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Ayşe Banu KARADAĞ1

Özet: Bi]dirjnin amacl. l928 yıIında Resimli Ay Neşriyatl tırafinditn yayümlanitn Edwafd Everett Hale'in "The

Man withouı a Country" ("Vatalrslz Ad^m") adlı öyküsünün osma,ılıca çevirisini incelemektir. Bildiride öncelikle.

kaynak metin ve yazlr hakkında genel bilgi verileaektir, I]aha sonm ise. crck mctnc ilişkin çevimıen ve yayıIııcı ta

rdlndıuı alınaur kararlzır tir,(ışülacaltır. TiırlıŞma sırisında. çeviımen ve yayımc, taıafından benimsenen teme] amaç

ve strateji(ler). dönemin az ettiği sosyo-kühürel ve sosyo-polilik olgu]ar çerçcvcsindc yon]ın]itnaciütlr.

Anahtar sözciikler: Vatansll Adam. çevin edebiyat, cdcbiyat ve kültüİ dizgesi, osmanİca/ oırranll Türkçesi.

Resiınli Ay Neşriyat.

"Pocket Books" and tlrc TraIı§lrtion of The Man without a Country in ottoman Turkish
Abstract: The aim of üis paPr is to ana]vse üe ottoınan Turkish tri[rsIalion of Edward Everett Hi e's Shon

sİory enlitled "The Man wiüout a Counİ)" which was published in 1928 within the la-ket hoks scrics of a very

well,known publishing house "Resimli Ay Neşriyatı". Firsl ofall. 8enera] lnfomlation about the source tex! and its

writer will be given. Then, the decisions ııade by üe tanslatoı/pı]blisher conceming üis §anslaıed text will bc

discussed. During üe discussion. the nrdn aim aİd straıegies adopted by lhe translator/publisher wil] be

conlmenled with a srong emphilsis on socio cultuıitla,ld socio-political condİions of ühat period.

Kei\ıords: The Man without a CountIJ. L.anslated ]hcrature, ]iterar_v iüld cultura] system, ottomiİr Turkish,

Resinıli Ay Publicaıiııns.

2. "The Man without a country" ve F,dward Everett Hale
"The Miin without a Countl]-". Amerikalü yazirr Edward Everctı Haie (llJ22 19(n) taraftndan kale

me alınan 85 Saylalık bir öyküdür. Öykünün genel konusu, Philip NoraJı adl] bir Amclikan askerinin va-

ünlna sirdiıkat göstemediği içiıı çarpırıldığı ccza nedeniyle, tüm yaşamlnr ülkesi hakkında hiçbir şey
duymadan ve Amerikan topraklanna bir kez bile ayııl basmadıuı Aınerikan donanmasına ait gcmilerin

dc goçirmcsi ve bunun sonucunda ülkcsine hasret bil şekilde veiat etmesidir. Nor.ıJı'ın ülkesine sadalat-
sizlikle suçlaıarai bu cezayı almasına yol açaı temel etmen. dcv]ctinc karşü gc]crek ayaklanma başlatan

Airron Bur adlı bir kişiye yalnızca ilgi gösteımesi ve bu nedenle mıükemeye sevk edildiğinde sinirlcne-
ıek Amerika hııkkındıı kötü şe),ler siiyleınesi vc "birdüa hayaı boyunca Ameıika'nın adını bile duyma-

l Yrd. Doç. Dr. Yıldız Tcknik Ünivcrsitcsi.
2 Bu bildiride 'osmanııca" leriminh kullanülmasl. bu dilin'türkçe'den farkll bir dil ()1ilrak alün]landtğ1

şeklinde \orumlanmamalüdür, sö7ü edilen terin1 burada "osnıanl1 TürkÇesi" anlaııünda kullanüImıştır,

OSMANLICADA "CEP KiTAPLARI" vE
VATANSIZ ADAM ÇEVİRisi

l. Gir§
Bildirinin ırmacı. l928 yılında İngilizce'dcn Osmanlıcaya2 yapülan ve Resimli Ay Neşriyatı tarafın

dan yayımlaıan Vatansız ArJım (F,dwaıd Evereft H.ıle.}adh çeviril,i incclcmcktir. İneelemele bqlama
dan önce, kaynak metin The Man Wiıhtıut a C.)]lran ( ]9l7) hakkında genel bilgi verilecektir. Dıüa son-

ü ise elek metin üzeıine yapılacıık bir betimleyici çalüşmay]a, çevirj/çevirmer/yaytnevi kararlan o dö
nemki sosyo politik olgulaı çerçevesinde yorumlanacaktür. Bu baği;unda özcllikle Türk edebiyat ve kül
tür çoğul-dizgesinde magazin dcrgiciliği öncüsü sayılan "Resimli Ay"ın genel yayın politikasl ve ydl4ll-

sı: A&m çeviıisinin yayııılandığı l9 kitıplık "cep kitaplarf' dizisi irdelenecektil.
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ma" dileğinde bulunma.sıdır.

3. Vannsız Adım'a hİşkin Genel Bilgi
Küçük bir cep kitabı ( l lcın.xl4.5cm) olarak yayımlanan Vaıansız Adtııı "Resiınli Ay Matbaası Türk

Limitcd Şirketi" tarafından " l928'de yayımliın mıştlr (Bkz. Ek l .ı Sel feftın Özege' nin Eski Haıflerle Ba
.ıılmış Türl,çe E.ıerler Krııakıgu'nda (1971'1Vattıısı; Arl,,ım'ın Osmıurlıca'da bundan ba§ka bir çevirisinin
bulunmadığı söylenmektedir. Çeviıinin hangi kaynıü mctiııdcn ve kimin tarafındıııı yapıidığı konusunda

herhangi bir bilgi bulunmamaitadır.
Votaıısız Adaın'n içinde yer aldığı dizide. "çocuk külliyatı" cdebi nitelikli 4 kitaptan oluşm.ü-

tadı: V.l.ınsr. A.Lüın; CiceLer Meınleketinıle(3) (Jonathan Switj): A_ld Je}uirı (Jules Veme) ve R.)

binson Kruzo (.Danielı Defbe), Burada akla gelen ilk soru. "çocuk ki]liyatt"na, neden görece olarak
daha tanınmış diyebileccğimiz diğer kitapJarJa değiJ de, bu kitapla başlandığıd:r. Başlıca onıık
nokta olarak bu kitaplann dördünün dc "scyahat" konulu olduğu ve "bireysel girişimciliği" vurgu
ladığı söylcnebilir, Ancak Vaxınsız Atlıım'ın dizide birinci cılarak yer alması dikkat çekicidiı. Bc-
yiızıt Devlet Kütüphınesi. Taksim Atatürk Kütüphanesi. se.met Çiftcr KütüphaneSi, sü]eymani-

1e Kıiıüphınc.ı. İtlını f.erIen Küıüphune\i. Boguziçı Üniıcı.iıe.i Küıüphane.ı ıe İsıanbul Üni
versitesi Kütüphancsi'nde yapılan lalamanın Sonunda tekb|l Vataıııız Adam çevirisine ulaşllmış-
ır; Özege'nin katalogundııki verilcrlc tiııüşcn bu bilgiye dayanarak. bildiıide bu çeviri metin in
ccleneccktir.

3.1. Ön Kapak
Kijçük bir cep kitabr ( l lcm.x 14.5cm) olaral yayımlirnan Vaıansız Atlıniıı onkapağında. yayıncvi-

nin adı (''ResimliAy Matbiüsü Türk Limiıed Şlrleıı"|. kltahln ha\lm }cri ı"istınbul"), taıihi ("l928") be-

lirtilmiş ve şu şekildc bir ck bilgi sunu]muştur:

"Türkiye Cumhuriyeti
Halk Tcrbiyc Şubcsi

Numero 5

ValansıZ Adam

mua]limlcrc mcccanen telzi edilmek üzere maarif ve kaleti tarııfındiın
tab ettirilmiştir

istaıbul - Rcsimli Ay Matbaası Tük Limited Şirketi
l928..

(Hale, 1928: iin kıpak) ( Bk:,- Ek 1)

Diğerlerinin değil de. yiılnızcı bu çevirinin tJğrctmcırlcrc bedava dağıtılması ve "Tüıkiye Cumhuri
yeti Halk Teıtiye Şubesi" taıafından onay]anıp "maarifvekaleti" t]rafından bastırı]ması aIt: çizilmesi ge

reken önemli noktalardır: Nedcn bu kitabın öğretmenlere bedava dağıtllması istenmiştir'] Ncden "maaril'

vekaleti" öğretmenlere bedava dağıtllacıık bu kitabın bastınlma işini üstlenmiştir] ReSimli Ay Limited

] Bu çeviriye ilişkin yaptlğlm araştlrma için Bkz. "Bir Mctnin Bedenini Evire Çevire Cüceleşlirmek
Cüceler Memleketinde" (2006).
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Şirketi'nin buıada rolü nedirl "Türkiye Cumhuriveti Haik Teöiye Şubesi". "maıuif vckaleti" ve "Resim
li Ay Limited Şirkcti'nin onıl bir anracı olduğu söylcncbilir mi? Başka bir devişle. bu üç ktırum sözü
cdilcn kitabın okutulma§rndan nc tür bir yirriir beklemektedir?

Bu sorulara yanıt verebilmek için, kitabın yayımlandığı diincmin. ülkenin o dönemki sosyo politik vc
srısyo-cktırrımik durumunun, kitabın içeriğinin. "Türkiye Cumhuril,eti Halk Terbiye Şubesi". "maıırif ve-
kaleti" ve "Resimli Ay Limited Şirketi'nin kitiıbın öngörülen erck hedcfkitlesi üzeİindeki etkilerine iliş,
kin beklcnti]erinin irdelenmesi gerckir. Bildiri boyuncı. yer ve zaman kısıtlaıııası göz önündc bulundu
ru]aral SöZü edilen ctmcnlere elden geldiğince değinilmeye ça]ışılacaktır.

3.2. Yayınevi Olarak 'Resimli Ay" vc Vatansız Adam
Resimli Ay taralindan yayımlanan ve içinde Vaıaısı; Adrııı'ın da yer ıldığı diziye ilişkin yapilıın

alaşttümanın sonucunda l9 kitaplık cep kitaplııı dizisine ulaşılmıştır. Dizinin ]9. kitabını oluşturaJr n.]-
binson Kru:o'nıın arka kapağünda. yayınevi taraflndan o döneme kadar yayümlanan kitıplıırın açıklandı

ğı "Şimdiye kadıu çıkan kitaplanmız" başlıklü bir listc ycr iılniaktııdır. Listede ]lJ kitap stralanmıştlr (R.,-

binson Kruzo hıır,ç),.

l) Her Gcnç Neler BilmeJidir'/
2) Her Genç Kız Nelcr Bi]ııelidiı']
3) Her Evli Erkek Neler Bilmelidir!
,1) Her Evli Kadın Nc]cr Bilmelidir']
5) Kız mı Oğlıın ını?
6) Niçin Rüya Görürüz?
7l Herkes Nclcr Bilmelidir'l
il) Muaşeıct Usullcri
9) Telsiz Te]elbn Ahizesi Nasıl Ayaı

Edilir? (Şehremaneti Buz Fabıikası

( Defııe, } 927 : arkı kapak) ( Bk. Ek 2)

Ayflca. Cüceler Memleketinıle adlı çeviri kitabün sonunda Vaıansız Adtım'a ilişkin bir metin bu]un-
maktadür:

"Vatiürsız Adam

ç(ruk kül]iyatünnı bi.inci numerosunu teşkil cdcn bu küçük kitap. bilhassa mektep çocuklarü ıuasün-

da çok rağbet bulııuştur. Elinizde güzcl bir kütüphane bulundu.mak istiyorsanız bu scrinin her numero
sunu alınız. Vat.ınsız adam vatirnından u4kta 1,a5amaya mükum olınuş bir adamın elem ve ,zdürabla-

rını tasvir ediyor_

Fiyatı on kuruşdur

Hcr kitapçıda bulunui'
(Swırt, ]927)(Bk:- Ek.] )

Burada, öğrenciler taraf'ından çok bcğcnildiği vuıgulıurıın bu kitabın içeriği hakkında kısa bilgi veril-
mektedir: "Vatansız adam vatanından uzaİta yaşanraya maikum olmuş bir adırmın elem ve ız.dırablarını

Flekrik Mühtndi.ı Sülcl mın Okıı1 ı

i0) Din Nedir?
l l) Din Nasıl Doğmuştur']

l2) Dünyanın Büyük Dinleıi
l3 )Muhtelif Millederin Al]ah İtikadleri

l4J Ahin:t Var mıdırJ
l5) Din Niçin Ölü},or'l
l6) Vatansız Adam
l7) CücelcrMemleketinde
]8) Aya seyaltat
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tasvir ediyoi', "Elem" ve 'izdırap" çekmenin. hedcl okur kitlesini oluşturan okul öğrcncilerinin hoşuna

gidecek bir eylem çcşidi olmadığı düşünüldüğünde. eğlendirici ve/ya güldürücü bir niteliği olmayan bu

kitabın belifiildiği şekiIde rığbet görmesi ilk bııkışta anlaşılmaz kabu] cdilebilir. Ne var ki, içeriğinin "va-

tanseverlik" üzerindc yoğunla§trğı 8öz iinünde bulundurulduğunda, ciddi savaşlar sırasında maddi ve ma-

nevi büyük zorluklann üstesinden gelerek vatanına sahip çıkmış ve o dönemde ülkesinde benimsenen yc-

ni yönetim biçimiyle birçok sosyo-politik ve sosyo-ekonomik sorunu çözmcye çalışan biı milletin çocuk-
lıırının bu kitaba ilgisiz kalamayacağı açıkır. Nitekim. kitabın yayım]andığı yıllar. Türkiye için milliyet

çiliğin Zineye çıktığı döncn,]lerolarak 8iirü]mektedir.
Bu dizinin ne amaçla yayımlandığını ve incelencn kitabın dizide nasıl konumlandırıldığını daha ivi

anlamak için. Valaıııız AcLım'ın ukasında yer alan şu ıİetnc bakmaİ yafarlı olabilir:

ResimliAy Külliyaı olıuak geçen sene başladüğümz küçük kitaplar serisine devam ediyoruz. Bu

Sene on günde bir kitap çıkacııİ ve otuz kadar kitap neşr oiunacaktlr. Bu scnc neşredilecek küçük kitap

}ar iki seıiyi ihtiva edecektir, Birinci seıi din scrisidir. Tamamen ncşI o]unmuşfur, Bu seride din ınesc]c,

leri her cepheden teıkik olunınuştul. Bunlar bitince yiımi kadar çı^.^uk cdebiyatına ail küçük kitaplar

neşr edilecektir.

Bu serileri toplayalak güzel bir kütijphane Sahibi olabilirsiniz,"
(Hale, ]928) (Bkz. Ek 1)

Yayınevi, "Resimli Ay Külliyah"nrn ne tiir kitıplardan oluşacağlnı açıklarken. "yirmi kadar" çocuk
kitabı yaylmlayacağını beiinmiştir. Ç@-uk kitaplanndaı önce dizide yayımlıurırn ve "dini meselclcrinin

her cephcden tetkik olunduğu" seriyle. dünya edebiyatı ile ilgili bilgi vcri]meden önce. dini konularda,

kendi dünya görüşleri çerçevesinde çok yön]ü bir donıuıım sağlanmak istendiği söylenebiliı. Diziye iliş

kin numaİalanmış kitap listesine göre, din scri.ınln ron kirıbının "Din Nlçin Öldyor?" olması alfi çizil
mesi 8erekcn bir noktadır.

Aynca. ilk kez l Şubat 1924 tarihindc yayımlanan Resıııll A_ı Deİ86i'nde yayıncı Z€kefiya Scrtel,

hedcflerinin "okuyuculzırın, okuma ihtiyaçlannın doyuımü ve memlekctimizde ge.çek bir halk dergisi

kurmak" olduğunu söylemiştir- Sertcl'c görc. "Resimli Ay'da yayınlanacıık ınakaleler, hikayelcr, genel

olarak yazılar. yalnız dıır bir zümrenin eiebi zevkine cevap veren yazılal değil, fakat insanlann hissi. lık-
ri dimağı. bedii ihtiyaçlaını doyuriır, genel nitelikte yazıiiırdır" (Selel'den, l969: 87 88). "Ccp kitapla

ri' dizisinde yer alan yaıoısi: Adam çevirisinin ne tür bir yayln politikasıyla yayımlandığı incelenirkcn.

yayıncı Sertcl'in bu görüşünün dc göZ önünde bulunduıulnrası gerekmektcdiı.

Ne var ki dergi, birçok araştırmacıya görc, biçim ve içeriğiyle "farkJl' biİ boyut taşıma}tadır, ome

ğin Zekeri,-a Sertel , Am.rikan Kiiltür Empemali:miııin ve Magtızin Dergiciltğııiıı Oıcisi adlı kitapta.

Sertellerin sıılt "sosyalist" kimlikleriylc anılınaması gerektiği, yayınladıklaı dcrginin gerek içeıik gerek

se biçemiyle Amerikan kü]tür emperyalizmiııe dc hizmet ettiği öne sürülmektedir ıÖmtgin Bkz. Ekin(,i

ve diğerleri. 2006),

3.3. Çeviri Metin

Çcviıi kitap 62 sayfadıın oiuşmııktadlı. Kitapta sayfalar yeni Türk alfabesiyle numaralandınlmıştır:

kitap, harf inkılabının ilan ediIdiği 1928 yılında yayımlıuımıştır,

Ön kapakta belirtilmcyen yazann adı. çeviıi nletinin hemen başında, kitabın adının a]tında yer almak-

tad]r: "Vatınsız Adam Muharriri: Rlward Eveıett Hale". Kaynak metinde geçen özel adların erek metin

lJ()

"Resimli Ay Külliyan



de okunuşlıırıyla okura sunulması tercih edilmiştir:
"Filip Noran" ("Philip Nolan") (3); "Aronbar'("Aarcn Bu[") (7); "Vaşington" ("Washington") (I2)
Kaynak metindeki paragraf düzeni eIek metinde aynen korunmuş vc kısa ve basit cümle

1apılarıllı günlül dil kullınımı ıercih edılmılıiı, Öme!ın:
Erek Metin:
"Delikaniı, şu şimdi gördüğün hal sana ailesiz, vatanstz, anasız ve babaslz kalmanın ne de
mek olduğunu an]atstn. Bir gün seni vatanından veya aile ocağından uzaklaştıracak, ayF
racak olan bir söz söyleıne. O sözü söyleyeceğine Allah'ına dua et ki, seni öldürsün ve se
ni kendi çennetine götürsün. Oğlum, hcr zaman ailene soku], ailcne yapış, kendini k6mi-
len unut, Sen kendini her zaman hiç yokmuş farz et, scn ya]nız vatanln ve ailen için çalıŞ.
scyahat ederken vatanından ne kadal uzaklaşıIsan uzaklaş, Ruhan vatanına yakın ve mel-
but kal, serbcst olunca, yani, vatanından uzakta durmak mecbuıiyeti kalmayınca hemen
vataırüna ailene koş, onlara dairt elle. ruhun]a, canın]a, aklınla ve vücudunla Sanl, Görüyor
musun şu zenci]el nasıl vatanlarına aile]erine koşuyorlar? Sen dc işte öyle ol oğlum." (Ha-
le, l928:4ı1-45)
Kaynak Metin:
"Youngstef. let that show you what it is to be without a family, without a home, and wit
hout a country, And if you ale evcr tempted to say a woıd or to do a thing that Shall put a
baı between you and your family, your home. and your country, pray God in his mercy to
take you that instant home to his own heaven. Stick by your family, boy; folget you have
a sell while you do everything fof them, Think of your home, boy; write and send, and
talk about it. Let it be nearer and nearcr to youİ thought, the falther you have to travel flom
it; and rush back to it ıvhen you ale tiee, as that poor bIack slave is doing now." (Hale,
l9I7: 66)
Aynca, kitabün temel konusunu oluşturan (yayımlanma nedenlelinin en önemlisi olduğu

düşünülen) "vatan sevgisi"nin, erek kültür ve edcbiyat dizgesinde hedef'lenen okul kitlesinin
beklenti]erine göre çarpıcı bir dille çeviri metne taşindığı Söylenebilir. Buna ömek olaIak öy-
künün son satırları veri]ebilir:

Erek Metin;
"Küçük bir kağlt üzerine Kitabı Mukaddesten birkaç cümle kopye etmiŞti.
O da şu idi.
"Onlar Allahtan bir vatan istediler. Allah da on]ala bir vatan veıdi."
Nolan bu cümienin altına şunlan ilave etmişti. "Beni denize gömünüz. Çok zamandan be,
ri deniz vatanüm idi, ve ben onu sevdim. LAkin acaba hiç kimse benim mahk0m olduğum
şehrin bir meydanlna bcnim hatıram için bir taş dikmez mi'] Evet öyle bir taş ki dünyada
berhayat iken çektiğim cezayı ö]dükten sonra da çekmeyeyim, vatandaşlanmın indinde
itibanm iade edilmiş bulunsun, o taşta şunlar yazılı bulunsun:

"Vatansız Adam

Ccmahiri Mtittehide oldusuna mensup inülazim Filip Nolan'ın hattras] için buraya
dikilmiştir.

Nolan vatanını herkesten ziyade seviyordu, çektiği cezaya da hiç müstahrü değildi."
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Kaynak Metin:
"We ]ookecl in his Bible. and there was a slip of papcr at the placc where he had marked

the text:
'They desirc a country. evcn a heıvenly: wherefore God iS not ashaıı]ed to bc cal]ed their

God: iiır He hath prcpared for thcm a city."
"On this slip of paper he had written:
"Buıy me in thc sca: it has bccır nly hoıne, and I love it, But will not some onc set uP a

stone for my mcnory at Foft Adams of at Orleans, that my disgıace may not be ınoıe than

I ought to beaı? Say oD it:

" ln Memor,l of
PHlt.IP NoLAN.

Lieulefiaüi i lhe Arü \, of the United Sttıteı.
HF. LoVED HlS COUNTRY As No OTHER MAN HAs LoVED HllR;

BUT NO MAN DESERVED LESS AT HER HANDS--

( Hale, ]9]7: ,35 )

Bı.ı iki öİnckten de anlaşllacağı iizeİe. çcvirmen çevirisini yaparkcn öngörülcn erek okur

kitlcsinin anlayabilcceği bir dil kullanımını benimsemeye iizcn göstermiştir. Ayrıca, içcriğin

büyük öncın taştdığı düşünülen kaynak mctinden ön plana çıkarmak istediği nokta]arı açım-

lama]arla. tekrarla daha da vu.gulayarak erek okur kitlesinc sunmayı uygun gajrdüğü söy]ene-

bilir. Ayrıca.ön kapaktaki açıklamayla "maarif vcka]eti"nin iiğretmen lere bcdava dağıt ı lacak

bı.ı kitıbın bastırılma işini üst]enmesiylc-. kaynak metnin odak noktasını oluşturan "vatansc-

vcrliğin" öğrenci]crc çaıpıcı biı öııekle aşılanmak iStendiği bu erek metinde çevirmcnin be

nimsediği amacın anlaşılmasını ve anlanrlandınlmasını kolaylaştırdığı ileri siirü]ebilir.

Dizide yer alan diğer edebi kitaplardan 1arklı o]aıak bu çeviride. iizgün metindeki paİag-

raf düzcninin ayneıı korunması ve hcrhangi bir kısaltma yapılmaması dikkat çckicidir. Bunun

başJıca nedeni, çeViriye kaynak olu.stuIacak ınetDin. yayıırcvi tarafından öngörülen "cep kita-

bı" boyut]arına uygunluğu rılabilir. Yayın,ılıma tcıcihi ve şekli göz önündc bulundurularak.

içeriğin cin plana çlktığı bu metindc. yayünevi larafından benimscnen aİtaç doğrultusunda böy

le bir kıırar alındığı iddia edilcbiiir,

4. Sonuç Giizlemleri
Vaıaısı: Arlıııı'a ilişkin yapılıın bu inceleııeıin sonunda, yayıncvi taraiından bclirlenen yayın poli

tikası doğru]tuıunda yayımlanan bu kitabın, içcıiğinden dolayı, "cep kitıplarf' dizisinde ilk edebiyat çc-
virisi olarak yer aldığı söy]enebilir. Hangi kitabın ilk sında 1,er ılacağı konusunda yayınevi tırafından ya

pılan seçimin tümüyle keyli nitelik taşıması da nümkündür. Ne var ki yayınevi ve diziyc ilişkin yapılan

araştırma. kjylc bil Seçlmin "idcoJojik" bir boyut taşıyabileceğinin ipuçlannı sunmaitadır. Kitabın ya-

yımlandığı dönemdc Türkiye'nin sosyo kültüre. sosycıckonomik vc sosyo politik duıunu göz ijnünde

bulundurulcluğunda, y.üyıncVi ıarafındaJı milliyctçilikten bağümsıZ 1ufulmayaciü bir girişimdc bulunuldu-

ğu rüatça ileri sürülebilir, Aynca. ilk bakışta "sosyalist" birbakış açısıyla çevirisinin yapıldığı vc yayıın

laıdığı gtjzlcmlenen bu kitabın boyutı.ına, içeriğine ve yayıncvi maarif vekaleti tarafından benimsenen

yaklaştma koşut bir biçimde. okuma ediminin yaygınlaşmasına vc bu şekilde doğrudan halkın eğitilme-
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sine hizmet ettiği ilcri sürülebilir. Ancak, Rcsimli Av'a ve Senelleı'e iiişkin öne sürülcn diğer iddia çer
çcvcsinde. ilk edebi çeviri kitabın .ura konusunun "Aınerikan vatanscverliği" olmas: da altı çizilmcsi ge-

reken önen i bir noktıdır.

Ek l: Ek 2: Iik 3: Dk 4:

I(aynakça

aysebaDukiıradag@8ınail.com
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