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Yeni Yönelimler ve Disiplinlerarasılık Üzerinden Çeviribilimin Gelişim Özelliğine Kısa Bir 

Bakış  

A Brief Overview on Development Feature of Translation Studies Through New Orientations and 
Interdisciplinarity 

 

Gül Yiğit*  

 

Abstract: It is an undeniable reality that in translation studies, which is defined from the perspective of an 

outsider as a discipline that is complex, interdisciplinary or “inter-discipline”1, many research orientations 

and many problems that could become research subjects parallel to these orientations have been clustered and 

even piled up around the phenomenon of "translation". In translation studies, which has been trying to 

establish itself as a scientific field for about sixty years, the problem that many scholars define "translation" 

from various perspectives, especially on the basis of translation practice and the problematic of how they 

view the research object, namely "translation"continue to be relevant. As a result of furthering the non-
disciplinary research of "translation" and researching “translation” from different perspectives, we come ever 

increasingly across the statements that the boundaries of the field are expanding which is similar to Mary-

Snell Hornby's reference to "a truly wide field" (ein wahrhaft weites Feld) (Snell-Hornby, 1999/2006, 

preface). It is stated that translation has undergone transformations due to the tendency of non-disciplinary 

research, and even these transformations are named via focusing on "imported concepts" such as "culture" 

and "cognition" (Zwischenberger, 2019, p. 258). Moreover, it is observed that these orientations (which are 

referred to as "new orientations" in translation studies) and the "interdisciplinarity" reality, which is 

sometimes thought to appear as a problematic in the field, mutually affect each other, and a double-layered 

bundle of problems emerges from this interaction. The aim of this study is to present a critical perspective on 

the trajectory of the field from the lens of the "object-definition problem" in translation studies, which is now 

widely accepted by the scholars, aiming to focus on the development perspective of the "new orientations", 
"turns" and "paradigms" that we frequently encounter in the field. 

Structured Abstract: In this article, it is primarily aimed to question the scientific development of the field 

of translation studies (TS) through the problematics of interdisciplinarity and paradigm shifts. The fact that 

the concept of translation is generally dealt with and studied from an praxis-oriented perspective causes 

different kinds of data, methods and theoretical structures to be used in the field of translation studies (TS) 

(see Chesterman, 2018, p.15) and this scientific understanding broadens not only our view of translation as a 

concept, phenomenon and practice, but also reveals an absurd situation that translation studies change its 

road in the same way as the job of the translator is changing. As van Doorslaer stated that academic reflection 

and re-search of translation from the point of praxis-oriented view have tended to broaden the terms in TS 
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and expand the research object, but the outside world restricts translation to an apparently simple practice 
(van Doorslaer, 2019, p. 228).  

Since 1970s the field of TS, which has been trying to establish its own scientific autonomy and 
determine its research object, has been started to be mentioned rash with the paradigm shifts accordingly the 

aforementioned ways (Prunč, 2011, p. 343), but today, as Dieter Hueber states2, TS remains a discipline3 that 

seeks its own problematic – especially its research object and its scope. So today Chesterman has right in his 

argument “how we see the object of our study: translatin itself. We are still arguing about what translation 

“is”, or what it can be, and what kind of concept it is (Chesterman, 2018, p.10). As a scientific field, TS has 

undergone through various phases (turns) in the past sixty years paralell with changing the understanding of 

philosophy of science and internal "paradigm changes/turns" and has developed a unique „scientific 

understanding“ in its own perpective, perhaps not seen in other sciences. Within this scientific 

understanding, TS hat not established a systematic development according to the requirements of being a 

scientific field and has imprisoned in an „outward“ expansion logic (see. Zwischenberger, 2019). This 

“scientific understandig” is based on an understanding which rises “new orientations”, “turns” or “paradigm 

shifts” with the impact of understanding of interdisciplinarity relationship in the last 20-25 years […] , puts 
constantly “new questions focusing on other things related to translation” from its inner perpective at the 

center, in this way translation studies wants to have undergone a so-called remarkable development […] 

(Zybatow, 2013, p.2834). This understanding - centering constantly “new questions focusing on other things 

related to translation”- has appeared not with the definition of the phenomenon of translation with a new 

scientific perspective, but rather by describing the variables as a research objects that affect translation 

practice and it has served only to broaden the boundaries of translation studies. While paradigm shifts, which 

are based on different perspectives at the same period reveal an inadequacy about the issue of theorizing 

holistic perspectives on translation and concretize the problem in scientific ground of translation studies. 

Practice oriented views and impact of other scientific fields on TS cause to increase in the number of theories 

and approaches which try to explain the phenomenon of translation and this variations have been named as 

paradigm shifts or new orientations in TS. 

While TS put new praxis-oriented questions at the center of its research interest in order to explain 

the phenomenon of translation, it has adopted an “imported understanding” from other discipline for 

theorizing such as borrowing (Anleihen ) (Albrecht Jörn, 1996, p.6), adaptation and overextending 

(Übernahme und Weiterentwicklung) (Schäffner, 2000, p.205). With this scientific understanding translation 

studies imported and re-applied the concepts and methods from other disciplines (see van Doorslaer, 2019, 

p.225). Because of examining and studying “translation” from the point of borrowed and imported view with 

concepts of other disciplines “translation” has been seen itself as a ‘travelling concept’ (see. Zwischenberger, 

2019, p.257). As Zwischenberger states that imported concepts such as ‘culture’, ‘norms’, ‘ethics’ from other 

disciplines, play a key role, acting as the motor behind the turns of TS and its development an these concepts 

have their epistemological roots in a variety of disciplines, such as anthropology, philosophy, sociology, or 

cultural studies, and this shows us that the development of TS is built on interdisciplinarity (see. 

Zwischenberger, 2019, p. 257). But the development of TS in this direction revealed an unique understanding 
of interdisciplinarity based on “passive relationship” doesn’t lead to development of a general translation 

theory, but prepared the ground to form “new approaches” (Stolze, 2013, p. 13). The scientific ground 

problem presents a lack of a certain observational systematic and causes research object problem in TS. This 

problem has been tried to be covered up under the name “paradigm changes”.  

As it is known that translation has been studied and examined still from the point of scientific views 

of neighbor disciplines such as linguistic, cognitive science psychology, sociology, communication and now 

the new trend transhumanism, transnationalism. This perceptive gives TS an heterogeneous character. 

Because of this heterogeneous character has been started argument in TS whether the TS is interdisciplinary 

 
2 (Hueber, 1997, s.31) 
3 See also Prunč , 2011,p. 343; Zwischenberger, 2019, p.257 
4 Die heutige Translationswissenschaft (TW) ist eine dynamische Disziplin, die in den letzten 20 bis 25 Jahren - aus ihrer 
Innenperspektive - eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen haben will, indem sie ständig neue Orientierungen, 
sogenannte „Paradigmenwechsel“ oder Wenden - wie die funktionale, die kulturelle, die feministische, die postkoloniale, 
die postmoderne etc. Wende - hervorgebracht und immer neue Fragen in den Mittelpunkt ihres wissenschaftlichen 
Interesses gestellt (Zybatow, 2013, S. 283).  
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(Snell-Hornby, 1986/1994, p. 12), interdisciplinary (“Grenzwissenschaft” - “inter-disciplin”), pre-paradigical 

(“präparadigmatischer Zustand”, see Stolze, 2003, p. 28), transdisciplinary, trans-disciplines or not. 

Keywords: Translation studies, new orientations, interdisciplinary, object-definition problem, tranlation 

 

Öz: Dışarıdan bakılınca “karmaşık”, “disiplinlerarası” veya “ara-disiplin”5 olarak tanımlanan çeviribilim 

alanında birçok araştırma eğilimi ve bu araştırma eğilimlerine paralel olarak birçok araştırma konusu 

olabilecek sorunsalların6 çeviri olgusu etrafında kümelenmesi ve hatta yığılması yadsınamaz bir gerçeklik 

olarak karşımıza çıkmaktadır.Yaklaşık altmış yıldır bilimselleşme çabası içinde olan çeviri araştırmaları 

alanında birçok bilim insanının çeviriyi çeşitli bakış açılarına göre, özellikle çeviri eyleminden yola çıkarak 

tanımladığı görülmektedir.Bu eğilime bağlı olarak alanda çalışanların alanın araştırma nesnesine yani 

çeviriye nasıl baktığı sorunsalı güncelliğini hâlâ korumaktadır. Mary-Snell Hornby’nin alanın gidişatına 

ilişkin “gerçekten çok geniş bir alan” (ein wahrhaft weites Feld) (Snell-Hornby, 1999/2006, s. önsöz) 

göndermesine benzer olarak çevirinin disiplin dışı ve farklı bakış açılarına göre araştırılmasına devam 

edilmesi sonucu alanın sınırlarının genişlediğine ilişkin ifadeler giderek artan bir sıklıkta karşımıza 

çıkmaktadır. Çevirinin disiplin dışı araştırılma eğilimine bağlı olarak çeviribilim alanının dönüşümler 
geçirdiği, bu dönüşümlerin dahi “kültür”, “biliş” gibi “ithal kavramlar” üzerine odaklanılarak adlandırıldığı 

belirtilmektedir (Zwischenberger, 2019, s. 258). Ayrıca çeviribilim alanında “yeni yönelimler” ile anılan bu 

eğilimler ile yine çeviribilim alanında kimi zaman bir sorunsal olarak tezahür ettiği düşünülen 

“disiplinlerarasılık” gerçeğinin karşılıklı olarak birbirini etkilediği, bu etkileşimden çift katmanlı bir sorun 

yumağının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı çeviribilimde artık geniş bir çevre tarafından 

kabul edilen çeviribilimde “nesne – tanımsal sorun”’a bağlı olarak alanda sık sık karşımıza çıkan “yeni 

yönelimlerin”, “dönüşlerin” “paradigmaların” gelişim özelliği üzerinden çeviribilim alanında bilim-kuramsal 

bir gelişimden söz edilip edilemeyeceği üzerinde durmayı amaçlayarak alanın gidişatına ilişkin eleştirel bir 

bakış açısı sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çeviribilim, yeni yönelimler, disiplinlerarasılık, nesne-tanımsal sorun, çeviri 

 

Giriş  

Çeviri ile ilgili araştırma alanı bilimsel bir disiplin olarak geçtiğimiz altmış yılda, gerek 

bilim felsefesi anlayışında ortaya çıkan anlayışlar doğrultusunda gerekse kendi içinde geçirdiği 
“paradigma değişimleri/dönüşleri” ile günümüze kadar çeşitli evre-lerden geçerek gelmiş, kendine 

has, belki de diğer bilimlerde görülmeyen “bilimsel bir anlayışı” benimsemiştir. Bu “bilimsel 

anlayış”, çeviribilim alanının disiplinlerarasılık ilişki biçiminin de etkisi ile son 20-25 yılda sürekli 
yeni yönelimler, daha doğrusu “paradigma değişimleri” veya dönüşler […] ile ortaya çıkan ve 

kendi bilimsel ilgisi dahilinde “sürekli yeni soru odaklarını” merkeze alan, kendi içsel bakış 

açısından dikkate değer, güya bir gelişime7 sahip olma iddiasını taşıyan dinamik bir disiplin8 […] 

(Zybatow, 2013, s.2839;) olma anlayışı üzerine temellenmektedir. Fakat sürekli yeni soru 
odaklarını merkeze alma ile ortaya çıkan bu dinamizm, çeviri olgusunun yeni bir bilimsel bakış 

açısı ile tanımlanması üzerine değil, daha ziyede uygulamada çevirmek eylemine etki eden 

 
5bkz.Wilss, 1988, s.IX 
6bkz. İsmail İşcen, 2002; Radegundis Stolze, 2003; Zybatow 2004, s.2013. 
7“Gelişim” sözcüğünün italik yazılmasının sebebi ise çeviri konulu araştırmalarda ortaya çıkan eğilimlerin, yönelimlerin, 
kuramların vb. ne mahiyette ortaya çıktığının bulgulandırılmasına ve betimlenmesine yönelik kullanılmıştır. Çünkü bilim 
kuramsal anlamda “gelişim” ifadesi evrimci bir gelişmeye işaret etmekte, fakat günümüzde çeviribilim alanına ilişkin 

birçok konuda uzlaşı olmadığı göz önüne alındığında bu ifadenin dikkatli kullanılması gerekmektedir. 
8 Ayrıca bkz. Prunč , 2011, s.343; Zwischenberger, 2019, s. 257 
9 Die heutige Translationswissenschaft (TW) ist eine dynamische Disziplin, die in den letzten 20 bis 25 Jahren - aus ihrer 
Innenperspektive - eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen haben will, indem sie ständig neue Orientierungen, 
sogenannte „Paradigmenwechsel“ oder Wenden - wie die funktionale, die kulturelle, die feministische, die postkoloniale, 
die postmoderne etc. Wende - hervorgebracht und immer neue Fragen in den Mittelpunkt ihres wissenschaftlichen 
Interesses gestellt (Zybatow, 2013, S. 283). Bu anlamda Zybatow burada açıkça („...haben will...“) bu türden “gelişmeye“ 
karşı temkinli ve eleştirel bir tutumu benimsemektedir.  
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değişkenlerin araştırma unsuru olarak öne çıkarılması etrafında şekillenmiştir. Çeviri eyleminin 
gözlemi üzerinden bulgulanan verilere uygulamada farklı alanların dahil olması, bu alanların 

verilerinin, çeviribilimin tüm alanlarına girerek çeviribilim bilim işlemsel düzeneklerinde 

tutarsızlığa, dizgesizliğe neden olduğu görülebilmektedir. Bu dizgesizlik farklı türde veri, metot ve 
teorik yapıların iç içe geçmesine (Chesterman, 2018, s.15) bağlı olarak çeviribilim alanının 

karmaşıklık ile birlikte anılmasından anlaşılmaktadır. Çeviribilim alanının bilim işlem 

düzeneklerinde ortaya çıkan bu karmaşıklık ve uygulamaya dönük olarak çevirmenin işi nasıl 
değişiyorsa çeviri araştırmalarının da bu yönde değişiklik göstermesi gibi absürd durumlarına bağlı 

olarak çeviri kavramı, fenomeni ve uygulama hakkındaki görüşümüz zorunlu olarak 

genişlemektedir. 1970’li yıllarda henüz kendi özerk kimliğini oluşturmaya ve araştırma konusunu 

belirlemeye çalışan çeviribilimin disiplinlerarasılığa ve buna dayanan paradigma değişimlerine 
bağlı gelişimi, karmaşıklık sorunsalını ortaya koyarken, kendi araştırma konusunu ve bunun 

kapsamını bu anlayışa dayandırarak araması, çeviribilimi genişlemeye bağımlı bir disiplin 

konumuna getirmektedir. 

Aynı dönemde farklı bakış açılarına göre ortaya çıkan paradigma dönüşümleri, çeviribilim 

alanında çeviriye ilişkin bütüncül bakış açılarının oluşturulması hususunda bir yetersizliği ortaya 

koyarken, çeviribilimdeki taban/baz sorununu da somutlaştırmaktadır. Uygulama odaklılık ve farklı 
bilimlerin çeviribilim alanına etki etmesi çeviri olgusunu açıklamaya çalışan kuramların ve 

yaklaşımların sayıca çoğalmasına neden olmuş, bu çeşitlenme ise çeviribilim alanında yeni 

yönelimler olarak adlandırılmıştır. Çeviribilim alanı çeviri olgusunu açıklamaya yönelik uygulama 

odaklılık üzerinden yeni soru odaklarını merkeze alırken kuramsallaşma adına diğer bilimlerden 
ödünçleme (Anleihen) (Albrecht Jörn, 1996, s. 6), devralma ve geliştirme (Übernahme und 

Weiterentwicklung) (Schäffner, 2000, s. 205) gibi ithal bir anlayışı benimsemiş, bu anlayış 

uygulamada başka bilimlerden alınan yöntemlerin “uygulamada uyarlama” (re-applied) (krş. van 
Doorslaer, 2019, s. 225) Snell-Hornby’nin (1994) deyimiyle yeniden uyarlama (Neuorientierung) 

anlayışı ile çeviribilime entegre edilmesi şeklinde tezahür etmiştir. Bu ithal anlayış sadece anılan 

durumlarla sınırlı kalmamış çeviri olgusunun kendisi hem ithal yönelimler üzerinden hem de farklı 

bilimlerden alınan ithal kavramlar üzerinden incelenmesi sonucu ithal bir kavram görünümü 
almıştır. Burada özellikle Zwischenberger’in (2019) yeni yönelimler için kullandığı “travelling 

concepts” (ithal kavramlar) ifadesini ben burada çeviri olgusu için kullanacağım. “Travel” ingilizce 

dilinde seyahat etmek anlamına gelmektedir. Farklı bilimlerin veri ve kavramları ile incelenen 
çeviri olgusu farklı bilimlerin sınırlarında gezdirilen bir kavram olarak çeviri odaklılığı değil, farklı 

bilimlerden çeviriye yöneliklilik (Übersetzungsrelevanz) anlayışını ortaya çıkarmaktadır. 

 Çeviribilim alanında ortaya çıkan tutarsızlıklar en nihayetinde çeviri olgusunun 
tanımlanmasında veya çeviriye atıfta bulunulan kavramların gerçekten aynı çeviri gerçekliğini 

ortaya çıkarıp çıkarmadığı sorunsalını karşımıza koymaktadır (bkz. Chesterman, 2018, s.11; van 

Doorslaer, 2020, s. 142). Çevirinin ele alındığı diğer disiplinlerdeki bakış açıları değişmesi ile 

çeviribilimin sınırları genişlemekte, bu durum çeviribilimin sınırlarının nerede başlayıp nerede 
bittiği belli olmayan bir disiplin konumuna getirmektedir. Çeviribilim alanında tezahür eden 

sınırlarda belirsizlik durumunun disiplinlerarasılık ile üstünün örtülmeye çalışılması, kuramsal 

çeşitliliğin daha fazla artmasına neden olmuştır. Bu doğrultuda çeviribilim alanında aynı dönemde 
farklı bakış açılarına göre şekillenen paradigma dönüşümleri ortaya çıkmış, bu durum bütüncül 

bakış açılarının gelişmesi önünde engel teşkil etmiştir. Çeviribilimin bu yöndeki gelişimi edilgen 

alıcılığa dayanan bir disiplinlerarasılık anlayışını ortaya çıkarırken genel bir çeviri kuramının 
gelişmesine yol açmamış, daha çok yeni “yaklaşımlar”ın oluşmasına zemin hazırlamıştır (Stolze, 

2013, s. 13). Bu gelişim anlayışı ise çevirinin etrafında Stolze’nin deyimi ile tek yönlü değil 

(Stolze, 2013) aynı sorunun farklı bakış açıları ile incelenmesine bağlı olarak yığılma şeklinde 

ilerlemiştir. Belli bir gözlem sistematiğinin eksiliği şeklinde tezahür eden bilimsel taban sorunu 
araştırma nesnesi sıkıntısını ortaya çıkarmış, bu sorun paradigma değişimleri adı altında 

yumuşatılmaya çalışılmıştır. Paradigma değişimleri adlandırması çeviriye ilişkin farklı bilimlerin 
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araçları ile çeşitli bakış açılarının mevcudiyetine ve aynı zamanda çeviriye uygulamada etki eden 
tekil unsurların birer araştırma nesnesi olarak yığılmasına işaret etmektedir. Bu durumda 

“paradigma” çeviribilim alanında değişik araştırma nesnesi olarak öne çıkarılan değişkenlerin 

yerine kullanılan bir ifade olarak belirmektedir. 

Bilindiği üzere çeviri günümüzde hala dilbilim, kültürbilim, bilişsel bilim, psikoloji, 

sosyoloji, iletişim bilimi ve artık günümüzde yeni ana akım olan transhumanizm, transnasyonalizm 

ve dijital devrim ile ilgili olan alanların güdümünde incelenmeye devam etmektedir. Çeviri 
olgusuna gerek faklı dil ve kültürler arasında iletişimi olanaklı kılması, gerekse farklı alanlardaki 

bilgilerin paylaşılması, yayılması ve etkisini arttırması açısından bakılması, çeviri çalışmalarının 

disiplinlerarası çalışmalara en açık alanlardan biri haline getirmektedir (Yücel, 2015, s.61, bkz. 

Avcı, 2018). Özellikle “çeviri” olgusunun çeviri eylemi üzerinden yöntem geliştirme adına 
açıklanmaya çalışılması anlayışının sonucunda sürekli yeni soru odaklarının diğer disiplinlerin 

güdümünde merkeze alma durumunun çeviribilime heterojen bir disiplin görünümü kattığını 

söylemek yanlış olmayacaktır. Bu hetorejenlik durumunun çeviribilimin alanının disiplinlerarası 
(Snell-Hornby, 1986/1994, s.12), ara-disiplin10 (“Grenzwissenschaft” - “inter-disciplin”), 

paradigma öncesi (“präparadigmatischer Zustand” için bkz. Stolze, 2003, s.28), disiplinler-üstü 

veya öte-disiplinler11 özelliği gösteren bir disiplin mi olduğu üzerine tartışmaları da beraberinde 
getirmiştir. Özellikle çeviribilim alanında özerklik talepleri arttıkça “disiplinlerarasılık” kavramına 

ilişkin bir anlam karmaşası ve disiplinlearasılığın çeviri-bilimsel işleyişte net olarak ortaya 

koyulamadığına ilişkin hayıflanmalar sık sık dile getirilmeye başlanmıştır (Avcı, 2018,s. 81; Wilss, 

2000, s. 265; Zybatow, 2002, ss. 81 – 2004, s. 4; Siever, 2010, s.13; Kaiser-Cooke, 2000, s. 68, 
İşcen, 2002, s.70). 

Olguya yönelim yapısı gereği çok-boyutlu bir bakış açısını öngörür. Yapısı gereği çok-

boyutlu bir bakış açısı gerektiren çevirinin uygulama düzleminde ele alınması ortaya çıkan 
teknolojik ve komşu disiplinlerde yaşanan gelişmelere bağlı olarak çeviribilim alanının yeni 

yönelimlere veya sözde paradigma dönüşümlerine daha fazla açık bir disiplin haline gelmesine 

neden olmaktadır. Ayrıca teknolojik gelişmelere bağlı olarak bu teknolojilere uygun kuram ithal 

etme anlayışları da ortaya çıkacaktır. Gerek çeviribilimin temellerinin atıldığı dönemlerde gerekse 
günümüzde çevirinin ele alınış şekline ilişkin yanlış bir bilimsel tutumun benimsendiğine dikkat 

çekilmekte, çevirmek anlamına gelen çeviri ve çeviri olgusal anlayışın iç içe geçmesinden dolayı 

çeviribilimsel işlemlerde bir karmaşanın mevcudiyetine dikkat çekilmektedir (Coseriu, 1976, s.29; 
Wilss, 1977, s.27-28; Lambert, 2013, s.8). 

Çeviri Konulu Araştırmaların “Gelişim” Özelliği 

Modern bilim anlayışında yaşanan dönüşler, II. Dünya Savaşı sonrası diller arası iletişimde 
profesyonel desteğe ihtiyaç duyulması vb. durumlar çeviribilimin gelişimindeki gidişata yön 

vermiştir. Bu doğrultuda ilk olarak çeviri süreci için gelecekteki çevirmenlere pratikte yardımcı 

olabilecek bilgileri üretmeye yönelik belirli genel yasalar oluşturulması doğrultusunda süreçsel, 

metin türlerine göre, niteliksel unsurlar baz alınarak çeviri etkinliğinin öncelikli olduğu çeviri 
okulları açılmıştır (Wilss, 1977, s. 26; krş. Lambert, 2013, s. 7). Çeviri uygulamasında etkin 

kılınabilecek yasa oluşturma gereksinimi ilerleyen zamanlarda çeviribilim alanında ortaya konan 

kuramların nominal12, - burada uygulamada kural koyucu anlamında- bir anlayışı benimsendiği 
görülmektedir. Çeviribilimin akademi alanında kurumsallaşması da bu doğrultuda eğitsel amaca 

 
10(bkz. Wilss, 1988, s. IX; Grbic´& Kujamäki, 2019, s.116; Jiménez-Crespo, 2019, s.35). 
11 (Gambier & van Doorslaer, 2016, s. 18). 
12Nominal ifadeler söz konusu çeviribilim olduğunda farklı anlamlara gelebilmektedir. Yunanca yasa anlamına gelen 
nominal kavramı, aynı zamanda kavram üreten bilimsel anlayışın da bir özelliğidir. Bu konu tartışılması geniş bir konu 
olmakla birlikte ayrı bir makale konusu olduğundan bu çalışmada bu konu üzerinde durulmamıştır. 
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yönelik, modern bilim anlayışının ortaya koyduğu “sosyal bilimler/beşeri bilimler”13 alanı altına 
konumlandırılarak gerçekleşmiştir. Çeviri araştırmalarının üniversitelerde uygulamaya dönük 

kurumsallaşması doğal olarak üniversitelerde çeviri üzerine çalışmalar yürüten akademisyenleri ve 

o kurumlarda öğrenim gören öğrencileri çeviri uygulamasına dönük çalışmalara yönlendirmiştir. 
Bu okulların temel amacı çeviri uygulaması ve çeviri öğretimine yönelik yöntem ve kuram 

geliştirmek olmuştur. Fakat bu yöndeki amaç gerçekleştirilememiş, tam tersi ilerleyen zamanlarda 

çeviribilimde “kuram – uygulama” sorununu ortaya çıkarmıştır. 

1950’li yıllardan günümüze özgün bir disiplin olduğunu iddia eden çeviribilimin dilbilim 

ve bağlantılı olduğu yan alanlar içinde betimlendiği görülmektedir. Çeviri ile ilgili yöntem üretme 

çabası Avrupa merkezli olarak sistem dilbilimi14 içinde yukarıda anılan eğitsel kaygı doğrultusunda 

gerçekleşmeye başlamış, bu doğrultuda karşılaştırmalı analiz yöntemine dayalı olarak çeşitli çeviri 
yöntemleri geliştirilmeye çalışılmıştır (örn. Vinay & Darbelnet, 1959; Koschmieder, 1965; Bausch, 

1968; Wandruszka, 1971; Komissarov, 1972; Vernay, 1974; Vermeer, 1974; Freigang, 1978; Clas, 

1971 vd.). Çeviri odaklı düşünmenin temellerinin atıldığı bu evrede çeviri eyleminden yola 
çıkıldığı için çeviri gerçekliği karşılaştırmalı dilbilim sınırları içinde bir gözlem materyali olmanın 

ötesine gidememiştir. Bu anlayış zamanla değişmemiş, çeviri araştırmalarının dilbilim ile ilgili olan 

eşzamanlı-betimleyici dilbilim, metindilbilim, sosyodilbilim, psikodilbilim gibi yan alanlar ile 
etkileşime girmeye başlayarak nispeten kendi dinamiğini oluşturma adına çabaladığı 

görülmektedir15 (bkz. Wilss, 1977, s.7). Bu dinamiklik çeviri gerçekliğinin uygulama düzleminde 

kalarak anılan bilimlerin sınırları içinde bir gözlem materyali olarak incelenmesi şeklinde belirmiş, 

bu anlayış ileride çeviribilim alanının disiplinlerarası bir alan olarak tanımlanması ile farklı bir 
boyut kazanmıştır. Bu gelişim içinde çeviribilim özerk bir disiplin olarak kendi dinamiğini 

oluşturamamış, çeviri gerçekliği daha çok uygulamada “çoklu disiplin” içinde değerlendirilen bir 

araştırma ilgisi olmanın ötesine gidememiştir (bkz. Gambier & van Doorslaer, 2016, s.1). Çoklu 
disiplin içinde değerlendirilen çeviri araştırmaları alanında disipinlerarasılığın çeviribilim alanında 

anılan bugünkü sorunları ile temellerinin atılmaya başlandığı savlanabilmektedir. Bu savlama 

özellikle disiplinlerarasılığın bilim tarihinde 1920’li yıllarda Amerika’da en çok eğitim – öğretim 

yöntemlerinde uygulama amacı ile ortaya çıkmasına16, çeviri araştırmalarının eğitsel ve uygulamalı 
olarak kurumsallaşmasına, bu doğrultuda çeviri araştırma alanının diğer bilimler ile etkileşime 

girme eğilimi göstermesine dayandırılabilir. Henüz o dönemlerde çeviribilim alanında 

disiplinlerarası ilişki biçiminin bu yönde, daha çok uygulama düzleminde yavaş yavaş 
etkinleştirilmeye başlandığı bu yönde yapılacak araştırmalarca bulgulanabilmektedir.  

II. Dünya Savaşı sonrası ile başlayan küreselleşme anlayışı dilbilim alanında yeni açılımlar 

ve anlayışlar ortaya çıkarmış, bu anlayışlardan Noam Chomsky’ın 1950’li yıllarına sonlarına doğru 
geliştirdiği “Üretici Dönüşümsel Dilbilgisi”, “dilsel/dilbilimsel dönüş” (Linguistic Turn), “edimsel 

dönüşüm” (Pragmatic Turn)17 gibi dilbilimde yaşanan gelişmeler çeviri araştırmalarında yöntem 

üretme hususunda yeni bir dayanak oluşturmuşsa da, bu yeni eğilim çeviri araştırmaları alanı içinde 

 
13Sosyal bilimler modern dünyanın bir girişimi (Şenel, 2017, ss. 141-142) olarak görülmektedir. Bu girişim de felsefenin 
desteğine muhtaç sayılan tin bilimlerinin (Geisteswissenschaften) yerini, hemen toplum bilimlerinin 
(Gesellschaftswissenschaften) alması ile gerçekleşmiş (Ströker, 2005, s. 9), sosyal bilimler doğa bilimlerine daha yakın 
duran bir tavrı benimsemiştir (bkz. Jürgen Habermas, 2018, s. 101). Tabi ki çeviri araştırmalarının ne denli bir “sosyal 
bilim” alanı olduğu tartışmalı bir konudur. Bilindiği üzere çeviribilim yorumbilim alanı içinde de değerlendirilmektedir. 
Bu durumda çeviri araştırmalarında bir çekişmeyi de ortaya çıkarmıştır. Bu açıdan bakıldığında özellikle diğer bilimler 
ile yoğun etkileşim içinde olan çeviribilim gibi dinamik bir disiplinin herhangi bir üst bilim altına konumlandırılarak 

değerlendirilmemesi, salt bilimsel bir anlayış ile bilimsel soyutlama çerçevesinde ele alınmasını gerektirmektedir. 
14 “Sistem Dilbiliminin en önemli temsilcileri Prag Okulu ve Cenevre Okuludur. Cenevre Okulu Ferdinand de 
Saussure’un öğrencilerinin toplandığı bir kurumdur (Charles Bally, 1865; Albrecht Sechehaye, 1870). 
15 Şunu belirtmekte fayda var ki çeviribilimin kendi dinamiğini kazanma anlayışı, çeviribilimin özerk bir bilim dalı 
olduğu sonucuna bizi götürmemeli, burada dinamiklik aslında çeviribilimin başka bilimlere sarılarak genişleme özelliği 
kazanması olarak ele alınmalıdır. 
16Bilgi için bkz. https://epistemicfluency.com/2016/07/05/some-notes-from-the-history-of-interdisciplinarity/. 
17 İlgili gelişmelerin çeviribilime yansımaları için bkz. Avcı, 2018. 

https://epistemicfluency.com/2016/07/05/some-notes-from-the-history-of-interdisciplinarity/
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birbiri ile çelişen teorilerin ve yaklaşımların ortaya çıkmasını engelleyememiştir (krş. Snell-
Hornby, 1994, s. 10). Çeviribilimin 1950 ve 1980’lerin ortasına kadar geçen süre içinde eşzamanlı 

olarak çeşitli bakış açılarının savunulduğu ve birbiri ile çelişen yaklaşımların ortaya çıktığı bir 

dönem olarak belirmektedir. Dilbilimde yaşanan dönüşüm ile çeşitli araştırma dinamikleri 
çeviribilim alanına yansımaya başlamış, özellikle 1970’li yılların sonuna doğru “paradigma 

değişimleri” savunuları yapılmaya başlanmıştır (Avcı, 2018, s.85). Bu savunular ortaya çıkarken 

yeni yönelimler arasında keskin kutuplaşmalar belirmekte ve çeviribilim alanında bir dağılma 
potansiyelini ortaya çıkarmaktadır. Bu keskin kutuplaşmalar araştırmaların odağına farklı 

unsurların alınması ile örneğin çeviri eylemi için belirleyici olanın erek okur olması (örn. Nida, 

1964/2003; Vermeer, 1979/1981) veya çeviride yorumun ve sürecin önemli olmasına benzer olarak 

ortaya çıkmaya başlamıştır (örn. Levý, 1967; Paepcke, 1971).  

Çeviri ile ilgili araştırmaların 1960 ve 1970 yılları arasında birçok araştırmacı tarafından 

dilbilim, karşıtsal dilbilim, uygulamalı dilbilim, göstergebilim, biçimbilim, felsefe, karşılaştırmalı 

edebiyattan yardım alarak veya bu bilim alanlarına atıfta bulunarak ilerlemesini sürdürdüğü 
görülmektedir (bkz. Siever, 2011, s. 2; Gambier and van Doorslaer, 2016, s. 1). Çeviri kavramını 

bütüncül bir yaklaşımla inceleme ihtiyacı metinbilimsel ve kültürbilimsel unsurların daha fazla 

çeviri araştırmalarına dahil olmasına neden olmuştur. Dilbilimsel verilerin yetersiz kalması çeviri 
araştırmalarında “Çeviridilbiliminden” (Jäger, 1975) kopuş sürecini başlatmış, bu durum özerk bir 

çeviribilim taleplerine ilişkin bir itki (impulse) gücü oluşturmuştur (Reiss, 1976; bkz. Schäffner, 

2000, s.205). Bu dönemde eşdeğerlik anlayışlarında da yeni açılımlar gelişmeye başlamış, dilin her 

şeyin merkezinde olduğu anlayışının dilin dünyanın bir parçası olduğu anlayışı (bkz. Snell-Hornby, 
1988, s. 29) ile yer değiştirmesi, diyalektik anlayışın değişmesine neden olmuş, bu duruma bağlı 

olarak diyalektik ilişki kaynak metin, çevirmen ve hedef metin alıcısı arasındaki karşılıklı 

bağımlılığa atıfta bulunarak kolektif18 bir ilişkiye dönüştürülmüştür (Wilss, 2004, ss.777-785)19. Bu 
gelişme çeviri araştırmalarının gidişatında dilbilimden kopuşu hızlandırmış, çeviribilim farklı 

bilimlerden çeşitli araştırma dinamiklerini de konu edinen, daha doğrusu ithal bir anlayışla farklı 

bilimlerin kuram ve yöntemlerini çeviri eylemine uyarlamaya çalışan bir disiplin olarak gelişimini 

sürdürmüş, çeviribilim bugün anılan çok çeşitlilik durumunu kendi içinde oluşturmaya başlamıştır.  

Disiplinlerarasılık söylemleri daha çok 1970’li yılların sonuna doğru çoklu ve dağınık 

olarak beliren çeviribilimsel eğilimlerin dağılma potansiyelini ortadan kaldırma amacı ile alanı 

bütünleştirmeye yönelik bir çözüm önerisi olarak sunulmuştur (bkz. Vernay, 1974; Snell-
Hornby,1986). Çeviribilim alanında henüz bu dönemlerde küçük adımlarla ortaya çıkmaya 

başlayan yeni yönelimler adı altında gerçekleşen çok-çeşitlilik ve keskin kutuplaşma durumu ve 

çeviribilimde özerklik taleplerine karşın artış göstermiş, 1970’li yıllarda çeviribilimin çoklu-
disiplin içinde değerlendirilmesi yerini belirgin olarak disiplinlerarasılık20 (Vernay, 1974, s .247)21 

 
18 Burada sosyal ve beşeri bilimlerdeki dikotomi anlayışın da değişmesi önemli olmuştur. Lepenies tinsel/doğa bilimsel 
alanlardaki” dikotomi” anlayışını, tinsel/sosyal/ doğa bilimsel alanlarda ki “Trichotomie” kavramı ile değiştirmiş, kültür 
kavramına bakış açısı üç boyutlu bir hal almıştır (Wilss, 2000, s. 270). Inzwischen sind die wissenschaftstheoretischen 
Positionen noch verwickelter geworden. So hat Lepenies die Dichotomie Geistes-/Naturwissenschaften durch eine 
Trichotomie Geistes-/Sozial-/Naturwissenschaften ersetzt (1985) und damit an die Stelle einer „halbierten Kultur“ 
(Wolfgang Frühwald) einen drei dimensionalen Kulturbegriff gesetzt (Wilss, 2000, S. 270). 
19The dialectical relationship exemplified, as mentioned beforehand in the free/literal dichotomy, has been transformed 
into a collusive relationship, collusive referring to the interdependence between source text, translator, and target-text 

recipient (Wilss, 2004: 777-785). 
20Aslında daha önceleri Eugene Nida’nın çeviribilimde dili her şeyin merkezine koymaması, aksine dili kültürün bir 
parçası olarak görmesi hem çevribilimde makro bakış açılarına geçişte öncüllük etmiştir. Ayrıca Nida’nın bakış açısının 
çeviribilim alanında disiplinlerarasılığı başlattığı da söylenmektedir (Nida 1945, s.207; Prunĉ, 2002, s. 107; 
Kopetzki/Apel, 2003, s.12). 
21Denmach stellt sich die Übersetzungswissenschaft dar als ein interdisziplinäres Fach.[…] Als solches greift sie in 

erster Linie zurück auf die allgemeine Sprachwissenschaft, ist aber auch angewiesen auf die Hilfe der 

Kommunikationswissenschaft, der Soziologie, der Psychologie und anderer wissenschaftlicher Bereiche (Vernay 1974, S. 

248). 



124                        Gül Yiğit 

 

Turkish Studies - Social, 17(1) 

ve “paradigma değişimi” söylemlerine bırakmaya başlamıştır. Bu söylemler zamanla o kadar 
artmıştır ki ilerleyen zamanlarda çeviribilimin disiplinlararasılık niteliğinin kendisinin varlık 

nedeni olduğu dahi söylenmiştir (bkz.Thome, 2012, ss. 29-32). 

 Disiplinlerarasılık çözüm öneresi dışında çeviri araştırmaları alanında ortaya çıkan tekil ve 
birbirinden kopuk araştırma alanlarının birleştirilmesi anlamında James Holmes, “Alan Kuramı”nı 

(Field Theory) ortaya atarak alanı bütünleştirmeye yönelik çözüm önerisini sunmuştur (James 

Holmes, 1972/1988). Buna rağmen çeviribilim 1970’li yılların sonuna doğru yapısalcı 
yaklaşımlardan işlevselci yaklaşımlara kaydıkça bir tür karmaşıklık durumunu saptamıştır (Avcı, 

2018, s. 85). Günümüzde çeviribilim alanında öyle bir durum saptanmıştır ki disiplinlerarasık ve 

karmaşıklık aynı anlamda kullanılır olmuş, disiplinlerarasılık çeviribilim alanında artık bir bilimler 

arası çalışma birimi olarak değil, bir tür belirti/semptom veya sorunsal algısı olarak araştırma 
konusu edilmeye başlanmıştır. 

Henüz 1970’li yıllarda başlayan çeviri eylemsel bakış açıları ve bu yönde evrilen çeviri 

araştırmaları çeviribilim alanında terminolojik birikim ya da yığılma, çeviri süreci açısından bir 
dizi tanımlardan yola çıkılarak yapılan çeviri etkinlikleri sonucu ortaya çıkan çeviri kuram ve 

yöntemleri arasındaki anlaşmazlıklara neden olmuştur, ki bunlara çevirinin “temel karmaşıklığı” 

etrafında çeviri prosedürlerinin çok-boyutluluğu da eklenince (Wilss, 1977, ss. 27-28)22 çeviri 
kuram ve yöntemleri arasındaki bir tür ilişkisizlik durumu belirmiş, bu sorunsal günümüzde 

“bağdaşıksızlık”, “uyumsuzluk”, ve “uçurum” (bkz. Horn-Helf, 1999, s. 13; bkz. Stolze, 2001; 

Zybatow, 2002; İşcen, 2010, s. 4) gibi ifadeler ile dile getirilmeye başlanmıştır. İlk başlarda 

uygulama alanında eğitsel doğrultuda çeviri araştırmalarına dahil olmaya başlayan 
disiplinlerarasılık, çeviribilim alanında da uygulama üzerinden kuramsallaşma anlayışına dahil 

olmaya başlamıştır. Bu anlayışın çeviribilim alanına dahil olması ile birlikte bilimsel gelişmede 

tuhaf bir durumu ortaya çıkarmış, bu durum çeviribilimsel-çıkışlı işlemlerde “ithallik” ve “edilgen 
alıcılık” (Hueber, 1997) şeklinde dışa vurmuştur. 

Çeviribilimde “Disiplinlerarasılık” ve “Yeni Yönelimler” Sorunsalı 

Snell-Hornby’nin seksenli yıllarda çeviribilim alanını “disiplinlerarası, çok perspektifli, 

dilbilimin aksiyomatik gerçekliğinden değil, çevirinin karmaşık/kompleks gerçekliğinde hareket 
eden ve kendini bütünsel bir perspektifle duyumsatan bir bilim alanı olduğunu anlamamız gerekir” 

(Snell-Hornby, 1986/1994, s. 12) tanımlamış, fakat alanı bütünleştirdiği iddia edilen 

“disiplinlerarasılık” alanı bütünleştirmemiş, tersine bir tür parçalanmayı beraberinde getirmiştir. Bu 
cümlede çeviri kendi kompleks gerçekliği içinde değil çeviribilimin edilgen alıcılığa dayanarak 

ilişki içinde olduğu diğer tüm bilimlerin bakış açısı ve verilerine dayandırılarak açıklanmış, bu 

durum da diğer bilim alanlarının çeviribilim üzerinde egemenlik taleplerinin oluşmasına neden 
olmuştur (Hueber, 1997, s.20). 

Çeviribilimin ana kavramı olan çevirinin disiplin dışı tanımlanması (Zwischenberger, 

2019:257) hem disiplinlerarasılığa hem de yeni yönelimler sorunsalına neden olmaktadır. Örneğin 

çeviri, kültürel bir aktarımdır dendiğinde, çeviri kültürbilim çatısı altında incelenmekte, çeviri, 
bilişsel bir süreçtir denildiğinde çeviri, biliş bilim veya psikoloji alanı içinde araştırılmakta ve bu 

alanların terimleri, kavramları üzerinden tanımlanmaktadır. Başka bilimlerin teorik tabanı içinde 

üretilen kavramlar ve terimler üzerinden çevirinin tanımlanması çeviriye içeriksel olarak bir çeşit 
yama ve ithal kalmışlık özelliği atfetmektedir. Zwischenberger’in bu anlamda “çeviri araştırmaları 

içsel olarak dönüşüm geçirmektedir. Bu dönüşümler tabiri caizse “kültür”, “biliş” gibi “ithal 

 
22„Ihren terminologischen Niederschlag hat die Auseinandersetzung über die theoretischen und methodischen 
Bezugspunkte übersetzerischer Tätigkeit in einer Fülle von Bezeichnungen für den Vorgang des Übersetzens gefunden, 
die sich mehr oder minder synonymisch um das Grundlexem Übersetzung herum aufbauen und Zeugnis von der 
Vieldimensionalität der Übersetzungsprozeduren und der ihnen jeweils zugrundeliegenden qualitativen Zielvorstellungen 
ablegen“ (Wilss, 1977, SS. 27-28). 
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kavramlar” üzerine odaklanmaktadır23“ ifadesi anılan açılardan bakıldığında doğru bir savlama 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Zwischenberger, 2019, s.256). Çeviribilimin burada anılan içsel 

dönüşümü çevirinin farklı bilimlerin sınırlarında gezdirilen ithal, yabancı bir kavram görünümüne 

bürünmesinden dolayı sürekli yeni bakış açılarına dayandırılmasıdır. Çevirinin açıklanmasına 
ilişkin ileri sürülen her yeni tanımlamada çeviribilimin farklı bilim alanları ile daha fazla etkileşime 

girmesi, çeviri araştırmalarının dışsal olarak genişlemesi ve kendi içinde belirsizliklerin ortaya 

çıkmasına neden olmuş, bu belirsizlik ise olgusal anlamda çevirinin açıklanması hususunda nasıl 
bir bağlamda yorumlanabileceğine ilişkin sorunsalları ortaya çıkarmıştır. 

Bilimler arasında disiplinlerarasılık ilişkisi “özerkler arası” (Çelik, 2005, s.135; bkz. 

Zwischenberger, 2019, s. 257) bir çalışma biçimini şart koşmaktadır. Bu çalışma biçiminde bir 

sorunu çözmek için iki disiplinin bir araya gelmesi gerekirken24, çeviribilim, disiplinlerarasılık 
söylemleri altında farklı bilimlerden edilgen alıcısı statüsünde kalmaktadır. Çeviribilimde komşu 

disiplinlerle çalışıldığı iddiası ise kendi içinde bir çelişkiyi ise şu açıdan ortaya koymaktadır; 

örneğin iletişim bilimi günümüzde kendi araştırma nesnesinin kompleks yapısını esas olarak 
toplumsal ve bireysel bir bakış açısıyla incelemesine rağmen, çeviribiliminin son zamanlarda 

iletişimbilim ile ortak bir zeminde araştırma yapılmadığı, sadece Joachim Renn’in, çeviri 

kavramını “yenilikçi bir formülasyon” olarak kullandığı görülmektedir (bkz. van Doorslaer, 2019, 
s. 226). Bir başka örnek olarak van Doorslaer çeviribilim ile sosyoloji arasındaki ilişkiyi verir. 

Burada çeviribilim ve sosyoloji arasındaki asimetrik ilişkide çeviribilim esas olarak çeviri 

yöntemleri tasarlamayı ve iyi/kötü çevirinin ne olduğunu tanımlamayı amaçlayan bir disiplin olarak 

görülmesinden ve çevirinin kompleks bir sosyal uygulama olarak algılanmamasından dolayı 
araştırmalarda bir eksiklik kendini ortaya koymaktadır (Buzelin ve Baraldi 2016, s. 126 aktaran van 

Doorslaer, 2019, s.226). Bu örneklerde çevirinin diğer disiplinler ile sağlıklı bir disiplinlerarasılık 

ilişki biçimi kuramadığı anlaşılmaktadır. Bu sıkıntının haricinde çeviribilimin konusu olan 
çevirinin örneğin kültürel bir olgu olarak tanımlanması, “kültür”ün çok çeşitli katman ve boyutları 

içerdiği göz önüne alındığında, çeviribilim alanının karmaşık, belirsiz bir bilimler – arası ağa 

bürünmesine neden olmaktadır (krş. İşcen, 2002, s. 40). Çevirinin farklı bilimlerin çatısı altında 

incelenmesi “disiplinlerarası kıskaç” (İşcen, 2002, s.26) olarak veya diğer bilimlerin çeviribilim 
üzerinde egemenlik taleplerinin oluştuğu şeklinde yorumlanabilmekteyse de bir önceki cümlelerde 

andığımız şekilde çeviribilimin zaten diğer disiplinlerle ortak bir zeminde buluşamadığından 

çeviribilim alanında tezahür eden durumun “keyfi ve dizgesiz bir bilimsel karmaşadan” ( İşcen, 
2002, s. 72) ibaret olduğu söylenebilir. Çeviribilimin kendi araştırma konusu olan çeviriyi karmaşık 

bir bilimler-arası anlayışla tanımlamaya çalışması, içsel (inward) değil, dışsal (outward) bir gelişim 

mantığının ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Zwischenberger, 2019).  

Çeviribilim anılan sorunlardan dolayı disiplinlerarası bir alan olmaktan ziyade ara-disiplin 

(Grbic´&Kujamäki, 2019, s. 116; Jiménez - Crespo, 2019, s. 35) veya paradigma öncesi25 ( 

präparadigmatischer Zustand için bkz. Stolze, 2003, s. 28) özelliği gösteren bir disiplin mi 

olduğuna ilişkin tartışmaları başlatmış, disiplinlerarasılık bir çözüm olmaktan ziyade çeşitli sorun 
ve tartışmaların ortaya çıkmasına zemin hazırlamış, çeviribilim alanını içinde çeşitli sorunsalların 

oluştuğu başka bir evreye taşımıştır. Bu evre için yapılan betimlemeler genelde çeviribilimin diğer 

bilimler ile olan ilişkisinde “edilgen bir alıcı rolü üstlenmesi” (Hueber, 1997, s. 18; İşcen, 2002, s. 
99), “ithal”26 söylemleri etrafında çeşitlenmektedir. 1980’li yıllarda çeviri konulu araştırmalar 

 
23Translation Studies (TS) has undergone a number of internal shifts. These have focused on so-called “travelling 

concepts”, such as ‘culture’ or ‘cognition’, and have been crucial in building and establishing the discipline 
(Zwischenberger, 2019, p.256).  
24Heckhausen, 1987, s. 129 aktaran Jungert, 2010, s. 4. 
25Çeviribilim alanında araştırma nesnesi sorununa ilişkin tartışmaların devam ettiğini düşünürsek Stolze’nin paradigma 
öncesi durum benzetmesi burada yerinde gibi durmaktadır. 
26Zybatow, 2002, s. 81; Zybatow, 2004, ss.139-140; Zybatow, 2006:150; Echeverri, 2017:523; Zwischenberger, 2019, 
ss.257-258; Jiménez-Crespo,2019, s. 26; van Doorslaer, 2019, s. 225; Grbic´&Kujamäki; 2019:114). Çeviribilim alanında 
“ithal” hususunda söylemler o kadar çok ki, kaynakların sadece bazıları bile metin içine sığmayacak kadar çoktur. 
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kültürel dönüşümün de etkisi ile kendi içinde de belli görüşlere göre çeşitlenen örneğin işlevselci 
(Reiß & Vermeer, 1984; Holz-Mänttäri, 1984), betimleyici (Toury,1980; Even-Zohar, 1978), 

bilişsel27, sosyolojik (Bassnet & Lefevere, 1990) yaklaşımlara ayrışmaya başlamış, çeviribilim 

alanında ortaya çıkan yaklaşımların bu denli hızlı çeşitlenmesi çeviribilimin henüz temellerini 
atmaya başladığı evrede hızlı bir şekilde paradigma dönüşümleri veya yeni yönelimler ile 

karakterize edilen bir bilim alanı olarak anılmasına neden olmuştur (Prunč , 2011, s. 343). Yeni 

yönelimler adı altında çeviribilim her geçen gün sınırlarını genişletmekte, “bütünsellikten uzak”, 
“karmaşık” (Snell-Hornby, 1999, s. önsöz) bir durumu gözler önüne sermektedir. Çeviribilim genel 

bir çeviri tanımı veya kuramı oluşturmak yerine araştırma nesnesi sorununa bağlı olarak sürekli 

olarak yeni yönelimler geliştirmiştir. Bu yönelimler çeviriyi farklı bakış açılarına ele alarak veya 

çeviriye etki eden değişkenlerin öne çıkarılması ile çeşitlenmiştir. Bu gibi bir yeni yönelim 
oluşturma anlayışı çeviribilimde “kısmi - açılılık” (Teilaspektualität için bkz. Stolze, 2001, s.166) 

sorununu ortaya çıkarmış, bu kısmi-açılılık anlayışı yeni yönelimlerin de kısmi yönelim veya kısmi 

paradigma özelliği göstermesine neden olmuştur. Paradigmanın tanımı gereği “kapsayıcı söylem” 
(Kuhn, 2016) ve “yaptıkları araştırma ortak bir paradigma üzerine kurulu olan insanlar bilimsel 

uygulamada aynı kurallara ve ölçütlere bağlıdır. Bu bağlılık ve bunun sonucu ortaya çıkan fikir 

birliği, olağan bilimin, yani başka bir deyişle, belli bir araştırma geleneğinin doğması ve süre 
gitmesinin ön koşullarıdır” (Kuhn, 2016, s. 82) özelliklerini göstermesi gerekmektedir. Çeviribilim 

alanında aynı gelenek içinde, örneğin “işlevselci” yaklaşımlarda aynı dönemde dahi ciddi 

ayrımların olduğu göz önüne alınırsa bir tutarsızlığın oluştuğu saptanabilmektedir. Bu tutarsızlık 

özellikle merkeze alınan araştırma hususlarında kendini göstermektedir. Gene Kuhn’un 
paradigmayı “bir bilim çevresine belli bir süre için model sağlayan, yani örnek sorular ve çözümler 

temin eden, evrensel olarak kabul edilmiş bilimsel başarılardır (Kuhn, 2017, ss. 64-65) şeklinde 

tanımlamasındaki belli bir süre için ifadesi ilgili bilim alanı içinde hızlı paradigma değişimlerinin 
ne denli sağlıksız olduğunu gözler önüne sermektedir. Anılan belli sürelerde elde edilen bilimsel 

kazanımlar ilgili bilim alanında ortak kabule varılmış olmayı ve belli çözüm önerilerini ilgili bilim 

camiasına kabul ettirmeyi gerektirmektedir. Fakat Prunč’un28 da andığı üzere çeviribilim 

temellerini oluşturma aşamasında hızlı bir şekilde paradigma dönüşümleri yaşamaya başlamış, 
gelişimini genelde farklı bilimlerde yaşanan paradigma değişimlerine uyarlayarak sürdürmüştür. 

Paradigma tabiri bu durumda çeviribilim alanında ortaya çıkan araştırma nesneleri yığılması, 

kuramlar ve metotlardaki çeşitlenmeler için kullanılan bir tabir olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çevirinin bütüncül incelenme ihtiyacına karşılık, “iyi çeviri nedir? çeviri nasıl 

yapılmalıdır? gibi eyleme dönük durumlardan soyutlanamaması sonucu hem çevirinin alanda genel 

kabul edilmiş bir kavramsallaştırılma anlayışının gelişmesini engellemiş (bkz. İşcen, 2002, s. 19; 
Long, 2013:107; Marais, 2014, s. 31; Chesterman, 2018, s. 10; van Doorslaer, 2020, s. 139) hem de 

çeviriye atıfta bulunan terimlerin gerçekten aynı şeyi ifade edip etmediği sorunsalına (krş. 

Chesterman, 2018, s. 11; van Doorslaer, 2020, s. 142) bağlı olarak alanda kavram karmaşasına 

neden olmuş, en önemlisi de bu durum da çeviribilim alanında bilimsel gerekliliğin temel koşulu 
olan taban/ baz sorununu ortaya çıkarmıştır. Bilimsel bir alanda teori, yöntem ve metot 

geliştirilmesinin temel koşulu ilgili bilimin kendi araştırma nesnesini edimsel dünyadan 

soyutlayarak tanımlamasını gerektirir. Çeviri olgusunun kendisi açıklanmaksızın ve kuramsal bir 
taban/ baz oluşturulmadan kendisine doğrudan uygulama odaklı yaklaşım en nihayetinde ortaya 

çıkan her teknolojik veya diğer bilimlerdeki gelişmelere koşut olarak çeviribilime başka bilimlerde 

ortaya çıkan yeni yöntemlerin, teorilerin ve en önemlisi ilgili bilimlerin paradigma anlayışlarının da 
ithal edilmesini beraberinde getirecektir. 

 

 
27Çeviribilim alanında bilişsel yaklaşımlarda öne çıkan araştırmacılar; Königs, 1993; Krings, 1986; 1988; Kußmaul 1986; 
1993; 1997; 2001; Kovtyk, 1997; Hönig,1989. 
28 (Prunč , 2011, s. 343), 
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Sonuç 

Sonuç olarak çeviribilimin gelişimi günümüze kadar çeşitli evrelerden geçmiş bu evreler 

çoklu-disiplin görünümünden, özerklik taleplerinin arttığı evreden farklı disiplinlerle etkileşime 

doğru evrilmiş, bu evrelerin sonunda en nihayetinde çeviribilim kendini sorgulama evresine29 
girmiş fakat eşzamanlı olarak farklı disiplinlerle etkileşimini sürdürmeye devam etmiştir. 

Günümüze gelindiğinde çeviribilim olarak anılan alanın son altmış yıldaki gidişatına baktığımızda 

alanın bugünkü görünümüyle dilbilimin çeşitli dallarını, karşılaştırmalı edebiyatı, iletişimbilimini, 
felsefe, sosyoloji ve tarih gibi araştırma türlerini kapsayan “disiplinlerarası” bir alan görünümünde 

olduğu belirtilmekteyse30 de, bu durum tam tersine doğru gelişmiş çeviribilim diğer bilimler 

tarafından kaplanan, üstü örtülen, kuşatılan bir bilim alanı olarak, bilimsel anlamda sınırlarını 

çizememiş, tam olarak özerkliğini sağlayamamış bir disiplin konumunda kalmıştır. 2000’li yıllarda 
bu sorun kendini çeviribilim alanında daha da göstermiş, çeviribilimde var olan sorunsallara ilişkin 

bilimsel bir duyarlılık da oluşmuştur (örneğin Nord, 1995; Stolze, 2003; İşcen,2002; Zybatow, 

2004). 

Disiplinlerarasılık ve yeni yönelim sorunsal çiftleri günümüzde dile getirilen çeviribilimin 

araştırma literatürünün çelişkili, teorik, metodolojik ve uygulamalı bilgi değerlerinin çeşitliliğe, 

bilim düzeneklerinde irtibatsızlığa, yığılmaya neden olmaktadır. Zybatow’ un da belirttiği üzere 
çeviribilimin konusu yani çeviri henüz açıklanmamış (Zybatow, 2002, s. 81), açıklanabilmesi için 

ise henüz çeviri odaklı bilim-işlemsel düzenekler oluşturulamamıştır. Çeviribilim alanının 

benimsemiş olduğu genişleme mantığı kendi içinde bir paradoksu ortaya koymaktadır. Bu paradoks 

çeviribilim alanının disiplinlerarasılık etkileşimine bağlı olarak akademik düşünce ve araştırma 
terimleri çeşitlenmekte ve araştırma nesnesi çevirinin kapsamını genişletme eğilimindeyken, dış 

dünya çeviriyi görünüşte basit bir uygulamayla sınırlamaktadır (krş. van Doorslaer, 2019, s.228).  

Çevirinin uygulamaya dönük olarak dış dünyada sınırlandırılması, çeviribilimin iç dünyasında 
genişlemeyi beraberinde getireceği açıktır. Bu anlayış doğrultusunda çeviribilim alanında ortaya 

atılan kuramlar çeviriyi açıklayamadıkları gibi uygulama alanında da işlevsizleşmektedir. 

Çeviribilimin kendine özgü “disiplinlerarasılık” karakteri farklı bilimlerle her yeni temasta veya 

yeni bir teknolojik gelişmeye bağlı olarak yeni bir uyarlamayı, her yeni bir uyarlamada da yeni bir 
yönelimini veya paradigma değişimini ortaya çıkarmaktadır. Bu anlayış gerek bilim-kuramsal 

anlamda gerekse yeni yönelim anlayışlarında “ithal” bir anlayışı ortaya koymuş, çeviribilimde 

tezahür eden yeni yönelimlerin “ithal” kavramlar üzerine odaklanarak örneğin çeviribilimde 
kültürel dönüşümler olarak adlandırılmasına neden olmuştur (Zwischenberger, 2019).  

Bir bilim alanında kavram, metot veya yöntemlerin ilgili bilimin öncelikli olarak kendisinin 

oluşturduğu taban veya bağlamda ürettiği hipotezlerden yola çıkarak Zwischenberger’in (2019) 
belirttiği kendi içsel bakış açısına göre (inward) oluşturması gerekmektedir. Bu yönde yapılan 

araştırmalar olmaksızın çeviribilimsel dışsal gelişimin (outward) (Zwischenberger, 2019) yani 

sağlıklı bir “disiplinlerarasılık” veya “paradigma” dönüşünden söz etmek imkansızlaşmaktadır. Bu 

iki oluşumun tesis edilebilmesi için çeviribilimin kendi araştırma konusu üzerinde öncelikli olarak 
hemfikir olunmalı ve araştırma nesnesi bilim-kuramsal bir tabanda kendi içsel bakışından hareketle 

tanımlanmalıdır. 
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