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Öz 

Meiji dönemi (1868-1912) çeviri edebiyat , Japon edebiyat tarihindeki önemli süreçler 
aras nda yer al r. 1870 li y llarda ilk örnekleri ortaya ç kmaya ba layan, 1880 li y llarda ise büyük bir 
ivme kazanan çeviri edebiyat , ça da la ma hareketleri içerisinde Japon edebiyat ve kültür dünyas n 
besleyen önemli kaynaklardan biri olmu tur. Çeviri edebiyat , özellikle geleneksel ve s n rl edebi 
kal plar aras na s k m Meiji dönemi ba lar ndaki Japon edebiyat na yeni aç l m ve anlay lar 
kazand rmas

 

bak m ndan Japon edebiyat tarihinde büyük önem ta maktad r.  

Senuma Kay (1875-1915), Meiji dönemi çeviri edebiyat n n önde gelen isimlerinden 
birisi olarak kabul edilir. Yapt ba ar l çevirilerle Anton Çehov u Japon edebiyat çevrelerine tan tan 
Senuma, çeviri anlay ve üslubu ile de dönemin çeviri dünyas na yön veren ba l ca isimlerden birisi 
olmu tur. Senuma Kay , ba ar l bir çevirmen oldu u kadar, ça da la ma yolunda h zla ilerleyen 
Japon toplumunda, ça da Japon kad n n n temsilcisi bir bayan olarak da ilgi çeken bir ki ilik 
olmu tur. 

Bu çal mada, Senuma Kay nun ya am ndan kronolojik kesitler verilerek Japon çeviri 
edebiyat içerisindeki konumu ve çal malar ana hatlar yla ele al nmaya çal lacakt r.  

Anahtar Kelimeler: Senuma Kay ; Çeviri edebiyat ; Meiji dönemi Japon edebiyat ; 
Anton Çehov  

SENUMA KAY S PLACE IN JAPANESE LITERATURE OF                         
TRANSLATION AND CHEKHOV TRANSLATIONS  

Abstract 

The Meiji era (1868-1912) literature of translation takes place between important processes 
in Japanese literature history. The literature of translation, the first examples of which started to come 
out in the 1870s and which gained a great speed in the 1880s, has become one of important sources 
feeding the Japanese literature and culture world within modernization movements. The literature of 
translation carries a big importance in the Japanese literature history for it brought in new opening and 
understanding to the Japanese literature of the beginning of the Meiji era.  

Senuma Kay

 

(1875-1915) is accepted as one of the leading people of the Meiji era the 
literature of translation. Senuma, who introduced Anton Chekhov to the Japanese literary translations, 
has become one of primary names directing the translation world of the era through the translation 
understanding and style. Senuma Kay

 

is a successful translator and she has become a conspicuous 
personality as a woman representative of contemporary Japanese women in the Japanese society 
improving fast in modernization road as well. 
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In this article, chronological parts will be given from life of Senuma Kay  and her position 

and works within the Japanese literature of translation will be handled. 

Key Words: Senuma Kay ; literature of translation; Meiji era Japanese literature; Anton 
Chekhov  

1. G R

 

1868 y l nda ba layan ça da la ma hareketleri (Meiji reformlar ), Japonya n n 
yüzy llard r süregelen feodal yap y terk ederek, ça da bir devlet olma yolunda h zl 
ad mlar att bir dönem olmu tur. Birçok alanda bat l ülkeler örnek al nm , k sa 
denilebilecek bir zaman zarf nda köklü reformlar h zl ve ba ar l bir ekilde 
gerçekle tirilmi tir.  

Ça da la ma hareketleri, sadece bilim, teknik, siyaset, ekonomi vb. gibi alanlarla 
s n rl kalmam , ülkedeki kültür ve sanat anlay n da derinden etkilemi tir. Di er sanat 
dallar nda oldu u gibi, edebiyat dünyas nda da bu dönemde ciddi de i imler ya anm , 
ça da Japon edebiyat n n temelleri at lm t r.  

Bu de i im süreci içerisinde çeviri edebiyat (honyaku bungaku), hem bat 
edebiyat ndan önemli eserlerin Japoncaya tercüme edilmesi, hem de bat orijinli yeni bir 
edebiyat anlay n n Japon edebiyat na kazand r lmas

 

noktas nda önemli bir rol oynam t r. 
Çeviri edebiyat , bat edebiyat n n önde gelen eserlerinin Japoncaya tercüme edilerek 
ça da Japon edebiyat n n geli imine katk da bulunman n yan s ra, Japon edebiyat dünyas 
için yeni say labilecek bir kavram olan çeviri yi de belirli bir çerçeveye oturtarak, 
çeviri nin gerek kuramsal, gerekse uygulamal boyutunun geli imine h z kazand rm t r. 

Rus edebiyat ndan (özellikle Çehov dan) yapt çevirilerle tan nan Senuma Kay , 
Meiji dönemi çeviri edebiyat n n önde gelen temsilcileri aras nda yer al r. Rus edebiyat , 
Meiji dönemi Japon edebiyat

 

üzerinde etkili olan yabanc edebiyatlar n ba nda 
gelmektedir. Rus edebiyat n n, Japon edebiyat üzerindeki bu etkisi ise raslant sal de ildir. 
Rus edebiyat n n zenginli i ve derinli inin yan s ra Japonya ya bat kültürüne mensup en 
yak n ülkenin Rusya olu u, Japon ayd n ve edebiyatç lar n n dikkatini bu ülkeye 
yöneltmelerine ve Rusya y yak ndan takip etmelerine neden olmu tur.1 Ça da Japon 
edebiyat n n geli imine yön veren dönemin ünlü yazar ve edebiyat teorisyenleri Tsubouchi 
Sh y (1859-1935) ve Futabatei Shimei in (1864-1909) de, ayn zamanda önemli birer Rus 
edebiyat uzman olmalar bu durumla yak ndan ilgilidir.  

Meiji döneminde, Rus edebiyat n Japon edebiyat dünyas na tan tan iki büyük yazar 
ve kuramc

 

Tsubouchi Sh y ve Futabatei Shimei in yan s ra Senuma Kay da bir 
çevirmen olarak Japon edebiyat çevrelerine Rus edebiyat n tan tan önemli bir isim olarak 
dikkat çekmi tir. Senuma Kay , günümüzde, Japon edebiyat

 

tarihi içerisinde çevirinin 
öncü isimlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.  

                                                 

 

1  Meiji Kindai to Roshia no Kage, http://www.c.kumagaku.ac.jp/blogs/ohta/archives/Japan%20in%20Meiji%20 
and%20Russia.pdf  

http://www.c.kumagaku.ac.jp/blogs/ohta/archives/Japan%20in%20Meiji%20
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Bu makalede, Senuma Kay nun ya am ndan kronolojik kesitler sunularak, Senuma 

Kay nun çal malar ve Japon çeviri edebiyat içerisindeki konumu ana hatlar yla ele 
al nmaya çal lacakt r. Bu çal ma ile, ülkemizde henüz çok fazla ele al nmam Japon 
edebiyat tarihi ve özellikle de Meiji dönemi çeviri edebiyat na ili kin çal malara katk da 
bulunulmas

 

amaçlanmaktad r.   

2. GENEL HATLARI LE ME J DÖNEM JAPON EDEB YATI 

Giri k sm nda da de inildi i üzere, Meiji dönemi (1868-1912) edebiyat , büyük 
de i imlerin ya and ve eski edebi geleneklerden uzakla larak bat

 

formlar nda yeni bir 
edebiyat anlay n n biçimlendi i bir dönem olmu tur. Bu dönemde, Edo dönemi 
(1603-1868) uzant s olan geleneksel edebiyat anlay

 

yava yava terkedilerek bat 
edebiyat na yak n yeni bir edebiyat anlay geli tirilmi ve ça da Japon edebiyat n n 
temelleri at lm t r. Bu süreç içerisinde, zaman zaman a r ya kaçan bat l la maya bir tepki 
olarak neo-klasisizm (gikoten shugi) gibi hareketler ortaya ç km sa da, döneme hakim olan 
anlay , bat l formlar ve bat orijinli yakla mlar çerçevesinde Japon edebiyat n n yeniden 
ekillendirilmesi olmu tur. 

Meiji döneminin ilk yirmi y l (1868-1888), Japon edebiyat tarihinde bir geçi 
dönemi olarak de erlendirilir.2 Bu geçi dönemi içerisinde baz önemli a amalardan söz 
etmek mümkündür.3 

Birinci a ama, edebiyat kavram n n üstlendi i anlam de i imi eklinde 
özetlenebilir. Meiji dönemine kadar edebiyat (bungaku) kavram , aristokrat ve samuray 
s n f na mensup kimselerin ö renmesi gereken Çin klasikleri ile özde le mi bir kavram 
iken, Meiji döneminde, geni halk kitlelerine hitap eden bir sanat dal olarak alg lanmaya 
ba lam t r. Meiji döneminin ilk y llar nda etkili olan edebiyat anlay

 

ise, Edo dönemi 
edebiyat n n bir uzant s olan, ço unlukla mizahi unsurlar üzerine kurulu ve sanatsal de eri 
yüksek olmayan taklit edebiyat (gesaku bungaku) olmu tur.4  

kinci önemli a ama, politik edebiyat n (seiji bungaku) ortaya ç k olmu tur. Meiji 
reformlar n n özünü olu turan ayd nlanma hareketinin etkisi k sa bir süre içinde toplumda 
kendini göstermi , ülkede demokrasi ve özgürlük talepleri giderek güçlenmi tir. Ülkedeki 
politik ya am hareketlenmi 5, siyasi çeki meler ve kutupla malar ba göstermi tir. Bunun 
sonucunda, farkl politik görü leri herkesin anlayabilece i bir ekilde geni halk kitlelerine 
anlatmay amaçlayan politik edebiyat6 ortaya ç km t r. Politik edebiyat, her ne kadar 
istenilen ölçüde bir edebi derinlik yakalayamam ve bir siyasi propaganda arac olmaktan 

                                                 

 

2  Shin Nihon Bungaku-shi, 2000, s.138 
3  Gendai Nihon Bungaku-shi, 1994, s.8 
4 Taklit edebiyat n n önde gelen isimleri olarak Narushima Ry hoku (1837-1884) ve Kanagaki Robun 

(1829-1894) gibi yazarlar verilebilir. 
5  1881 y l nda Liberal Parti ( :Jiy -t ) ve 1882 y l nda De i im ve lerleme Partisi ( :Kaishin-t ) 

kurulmu , 1890 y l nda mparatorluk Parlamentosu ( :Teikoku Gikai) aç lm t r.  
6  Politik edebiyat n önde gelen isimleri olarak Yano Ry kei (1851-1931), T kai Sanshi (1853-1922), Suehiro 

Tecch (1849-1896) gibi yazarlar verilebilir.  



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 27 Y l: 2009/2 (251-263 s.)  

254

 
ileriye gidememi se de, halk n edebiyata ilgisini çekme ve edebiyat n sadece bir e lence 
arac olmakla kalmay p ayn zamanda ayd nlar n da ilgilendi i ciddi bir u ra oldu u 
anlay n n yerle mesini sa lam t r. 7 Politik edebiyat, di er yandan, kendini tekrar 
etmekten öteye geçemeyen taklit edebiyat n n edebiyat dünyas

 

üzerindeki etkinli ini 
önemli ölçüde yitirmesine neden olmu tur.  

Üçüncü önemli a ama, çeviri edebiyat n n (honyaku bungaku) ortaya ç k olmu tur. 
Meiji döneminin ilk y llar nda, ça da la ma çabalar na paralel olarak bilimsel, felsefi ve 
politik içerikli eserler8 yo un bir ekilde bat dillerinden Japoncaya tercüme edilmi se de, 
sonraki y llarda dikkatler daha çok edebiyat eserlerine yönelmi , bat edebiyat

 

eserlerinin 
çevirilerine a rl k verilmi tir.9 10 

Keen (1995), Meiji dönemi ba lar nda Japon edebiyat n n, Edo dönemi edebiyat n n 
uzant s ndan öteye geçemeyen geleneksel edebiyat kal plar n n içerisinde s k p kald n , 
çeviri edebiyat n n yeni Japon edebiyat n n do u u ve geli imi için gerekli zemini 
haz rlad n belirtmektedir.11  

Honma (1949), çeviri edebiyat n üç ku a a ay rmaktad r.12 Buna göre, birinci ku ak 
(1870-1880), kaynak metnin edebi de erinden daha çok metnin içeri inin öne ç kar ld , 
ço unlukla Japon insan na bat dünyas na ili kin bilgiler vermeyi amaçlayan çeviriler 
olmu tur. kinci ku ak (1880-1890), politik ve felsefi yönü a r basan, özellikle özgürlük ve 
birey gibi kavramlar n ele al nd , siyasi içerikli çevirilerden olu maktad r. Üçüncü ku ak 
(1890-1912) ise, bu ku aklar aras nda en önemlisi olup, bat edebiyat eserlerinin sanatsal 
yönünü ön plana ç karan çeviriler olmu tur. Üçüncü ku ak çevirileri, bat edebiyat ndaki 
önemli eserlerin Japoncaya kazand r lmas n n yan s ra bat daki farkl ekolleri, yakla mlar 
ve edebiyat formlar n Japon edebiyat dünyas na tan tarak, ça da Japon edebiyat n n 
do u u ve geli iminde büyük rol oynam t r. 

                                                 

  

7  Shin Nihon Bungaku-shi, 2000, s.138  
8  Alexandre Dumas, Jean Jacques Rousseau, Edward George Lytton, Benjamin Disraeli, Walter Scott gibi 

dü ünür, siyasetçi ve yazarlar n eserleri çevrilmi tir.   
9  Bu dönemde William Shakespeare, Charles Dickens, Arthur Conan Doyle, Victor Hugo, Molière, Jules Verne, 

Alphonse Daudet, Émile Zola, Guy de Maupassant, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Nikolay Gogol, 
Anton Çehov, Lev Tolstoy, Aleksandr Pushkin, Mikhail Lermontov, Ivan Turgenyev, Maxim Gorky, Fyodor 
Dostoyevsky, Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine, Friedrich von Schiller, Hans Andersen, Henrik Ibsen, 
Rudyard Kipling, Daniel Defoe, George Gordon Byron, Edgar Allan Poe, Mark Twain, Nathaniel Hawthorne, 
Washington Irving gibi önemli bat l yazarlar n çok say da eseri Japoncaya çevrilmi tir. 

10  Çeviri edebiyat nda, farkl dil sistemleri ve kültürel alt yap ya sahip yabanc eserlerin Japoncaya tercüme 
edilmesinde birçok zorluklarla kar la lm t r. Çok say da yeni kavram ve sözcüklerin Japonca kar l klar 
çeviri edebiyat sayesinde geli tirilmi tir. Bu dönemde Japoncaya kazand r lan yeni sözcüklere örnek olarak,

(shakai:toplum)

 

(kojin:birey)

 

(kindai:ça da )

 

(kenri:hak)

 

(shis :dü ünce)

 

(jiy :özgürlük)

 

(dokuritsu:ba ms zl k)

 

(sonzai:varl k)

 

(ren ai:a k)

 

(bi:estetik, güzellik) gibi sözcükler verilebilir. 

M, Fukuda.  http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/proj/sosho/7/fukuda.pdf#search=' ' 
11  Donald Keen. Nihon Bungaku No Rekishi, Cilt 10, Chu k ronsha, 1995, s.12. 
12  Shigeo Honma. Meiji Bungakushi, Cilt 1 (J kan), 1949, s.197-198 

http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/proj/sosho/7/fukuda.pdf#search='
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Çeviri edebiyat , Japon edebiyat dünyas n n kendini sorgulayarak yeni aray lara 

yönelmesini, bunun sonucunda da Edebiyatta Reform Hareketi nin (bungaku kairy  und ) 
do mas n sa lam t r. Bu hareketin amac , tekdüze kal plar aras nda s k m , popülist ve 
üretkenlikten uzak bir edebiyat anlay n terkederek, yüksek ve bat standartlar nda, yeni, 
ça da bir edebiyat n temellerini atmak olmu tur. Bu ba lamda, Edebiyatta Reform 
Hareketi nin Japon edebiyat na yapt en önemli katk lar n ba nda, yaz dili ile konu ma 
dilini birle tirme (genbun icchi) 13 gelmektedir. Bu yakla m n, dönemin edebiyat 
dünyas nda kabul görmesi ve desteklenmesi sayesinde, ortaça dan bu yana süregelen yaz 
dili ile konu ma dili aras ndaki muazzam farkl l k büyük ölçüde ortadan kald r lm t r.  

Çeviri edebiyat n n kazand rd ivmeyle, Japon edebiyat büyük bir de i im ve 
geli im sürecinin içerisine girmi tir. Bu süreçte önemli rol oynayan iki önemli isim, 
Tsubouchi Sh y  ve Futabatei Shimei olmu tur. Tsubouchi Sh y , 1885-1886 y llar nda 
yay mlad Roman n Özü

 

(Sh setsu Shinzui) isimli makalesinde, edebiyat içerisinde 
roman türünü irdelemi , Japon edebiyat içerisinde roman yeniden tan mlam ve 
konumland rm t r. Roman türünün de er ve önemini vurgulayarak, ça da Japon 
roman n n kuramsal temellerini atm t r. Tsubouchi Sh y nun bu makalesiyle, Japon 
edebiyat tarihinde yeni bir dönem ba lad kabul edilir. 

Tsubouchi Sh y nun izinden giden Futabatei Shimei de, 1886 y l nda yay mlad 
Roman Kuram

 

(Sh setsu S ron) isimli makalesinde, roman kavram n farkl aç lardan 
ele alarak Japon edebiyat nda romana yeni ufuklar kazand rm t r.  

Ça da Japon edebiyat n n ekillenmesinde, 1885 y l nda kurulan ve ünlü yazar 
Ozaki K y nun önderli ini yapt Keny sha14 ak m da önemli bir rol oynam t r. 
Siyaset dünyas nda yükselen milliyetçilik ak m n n edebiyattaki yans mas olarak da 
de erlendirilen bu ak m15, klasik Japon edebiyat n n yeniden yorumlanmas n , edebiyattaki 
ça da la man n geleneksel Japon edebiyat

 

kal plar çerçevesinde gerçekle tirilmesini 
savunmu tur. Ak m, bu aç dan gelenekler ve yenilikler aras nda bir denge kurmay 
amaçlam t r. Keny sha ak m , temelde geleneklere ba l dengeli bir yenilikçili i 
savunmakla beraber, ayn zamanda farkl görü ve yakla mlar da bünyesinde bar nd ran 
esnek bir olu um olmu tur.  

Keny sha ak m n n edebiyat dünyas na kazand rd özgürlükçü, ele tirel ve 
yenilikçi dü ünce tarz , sonraki y llarda romantizm (roman-shugi), natüralizm 
(shizen-shugi), anti-natüralizm (han shizen-shugi) ve estetizm (tanbi-shugi) gibi bat 
kökenli farkl ekollerin Japon edebiyat na uyarlanmas na zemin haz rlam t r. 

                                                 

 

13  Yaz dili ile konu ma dilini birle tirme hareketinin öncüleri Futabatei Shimei, Ozaki K y ve Yamada Bimy 
olmu tur.  

14  Bu olu um, Ozaki K y nun (1868-1903) önderli inde 1885 y l nda Garakuda Bunko dergisinde toplanan 
Yamada Bimy (1868-1910), Ishibashi Shian (1867-1927), Kawakami Bizan (1869-1908) gibi yazarlar n 
kat l m yla ortaya ç km ve dönemin edebiyat dünyas n yönlendiren en önemli ak m olmu tur. Ozaki 
K y nun ölümüyle da lan olu um, Izumi Ky ka (1873-1939), K da Rohan (1867-1947), Hirotsu Ry r 
(1861-1928), Oguri F y (1875-1926) gibi önemli yazarlar n yan s ra Senuma Kay nun yeti mesinde de 
etkili olmu tur.  

15  Shin Sh setsu Kokugo Binran, 1999, s.223 
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3.  SENUMA KAY NUN Ö RENC L K YILLARI VE EDEB YAT 
TUTKUSU 

Senuma Kay , bir çiftçi ailesinin en büyük k z olarak 1875 y l nda Takasaki de 
(günümüzdeki Gunma eyaleti) dünyaya geldi. Gerçek ad kuko Yamada d r. Oldukça 
dindar ve Ortodoks hristiyan inanc na ba l olan ailesi, ayn zamanda Rus Ortodoks 
Kilisesinin cemaatine mensuptu. Ailesinin bu özelli i, Senuma n n ya am n büyük ölçüde 
ekillendirmi tir.  

kuko, henüz yedi ya ndayken annesini kaybeder. Annesinin vasiyeti üzerine dokuz 
ya ndayken Tokyo daki yat l Ortodoks K z lahiyat Okulu na gönderilir. Senuma n n 
an lar ndan, Piskopos Nikolay n16 annesini kaybetmi ve babas ndan uzakta yat l okulda 
ö renim görmekte olan küçük k za kar özel bir ilgi ve yak nl k gösterdi i 
anla lmaktad r.17 Senuma da, Piskopos Nikolay n bu yak nl na kar l k olarak üstün 
ba ar l bir ö renci olarak onalt ya nda (1892) okuldan mezun olur. Senuma, mezun 
oldu u okulda ö retmen aday olarak kal r.  

Senuma n n mezun oldu u y l, Ortodoks Kilisesine ba l Sh kei yay nevi taraf ndan 
Uranishiki isimli dini içerikli bir dergi yay mlanmaya ba lar. Bu dergi, Senuma n n 
ya am nda önemli bir dönüm noktas olur. Daha çocuk ya ta say lacak Senuma için bu 
dergi, dü üncelerini yaz ya dökebilece i mükemmel bir f rsatt r. Yakla k dört y l boyunca, 
hemen hemen bütün say lar nda Senuma n n yaz ve iirleri bu dergide yer al r. Senuma n n 
Uranishiki dergisinde yay mlanan yaz lar ilk y l daha çok dini içerikli yaz lar olmu sa da, 
sonraki dönemlerde edebi ve sanatsal yönü a r basan yaz lar yay mlanm t r. Bu dönemde 
Senuma n n yaz lar ve edebiyata yatk nl çevresinin dikkatini çekmeye ba lam t r.  

Senuma, ilk roman denemesi olan Zavall Çocuk (Minashigo) yu  yakla k 
ikibuçuk y l boyunca Uranishiki dergisinde yay mlam t r. Romandaki tüm karakterler 
Rus tur. Roman n konusunu, küçük ya ta anne ve babas n kaybetmi iki k z karde in 
ba ndan geçen trajik olaylar olu turmaktad r. Kimi edebiyat tarihçileri bu roman 
Senuma n n özgün bir çal mas olarak kabul ederken, kimi edebiyat tarihçileri de romanda 
geçen ayr nt l ve gerçekçi Rusya ve San Petersburg tasvirlerinden, Rusya y hiç ziyaret 
etmemi genç Senuma n n böyle bir eseri yazamayaca , muhtemelen birisinden dinledi i 
bir Rus öyküsünden esinlenerek yazm olabilece i görü ündedir.18 

Senuma n n özellikle Rus edebiyat na ilgi duymaya ba lamas bu döneme denk 
gelmektedir. Senuma, an lar nda ö retmenlik yaparken Japoncaya çevirilmi baz Rus 
klasiklerini, özellikle de Dostoyevski nin Suç ve Ceza roman n okuduktan sonra kendini 

                                                 

 

16  Gerçek ad van Dimitrivich Kasatkin olan 1836 do umlu Rus din adam . Dönemin Japon ortodoks cemaati 
lideri. 1861 y l nda Japonya ya gelmi , 1868 y l nda Tokyo da Nikolay Dershanesi ni kurmu tur. 1873 y l nda 
Hristiyanl k üzerindeki yasa n kalkmas üzerine Nikolay Dershanesi, Ortodoks lahiyat Okulu na 
dönü türülmü tür.  

17  Kay Senuma. "Shi No On", Joshi Bundan, 4.4., 1908, s.10-12 
18  Kindai Bungaku Kenky S sho, Cilt 15, Showa Joshi Daigaku, 1960, s.297
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Rus edebiyat çal malar na adamaya karar verdi ini anlat r.19 Ancak Rusça bilgisi istedi i 
düzeyde de ildir. Senuma, yine an lar nda Ortodoks lahiyat Okulu nun erkek bölümünde 
Rusça dersleri olmas na ra men, k z bölümünde Rusça dersleri olmad n , bu yüzden çok 
istedi i halde Rusça ö renme f rsat bulamad ndan bahsetmektedir.20 

Senuma, bu eksikli ini gidermek için, daha sonra evlenece i ve Ortodoks lahiyat 
Okulu nun müdürü olan Senuma Kakusabur dan Rusça dersleri almaya ba lar. kuko, 
1897 y l nda Kakusabur ile evlenir ve Senuma soyad n al r.   

4. OZAK K Y NUN ATÖLYES NE G R

  

Senuma Kay , 1901 y l nda dönemin önde gelen yazarlar ndan ve Keny sha 
olu umunun önderi Ozaki K y nun (1867-1903) ö rencisi olur. O dönemde Ozaki, 
Yomiuri gazetesinde ünlü eseri Konjiki Yasha y yay mlamaktad r. Ozaki, Senuma ya 
yazar ismi olarak Kay

 

ad n verir. Ozaki nin ö rencisine bu ismi vermesi, Ozaki nin 
Senuma daki büyük edebiyat yetene ini gördü ü ve ondan çok ey bekledi i eklinde 
yorumlanabilir. 21 Yine, Ozaki nin günlü ünde Senuma dan han mefendi 22 diye 
bahsetmesi, Ozaki nin Senuma y di er ö rencilerinden farkl bir konumda 
de erlendirdi ini göstermektedir.23 

Burada Senuma n n neden Rusça dan yapt çevirilerini be enerek okudu unu 
söyledi i ve dönemin önde gelen Rus edebiyat uzmanlar ndan Futabatei Shimei in24 

ö rencisi olmad gibi bir soru akla gelmektedir. Bu soruya kesin bir cevap vermek 
mümkün olmamakla birlikte, Futabatei in çalkant l ya am ve o dönemde Rusça ve Rus 
edebiyat uzmanlar aras ndaki ilahiyat ve filoloji ekolleri eklindeki çeki me, Senuma n n 
Futabatei den uzak durmas n n sebepleri olarak dü ünülebilir. Di er yandan, Senuma 
Kay nun dönemin edebiyat çevreleri üzerinde en etkili olu umu olan Keny sha n n önderi 
Ozaki K y nun ö rencisi olmay , kendi gelece i aç s ndan tercih etti i de dü ünülebilecek 
sebepler aras nda bulunmaktad r.   

5. LK ÇEV R ESERLER

 

1901 y l nda Ozaki ve Senuma, ortak bir çal ma ürünü olarak Bung

 

dergisinde 
Akebono ( afak) 25 isimli bir çeviri eser yay mlam larsa da, Senuma n n ciddi anlamda 

Rusçadan Japoncaya çeviri eserlerinin yay mlanmas 1902 y l ndan itibaren olmu tur. 1902 
y l nda Bungei Kurabu ve Bungeikai ile birlikte dönemin seçkin edebiyat dergileri aras nda 
                                                 

 

19  Kay Senuma. "Shi no On", Joshi Bundan, 4.4., 1908, s.12-13 
20  A. g. e 
21  K y ve Kay isimlerinde geçen karakteri ayn d r.  
22 :joshi

 

23  K y Ozaki. Tochiman-d

 

Nichiroku, 1908 
24  Futabatei Shimei (1864-1909), Meiji döneminin önemli yazar, kuramc ve çevirmenlerinden. Kendi eserlerinin 

yan s ra Rusçadan Japoncaya çok say da eser çevirmi tir. Özellikle Turgenyev den yapt çevirilerle dikkat 
çekmi tir. Rus realizmini Japon edebiyat na uyarlam t r. Ö renim gördü ü Tokyo Yabanc Diller Üniversitesi, 
Rus Dili ve Edebiyat bölümünde ö retim üyesi olarak çal m t r.  

25  Eserin orjinali bilinmemektedir. 
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yer alan Shin Sh setsu dergisinde birkaç say boyunca Turgenyev den Ta (Ishi) , 
Tanr n n Ziyafeti (Kami No En) , Demirin Kokusu (Tessh ) , Ate in çindeki Çiçek 

(Kach no hana) gibi iir çevirileri yay mlanm t r.  

Senuma n n Turgenyev den sonra çevirilerini yapt bir ba ka Rus yazar Tolstoy 
olmu tur. Tolstoy un Anna Karenina çevirisinden ilk bölümler, Ozaki nin yay n 
yönetmenli ini yapt Bungei Kurabu dergisinde 1902 ve 1903 y llar aras nda alt say 
boyunca yay mlan r. Ancak Ozaki nin sa l k durumunun kötüle mesi üzerine dergi alt nc 
say dan sonra kapan r. Ozaki nin ö rencilerinden Oguri F y nun bir arkada na yazd 
mektuptan, Senuma n n dergi kapand ktan sonra da Anna Karenina çevirisine devam 
etti i hatta bu konuda Tolstoy ile yaz t anla lmaktad r.26  

Senuma n n e i Kakusabur dan Tolstoy a gönderilen alt mektup Rus ara t rmac 
Shifman taraf ndan 1960 y l nda yay mlanm t r.27 Ancak mektuplarda Kay nun ad n n 
hiç geçmemesi ve Anna Karenina n n Kakusabur taraf ndan çevirildi i eklinde 
ibarelerin yer almas oldukça ilgi çekicidir. Anna Karenina çevirisinin bizzat Kakusabur 
taraf ndan yap ld na dair baz iddialar ileri sürülmekteyse de, pek fazla gerçekçi 
bulunmamaktad r.28   

Tolstoy dan gelen mektuplar n içeri i ise tam olarak bilinmemektedir. Ancak kitap 
olarak bas lmas dü ünülen Anna Karenina n n Japonca çevirisi için Tolstoy un bir önsöz 
yazd ve bir foto raf n gönderdi i bilinmektedir. Tolstoy dan gelen mektuplar n 
muhtemelen Senuma Kay nun ölümünden sonra evinde ç kan yang nda di er ki isel 
belgelerle birlikte yanm olabilece i dü ünülmektedir.29  

6.  ANTON ÇEHOV ÇEV R LER

      

Senuma, Turgenyev ve Tolstoy dan sonra kendisini edebiyat dünyas na as l tan tacak 
olacak Çehov un çevirilerine ba lam t r. Senuma n n Çehov dan çevirdi i ilk eserler, 
Çehov un ilk dönem eserlerinden olan Ay ve nsan (Hito to tsuki) ve Albüm 
(Sashinch ) dür. Bu iki öykü, 1903 y l nda Shin Sh setsu dergisinin a ustos ve ekim 
say lar nda yay mlanm t r.       

1903 y l ekim ay nda ise Ozaki K y , iyice a rla an sindirim yollar 
rahats zl ndan dolay hayat n kaybeder. Ozaki nin ölümü Senuma için büyük bir y k m 
olur.       

Senuma, 1904 ve 1911 y llar aras nda kendisini tamamen Çehov un çevirilerine 
adam t r. Bu dönem, ayn zamanda Senuma n n bir çevirmen olarak en verimli oldu u 
y llard r. Senuma, ayr ca bu dönemde Rusya y 1909 ve 1911 y llar nda olmak üzere iki 
defa ziyaret etmi tir.       

Japon edebiyat tarihine genel olarak bak ld nda, bu y llar özellikle natüralizm 
                                                 

 

26  Kindai Bungaku Kenky S sho, Cilt 15, Showa Joshi Daigaku, 1960, s.306-307. 
27  A, Shifman. Lev Tolstoy i Vastok, M., 1960, s. 308-310. 
28  K, Nakamura. Nikorai-d no Josei Tachi, Ky bunkan, Tokyo, 2003. 
29  Katsuhiko Senuma. Haha Kay no Omoide, Cheehofu no Zensh , Gepp 8, s.3. 
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ak m n n zirvede oldu u, Shimazaki T son Y k m (Hakai) (1906) ve lkbahar (Haru) 
(1908), Tayama Katai Yatak (Futon) (1907) ve Ya am (Sei) (1908), Masamune 
Hakuch Nereye (Doko e) (1908) gibi ses getiren eserlerin arka arkaya yay mland , 
Natsume S seki nin Ben Bir Kediyim (Wagahai Wa Neko Dearu) (1905) ve Ottan 
Yast k (Kusamakura) (1906) eserleriyle edebiyat dünyas na ad m att y llard r. Yine önde 
gelen edebiyat dergilerinden Zubaru (1909) ve Shirokaba (1910) dergilerinin yay m 
hayat na ba lamalar da bu dönemde olmu tur.      

Çehov un eserlerinin Japon edebiyat çevrelerine tan t lmas , farkl ekollerin yer yer iç 
içe geçti i ve yer yer çarp t , edebiyat dünyas nda büyük bir hareketlili in ve zenginli in 
ya and bir dönemde olmu tur. Senuma n n Çehov dan çevirdi i eserler, büyük ilgi 
görmü ve dönemin Japon yazarlar taraf ndan da ilgiyle takip edilmi tir. Çehov un eserleri, 
özellikle Masamune Hakuch ba ta olmak üzere birçok Japon yazar üzerinde etkili 
olmu tur.       

Senuma n n Rus edebiyat içerisinde neden özellikle Çehov çevirilerine a rl k 
verdi i sorusuna kesin bir cevap vermek pek mümkün görünmemektedir. Ünlü yazar It 
Sei, Senuma ya Çehov u sevdiren ki inin, 1894 y l nda Ortodoks K z lahiyat Okulu nu 
ziyaret eden Rus piyanist Koeber 30 oldu unu yazmaktad r. 31 Ancak Senuma n n 
Koeber in etkisiyle Çehov a ilgi duydu u sonucunu ç karmak pek do ru olmayacakt r. 
Çünkü Senuma, 1908 y l nda Shumi dergisinde yay mlanan Severek Okunacak Yabanc 
Roman ve Piyesler (Aidoku Seru Gaikoku No Sh setsu Gikyoku) ba l kl yaz s nda yak n 
bir zamanda Bay Koeber in de Çehov u severek okudu unu ö rendi inden

 

bahsetmektedir.32       

Senuma n n Çehov a duydu u ilgi, büyük bir olas l kla ö rencilik y llar na kadar 
uzanmaktad r. Senuma ö retmen iken, ayn okulda ö renim gören yazar ve çevirmen 
Nobori Shomu, okul kütüphanesinde Rusya dan hediye olarak gönderilen çok say da kitap 
bulundu unu, Senuma n n, bu kitaplar aras nda bulunan Çehov un Tüm Eserleri ni 
Japoncaya tercüme etti inden bahsetmektedir.33      

Senuma, 1908 y l nda yay mlanan Çehov dan Seçme Eserler (Chehofu 
Kessakush ) 34 kitab n n önsözünde ise, çok eskiden bir Rus dostunun hediye etti i Çehov 
antolojisini elinden dü ürmedi ini yazmaktad r. Buradan Senuma n n Çehov u okul 
y llar ndan ba layarak bildi i, severek okudu u hatta Japonca çevirilerine ba lad 
sonucunu ç karmak mümkündür.      

Senuma n n Çehov çevirilerinin kronolojik s ralamas u ekildedir:      
Ay ve nsan (Hito to tsuki) , (1903), Shin Sh setsu      
Albüm (Sashinch ) , (1903), Shin Sh setsu 

                                                 

 

30  Piskopos Nikolay n yak n arkada olan Koeber uzun bir süre Japonya da ikamet etmi tir. Bu süre zarf nda 
Senuma n n Koeber den piyano dersleri ald ve aile dostu olarak s k s k görü tükleri bilinmektedir. 

31  Sei It , Nihon Bundanshi, 1960, s.25. 
32  Kay Senuma, Aidoku Seru Gaikoku No Sh setsu Gikyoku, Shumi, 3.1, 1908. 
33  Zadankai, Roshiya Bungaku to Nihon Bundan to no Kankei, Shinch , 1935. 
34  Kay Senuma, Chehofu Kessakush , Shishiko Shob , 1908. 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 27 Y l: 2009/2 (251-263 s.)  

260

      
! (Shii) , (1904), Kokoro No Hana      

Memleketimin Kad n (Sato no onna) , (1904), Bungei Kurabu      
Lüzumsuz nsan (Yokei mono) , (1904), Shin Sh setsu      
Mutlu nsan (K fukusha) , (1905), Kokoro No Hana      
Muhtarl k (Murayakuba) , (1906), Kokoro No Hana      
Bo stek (Kyorai) , (1906), Fujin Gah

      

Gölge (Hitokage) , (1906), Fujin Gah

      

Alt Numaral Oda (Rokug  Shitsu) , (1906), Bungeikai      
Oyun (Tawamure) , (1908), Kokoro No Hana      
Memurun Ölümü (Kanri no shi) , (1908), Joshi Bundan      
Kad n (Onna) , (1908), Bunsh  Sekai      
Hata (Shissaku) , (1908), Chehofu Kessakush

       

De erli Köpek (Ryoken) , (1908), Joshi Bundan      
Huysuz ( jiwaru) , (1908), Yomiuri Shinbun      
Çenebaz (Y benka) , (1908), Yomiuri Shinbun      
Sihirli Ayna (Maky ) , (1909), Aikoku Fujin      
O imi  (Kanojo da) , (1909), Kokoro No Hana      

ikayet Listesi (Shinkokubo) , (1909), Yomiuri Shinbun      
Sigaran n Zararlar  (Tabako no gaidoku) , (1909), Kidachi      
At n Soyad  (Uma no my ji) , (1910), Yomiuri Shinbun      
Son Mohikan Kad n  (Saigo no mogikan no onna) , (1913), Shojo      

1912-1915 y llar aras ndaki dönem, Senuma n n ya am n n son dönemidir. Bu 
dönem ayn zamanda, Senuma n n Seit 35 ekolüne kat ld ve ilgisinin daha çok 
Çehov un tiyatro eserlerine do ru kayd bir dönem olmu tur. Senuma bu y llarda, 
Çehov un Vanya Day (Oji Vaanya) , Vi ne Bahçesi (Sakura No Sono)

 

ve vanov 
( vaanofu)

 

oyunlar n Japoncaya çevirmi ve bu eserler Seit dergisinde arka arkaya 
yay mlanm t r.  

Senuma, 1915 y l nda k rk ya ndayken zatürreden dolay ya am n kaybetmi tir.   

7.  ÇEV R LERDEK KARAKTER ST K ÖZELL KLER      

Giri bölümünde de de inildi i üzere, derin Rusça bilgisi çeviri konusunda 
Senuma n n en büyük avantaj olmu tur. Rusçaya olan ola anüstü hâkimiyetinin yan s ra 
Rus insan ve kültürünü yak ndan tan mas sayesinde kaynak metnin yüzeysel yap s ndan 
s yr labilmi , kaynak metni Japon okuyucusuna hitap edecek ekilde bir anlamda âdeta 
yeniden tasarlam t r.  

Senuma n n do u tan gelen edebiyat yetene inin yan s ra Ozaki K y gibi büyük 
bir yazar n yan nda yeti mi olmas , Senuma n n Japonca ifade gücünün yüksekli ine 
                                                 

 

35  1911-1916 y llar aras nda etkili olan ve sadece bayan yazarlardan olu an bir edebiyat ekolü.  
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büyük katk sa lam t r. Ozaki K y nun da ba l oldu u Giko 36 ekolünün etkisi 
Senuma n n tüm çevirilerinde kendisini göstermektedir.  

Senuma n n çevirilerinde göze çarpan ba l ca özelliklerden biri, kaynak metindeki 
birkaç tümcenin iç içe kayna t r larak erek dilde uzun bir tümce hâlinde sunulmu olmas d r. 
Nakamura, Senuma n n bu özelli ini tümceleri metinle tirme olarak nitelendirmektedir.37 

Kaynak metindeki tümcelerin birle tirilerek veya kayna t r larak uzun bir tümce 
olu turulmas , dönemin dil ve edebiyat gelene ine daha uygun olmas ndan dolay Meiji 
dönemi çeviri eserlerinde s kl kla tercih edilen bir yakla m olmakla beraber bunu en ustaca 
uygulayanlar n ba nda Senuma gelmektedir.  

Senuma, çevirilerinde kaynak metnin yüzeysel yap s na s k s k ya ba l l ktan daha 
çok zarif, ak c ve do al bir Japoncay önemsemi tir. Bu da, çevirilerinde Japon okurunu 
ba belirleyici olarak konumland rd n göstermektedir. Senuma çevirilerinde biçimsel 
de il, i levsel bir yakla m tercih etmi , seçme özgürlü ünü okuyucudan yana kullanm t r. 
Bu yakla m, zaman zaman erek dilde ak c l k ve do all feda etmek pahas na kaynak 
metnin yüzeysel yap s na sad k kalmay tercih eden Futabatei Shimei in yakla m ile 
tamamen birbirine z t bir görüntü sergilemektedir.  

Senuma, kaynak metni sözcük veya sözcük öbe i ba lam nda de il, tümsel ve 
anlamsal bütünlük ba lam nda ele alm t r. Bu yüzden, özellikle baz çevirilerinde ( Alt 
Numaral Oda 

 

Rokug -Shitsu  gibi), kaynak metinde yer almayan baz unsurlar n 
eklendi i veya kaynak metindeki baz unsurlar n ç kar ld ve bu noktada a r l a kaçt 
görülmekteyse de, bu tarzdaki çevirileri birkaç eser ile s n rl d r.   

8. SENUMA KAY ÜZER NE GÖRÜ LER 

Senuma Kay (1875-1915), Japon edebiyat tarihinde daha çok Anton Çehov u 
ba ar l bir ekilde Japoncaya ilk kez çeviren ve Japon edebiyat dünyas na tan tan çevirmen 
olarak bilinmektedir. Ancak, Senuma y Japon çeviri edebiyat tarihi içinde önemli k lan 
sadece Çehov u Japoncaya ilk kez kazand rm olmas ile s n rl de ildir. Ça da olan 
di er çevirmenlerle k yasland nda çeviri anlay , zengin anlat m gücü, derin ve ak c 
üslubu gibi etkenler de onu di er çevirmenlerden farkl k lmaktad r.  

Ünlü edebiyat ele tirmeni Ubukata Toshir (1914), Senuma hakk ndaki görü lerini 
u ekilde aktarmaktad r:38 

Sadece Rusçay çok iyi biliyor olmas de il, anlat m gücü ve üslubundaki ustal k da 
onu ba ar l bir çevirmen k l yor. Çehov un basit gibi görünen ancak son derece derin ve 
zeki mizah anlay n ba ar yla aktarabilen bir çevirmen oldu unu özellikle vurgulamam 
gerekir. Geçen sene Rusya gezilerini anlatan yaz lar n okudu umda, gözlem ve 
tespitlerinin son derece dikkatli, keskin ve yerinde olu u beni oldukça etkilemi ti. Senuma 
e er bir yazar olsayd , hiç üphesiz son derece ba ar l bir yazar olacakt . Ancak yetenekli 

                                                 

 

36  1890 l y llarda ortaya ç kan ve dilde eskiye ba l l savunan edebiyat ekolü. 
37  Y, Nakamura. Sono Sh gai To Gy seki, 1972. 
38  T, Ubukata. Jory Sakka no Gun, Bunsh Sekai, 9, 1, 1914. 
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yazarlar n böylesine çok oldu u bir dönemde, bu kadar usta ve verimli bir çevirmenin 
varl ndan büyük bir sevinç duyuyorum.

 

Rus edebiyat tarihçisi Konrad (1944), Senuma n n çeviri edebiyat tarihindeki 
önemini öyle dile getirmektedir:39 

Gerek Japon edebiyat tarihçileri, gerek Rus edebiyat tarihçileri için Çehov u 
Japonya ya tan tmak gibi zor ve önemli bir i i gerçekle tiren bir çevirmenin ismini sayg yla 
anmak do al ve büyük bir zorunluluktur. Bu ki i Senuma Kay dur.

 

Konrad, ayn yaz s nda Senuma n n edebi yetkinli ini ise u sözlerle övmektedir: 

Rusçaya ola anüstü hâkimiyeti, Rusya y ve Rus insan n yak ndan tan mas , büyük 
Japon yazar Ozaki K y nun yan nda yeti mi olmas Senuma, kendisini ba ar l k lacak 
tüm vas flara haizdi.

  

9.  DE ERLEND RME 

Meiji dönemi, Japon edebiyat nda büyük ve h zl

 

bir de i imin ya and , edebiyat 
sanat na yeni anlam ve olas l klar n kazand r ld bir süreç olmu tur. Çeviri edebiyat da, 
bu sürecin önemli a amalar ndan biri olarak kabul edilir. Çeviri edebiyat n n bu süreç 
içerisinde üstlendi i önemli rol, dönemin yazarlar kadar çevirmenleri de ön plana 
ç karm t r.  

Senuma Kay , Meiji dönemi çeviri edebiyat n n önde gelen isimleri aras nda yer 
almaktad r. Turgenyev ve Tolstoy ile çeviri dünyas na ad m atan, daha sonra Çehov 
çevirileri ile dönemin çeviri dünyas nda zirveye ula an Senuma Kay , yapt ba ar l 
çevirilerle hem üçüncü ku ak çevirilerine, hem de ça da Japon edebiyat n n geli imine 
önemli katk larda bulunmu tur.  

Senuma Kay , çeviri nin önemli bir yaz n faaliyeti ve edebiyat n önemli 
unsurlar ndan biri olarak kabul edilmesinde, çeviri nin hak etti i sayg nl kazanmas nda 
büyük rol oynam t r. 

Senuma Kay , ünlü yazar Ozaki K y taraf ndan da kabul edilen büyük edebiyat 
yetene ine kar n, kendisini bir yazar olarak de il, bir çevirmen olarak ifade etmeyi ve bir 
çevirmen kimli iyle edebiyat dünyas nda yer edinmeyi tercih etmi tir. Senuma Kay nun 
bu yakla m yla, yaz n dünyas nda yazarl k kadar çevirmenli in de büyük önem ta d n 
vurgulad söylenebilir.  

Senuma Kay nun hem Meiji döneminin ilk y llar nda Japon edebiyat na yön veren 
Rus edebiyatç lar ekolüne ba l olmas , hem de Keny sha olu umu içerisinde yeti mi 
olmas , edebi ki ili i ve çevirmenlik yönünü daha da ilginç k lmaktad r. 

Di er yandan Senuma Kay , ba ar l bir çevirmen oldu u kadar, henüz toplumsal 
ya amda kad n-erkek e itli inin söz konusu olmad bir dönemde, bir bayan olarak 
edebiyat dünyas nda önemli bir konuma gelme ba ar s n göstermi tir. Senuma Kay , 
                                                 

 

39 N, I, Konrad. Çehov f Yaponii, zvestiya An SSSR. Atdeleniya Literatur i Yaz ka, T. 3-5, 1944, s. 210. 
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ça da la ma yolunda h zla ilerleyen ve de i en Japon toplumunda, kad n n toplumsal 
ya ama kat l m n n güzel bir örne ini te kil etmi tir. Senuma Kay , bu aç dan, Rusya ya 
tek ba na seyahat edebilen, i ve aile ya am n dengede tutabilen yedi çocuk annesi bir 
bayan olarak da, Meiji dönemi Japon kad n n n (bir ba ka deyi le ça da Japon kad n n n) 
önemli temsilcilerinden birisi olarak ilgi çeken bir ahsiyet olmu tur.   
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