken, yaptığı iş-
lerin, yöntemlerin çeviri ve çevirmenle paralel gittiğini bu şekilde farkettim. 
Her bir adım çeviri ediminde yapılan adımlara çok benzer nitelikte. [...]. Kod 
yazılımcıları ve bilgisayar mühendisleri de bir nevi çevirmen sayılabilir. [...]

B.Ş.

[...] Ve bunun gibi çalışmalara imza atan biyo-sanatçılar da bizler gibi birer 
çevirmendir. Biz bir metnin ya da bir konuşmanın taşıdığı mesajı erek kültüre 
aktarmaya veya yansıtmaya çalışıyoruz. Biyosanat da bilimi biz insanların 
kavrayabileceği bir şekilde sanata dönüştürüyor. [...]

N.Ç.

[...]Araştırmalar sonucunda elde edilen bilimsel verilerden faydalanan sa-
natçı, kendi bakış açısıyla, bu bilimsel verileri kendi sanatına yansıtıyor ve 
aynı zamanda bu yansıtma süreci aslında bir çeşit çeviri sürecinin ta kendisi.
[...]

O.Y. [...]Ayşegül Süter’in bilim-sanat, teknoloji üçgenindeki çevirmen kimliği ro-
lünü iyi bir biçimde ifade etmiş sayılır. [...]

O.K.

[...] Artık çevirinin hayatımızın her köşesinde olduğunu bilerek,  görerek ve 
daha çok örneğini bularak çevirmenliğime devam edeceğim. Çevirmenin sa-
dece sözlükleri değil dünya üzerindeki birçok içeriği çevirdiğini sadece o in-
sanlara çevirmen değil de alanına ait bir isimle adlandırıldığını biliyorum. 
[...]Ya da bir yazılımcı kodları kullanarak bana bir site oluşturuyorsa kodları 
görüntülere çevirerek yapıyor. [...]

Tematik sorgulama çerçevesinde irdelen ikincil odak noktası ise, çeviri pratiğinin 
doğayı algılanabilir ve duyumsanır kılarak sanata dönüştürme biçimiyle ilintilidir. Bu 
çerçevede, ilgili öğrencilerin ifadelerinde doğa, çeviri ve sanat üçgeninde biçimlenen 
kavramlara yer verilmektedir (bkz. Tablo 2). Örneğin, öğrenciler, doğanın vermiş olduğu 
güzelliği çeviriyle sanata dönüştürmek, mikroskopla keşfedilen farklı dünyaları sanata 
çevirmek, çeviri eylemi olarak sanat, doğanın sunduğu yapıtı farklı bir sanatsal çevi-
ri yöntemiyle bizlere aktarmak ve insan vücudunun görünmez kısımlarını kendi içinde 
çevirip yeniden üretmek gibi kavramsal ifadelerin altını çizmektedirler. Öğrencilerden 
bir tanesi ise, Gözyaşından Tuvale başlığını tercih ettiği ödevinde, akıttığımız gözyaşının 
biyolojide kullanılan aletlerle incelenip sanata çevrilme olgusuna dikkat çekmektedir. 
İlgili ifadelerde odak noktasının doğa, çeviri ve sanat arasındaki dönüştürücü ilişkisellik 
üzerinde olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2. Çeviri, doğa ve sanat ilişkiselliği üzerine

A.Y.
[...] Canlıların durağan gözüken yapılarının içerisine girip, aslında durağan 
olmadıklarını görüyoruz ve bu doğanın vermiş olduğu mükemmelliği çeviri 
yolu ile sanata dönüştürmüş oluyoruz. [...]

B.B.

[...] Deneyimlediğim biyo-sanat hareketine bağlı mikroskop performansına 
ve bu performansla çeviri hareketini bağdaştırmama gelecek olursak, burada 
mikroskopla farklı dünyaları keşfedip sanat üzerinden yorumlayan, somut bir 
nesneye döken kişi biyo sanat sanatçısı oluyor. Aracı mikroskop, kaynağı bir 
denizkestanesinin görünmeyen yüzü gibi birçok somut şey ve ereği ise gör-
düklerini bazen bir cama, bazen bir tuvale vb. yorumlamasıdır. [...]

B.Ş.
[...] Bunun gibi doğanın mikroskobik çalışmalarla herkes tarafından keşfe-
dilmesini sağlayacak sanata dönüşüm aşaması, sanat insan içindir olgusunu 
doğruladığı gibi aynı zamanda bir çeviri eylemidir. Kaynağı ereğe taşıma 
çabasıdır. [...]

O.Y.
[...] Aslında o canlılar hakkındaki bakış açılarımızı, bu disiplenarası çalış-
mayla radikal olarak değiştirdiğini düşünüyorum. [...]Kısacası doğanın bize 
sunduğu yapıtı farklı bir sanatsal çeviri yöntemiyle bizlere aktarımı ve far-
kındalık yaratması çeviri olgusunu mümkün kılıyor.

U.M.
Ayşe Gül Süter’in camlarla yaptığı çalışmalar, günlük hayatımızda genel 
geçer şeyleri mikroskop altında incelemesi ve bunları bizlere gösterdiği ve 
yorumladığı çalışmalar, ışık yoluyla aktardığı işler, aynalarla yaptıkları, cam 
üzerine hücre tasviri etkileyiciydi. [...]

S.Ö.

Ayşe Gül Süter bilim, sanat ve teknoloji arasındaki geleneksel ayrımları kırıp 
zaman zaman laboratuvar ortamlarında bilim insanları ile birlikte henüz bi-
linmeyeni, görünmeyeni, duyumsanamayanı, görülebilir ve duyulabilir kılan 
yeni medya sanatçısıdır. [...]Bilimi bir bilgi üretim aracı olarak görüp, deney 
ve sorgulama yoluyla keşfedilmesi gereken başka dünyaların olduğunu göz-
ler önüne seren bio-sanatçı, insan vücudunun görünmez kısımlarını görünür 
kılmak için laboratuvar ortamlarında sağlıklı ve sağlıksız dokuları gözlemle-
miş ve gözlemlerini kendi içinde çevirip yeniden üreterek büyük ölçekli vitral 
resimler şeklinde yurtdışında düzenlediği “mikrospheres” isimli kişisel ser-
gisinde izleyiciler tarafından deneyimlenmesini sağlamıştır.

Ş.G.

[..] Benim için sanat kalıplara sokulamayan kesin çizgilerle tanımlanması 
mümkün olmayan her varoluşun kendine has yansımasını ifade ediyor.
[...] Ayşegül Süter’in çalışmalarını görene kadar doğanın tek başına bile 
zaten bir sanat olduğunu kendi bakış açımla düşünüyor ve hissediyordum. 
Sanatçı Ayşegül Süter’in Laboratuvar ortamında mikroskop altında incele-
diği canlıların hareketlerinden, renklerinden, ilham alarak yansıtmış olduğu 
çalışmaları bizi yaşayan sanatla tanıştırmıştır. [...].
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S.Ş.

Gözyaşından Tuvale
[...]. Tüm bu görünenin canlı olarak tuvallere, kâğıtlara, sözlere çevrilmiş 
halidir. Üzüntüden ya da mutluluktan tamamen bir güdüyle akıttığımız göz-
yaşının biyolojide kullanılan aletlere incelenip sanata çevrilmesi, bir de-
nizkestanesinin hareketlerinin mikroskobik aletlere incelenip animasyona 
dönüşmesi ya da kozalakların incelenip DNA’larının tuvallere aktarılması 
her canlının hayatının aslında bir sanat eseri olma potansiyelinin olduğunun 
gösteriyor insana. [...]Biyo-sanat da yapılan tam olarak budur. Hayatı sa-
nata çevirmek. [...] Mikroskopta incelenen gözyaşıyla başlayan ‘Erkekler de 
Ağlar’ projesiyle gözyaşı hem tuvale hem sözlere hem besteye çevrildi.

Tematik araştırmanın üçüncü aşamasına geçildiğinde, çeviri, transdisipliner bir yeni 
medya pratiği olarak kavramsallaştırılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, çevirinin medya-
lararası iletişim kurma niteliği, çeviri alanının sürdürebilirliğini desteklemektedir. Öğrenci-
ler, bir yandan çeviri pratiğinin transdisipliner niteliğine dikkat çekmekte diğer taraftan ise 
başka bir çeviri mümkün mü? sorusuna yanıt aramaktadırlar (bkz. Tablo 3). İlgili ifadelere 
yakından bakıldığında, başka bir çeviri mümkün müdür dersek eğer bence tabii ki de müm-
kün; bu sanat dalında değişik yorumlar, değişik çeviriler yapmak mümkün müdür? Bence, 
evet gibi öğrencilerin bu yönde olumlu yaklaşımlar benimsedikleri görülmektedir. Bununla 
birlikte,  baktığımız zaman çevirinin sanat ve bilim alanında bir yeri vardır, bu performans 
ile birlikte üretkenliği ve alandaki sürdürülebilirliği görmüş oldum, çeviri hayatımızın her 
yerinde! vb. ifadelerle, yeni medya eylem biçimi olarak çeviri alanının transdisipliner nite-
liği, ilgili öğrenciler tarafından vurgulanmaktadır. Aynı şekilde, iki öğrencinin tercih ettiği 
Çeviri Hareketleri: Bir Bilim, Sanat ve Teknoloji Arayüzü başlığı, bilim, çeviri ve sanat 
arasındaki transdisipliner bilgi üretim alanını desteklemektedir. 

Tablo 3. Çeviri pratiği ve transdisipliner yaklaşım üzerine 

A.Y.

[...] Başka bir çeviri mümkün müdür dersek eğer bence tabii ki de müm-
kün. Çevirinin sadece dil bilme ve bir dili başka bir dile çevirme olayın-
dan ibaret olmadığını gördüm. Baktığımız zaman çevirinin sanat ve bilim 
alanında da bir yeri vardır. Ancak şu anda sanat, biyo-sanat, teknoloji 
vb. günümüzde mevcut olan her alanda çevirinin mümkün olabileceğini 
düşünüyorum. [...]

A.B.
[...]Bir çevirmen adayı olarak, gelişen dünyamızda sanatı tamamen bir 
çeviri eylemine dönüştürüp bunu bizlere sunduğunuz için çok teşekkür 
ederim. [...]

B.B.

Çeviri Hareketleri: Bir Bilim, Sanat ve Teknoloji Arayüzü

Bilim ve teknoloji hayatımızın her alanında olduğu gibi çeviriyi de etkile-
miş olduğunu görüyoruz. Bilimin bir aracı olan mikroskop ile çeviri ya-
pıldığına şahit olmak, bunun anlamını ve yöntemini sorgulamak, çeviriye 
paralel olarak düşünmek, okuduğum alanda ufkumu genişletmemi sağladı. 
Sonuç, çeviride kaynak ve erek metin gibi mikroskop ve ardından belirli 
yöntemlerle sanata dökülen eserler… bu performans ile birlikte üretkenli-
ği ve alandaki sürdürülebilirliği görmüş oldum. [...]
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N.Ç.

Çeviri Hareketleri: Bir Bilim, Sanat ve Teknoloji Arayüzü

Bu çeviri sürecinde sanatçı, bilimden olduğu kadar teknolojiden de olduk-
ça yararlanıyor zira bilim ve teknoloji birbirine oldukça bağlı iki olgu. 
[...]Peki bilimsel veriler sabit ve değişmezken, bilimsel verilerden ortaya 
çıkan bu sanat dalında değişik yorumlar, değişik çeviriler yapmak müm-
kün müdür? Bence, evet. [...]

O.Y.

Başka bir çeviri mümkün mü?

 [...]“Başka bir çeviri mümkün mü?” sorusuna cavabım “mümkün” yanıtı 
olur. Spesifik olarak cevabım, aslında doğanın bize sunmuş olduğu canlı 
yaşamı çeviri bağlamında bir yazılı esere benzetirsek, bu sanatsal çalış-
mayla doğaya ve doğanın sunduğu her bir esere bakış açımımız farklı bir 
çevirmenin eylemiyle tamamıyla farklı bir farkındalık yaratıyor. [...] 

O.K. [...] Aslında herkes yaptığı işte çeviriyi kullanıyor. Çeviri hayatımızın her 
yerinde!

U.M.

[...] Çeviri sadece her zaman diller arası, medyalar arası olmak zorunda 
değil. [...].  Ayşe Gül Süter’in çalışmaları temelleri “bilim” alanında elde 
edilen çalışmalar olsa da, bizlere sanat yoluyla aktarmasıyla çevirinin en 
güzel örneklerinden birini ortaya koyuyor. [...]Yaptığı hemen her çalış-
mada bilimin, sanatın, çevirinin disiplinler arası işlenişi güçlü sonuçları. 
Disiplinler arası bakış artık günümüzde yapılan işin etkili ve kalıcı ol-
masında için gerekli temellerden birisi. [...] Bizler de 21.yüzyılda kendi 
yaptığımız çalışmalarda sürdürebilir ve kalıcı olabilmek için bu şekilde 
yaklaşmalıyız belki de. [...] Bilim, sanat, çeviri veya hayatın içinde bulu-
nan her hangi bir dal kesin net sınırlarla ayrılmamış olduğunu zor da olsa 
anladığımıza inanıyorum.

Ş.G.

Başka bir çeviri mümkün müdür? 

Bugün teknoloji sayesinde ‘’çeviri’’ yapmak mümkündür.  çeviri ben de 
dönüşümü çağrıştırır: farklı bir dilde, farklı bir kültürde var olanı sana 
ait olana çevirirken aynı zamanda dönüştürmüş yeni bir ifade kazandırmış 
oluyorsun. Benim için her çeviri bir sanattır, sınırları olmayan sanatta 
benim kişisel anlama ve algılama kapasitemin ötesinde ruhuma da hitap 
oluyor oluşundandır. [...]

Sevgili Ayşegül Süter, bilim-teknoloji ve insan dokunuşuyla benim çeviri 
sanatı inancımı somutlaştırmış. Biyo-sanat hareketiyle o iyilik halinin içi-
ne girmenin ve daha derini keşfetmenin muazzam bir dönüşüm ve çeviri 
olduğunu düşünüyorum. Başka bir çeviri mümkündür. [...]

S.Ş.

[...] Bir şeyi başka bir forma dönüştürmeye çeviri denilebilir. Bunun için 
en doğru tanım budur belki de. Çünkü çeviri yalnızca dillerarası değil, 
aynı zamanda göstergelerarasıdır. Bir kozalağın genetiğini tuvale aktar-
mak çeviriden başka bir şey değildir ya da bir gözyaşını tuvale aktarmak. 
[...]
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Tematik çalışmanın son aşamasına gelindiğinde, öğrencilerin ifadelerinde çeviri pra-
tiği ve toplumsal hareketler arasındaki ilişkiselliği vurgulayan kavramların izleri sürül-
mektedir. Çeviriyi toplumsal hareketler ekseninde demokratik değer yaratma biçimi ola-
rak ele alan ifadeler önem kazanmaktadır (bkz. Tablo 4). Bu çerçevede, ilgili öğrenciler 
insanın diğer canlılar üzerindeki üstünlük düşüncesini eleştirmekte, bu yöndeki çeviri 
odaklı hareketlerin geniş kitlelere yayılmasını desteklemekte ve son olarak da bilim, çe-
viri ve teknoloji etrafında gelişen sanat hareketlerinin, fırsat eşitliği konusunda toplumsal 
farkındalık yaratması gerektiğini dile getirmektedir.

Tablo 4. Çeviri pratiği ve toplumsal hareketler üzerine

B.Ş.

[...]Bu gibi çalışmaların daha fazla bilinmesini ve hayatımızda daha faz-
la yer alabilmesini canı gönülden istiyorum. Çünkü insan yaşadığımız 
evrende kabul edilebilir bir üstünlüğe sahip olduğu düşüncesini bırakıp, 
bu canlılara sanat vasıtasıyla ulaştığında yaşam da dünya da şimdikin-
den daha çekilebilir bir hale gelecektir… [...]

O.K.
[...] Çeviri bence anlamsız olan herhangi bir şeyi insana aktarmak oldu-
ğuna inandım bu dersten sonra. Umarım bunu daha çok kitleye aktara-
bilirim. [...]

S.Ş.
[...] Sanatın birçok koluna dağılmakla kalmayıp feminizmin en önemli 
baltalarından biri olan erkekleri yücelterek fazla güç bindirme konusun-
da da toplumda da farkındalık yaratmaya başladı. [...]

4. Sonuç 
Bu araştırma çerçevesinde, transdisipliner yaklaşımlar merkeze alınarak çeviri eğiti-

mi yöntemlerinin yeniden tasarlanması gündeme getirilmektedir. Araştırma kapsamında, 
biyo-sanata ilişkin kavramsal ve deneysel perspektifin deneyimlenmesi, çeviri eğitimi 
alanında transdisipliner ve inovatif bir hareket alanı yaratmaktadır. Bu noktada, çeviri 
eğitiminde, bilim, sanat ve teknoloji temelli transdisipliner üretim hattı üzerinde tasarla-
nan deneysel perforsmanlara başvurulması oldukça önemlidir. 

Bu çalışmayla birlikte, başka olasılık imkanlarını sorgulayan ve bilimsel sorgulama-
ları, teknolojik gelişmeleri, disiplinler ötesi yaklaşımları eleştirel bir yolla irdeleyen 
yeni medya sanatlarının, çeviri eğitimi süreçlerine eklemlemesine tanıklık edilmektedir. 
Deneysel ve performans odaklı çalışmaları temel alan biyo-sanat pratikleri, ağ toplumun-
da yaşanan küresel sorunlarla doğrudan bağ kurmaktadır. Dolayısıyla bu gibi performatif 
uygulamaların bir araç olarak çeviri eğitimi kapsamında deneyimlenmesi, çeviri eğitimi 
alanının farklı disiplinlere yayılmasını ve çeşitlenmesini desteklemektedir. Çeviri eğiti-
minde teknolojik araçların kullanıldığı, farklı alanlarla sinerji oluşturan pratikler önem 
kazanmaktadır. Bu şekilde, çeviri pratiğinin, ağ toplumu etrafında yüklesen küresel 
sorunların çözümünde etkin rol oynayabileceği belirtilebilmektedir. 

Çeviriyi sınırların ötesine taşıyan biyo-sanat hareketindeki çeviri temelli mikroskop 
performanslarını deneyimleyen öğrencilerin, ilgili ifadelerinde, bilim, teknoloji ve sanat üç-
geninde bir başka çeviri yapmanın mümkün olduğu gerçeği vurgulanmaktadır. Bu noktada, 
ilgili öğrenciler ürettikleri söylemlerde çevirmenin transdisipliner kimliğine, doğa, çeviri ve 
sanat arasındaki transdisipliner dönüşümselliğe, çeviri alanındaki transdisipliner bilgi üre-
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tim dinamiklerine ve çeviri eyleminin toplumsal hareketler çerçevesinde demokratik ilkeler 
yaratma ve bu ilkeleri destekleme konusundaki etkin rolüne dikkat çekmektedirler. 

Başka çeviri pratiği ağları kurmak, başka çevirmen kimliklerine tanıklık etmek ve 
başka çeviri eğitimi alanları yaratmak gibi olasılıkları çoğaltan, çeşitlendiren ve bilim ile 
sanat arasında keşfedici bilgi alanları üreten transdispliner bakış açılarına odaklanmak, 
ağ toplumunun tetiklediği küresel krizleri ve tehditleri yeni fırsatlara çevirmeye öncülük 
edebilmektedir. Çeviri pratiği odağında gerçekleşen bu yöndeki iyileştirici ve dönüştürücü 
deneysel sanat ve bilim performanslarının, küresel düzlemde ekolojik değerlerin ve biy-
olik çeşitliliğin korunmasına, her alanda sürdürülebilirliğin, eşitliğin, toplumsal refahın, 
adalet sisteminin ve insan haklarının demokratik değerler etrafında yeniden yapılanması-
na katkı sağlayabileceği söylenebilmektedir. 

NOTLAR
1 İlgili ders içeriği için bkz. http://bologna.yildiz.edu.tr/index.php?r=course/view&id=9625&a-

id=8
2 Sözü edilen iki ders seansı sırasıyla 07.05.2019 ve 14.05.2019 tarihlerinde yapılmıştır.
3 Çalışma kapsamında ilgili öğrencilerin onanmış rızaları alınmıştır. 11 öğrencinin isimleri şu 

şekildedir: Aleyna Yüce, Azra Baz, Beyza Bora, Birsen Şahin, Neslihan Çiçek, Olcay Yurtaçan, 
Oya Keloğlu, Sinem Şahin, Sümeyye Özçam, Şeyma Gündüz, Umutcan Meşe. Araştırma 
kapsamında öğrencilerin adlarının ve soyadlarının ilk harfleri kullanılmıştır.

4 Yeni medya sanatçısı Ayşegül Süter’e ilişkin detaylı bilgi için bkz. www.aysegulsuter.net
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