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ÖZ Ei 

Çeviribilim ve yabancı dil öğretimi ayrı iki bilim dalıdır. Çeviribi

lim, çevirme ve çevirilerle il g il erı ir. Çevirinin farklı tanımları yapılmaktadır. 

Ancak genel olarak çeviri; bir dildeki bir metnin anlamsal ve iş levse l 

eşdeğeriilik sağ l ayarak başka bir dile aktarılmas ı o l ayıd ır . Bu bağlamda 

yalnızca kaynak ve erek dili bilmek çeviri yapmak için yetmemektedir. Dilin 

yanında dili konuşan insanların yaşam ını, kültürünü de-bilmek gerekir. 

Fa rklı çeviri türleri ( edebi, teknik çeviri gibi) bu l unmaktadır. Buna 

b,?ğ lı olarak da de8işik çeviri yöntemleri uygulanmaktadır. Çeviri olayında ; 

çevirmen, kaynak ve erek dil, kaynak ve erek dii in içinde bulunduğu kültür, 

kaynak metnin dilsel, biçemsel ve estetik özellikleri, metnin değeri, metin 

yazarının vurgulamak istedikleri ve çevi rmenin çal ı şt ığı ortam gibi pek çok 

etken önemli yer tutmaktadır. 

Yabanc ı dil öğretimi; yabancı bir dilin kurumsal çerçevede, belirli 

yöntem ve teknikl eı le öğretil mesi ile ilgi!enir. Yabancı dil dersi ise; yabanc ı 

dil öğretimi amc:ıç ! a rı nın gerçek!eştirildiği ortamd ır. Yabancı dil öğ renme sü

reci- bütünüyle olrnasa da - burada gerçekleşiı. Yabanc ı di! dersinde çeviri 

bir amaç değil, bir araç olarak kullan ılmaktad ır. Bu bağlamda yabancı dil 

dersinde çeviriye yer verilip veri!meyeceği konusu, bilim adam l arı aras ında 

uzun tart ışma l ara neden olmuştu r . Ancak günümüzde bu tartışmaların yönü 

değişmiş ve çeviri uygulamalarına yabancı dil dersinde ne zaman, nasıl ve 

hangi seviyede yer verileceği tartışılmaya başlanmıştır. Bu durumda 

yabancı dil dersinde belirli s ı nırlılıklarla yazılı ve sözlü çeviriye yer verilebilir. 

Bu uygulamalar genelde a l: ştırma şeklinde olup yabancı dil dersinde edebi 
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metinlerden çok günlük yaşamla ilgili metinler kullanılır. Çeviri 

uygulama larına yer verirken; öğretilecek yabanc ı dilin durumu, eğitim 

seviyesi ve eğitim kurumları, hedef grup ve seviyesi, ya pılacak çeviri 

uyg ulamas ı ve materyal gibi noktalar dikkate alınma iıdır. Yukarıda 

vurgulanan noktalar ülkemiz için de geçerlidir. Ancak ülkemizde yabancı dil 

derslerinde çeviriden daha çok ölçme arac ı olarak yararl anı lma ktadır . 

Öğretmen yabanc ı dil dersinde çeviriye yer verirken çok dikkatli 

ve titiz davranmalıdır. Zaten öğ retmenin de çeviri konusunda yeterli bilgiye 

sahip olmas ı gereklidir. 

Yabanc ı dil dersinde çeviriden verimli ve akıllı ca faydalanmak 

için; belirli bir dilde, belirli hedef gruba göre bir ders programı ge l i ştir i - l e bilir . 

Bu ça lı şma ise, çeviribil im ve yabanc ı dil öğretimi uzmanlannin i ş birliğ i ile 

gerçekleşebil i r. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Übersetzungswissenschaft und die Fremdsprachendidaktik sind 

zwei verschiedene wissenschaftli che Zweige. Die Übersetzungswissenschaft 

beschaftigt sich mit Übersetzen und Übersetzungen. Man kann verschiedene 

Übersetzungsdefınitionen machen. Allgemein kann die Übersetzung so 

definiert werden: Übersetzung ist ein Proze~. in dem ein ausgangs

sprachlicher Text aus einer Sprache in einen semantisch und funktionell 

aquivalenten ziel-sprachlichen Text übertragen wird. 

Es reicht nicht aus, nur Kenntnisse in der Ausgangs - und Zielsprache 

zu haben. Neben sprachlichen Kenntnissen mu~ man auch Kenntnisse über 

Lebensweisen und Kultur der Menschen, welche durch die Sprache zum 

Ausdruck gebracht wird, beherrschen. Es gibt verschiedene Über

setzungsarten. (literarische und technische Übersetzung u.a.). Je nach den 

Übersetzungsarten gibt es verschiedene Übersetzungsmethoden. In der 

Übersetzung können die Faktoren; Übersetzer, Ausgangssprache und 

Zielsprache, die Kultur, in der sich die Einzelsprachen befinden, der 

Ausgangstext mit seinen sprachiichen, stiii stischen, und asthetischen 

Eigenschaften, die Qualitat des Textes , Werkverstandnis des Autors, 

praktische Bedingungen, unter denen der Übersetzer arbeitet, sehr wirksam 

erscheinen. 

lm weiteren Sinne bescha.ftigt sich die Fremdsprachendidaktik mit 

Lehren und Lernen von fremden Sprachen in jeglichen instituonellen Zusam

menhang mit bestimmten Methoden und Technicken. lm Fremdsprachen

unterri cht werden die didaktischen Ziele des Fremdsprachenunterri chts 
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verwirkli cht. Der Lehr- und Lernproze~ von fremden Sprachen - wenn auch 

nicht ganz- lassen sichim Fremdsprachenunterricht verwirkli chen. 

lm Fremdsprachenunterri cht wird die Übersetzung nicht als Ziel, 

sondern als Mittel zum Beibringen der gelernten Sprachen gebraucht. Die 

Frage, ob man im Fremdsprachenunterri cht übersetzen kann oder soll, hat 

unter den Wissenschaftlern zu hei~en Diskussionen gefürt. Aber heute hat 

sich die Ri chtung der Diskussionen verandert und man hat angefangen zu 

diskutieren, wann man, wie man und in welcher Lehrstufe man ım 

Fremdsprachenunterri cht die Übersetzung einsetzen kann. 

Mit Einschrankungen kann man im Fremdsprachenunterricht 

schriftliche und münd!iche Übersetzung als Übungsform benutzen. Die 

Überset-zungsübungen, die man im Fremdsprachenunterri cht anwenden will , 

sol!te man mehr aus alltagiichen Kommunikationstexten auswahlen, a!s aus 

literari schen Texten. Die vermlttelnde Fremdsprache, die Bildungseinrichtung 

( der Schüler) , die Adressatengruppe, die Übersetzungsübungen und die 

Übersetzungs-materialien (Texte) sind wi chtige Punkte, die von gro!Ser 

Bedeutung sind , wenn man im Fremdsprachenunterricht Übersetzungen zur 

Hilfe zu nehmen pflegt. 

In unserem Land wird die Übersetzung auch im Fremdsprachen

unterri cht benutzt, aber als ein Testmittei, um die Leistungen der Schüler zu 

messen. Hier mu~ man auf die Rolle des Lehrers beim Übersetzen im 

Fremdsprachenunterri cht andeuten. Der Lehrer mu~ mit Vorsicht und 

Aufmerksamkeit vorger e.l , wenn er Übersetzung im Fremdsprachen-
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unterricht einsetzen will. Es ist auch Selbstverstandlich, da~ der Lehrer sich 

über Übersetzung gut auskennt. 

Um die Übersetzung im Fremdsprachenunterricht leistungsfahig und 

vernünftig anzuwenden, kann ein Unterrichtsprogramm für eine bestimmte 

Sprache und Adressatengruppe entwickelt werden. Diesen Vorschlag kann 

man in Zusammenarbeit mit Übersetzungswissenschaftlern und Fremd

sprachendidaktikern im Rahmen der Fremdsprachendidaktik bearbeiten. 
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ABSTRACT 

The art of translation and foreign language teaching are two 

different sciences. The fırst one deals with translating and the text 

translated . Altough various definitions of translation are made, translation 

in general may be defined as the replacement of a textual material in one 

language by another text in another language by providing the equivalency 

in the concept and the function. In this context, to make translation a 

knowledge of the source and the target language alone is not sufficient. lt is 

necessary to know not only the language of the native speakers but also 

their life and culture. 

There are various types of translation and as a result there are 

different methods of translation. In the translation piOcess many factors i ike 

the translator, the source and the taraet lanquaoes , the culture in which the ....., ~ .; ..... 

languages are spoken , lingulst;c, sty!istic and aesthetic characteristics , of 

the souıce text, the value of the text , the points that the writer wa.nted to 

emphasize, and the situation in which the translator works play important 

rol es. 

In a breader sense , foreign language teaching involves with 

teact-ıing a foreign language with specific methods and techniques in an 

institutional framework. A foreign language course is the environment 

where the foreign language teaching goals are achieved. The process of 

learning a foreign language takes place here although not utterly. 

Translati on in a foreign language course is used not as a goal but as a 

means of carrying out the teaching process . In this cantext whether 
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translation will be used in a foreign language course has caused many 

discussions among the authorities. Today the discussion has changed its 

directian and the problems of when, how and at which levels the 

application of translation will be used in a foreign language course, form the 

core of the discussions. 

In a foreign language course written and verbal translations can be 

used with certain limitations. These applications are generally in the form of 

exercises. In a foreign language course, mostly the text about the daily life 

are used rather then literature texts. While allocating time for translation in 

a course, matters such as the condition of the target language , its 

educational level and institutions, student group and its level, the 

.application of translation to be made and the materials must be taken in to 

account. The considerations mentioned above are applied for our country 

as weli , but translation in foreign language courses here are mostly used 

as a means of evaluation. 

Teacher must be very careful and meticulous while us!ng translation 

in the ciass. lt is also expected that a teacher have proper knowledge in 

translation. 

To take advantage of translation in a foreign language class , a 

course prog ram, in a certain language aimed for a certain target group can 

be developed. Such a study can be carried out with a co-operation of the 

authorities of translation art and foreign language teaching. 
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ÖN SÖZ 

Önemli bir olgu olan çeviri konusunun ülkemizde bağımsız - bir 

bilim dalı olarak tam an lam ı ile yerleşmiş durumda olmadığ ı görülmektedir. 

Ancak çeviri çalışmalarının hızla devam ettiğin i; üniversitelerimizde batı 

di lleri ( Almanca- Fransızca - ingilizce) ile ilgi li çeviri bölümlerinin açıldı ğ ı ve 

çeviribilimle ilgili seminer, sempozyum gibi bi limsel topl ant ıl arı n yap ıldı ğ ı 

görülmektedir. Bu bağlamda ülkemizde yeni bir bilim dalı olan çeviribi limle 

ilgi li bir ça lışma yapmak ayrı bir dikkat ve önem gerektirmekted ir. 

Çeviribilim ve yabancı dil öğretimi geçmişten günümüze tart ı ş il an 

bir konudur. Yabancı dil dersinde çeviri uygulamalarının yapılmas ı bütün 

çeviribilimciler ve yabancı dil öğretimi ile ilgi lenen bilim adam l a rı a ras ında 

sürekli tart ı ş ılmı ştır. Ülkemizdeki durum açı sından bu konunun değerlen

dirilmesinin başka çalışmalara ı ş ık tutacağı kanısındayım. 

Çalı şmamda yardımlarını esirgemeyen başta değerli Hocam Yrd. 

not:: . Dr rv.ust'""f'"" rAKIR'a oim ::ık ı·ı 7ere Anarirıiı ı u··ın i""'n::: it oc:i !=A itim ı:.,.ı,.. ,- ·.ı _ ..._, ::- . • O V y ..... . . - --- '- -- . . -, --·- , ,. _ ,_ , ,.._....,., 4-~ r ı.ı 11 ı üı,u l 

tesi A!rnan Dili Eğ itimi Anabilim Da lı'nd a görevli bütün hoca l arım a ve 

ça lı şmarnın yazılmas ında emeği geçen herkese teşekkür ederim. 

Tokat 1996 Erkan TÜRKOGLU 
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GİRİŞ 

Dilbilimin bir alt da lı olarak görülen Çeviribilimden Yabanc ı Dil 

Öğ retiminin de yara rla nd ı ğ ı bir gerçektir. Örneğin; Yaba nc ı dil öğretimi 

yöntemlerinden dilbilgisi çeviri yöntemi çeviriden geniş bir şekilde fayda-

! anmakta dır . Bununla birlikte çağın gereklerine göre zamanla yabanci dil 

öğ retimi yöntemleri değ i şmiş ve ge li şmiştir. Bu süreç içinde "yabanc ı dii 

öğ retiminde çeviri uygulama l a rın a yer verilip verilmeyeceği, veya yabanc ı dil 

dersinde çeviriden ne ölçüde fayd a i a nilacağ ı sorusunu cevaplamak oldukça 

ge ni ş ta rtı şma l a ra neden olmuştur." ( Krings 1991: 273). 

Yabanc ı dil dersinde çeviri bir amaç değ il, bir araç olarak kull anıl 

ıa ktadır. Yabanc ı dil öğ retiminin esas amacı; öğ renciye dört temel beceriyi 

(<Dinleme - konuşma - okuma - yazma) kazand ırma ktır. Bu bağ l amda , bir araç 

olarak kull a nıl an çevirinin bu becerilerin ge li ştirilmes ine ne kadar katkıda 



bulunduğunun saptanmas ı gerekmektedir. Yabancı dil öğrenen kişilerin bu 

dört temel beceriyi iyi öğ renmesi , erek dili konuşan insanlarla rahatlıkla ile

tişim kurmas ını ve dile hakim olmas ını sağlayacaktır. 

Çeviri sürecinde, çeviri yapan kişilerin hem kendi dillerini hem de 

çeviri yapılan dilleri daha iyi öğrendiği varsayılmaktadır. Çeviri sayesinde, kişi 

kendi dilini daha derinden kavrayarak ana dilinin zenginliklerini bula caktır. 

Ayrıca yabancı dilin sözcükleri ile etki leşim, kişiye ana dilini daha da 

geli ştirme imkanı verecektir. Bu nedenle, çeviri yapmak gerek ana dili 

gerekse ki şi nin yabancı dili öğrenmesine katkıda bulunmaktadır. 

Türkiye 'de yabanc ı dil derslerinde çeviri yaygın olarak kullanılmak 

tadı r. Üniversite!erimizde gen i ş bir şekild e Yabancı Diller Bölümü program

l a rında ve aym zamanda seviyesine göre orta ve lise öğ retiminde yer alan 

çeviri dersleri bu konunun önemini ortaya koymakta ve yabancı dil öğ re

nirken çeviriden fayda !aniidığını göstermektedir. Ancak yapılan bu öğretim 

nitelik ve nicelik oiarak ayrı bir tariışma konusudur. 

Çeviri yapan ki ş ile rin yaptıkian çevirilerde başarı lı olmaları, çevi-

ri kavram ını ve çeviri yöntemlerini iyi bilmelerine bağlıdır. Ancak Türkiye'de 

yapılan uygulamalar (sınıf içi çeviri uygulamarı, çevirinin nas ıl yap ılacağ ı 

konusu, çeviri ile ilgili açıklay ı c ı ön bilgilerin tam olarak verilmemesi /./gibi) 

göstermiştir ki, bu konuya fazla dikkat ed ilmemektedir. Bu nedenle konu ayr ı 

bir önem kazanmaktad ır . 
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Yapılan bu çalışma ile, yabanc ı dil dersindeki araç çeviri uygulama

l a rına örnekler verilerek, araç çevirinin yabancı dil dersine yaptığı katkılar 

gösterilmeye ça lı ş ılmı ştır . 

Bu çalışmanın amacı; yabancı dil dersinde çevri yapılmalı mı, yapıl 

mamalı mı tart ışmas ının dışında, yabancı dil dersindeki çeviri uygula

ma l a rının nasıl ve ne zaman ( öğretim seviyesi ve durumuna göre ) yapılmas ı 

gerekti ğinin ortaya konmasıd ı r. Yabancı dil öğreten ki şi l erin, yaptırdıkları 

çeviri uygu lamalarında başarı lı olabilmeleri için, çeviribilimi iyi bilmeleri 

gerekmektedir. Eğer çeviri uygulamaları bilinçsizce yapılacak olursa, bu 

yabanc ı dil öğrenen kiş ilerin dile karşı olan motivasyonunu etkileyecek ve 

derse olan ilgiyi aza ltacaktır. Bu ça lı şma ile, yabancı dil dersinde çeviri 

yaptıracak/yapaca k, kiş il erin araç çeviriden nasıl faydalanacaklarını göster

mek ve bilinçsizce yap ıl an çeviri uygulamalarınin etki lerini en aza indirmek 

amaçlanmaktad ır . 

Ça lişma üç bölümden o!uşmaktadıi. Birinci bölümde; çevirinin 

önemi ve kapsam ı üzerinde durulmuş, diie ve dilden çeviri , yazıli ve sözlü 

çeviri ve çeviri bilimin ana alanı ar ı ince l enmi ştir . Ayrı ca , çeviri ve metin türü, 

çeviri ve eşdeğerlilik, Türkiye'de çeviri ve çeviribilim konuları ele alınmışt ır. 

ikinci bölümde; yabancı dil öğretimi tanımlanarak tarihsel ge li ş imi 

an i at ıl d ıktan sonra , yabancı dil öğretim yöntemleri, yabancı dil öğretiminde 

temel beceri ile temel ilkeler ifade edilmiştir. 

3 



Üçüncü ve son bölümde ise; yabanc ı dil öğ retiminde amaç ve araç 

çeviri aç ıkl anmış , yabanc ı dil dersinde çeviri uyg ulama l a rı ve araç çevirinin 

yabanc ı dil dersine katkı s ı üzerinde durulmuştur . Sonuç olarak ise, konunun 

genel bir değerlendirmes i yapılmı ş ve öneriler sunulmuştur . 

Ça lı şmanın materyalini; konu ile ilgili dergilerde yer alan makaleler, 

sempozyum bildirileri, yayımianmış kitaplar ile daha önce gerek Türkiye 

gerekse diğe r ülkelerde yapılmış araştırma sonuçla rı oluşturmaktadır. 

Çalı şmada yöntem olarak; ilk önce konu ile ilgili literatür ta ramas ı 

ya pı l mı ş , gerekli veri ler top l a ndıktan sonra, konunun anahatl a rı oluşturulmuş 

ve bu anahatlar çerçevesinde ça lı şma tamamlanmıştır . 

Anada Ü i ı re · ·ı : 
erkt:z '~L~ ... 
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1. 1. Çeviri ve Önemi 

BiRiNCi BÖLÜM 

ÇEViRiBiLiM 

insanlar fa rklı dilleri konuştuğu sürece çeviri kaçınılmaz bir etkinlik 

o l acaktır . Çeviri, günümüzde hemen her yerde duyduğumuz bir olgu ve 

kültür h ayatımızın her dilimini önemli ölçüde etkileyen bir iş!e mdir. 

Her zaman etkileşim halinde o l d uğumuz ve evimizin baş-

köşesine koyduğumuz kitle il eti ş im a raçl a rınd an biri olan televizyondaki ya

yınla rd an çoğ u çeviridir. Hatta gazetelerde okud uğ umuz haberlerin, yaz ı 

dizilerinin önemli bir kı smı çevi ridir; bilim ve sanata az veya çok çevi ri 

ka rı şmı ş ve günlük hayatımıza girmiş d urumdad ı r. Bu öze l l i ğ i ile çeviri, fa rklı 



toplumlar arasında bir bağ gibi onları birbirine tanıtan, kültürel öğe lerini bir 

toplumdan diğerine aktaran ve taşıyan önemli bir faaliyettir. 

Çevrilmiş yapıtlardan, televizyonda gösterilen filmlerden veya 

programlardan bizim dışımızdaki farklı kültürleri tanıyoruz. Ayrıca başka 

insanlar da bizi ve kültürümüzü çeviri aracı lı ğ ıyla öğreniyor ve yayıyorlar. Bir 

kaç tane yabancı dil bilsek de, bildiğimiz dillerin dışında kalan diğer kültürlerin 

bilimini, sanatın ı, edebiyatını kendi dilimize çevrildiği ölçüde öğreniyor ve 

tanıyoruz. Öyleyse toplumumuzda bulunan her kesimden insan az veya çok 

çeviri ile iç içedir. Bu yönüyle çeviri Göktürk (1986:9)' ünde belirttiği gibi 

başka dillerin tan ımlad ığı başka dünyaların tanıtılmasıdır. 

Bu anlamda, I şık (1989:29)'ın da değindiği gibi çeviri yapmak 

insanoğlunun s ıradan bir uğraşıdır. Hiç durmaksızın çeviri yapa rız: aynı 

dillerin çevresinde, kendimize ya da başkalarına ait bir tümceyi değişik 

sözcükierle anlat-tığımızda; bir dilden öbürüne geçtiğimizde, glinde!ik 

dilimizde sözlü olarak ya da zihinde yaptığımız bir hesab ı sayı!aria 

yazd ığımızda ya da önce bir el kol hareketiyle verdiğimiz iletiyi söze 

dönüştürdüğümüzde; son olarak, bir metni bir dilden bir başka dile 

çevirdiğimizde. 

Her dilin o lu şturduğu kültürel bir bağlam vardır. Yeryüzünde 

konuşulan dil sayısın ın ortalama bir hesapla 3000- 3500 (Bkz. A.ksan 1990 

: 101) olduğunu düşünürsek çevirinin önemi daha iyi an l aş ılır . Dilini 

bilmediğimiz bir ülkeye Ç' i ttiğimizde, yanımızda o dili bilen bir çevirmen 
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yoksa, çevirinin değerin i ve gerekli l iğini o zaman daha iyi kavrarız . Ayrıca, 

farklı iki dili konuşan insanlar ekonomik veya başka nedenlerden dolayı bir 

araya gelmi ş lerse , onların arasındaki iletişimi sağ layacak bir kişi de yoksa, 

i ş l e ri büsbütün zorl aşacaktır. 

O halde her yerde her zaman fa rklı dilleri konuşan insanlar 

aras ında il etişimi sağ layacak araçlardan bir tanesi de çeviridir. Eski metin

lerin güncell eştiri lmesinde çeviriye, dolayısıyla da çevirmen veya dilmaça 

gereksinim duyulmaktadır. Sonuç olarak çeviri, ister yazılı ister sözlü olsun 

insanlar için kaçın ı lmaz bir etkinlikti r. Bu bağ lamda yaşadığımız çağ ı " çeviri 

çağ ı " olarak nitelendiren Kostantinovic (Çev. Cemal 1979: 274 ) çevirinin 

çağ ı mızda dev boyutlar kazandığını ve çoğu bilimsel ve yazınsa l yap ı tl arın , 

-ansikloped ilerin, aynı anda bir kaç dilde yayımlanmakta olduğunu beiirt-

rnekted ir. 

1.2. Çevirmek ve Çeviri 

Yukarıda sözü edilen çevirmek ve çeviri kavramla rını açıkl aya-lım . 

Literatürde bu kavramın çeşit l i tanımları olduğu görülmektedir. Türk Di l 

Kurumu' nun yayım lad ığ ı Türkçe Sözlükte ( 1979 ) çevirmek sözcüğünün 

ondan fazla a nlamının arasında bu konuyla ilgili olarak çevirmek " bir dil-den 

başka diie aktarmak, tercüme etmek,; diye aç ıkl anmıştır. Çeviri ise "bir dilden 

başka bir dile çevri lmiş yazı ya da kitap , tercüme" olarak an l atıl - mıştır . 
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Diğer taraftan Almanca sözlüklere baktığımızda çevirmek sözcü

ğünün karşılığı olan "übersetzen" sözcüğü " in eine andere Sprache über

tragen; einen Satz, Text wörtlich Sinngema!?> . " (Bir başka dile aktarmak; bir 

cümleyi, bir metni sözcüğü sözcüğüne anlam olarak aktarmak )( Wahrig 

1986 ) şeklinde açıklanm ı ştır . Burada Almancadaki "übersetzen" sözcüğün

deki vurguya dikkat edilmesi gerekir. Çünkü " über'setzen " sözcüğünde 

vurgu ikinci hecededir ve an lamı " çevirmek " tir. Eğer vurguyu ilk heceye 

alırsan ı z, sözcük " 'übersetzen " şeklinde okunur ve an lam ı " karşı tarafa 

geçirmek, nakletmek " diye değişir. 

1.2.1. Dilden-Dile Çeviri 

Sözcük anlam ından yola çıkarak çevirinin tanımı daha kapsam lı 

bir şekilde şöyle yapılabilir. Çeviri, " bir dildeki belli bir parçada, yani dilcede 

bulunan an lam ın, başka bir dildeki belli bir dilcede yeniden kurulmasını 

sağ l ayacak biçimde girişilen dilsel bir aktarma i ş lemidir." (Başkan 1978 : 27). 

Yapılan bu çeviri tanımından da anlaşı !acağ ı üzere, iki tane dil 

sözkonusu edilmektedir. Başkan (1978 : 27) bu iki dili " kendisinden aktarma 

yapılan kaynak - dii ve kendisine aktarma yapılan erek - dil " diye tan ım

lamaktad ır. Buna göre Almanca'dan Türkçe'ye yapılan bir çeviride yabancı dil 

Almanca kaynak- dil'dir; ama Türkçe'den Almanca'ya yapılan bir çeviride ise 

ayn ı yabancı dil Almanca bu defa erek dil olur. 
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Vardar ( 1978 : 66 )'a göre çeviri, " doğal bir dildeki bildirileri kimi 

kişilerin anlamsal ve i ş levsel eşdeğerlik sağ layarak bir başka doğal dile 

aktarmas ı" o l ayıdır . Aynı zamanda çeviri " bir kaynak - dildeki göstergelerle, 

bunların oluşturduğu anlamsal - biçimsel bütünleri bir erek dildeki 

göstergesel ve anlamsal - biçimsel bütünlere dönüştürme eylemidir." ( Vardar 

1978: 67 ). 

Di lden-dile veya diller arası yapılan çeviride iki dil söz konusu 

olduğuna göre, " iki dili iyi ve yeterli ölçüde bilen kişiler çeviri yapabilir " 

düşüncesi aklımıza geliyor. Yani Alnıaneayı ve Türkçeyi iyi ve yeterli ölçüde 

bilen ki şi dile ve dilden çeviri yapabilir kanısı yaygındır. Ancak bu durumda " 

Çeviri yapmak yalnızca dil bilmekle mi s ınırlı ? " sorusu ortaya çı kar . Eğer 

böyle düşünülürse, çeviriyi tek kanatlı bir kuşa benzetrnek mümkündür. 

Çünkü dili bilmenin yanında , o dilin içinde bulunduğu toplumu ve onun 

kültürel özelliklerini de tanımak gerekmektedir. Bu konuyla ilgili oiarak 

Cömert (1 978: 19) görüşlerini şöyle açıklamaktad ı r: 

Bu yüzden çevi rmek için artı k sözcükleri tanımak yetiş
miyar. Çevirilecek metnin sözünü ettiği şeyleri de bii
rnek zorurı i uluğu var. Yabanc ı dilde yazılm ı ş bir metni 
çevirmek için başlıca iki önemli koşulu yerine getirmek 
rnek gerekiyor : 
1- Dili bilmek ve 
2- Bu dili konuşan uygarlığı tan ı mak, yani bu dili an la
tım aracı olarak kullanan halkın yaşamını, kültürünü, 
en tam budunbetimini bilmek. 
iyi bir çeviri yapabilmek için yalnızca dil bilmek yetme
mektedir. Bunun yapı lması ile birlikte ayrıca o dilin ko
nuşulduğu kültürü de iyi bilmek gereklidir. 

1 . 

Görüldüğü gibi çeviriyi sadece somut metinle s ınırlamak eksik bir 

düşünce biçimidir. Bu durumda "çevrilecek bir metnin somut dilbilimsel 
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yap ı s ı ötesindeki bir takım etkenierin anlam yönünden önemi göz önüne 

a lınırsa , çevirinin san ıldı ğından çok daha karmaşık , çetin bir uğraş olduğu ll 

(Göktürk 1978 : 60 ) dikkatlerden kaçar. Koller ( 1992 : 89 ) çeviri tanıml arı

nın fazla old uğunu belirttikten sonra, bu tanımlar yap ılırken ll metne bağlı ll 

(Textinterne) faktörlerle ll metin dışı ll (Textexteme) faktörlerin rol oynad ı ğ ını 

vurgulamaktadır. 

A.G. Oettinger ve J.C. Catford'un çeviri konusundaki görüş leri ise şöyled i r: 

A.G.Oettinger (Aktaran: Koller 1992:90): 

Translating may be defined as the process of transforming 
sings or representations in to other sings or representations. 
If the originals have some significance, we generally require 
that their images also have the some significance, or more 
realistirally, as nearly the central problem in translating bet
ween naturel languages. 

lnterlingual translatin can be defined as the replacement of 
elments of one language, the domain of translation, by equi
va!ent elements of a rıothe r ianguage, the range. (1) 

A. G. Oettinger'den yukarıda yapılan alıntıd a , çeviriyi bir dildeki 

i şaret ierin başka bir di le, o dildeki i şaretlerle aktarı lmas ı veya çevrilmesi ve 

bunun!a birlikte kaynak - dil ve erek - dildeki öğe l er aras ında an!am ve 

eşdeğeriilik bakimından bir benzerlik bulunmas ı gerektiği vurgulanmakta ve 

doğa l dillerde yapı l an çevirinin daha zor o lduğu belirtilmektedir. 

J.C. Catford (Aktaran: Koller 1992:90) 

Translation is an operation performed on languages: a 
process of substituting a text in one language for a text 
in another. 
Translation may be defined as follows: the replacement 
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J.C. Catford'un yaptı ğ ı çeviri tan ım ında metinden ("textual 

material"), kaynak-dil ile ("Source language '? erek-dilden ("Target 

language ') söz edilmekte ve kaynak dildeki bir pa rçanın erek - dile ak

ta rılmas ı, bu i ş l em yap ılı rken de eşdeğerliliğe (equivalent) dikkat edilmesi 

ge reğ i üzerinde durulmaktad ır . Yap ıl a n çeviri ta n ı mlarının hepsinde baz ı 

ortak noktalar bulunmaktadır . Bu ortak noktalara geçmeden önce W .Wilss'in 

ve G. Jager'in yaptı ğ ı tanımla r üzerinde durup hepsini birlikte değerlen

dirmeye ça lı şalım. 

W.Wilss (1 977: 72 ): 

Übersetzen ist ein Textverarbeitungs und Textverbalisie
rugsproze r?ı der von einem ausgangsprachlichen Text zu 
einem mög lichst aquivalenten zielsprachlichen Text 
hinüber führt und das inhaliliche und stilistische Verstandnis 
der Textveriage vorraussetzt. Übersetzen ist demnach ein in 
geg liederter Vorgang , der zwei Hauptphasen umfa r?ıt , eine 
Verstehensphase in der der Übersetzer den ausgangs
sprachlichen Text auf se ine Sinn- und Stilintention hin 
analysiert, und eine sprachliche Rekonstruktionsphase, in 
der der Übersetzer den inhaltiich und stilistisch analysierten 
ausgangsprachlichen Text unter optimaler Berücksichtigung 
konımunikativer Aquivalenz gesichtspunkte reproduziert. (3) 

G. Jager (Aktaran: i<oiier 1992:93 ): 

Das Wesen der Translation besteht darin, die Kommuni
kation zu sichern, und zwar auf die spezielle, sie von der 
heterova-lenten Sprachmittlung abgrenzenden Weise , 
dar?ı der komnıunikative Wert eines Textes z.B einer 
Sprache L A bei der Unıkod ie rung in bei spielsweise eine 
Sprache L B erhalten bleibt, so dar?ı LA -Text und L B -Text 
kommunikativ aquivalent sind. Das Wesen der Translation -
wie der Kommunikation überhaupt - liegt sornit im Extra
linguistischen, im linguistischen (sprachl ichen) Bereich 
vollzieht sich aber die Trans lation:sie ist in ihrer 
Erscheinungfom ein sprachlicher Proze r?ı, bei dem einem 
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Text einer Sprache L A ein Text einer Sprache L s zuge
ordnet wird, der dem Text der Sprache L A kommunikativ 
aquivalent ist. (4) 

Wilss ya ptı ğ ı bu tanımda çeviri sürecini (Übe rsetzungsproze~) 

çevirmen aç ı s ından ele alarak iki evrede inceliyor. Birinci evre anlama evresi 

(Verstehensphase), ikincisi ise parçayı yeniden oluştu rma (Rekonstruk

tionsphase ) evresidir. Wilss'in biraz da " il eti şim " ağ ırlıklı olarak yaptı ğ ı bu 

tanımda dikkatimizi çeken noktalar şunla rdır : 

1- Çeviri i ş leminde iki dilden sözedilmektedir. (Ausgangssprache 

"kaynak dil" ve Zielsprache "erek dil".). 

2- Metin veya dilce (Text) . 

3- Eşdeğe riilik (Aquivalenz). 

Kaynak metin ile ortaya çıkan metin (erek metin) arasında 

içeriksel ve biçimsel eşdeğe riili ğ in sağ l anmas ı. Wills'in yukarıda sayılan üç 

nokta dı şında vurguladığ ı bir başka nokta da il eti ş imdir. Çeviride iki metin 

aras ında sağ l anacak ileti şimse l eşdeğeriilik de önem taş ımakta dır. 

G. Jager, ya ptığ ı çeviri tanımında ileti ş imin tam olarak sağ-

l anmas ını ve gerçek anlamda il eti şimse l eşdeğeriili ğ in korunmas ını ön plana 

ç ı ka rıyo r. G. Jager 'in yaptığ ı çeviri tanımını daha ayrıntılı açıkl ayan Koller 

(1 992 :200), onun ya ptı ğ ı tanımı şu iki noktada özetliyor ve çevirinin önemini 

vurguluyor: 
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1- il etişimse l eşdeğerliliği olan dilsel aktarım = Gerçek anlamda çeviri 

(die kommunikativ aquivalente Sprachmittlung = Übersetzung im 

eigentlichen Sinn .) 

2- il etişimse l dilsel aktarım = Metinsel çalışma(die kommunikativ 

heterovalente Sprachmittlung = textbearbeitende Wiedergabe.) 

13 

Birinci maddede vurgulanan özellik il et i ş imse l eşdeğeriiliğin 

ağ ırlıkta olduğu bir dilsel a kta rımdır. Bunun için ölçüt, kaynak dildeki metnin 

il eti ş imse l değerinin erek - dilde de aynen bulunmasıdır. Bu konuyu Jager " 

gerçek anlamda çeviri " olarak değerlendirmektedir. ikinci maddede 

vurgulanmak istenen, kaynak dildeki metin erek dile akta rılırken ya yeniden 

üretiliyor ya da genişletiliyor veya bunların ikisi aynı anda yap ılıyor. Bu 

durumda, yukarıda birinci maddede belirtilen "gerçek anlamdaki çeviri" 

gerçekleşmemiş oluyor. Jager'e göre önemli olan çeviri len metnin "ile

tiş imse l değeri" nin erek dilde verilmesidir. Eğer verilmiyorsa arzu ed ilen 

çeviri de gerçekleşmiyar demektir. "Çevirmek, dilsel ve biçimsel olarak 

problem çözmek demektir; sonunda öyle bir metin ortada olmaiı ki, sorun şu 

veya bu şekilde çözümlenmiş olmalıdır." (Koller 1992 : 17 ). Çeviri di lsei ve 

metinsel bir işlemi n sonucunda ortaya çıkan herhangi bir kaynak dil met-

ninden herhangi bir erek dil metnine uzanan, kaynak dil metni i:e erek dil 

metni a ras ında anlamsal ve biçimsel bir eşdeğerliliğ e sahip o:an fark!ı bir 

olgudur. 

Buraya kadar yap ı l an tanımlardan edinilen izlenim, çevirinin 

karmaş ık ve gerçekten de açı kl anmas ı ve anlatılmas ı zor bir i ş l em oldu

ğudur. " Bu nedenle (çevirinin) dilden dile kuru bir bilgi akta rımı olarak 

nitelenmesi yanlış, en azından yetersiz olur. Hangi bilginin, hangi amaçla, 

hangi dilden, hangi di le, kimin için aktarıldığını düşünmek bile, konunun çok 



yönlülüğünü belirtmeye yeter." (Göktürk 1986 : 123 ). Çevirinin bir şeyi 

"a nlaş ılır kılma" yolundaki temel yorum sürecinin özel bir biçimi olduğunu 

vurgulayan Göktürk ( 1979: 240 ) çevirmenin, yabancı, a nlaş ılmaz olanı 

amaç dilin iletişim dizgelerine aktardığ ını vurgular. Bu anlamda çeviri, bir 

dildeki her hangi bir metnin içerik ve biçim bakımından başka bir dile 

a ktarılmas ından daha ileri düzeyde düşünülmes i ve değerlendirilmesi gere

ken bir olgudur. 

Bu konuyla ilgili olarak Koller ( 1992 : 18-19) şunları söylüyor: 

Eine Definition, die das Übersetzen unter philosophisch
hermeneutischem Aspekt betrachtet, sieht anders aus 
als eine, die sich mit dem künstlerisch - asthetischen, 
nach - der neubildenden Umsetzungsprozef1 poetisch
erTexte beschaftigt. Eng linguistische Defini tionen, die 
das Übersetzen als Umkodierung bzw. als Substitution 
von sprachlichen Einheiten auf verschiedenen Ebenen 
darzustellen und - im Zusammenhang der maschinellen 
oder maschinen - gestützte übersetzung - direkt ober
flachenbezogen oder indirekt über eine vermittelnde 
Konstruktsprache zu formalisieren versuchen, sehen an
ders aus als Defınitione n, die den Aspekt der zwei
sprachigen Komınunikation bzw. die linguistisch - kom
munikativen Charakteristika der Übersetzungssituation 
in denVordergrund stellen, die sich auf das Übersetzen 
als "Textverarbeitungs -und Textverbalisierungs prozeiS 
;; konzentrieren, oder die sich primar mit dem Funk
tion von Original und Übersetzung in ausgangs-und 
zielsprachlicher Kultur und der Übersetzung als " 
kulturellen Transfer " , als " Crosscultural event " bzw. 
dem Stellenwert der Übersetzung im Kontext der 
Empfangerkultur befassen. (5) 

Cömert ( 1978 : 17) çeviriyi üç noktada değe rlendiriyor ve aynı 

dilin başka göstergelerine çevrilme, başka bir dile çevri lme ya da sim-
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gelerden oluşmayan başka bir dizgeye çevrilme durumuna göre, bir dil 

göstergesinin üç yoldan yorumu yapılab ileceğ ini belirtiyor. Bunlar: 

1. Dil-içi çeviri veya yeniden dile getirme, yani dil 

göstergelerinin aynı dilin öteki göstergeler aracılı ğ ı ile 

yorumu, 

2. Dilden dile veya gerçek anlamda çeviri, yani dil 

göstergelerinin başka bir dil aracılı ğ ı ile yorumu, 

3. Gösterge dizgeleri aras ı çeviri veya dönüştürme, yani 

dil göstergelerinin dilsel olmayan gösterge dizgeleri 

aracılı ğ ıyla yorumu . 

Ünlü Slovak çeviribilimci A. Popoviç ( Çev. S. Karantay-Y. Salman 

1987:9) çeviriyi bir metnin, biçimsel modeli kurulacak biçimde yeniden kod

l anmas ı olduğunu belirtiyor ve çevirinin, özgün metnin biçem ( konu ve dil ) 

aç ı s ından bir modeli olduğ unu vurguluyor. Bu anlamda çeviri etkinliğinin, b:r 

deneysel yaratım edimi oluşturacağ ını a nl atıyo r. Son olarak çeviri tanımların 

da da görüldüğ ü gibi çeviri kavramı için değ i şik açıklamalar yapılmı ştır. 

Bunlar Almanca için özet olarak şöyle s ıra l a na biiir: 

Übersetzen, (çevirmek) Übertragen, (aktarmak) (Wahrig 1986). Nach-

bildung, (orijinaline benzeterek düzenleme) (Schleierm8cher 1813). Aus-

legung, (yorumlama) ( G. Gadamer 1963). (Transferproze f3.) (transfer etme 

süreci) (Wilss 1988). Wiedergabe, (yeniden ifade etme) Meyers E. Lexikon 

1979. Praphrasieren, (açıkl amak) Schleiermacher 1813. Translation, (çevir-

me) (Jager 1975). Reproduktion, (yeniden üretme) (Wilss 1977). 

Umwandlung, (dönüştürme) Ersetzen, (yerine koyma) (A. G. Oettinger ). 
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Nachdichtung , (benzetme) (K.Dedecius.). E indeut~ chung , (Aimanca l aştır

ma) Neukodierung,(Yeniden kodlama) interpretation (Yorumlama) (Koller 

1992. ) Umkodierung, Substitution (Yerine koyma) (Ko ller 1992.). Abbildung, 

(kopya etmek). 

1.2.2. Dil-içi Çeviri 

Dil-içi çeviride anadilinden anadiline yap ıl a n bir i ş l em söz 

konusudur. Dil-içi çeviri kendi içinde eş- zamanlı ve art-zamanlı diye ikiye 

ayrılabilir . Konuyu Samipaşazade Sezayi'nin Küçük Şeyle r, Konstantiniyye 

(1 891 : 20) ad lı eserinden a lınan ve bugünkü Türkçeye Güler Güven ( 1988: 

169 ) ta rafı ndan çevi rilen" Kediler" öyküsünden aktar ı la n bir a lıntıyl a örnek

lendirelim. 

Kedi ler! 

Kediler öyle mi ? Demek 
ki otuz üç yıliık, tek bir vücut gibi bir 
beraberli ğ in sonucu, evlilik kelime
sindeki biirnecenln çözümü bu 
cevap oluyor. Otuz üç yıl önce, 
evlili ğ in ilk ayla rında , sevginin son
suzluğ una , sevdanın ka lı c ılı ğ ına ye
minler eden , aş ıkca konuşan dil
den, kendisinin kedilere her türlü 
anlam ve değe rden yoksun keyfi bir 
eğ ili me feda olund uğunu i ş itme k, 
insanlık değe rini ve kocalık onuru
nu incitip çoşturduğ unda n a rtık bu 
duruma kesinlikle bir son vermek 
ka ra rını almı ştı. (Güven 1988 :1 69 ). 

Kediler \ 

Kediler Öyie mi ? 
Demek ki otuz üç senelik bir refakat-i 
yekvücüdane netice si, kelime-i muam
ma yı izdiva cın ha!!i ,bu cevab oluy?r. 
Otuz üç sene evvel, i zdiva cın ılK_ ayıa
rınd a , ebediyyet-i rnuhabbete , ceka
yı sevdaya yeminler eden !i sa n - ı 
aş ıka-neden, kendisinin kedilere , her 
türlü ma'na ve meziyyetten mahrum 
bir meyl-i keyfiye feda olundu$urı~ 
i ş itmek kıymet- i insaniyye ve ha~ s ıye t-ı 
ehliy yesini ihlal ve te hyıc ettı~ınden 
a rtık bu hale bir netice vermek ka ra rı 
kafisini ittihac eyl em i şti 



Dil-içi çeviride az çok bir birine yakın anlamlı bir başka sözcük 

kullanılır. Yani dil-içi çeviri "bir dildeki göstergeleri yine o dildeki açıklama

larla, tanımlamalarla, eş anlamlı ya da karşıt anlamlı sözcüklerle yorumlama 

eylemid ir." ( Vardar 1978 : 66 ). 

Çeviribilim alanında çok ça lı şmalar yapmış olan Koller (1992 : 

83 )'e göre: 

lntralinguale Übersetzung liegt vor, wenn z.B . taehinterne 
Information in fachexterne Information umgesetzt wird, wie 
im Beispiel, wo ein Text , der der Information des Arztes 
dient , "übersetzt" wird in einen Text zur Information des 
Patienten. (6) 

Koller'in yukanda vurgulanan örneği ise şöyledir ( Koller: 992:246) : 

(Aus der Information für 
aen ,..,rz . ı A t·) 

K.ontraindikationen 

-akute Zervizitis, akute 
oder subakute rezidivierende Ent
zündungen des Genitalbereiches, 
anamnostisch bekannter infizieri:er 
. b..bori , postpartale Endomentiris, die 
n:chi langer als 3 rvionate zürück
liegen . 
-Endometriumhyperiplasie mit Me
nometrorrhagie. (7) 

(Aus der Information für die Patientin:) 
Unvertraglichkeiten und Risiken 

-akute oder subakute 
wiederholt aufgetretene Entzür. -dung 
der Geschlechtsorgane, fieberhafte 
Fehlgeburt und 1 ader Entzündung der 
Gebarmutter schle imhaut , die nicht 
langer als 3 f\.~cnatc zürückliegen . 

-Veranderungen der Ge
barmutterschieimhaut, die zu zyk
lischen oder a zyklischen Dauer
blutungen führen . 

Buna benzer örneklerin çoğaltıl ması mümkündür. Çünkü her 

mesleğin kendine özgü bir sesyolekti vard ı r. Bu bazen yukarıdaki örnekte 

o lduğu gibi " tıp dili " olabili r, bazen de teknik bir branş dili olabil ir. Bu gibi 

durumlarda dil-i .i cevirive \J<=>Fpk ,,.., , . .,_, ,.., " · 
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Dil-içi çeviri ll Eş zamanlı dil-içi çeviri ll ve ll Art zamanlı dil-içi çeviri 

"diye ikiye ayrılır. Eşzamanlı dil-içi çeviri; ll iki ayrı lehçenin aynı tek dili temsil 

etti ğ i kabul edilirse , bir lehçeye ya da topluluk dili kullanımına göre yazılmı ş 

olan metnin çevirileri bu durumun örnekleri olarak ele alınabilir." ( Özkan 

1991 :73). 

Artzamanlı dil-içi çeviri ise ll eski bir metin, o günün dil düzgü

lerine uyacak biçimde çeviri! r; ama kaynak dille amaç dil tarihsel bakımdan 

süreklilik içinde bulundukları dan özde ş kabul edilebilirler." (Özkan 1991: 7 4) . 

Dil-içi çeviriyi art-süremli ve ş-süre mli diye ikiye ayıran Başkan (1978 :36 ) 

a rtzamanlı dil-içi çevirinin önjmli bir i ş i evde bulunabileceğini bunun da eski 

metinlerin yeni kuşa kl a ra ta ıtılmas ında önemli o!duğu söylüyor ve buna iyi 

bir örneğin de Atatürk'ün Bü ük Nutuk'unun ll Söylev " olarak ye rı i · l eştirilmes i 

olduğunu belirtiyor . 

1.3.Çeviride Etki i Olan Faktörler 

Çeviride etkili ol n faktörleri dil dı ş ı ve dile ba ğli faktörler diye 

ikiye ayrılır. Çünkü çeviriyl ilgili ta nımla rı verirken bu ta nımla rın çeş itli ğ i 

a nlatılmı ş ve bu tanıml a rı pa çaya bağ lı ve parça dı ş ı diye değe rle ndirilmişti . 

Buna göre, çeviriyi etkiley n faktörlerde de dil dı ş ı ve dile bağ lı faktörler 

şeklinde bir ayırım yapıla bili ~ . 
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1.3. 1. Dil Dışt ve Dile Bağlı Faktörler 

Daha önce yapılan tan ımla rda çeviri, " doğa l bir dildeki bildirleri 

kimi kiş il erin anlamsal ve i ş l evse l eş değe rlilik sağ l aya ra k bir başka doğal dile 

aktarmas ı" (Vardar 1978:66) olarak ta nımlanmıştı. Bu tanımdan yola çıka rak 

çeviride iki dilin bulunduğu ve bunla rın " Kaynak-Dil " ve " Erek-Dil" diye 

adiandınidığ ı görü lmektedir. Buna bağ lı olarak "kaynak" ve "erek metin"ler 

bulunmakta dır . Çeviri, kaynak dildeki bir metnin başka bir erek dile 

aktarılmas ıdır. Her dilin kendine has özellikleri va rdır. Bu özelliklerin her biri 

çeviri yaparken dikkate a lınacak önemli birer faktördür. Örneğin dillerin biçim 

aç ı s ından fa rklılıkla rı, köken aç ı s ınd an farklı olm a l a rı çeviride önemlidir. Bu 

ça lı şma aç ı s ından düşünülürse Almanca ve Türkçe a ras ında hem köken 

bakımından hem de biçim aç i s ından farklılıkl a r bulunmaktadır. Almanca Hint

Avrupa dii grubuna dahiiken Türkçe ise Ural - Altay diller grubundad ı r. Ayrıca 

Türkçe sondan eklemeli bir di l, Almanca ise bükümlü dilier ailesinde yer 

almaktadır . (Bkz. Aks an 1990 : 11 0-136). 

Bu iki di l arasında ka rşı! klı olarak çeviri yapılırken bu dillerin 

dilbilgisel ya pıla rı, biçimsel özellik eri ve bu dillerin s ınırlılıkl a rı gibi 

zo rl a ndıkla rı noktalar da önemlidir. [Diğ e r taraftan ise her bir dili konuşan 

insa nla rın dünya görüş le ri, o l a yl a rı rı l g ıl a yı ş biçimleri de dikkate alınmas ı 
gereken ayrı bir konudur. Dilin ürün ~ olan yaz ılı ya p ı tl a rın da dikkate alın 

mas ı gerekir. Erek dil için de gel erli olan bu özellik uslup aç ı s ınd an 

ol a bileceğ i gibi dilsel açıdanda olrilir. Örneğin "Kafka'nı ba[)la . ada 
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virgüllerle, nokta lı virgüllerle, kimi zaman çizgi işmetleriyle uzayıp giden, 

çağrışım l arla yüklü, an laşılması güç uzun cümlelerini ( .. . ) bir Kafka 

çevirmeninin kendine kolaylık olsun diye Kafka'nın biçimini bozması, uzun 

cümleleri kısa kısa cümlelerle vermesi, çağrış ı mları yokederek apaçık bir 

metin ortaya koyması" (Doğan 1978:53) kaçınılması gereken bir tutum 

olm alıdır. Metnin özellikleri, dilsel kalitesi çeviri sürecinde dikkate alınmas ı 

gereken önemli bir faktördür. 

Çevirmenin eğitimi, kültür düzeyi kaynak ve erek dile hakimiyeti, 

iki . dil in ortaya çıktığı kültürü tanıması ise çeviride etkili olan diğer bir öneml i 

özelliktir. Çeviride etkili olan başka bir faktör de çeviri gelenekleridir. Çevir-

menin kaynak metni yorumlaması ve belli çeviri stratej ilerini uygu lamas ı , yani 

neyi nasıl çevirmesi gerektiğ ini biimesi, özgün metinlerden sapmadan, onu 

çevirebilme yeteneği de çeviride etkili olan özellikler arasında ye: almaktad ı r. 

Çevirmenin çeviri yapt: ğ ı koşullar çok önemlidi r. Örneğin, eski Sovyetlerde 

"Kapitalizmi" öven bir kitabı çeviren insanın içinde bu lunduğu iç ve dış 

baskı l ar düşünülecek olursa, çevirinin yapıldığ ı ortam ı n önemi daha iyi 

an l aş il abi lir. 

Dil, metin, çevirmen, kültür gibi özelli kler çeviriyi etkileyen önemli 

konulardır. Çeviri yaparken bunlara dikkat edi lmesi gerekmektedir. Koller 

(1 992: 17) çeviride etkili olan özellikleri şöyle sıralayor: 

1. die Ausgangsprache und die Zielsprache mit ihren struk
turellen Eigenschaften, Mög lichkeiten, und Zwangen 

2. die" Welt" ,wie sie in den Einzelsprachen unterschiedlich 
klassifiziert wird, 

,..r udo' Üı \1·e ·s. 
' , .. +; · 

'\lı, rı.-~ '· ( 
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3. unterschiedliche Wirklichkeiten in lhren einzelsprach
spezifischen Reprasentation, 

4. der Ausgangstext mit seinen sprachlichen, stilistisehen 
und asthetischen Eigenschaften im kontext der 
sprachlichen stilistische und asthehischen Normen der 
Ausgangssprache, 

5. sprachliche, stilistische und asthetische Normen in der 
Zielsprache und auf seiten des Überstzers, 

6.strukturelle Merkmale und Qualitaten eines Textes , 
7. Gestaltungswillen und Werkverstandnis des Übersetzers. 
8. Übersetzungstradition, 
9. Übersetzungsprinziepien /- vorschriften und selbst inter

pratation des Austors des Originaltextes, 
1 O.praktische Bedingungen, unter denen der Übersetzer 

arbeitet bzw, arbeiten mul1.(8) 

Buraya kadar sayıl anl arın d ı ş ında daha pek çok faktör, hem çeviri 

i ş l e mini, hem çevirilerin yorumlanmas ını, hem de çeviri öğ retimini be!ii öiçüde 

etkiler. Bu sayıla nl a rın birisi için az etkili olan bir faktör diğeri için daha fazla 

önemli olabilir. Reiss (Aktaran , Stolze 1994: 165 ) çeviri i ş leminde fayda lı 

olarak gördüğü bir etkenler modeli oluşturmuştur . 

Şekil: 1- Çeviri işleminde Etkili olan Faktörler 

21 

-------·-----.. 
ı 

~~ı 
( \ ·'. inn;.'n 

ı--~ . . . . _,.....-- '--:-'- ,_ 
' '·--......._ __________ ____/ : ~--·---

ı 

1 
! 

;___/------· ; ~--·--· 

L_ ı ~~~ . . . [;J __ .J __ ll ı:• """" 1:~;1·'"" ' [ _ . · \1ur u ııı bo~l.""': ı L--- -- - - - -- - -- y I Z - - - - - · - -- --- - - - y IZ ' 

---~-=ı ,lıını~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~------' 



Reiss'ın olu şturduğ u çeviri i ş l eminde etkili olan unsurlar modelini 

biraz daha ayrıntılı inceleyerek anlatalım : 

" Bir verici (V1) bir Kaynak Dil'de (KD) bir metni formüle 
eder - bu metin, normal olarak belli bir metin türünü ve 
belli bir Metin Tipi'ni temsil eder - böylelikle de potansiyel 
(amaçlanan) okurlara (A 1 - Alı c ı) bir Bildirişim Sunum u' 
nda (BS un 1) bulunur. Bir okur (bizim örneğ imizde A 1 ol
an çevirmen) metni ag ılad ı ğ ında , bir Bildirişim Edimi 
(BEM1) meydana gelir. Metnin söze döküldüğ ü durum 
Bağ ia rnı \f/Z) (özellikle yer, zaman, vericinin amaçlanan 
a lı cıyla iliş ki s i) hem metnin biçimlendirilmesini, hem bildi
rişim o l ayında verici ta rafından metne yüklenen i ş levi, 
hem de o dili konuşan topluluğ un çercevesi ve dili içinde 
bildirişim ediminin yer a ld ı ğ ı bütün toplumsal -kültürel bağ 

Ia rnı etkiler. Aynı anda KD Metni'nin alı c ı s ı ve ED - Metni' 
nin (erek - dil) metni = Çeviri ürünü) vericisi olan çevirmen, 
bazen söyle ndiğ i gibi, anlaş ılır bir dille erek dil okuruna 
P.2 ) ulaşmak için metni adeta dönüştürmek zorunda kalan 
bir aktarma istasyonu i ş l evi yüklenmez yanlızca . Çevir
men çok, a lg ılad ı ğ ı metnin i ş lenmesinde en yüksek ka
rar organıdır: Çevirmen de başka bir dil (ve kültür) toplu
luğ unda ki potansiyel (amaçlanan) okurlar (A2) için Erek
Dil'de (ED) bir B ildiri şim sunumu'nda (BSun2) bulunur. 
Bu arada, yeni Durum Bağlamı'nı 2 ve öteki dil topluluğu
nun fa rklı toplumsal - kültürel bağ lamını göz önünde 
bulundurmas ı, aynca ED- Metni'nin KD Metni ile aynı 
metin türünü ve aynı metin tipini temsil etmesi gerekir mi 
(ya da temsil edebilir mi ) sorusunu bir karara bağlamas ı 
gerekir." 
Reiss ( Çev. Refiğ 1988 : 73 ). 

Yukarıd a kı saca aç ıkl anmaya ça lı ş ıl an etkenler modelindeki her 

bir etken üzerinde uzunca durulabilir. Örneğin "çevirmen" unsuru dendiğ i 

zaman; onun eğ itim düzeyi, kültürü, ça lı ştı ğ ı alan, kendi toplumunu tanımas ı, 

cinsiyeti gibi konular etkili olabilir. 
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1.4. Dilin işlevleri ve Çeviri 

Ogdan ve Richards (Çev. Göktürk 1986:21 ) dil in beş temel iş levini şöyl e 

sıra l ar l ar: 

1. Belli bir anlama yapılan göndermenin simge leştirilmes i, 

2. dinleyiciye yönelik tutumun açığa vurulması, 
3. göndergeye yönelijk tutumun açığa vurulması, 
4. amaçlanan etkinin uyandırılmas ı, 

5. anlama yapılan yöndermenin desteklenmesi . 

Metin dilbilimi aç ı s ından da ilginç olan bu görüş lerini Ogdan ve 

Richards "The Meaning of Meaning" ad lı yapıtlarında ilk defa 1923 yılında 

yay ı m lam ı ş i ard ır. 

Birinci işlevi nesnel bir an lam ın dilsel simgelerle betim
lenmesi olarak gören yazarlar."Simgesel kullanım" dedikleri 
bu tür kullan ırnın daha çok bilimsel nitelikli metinleri oluş
turduğunu, bu türku llanımda sözeelerin doğru luk, yanlışlık, 
gerçeklik gibi ölçütlere vurularak kavrandığını belirtirler. 
Ayırdıkiarı ikinci tür kullanım , geri kalan dört işievin hepsini 
kapsayabi len "duygusal" ya da "uyarıc ı kullanım" dır. Bu tür 
dil kullanımıyla oluşanmeti nlerde, alı cıda uyandırılan tep
kinin nite li ği önem taş ır. Sözge lişi, sanat metinlerinin oluş
masında bu tür kullan ım ağ ır basar. 

(Ogdan and Richards 1972 : 229 Çev. Göktürk 1986 :22 ). 

Alman dilbilimci Karl Bühler'in ilk olarak 1934 yılında yayımlanan 

"Die Sprachtheorie" (Dil kuramı) ad lı yapıtında "Organonmode/1 der Sprache" 

diye bilinen ayrım lamasınd a dilin üç işlevini an l atır . "Bühler dilin işlevlerinden 

ilkini "betimleme işlevi" (Darstellungsfunktion), ikincisini "anlatım i ş levi" 

(Ausdrucksfunktion) , üçüncüsünü de "seslenme işlevi" (Apellfunktion) diye 

ad land ırır." (Bkz. Bühler 1965 : 28-33) 
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Şekil: 2- Organon Modeli 
Gegenstandc und 
Saclıv crhalte <Referent) . 

Syrııbol 

f u ııktion 

Bühler'in belirtiğ i i ş l evle rden birincisi olan betimleme i ş l evi " dün

yadaki nesnel durumlarla, bu durumlar a ras ındaki ili ş kil e rle ilgilidir. Bühler'e 

göre bu betimleme, ta nımlama , gösterme i ş levi, bir kaç ünlem sözü dı ş ında , 

her iltinin temelinde va rdır. Anlat ım iş levi ise doğrudan doğruya iletinin 

gündericisiyle, yazarla ilgilidir. Onun duyg ul a rı ile düçüncelerinin bir dışa 

vurumu olduğundan, öznel bir damga taş ır. Seslenme i ş l evi, iletinin alı c ı 

s ın a yöneliktir, a lı c ıyı belli bir edirne, tepkiye, davranışa dürtmeyi amaçlar." 

(Göktürk 1986 : 23) R. Jakobson K. Bühler'in oluşturduğ u üçlü örneğ i ge li ş-

tirmi ştir. Jakobson a ltı i ş l ev içeren bir örnek taşa rl amıştır. 

Bu i ş levler ise; 

- Çoşku iş levi, 

- Çağ r ı i ş l evi, 

- Gönderme i ş l evi, 

- ili ş ki i ş l evi, 

- Üstdil i ş l evi, 

- Yazınsa l i ş l evdir. ( Senemoğ lu ve Vard ar 1983: 173) 
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Ogden ve Richards , Bühler ve Jakobson'da görülen dilsel i ş l ev 

türleri az çok birbirine yakın anlamdad ırlar. Jakobson'un tasarl ad ı ğ ı a ltı 

maddelik i ş lev lerde yine, betimleyici, anlatırnc ı ve seslenici iş l evler ağ ır 

basar. Jakobson'un ayrı ca üzerinde durduğu ve "bağlam" diye ad land ırdığ ı 

il eti şimdeki dil dışı dünyadır. Zaten "dil dışı dünya" da çeviri aç ı s ından 

önemlidir. Çünkü metinlerle, metinlerin ortaya çıktı ğ ı ortamlar veya "bağ lam" 

lar aras ında s ıkı bir bağlantı vardır. Metinler çevirilirken bu bağlantı dikkate 

alınma lıdır. 

1.4. 1. Dilsel işlev Aç1smdan Çevrifebilir/ik 

A. Neubert (Çev. Göktürk ! 986 : 24-25) dil i ş l evle rinden olmuş 

me.tinleri, çevirilebilirl ik aç!sından siralamaya koyar. Çevirilecek metinleri dört 

bölüme ayirır: 

1. Özellikle kaynak dile yönetlik metinler (örnek: Yurtbilgisi, yöre-sel 
yaşam la ilgili metinler) 

2. Öncelikle kaynak dile yönelik metinler (Örnek: Yazınsa l metinler) 
3. Hem kaynak dile hem çeviri diline yönelik metinler (Örnek: Özel 

amaçiı bilimsel teknik uzmanlık metinleri). 
4. Önceiikle ya da özellikle çeviri diline yönelik metinler (Örnek: 

dış propaganda metinleri). 

Neubert'e göre bu s ırl amadaki her metin türünün çevi rebilirlik 

derecesi öteki lerden ayrıdır. Birinci tür metin hiç çevrilemezliğin ya da ancak 

s ınırlı oranda çevi rilebilirli ğ in, ikinci tür metin belli bir ölçüde çevirilebilirliğin, 

üçüncü dördüncü tür metinler ise en yüksek derecede çeviril ebi lirliğ in 

örneğid ir. Ayrıca Ba l c ı (1 993 : 127) bu konunun önemini vurguluyor. 
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1.5. Yazllt ve Sözlü Çeviri 

Çeviri olayın ı, yazılı çeviri (Übersetzung) ve sözlü çeviri (Dol

metschung) diye ikiye ayırabi liriz. 

Yazı lı Çeviri; bir metnin başka bir dile aktarı lmas ı dır. Sözlü 

çeviri (Dolmetschen) diye ad l andırd ı ğım ız olay ise en basit an lam ı ile bir 

dilden başka bir dile sözlü olarak yapılan çevirme o lay ı d ır. Sözlü çeviri dil 

yeteneğinin ötesinde daha fazlasını gerektiren bir etkinliktir. Sözlü çevirinin 

(Dolmetschen) ortaya çıkmas ı için belli ölçüde ve düzeyde dil bilgisine sahip 

olmak şarttır. Ancak, bu tek ve yeterli önkoşul olarak görü lmemelidir. Bundan 

dolayı dil bilen herkesin sözlü çeviri yapabileceği eksik, hatta yanlış bir 

düşünce biçimidir. Sözlü çeviri di llerin bir dilden başka bir dile 

aktarılmas ından da ileri gelmektedir. Sözlü çevirme eylemi yazılı çevirmenin 

sözlü dengi de değildir. Yazılı çeviride; yazar, çevirmen ve yaz ılı metnin 

okuyucusu ayrı ayrı ge lişmekted irl er. Oysa söz!ü çeviride daha öncede 

belirtildiği gibi bu üç aşama hemen hemen aynı anda ve aynı yerde (mekan) 

gerçekleşmekted ir. Sözlü çeviride konuşmacı, dilmaç ve dinleyici aras ı nda 

doğrudan bir ii et i ş im vardır. Dilmaçlık mesleği ise bir dilde söyienm i ş olan bir 

metni an i ayıp o metni an ında başka bir dile anlaşı lır bir biçimde a ktarmay ı 

gerektiren bir etkinliktir. 

O. Kade (1968:35 Aktaran: Koller 1992: 93 ) ise yazılı ve sözlü 

çeviriyi (Obersetzen- Dolmetschen) şöyle açık l amaktadır : 

26 



"Wir verstehen daher unter Übersetzen die Translation ei
nes fixierten und dem zu foige permanent dargebotenen 
bzw. beliebig oft wiederholbaren Textes der Ausgang
sprache in einen jeder zeit kontrollierbaren und wiederholt 
korrierbaren Text der Zielsprache. Unter Daimetsehen ver
stehen wir die Translation eines einmalig (in der Regel 
Mündlich) dargebotenen Textes der Ausgangssprache in 
einen nur bedingt kontrolliebaren und infolge Zeit Mangels 
kaum korrigierbaren Text der Zielsprache". (9) 
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Sözlü çevirinin (Dolmetschen) anl ı k bir i ş l em olmas ı onu hem zor 

kılıyor hem de kontrol edilmesini güçleştiriyo r. Yaz ılı çeviri (Übersetzen) o l ayında 

ya pıl an i ş l emin yaz ı lı olmas ı, çevirinin kontrolünü, değerlendirilmesini ve 

düzeltme yapılmas ını ko l aylaştırıyor. D ilmaçlık (Sözlü çeviri yapma) gerçekten 

bu yönüyle zor bir i ş tir. ,ll,nlık bir i ş olmas ı, ve zaman kavramı aç ı s ından da s ınırlı 

olmas ı, her isteyenin bu i ş i (Dilmaçl ı k) yapmas ını zo rl aşt ı rıyo r. Zaten belli bir 

eğ itim sürecinden geçmeyen ve bu konuda özel bir yeteneğ i olmayan insa nların 

dilmaçlik yapmas ı oldukça güç daha doğrusu biraz da imkans ız gibi 

görünmektedir. V.Petioky Dilmaçi a rın eğ itimi üzerinde duruyor ve ge re kliliğ inin 

önemini vurguluyor. (Petioky 1991 : 109-122). Yazılı ve sözlü çeviri a ras ında 

belli bir ay ı rım yap ılmas ı ge reğ i bilim adamlarının çeviri tanımlama l arında da 

görülmektedir. Herkes hangi çevi ri olay ı nı vurgulamak istiyorsa onu açıkça 

belirtiyor. 

Örneğ in Koller (1 992 : 24). "/ .. ./ Übersetzen (Schriffliche Vermittlung 

eines Textes in einer anderen Sprache) - bir metnin yaz ılı olarak bir başka dile 

ak tanlmas ı - und Daimetsehen (Mündliche Vermittung)/ .. .1 -sözlü aktarım -" 

şek l inde bu ayırımı ortaya koymaktadır. 
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Yazılı çeviri (übersetzen) "Übersetzungswissenschaft" ın yani çeviri 

biliminin konu alanı içerisinde değe rlend ilirken, sözlü çeviri (Dolmetschen) ise " 

Dolmetschwissenschaft " yani sözlü çeviri biliminin konu a la nına girmek

tedir.Yine Koller (1 992 : 80) de çeviri tanımı ya pılırken" / .. ./ die schriftliche 

Umsetzung /. .. f' (yazılı aktarım ) diye yaz ılı çevirinin vurg ulandığ ı açıkça belir

tilmektedir. 

Çoğu zaman "sözlü çeviri ve çeviri" bir birine ka rı ştınlıyor ve bu 

konula rın uzmanla rı dış ında bu konuda ayrımc ı davranılmıyor . Yazılı çevirilerde 

kaynak veya erek metinlere ulaşmak zor değil, fakat buna karş ın o metinleri 

yazan insanlarla görüşmek bazen mümkün olmamaktadır . Sözlü çeviride 

(Dolmetschen) kaynak kişiye ulaşmanız zor olmuyor. Sözlü çeviri a rı!ıktır. Yani 

zaman kavramı bu çeviride çok önemlidir. Bundan do layı eğer sözlü olarak 

ya pılan çeviri, her hangi bir yolla kayıt a ltına alınmamışsa , onu kontrol etmek 

üzerinde ta rtı şma yapmak ve d üzeitme olanağ ı bulak oldukça güç . veya 

imka ns ızdır. 

Özellikie günümüzde dünya devletlerinin s ıyas ı veya ekonomik 

çıka rl a r için bir birine ya klaşma i a rı çevirinin (hem sözlü hem de yazılı çeviri) 

önemini bir kat daha artırmı ştır . Bu bağ l amda da özellikle sözlü çevirinin 

(Dolmetschen) hızlı bir ge li şme göste rdiğ i bu konuyla ilgili daha çok bilimsel 

ça lı şma la ra doğru gidild i ğ i gözden kaçmamaktadır. Ulus l a ra ras ı topl a ntı ve 

seminerlerde, fa rklı dil to pluluğ una üye insa nl arın bir araya gelmeleriyle birlikte 

bu topl antı ve seminerlerde dilmaç ve simultane çeviri yapan kiş ii e rl e ka rş ıl aş

mak a rtık a lı ştı ğ ımız bir görüntü haline gelmi ştir. 
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Ancak dilmaçl arın eğ itimle ri, onların karş ılaştıkla rı zorluklar ve prob

lemleri ve bunlarla ilgili yap ılan ça lı şma la r henüz yakın zamana dayanmaktad ır . 

Ça kı r (1 994: 1 3- 14)'ın be lirttiğ i ne göre geçmişte d ilmaçlık eğ i timi günümüz

dekinden çok fazl ayd ı. As lı nda ikinci dünya savaş ı na kadar dilmaçlık okull a rı ya 

da kurumla rı yoktu. Bu tür kurumları Türkiye'de ilk kez 1983'te görüyoruz. 

Dilmaçlık öğ retimi bir akademik disiplin olarak Boğazi çi ve Hacettepe Üniver

sitelerinde baş l ad ı. ilk kez. O tarihe dek yeterli genel kültürü ve dilbilim bilgisi 

olan baz ı ki ş il e r yurt d ı ş ında bir kaç aylık dil kursuna katıla ra k dilmaç olarak 

ça lı şmaya baş l a rl a rdı. 

Çeviri (Übersetzung) ve sözlü çeviriyi (Dolmetschen) "Die Bedeutung 

des Übersetzens und Dolmetschens in der Gegenwart" ad lı makalesinde 

değerlendiren Vv.Wilss (1 991 : 15) bu iki i ş l em i "Translation" kavramı a ltında 

topluyor. Sözlü çevirilerde dikkat edilmezse yanlı ş a nlaş ılma la ra kolayca yol 

aç ıl a bilinir. Yazılı çeviri ile sözlü çevirinin bir birinden ayrılmas ı, başka deyiş le 

çevi rmen (Übersetzer-mütercim) ve dilmaç (Dolmetscher, tercüman) ayrımı, 

tuta rlı ve bilimsel bir yönetim içeri sinde ilk kez Schleierm acher ta rafından 

ge rçe kleştirilmi ştir . (Cemal 1979 : 254). 

ma ktad ır: 

Schleiermacher ( Çev: Cemal 1979:251 ) bu ayrımını şöyle açıkl a-

Dilmaç, günlük i ş yaşamında , gerçek çevirmen ise bilim ve 
sanat a lanında ça lı ş ır. Genellikle d ilmaçlıktan daha çok söz
lü , çevirmenlikten ise daha çok yazılı çeviri a nlaş ıl d ı ğ ında n, 

ya ptı ğ ım bu saptama biraz ge li ş i güzel bulunabilir. Ama her 
iki saptamanın gerçekte birbirinden pek de uzak sayılmaya-



cağı düşünülerek hoşgörülsün bu alanda ileri sürdüğüm. 
Sanat ve bilim a lanına uygun düşen, yazıdır; bu alanlardaki 
ürünleri kalıcı kılan, yazıdır yalnızca; bilimsel ya da sanatsal 
ürünleri sözlü çevirmek hem yararsız, hem de büyük bir ola
s ılıkla olanaksızdır. Buna karş ılık iş yaşamı açıs ından yazı 
salt mekanik biraraçtır; bu alanda as ıl olan sözlü görüşme

lerdir ve her türlü yazılı çeviriye sözlü bir çevirinin tutanağı 
gözüyle bakmak gerekir. 
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il et işim esnas ınd a dış etkenierin etkisiyle (gürültü vs.) yanlış çeviriler 

yapılabilir ve bundan da isteni lmeyen olumsuzluklar doğabilir . 

1.5.1. Sözlü Çevirinin Aşamalan 

R. Willett (1991 : 93) "Die Ausbildung zum Konferenzdolmetscher" 

ad lı makalesinde sözlü çeviride aşağ ıdaki düzeneği anlatır: 

1. Hören 1 Verstehen ------> (işitme- Anlama) 

2. Assimilation ------> (çözümleme ve özümseme) 

3. Wiedergabe ----- > (yeniden ifade etme) 

Bu düzeneğe göre sözlü çeviri olay ı gerçekleşmektedir . 

1.5.1.1. işitme- Anlama Aşamasi 

Bu üç aşamalı sözlü çeviri düzeneğinin 1. aşamasında Willett " 

işitmenin" ve "an laman ın" birbirini olumsuz etkileyeceğin i belirtiyor ve kişinin 

kendi ilgilerine göre önemli olan şeyleri a ldıl ad ı ğ ını an l at ıyor. (Willett 1991 : 93-

94). Dilmaçlar sözlü olarak ifade edi len metni çok dikkatli bir şekild e dinleyip 

an lamak zorundad ır. Çünkü insanı n iyi duymadığı ve an layamad ı ğı bir mesajı 
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başka bir dinleyiciye doğru ve eksiksiz aktarmas ı mümkün değ ildir. Bu aşamada 

dilmacın dinlediğ i mesajı hızlı bir şekilde kavrayıp dinleyiciye aktarabilmesi için 

çok iyi konsantre olmas ı gerekmektedir. Çünkü her aşama kendisinden sonra 

gelen aşamanın kalitesini do l ayı s ıyl a sözlü çevirinin tamamanı etkiler. 

Willett bu konuyla ilgili olarak şöyle diyor: 

"Aus dem zuletzt Gesagten ergibt sich, da!1 Verstehen nicht 
nur von der rein physikalischen Qualitat der akustischen 
Wahrnehmung abhangig ist, sondem wesentlich durch das 
bereits varhandene Wissen bestimmt wird, in das sich das 
Wahrgenommene einordnen lar1t. Das gilt nicht nur für die 
ldentifizierung der Phoneme einer Sprache ("langue"), 
sondem inbesondere fü r die eindeutige Feststellung des 
Sinns, der durch die Sprache vermittelt wurde ("parole") . 
Verstehen bedeutet ja nicht passives aufnehmen, sondern 
Aktivierung alles dessen, was zum Verstandnis der neu 
hinzu bekommenen lnformationbeitragen kann. Neben der 
Beherrschung der Sprache, durch die die lnformation 
vermitteli wird, gehört dazu nicht nur die Kenntnis des 
Themas, sondern auch die des Redners. Der Daimetseher 
mur1 wissen, für wen er jeweils do!metscht, um aufgrund 
seiner Kenntnis von dessen Person, Nationalitat, beruflicher 
oder politischer Richtung u.a. lv'ii !1verstandnisse bereits von 
sich aus vermeiden und Verstehens schwierigkeiten im 
voraus begegnen zu können. Vieies , was sich aus der 
Situation ergibt, ist für das Verstandnis des Gesagten 
'vvich~ig , z.B. auch - was haufig unterschatzt w ird - die 
lntonation, Gestik und Mimik des Sprechenden, wie auch 
das Verhalten der übrigen Teilnehmer. (1 O) 

i ş itme ve anlama aşamas ının önemi diğer aşama l a ra göre daha 

fazl ad ır . Çünkü bu aşamada işitme ve anlama ne derece d oğru gerçe kleş irse 

buna bağ lı olarak da çevirinin güve nilirliğ i ve doğ ruluğu daha fazla o lacaktır. 

Çevirmen bu konuda çok titiz ve dikkatli omalıdır. 
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1.5.1.2. Çözümleme- Özümseme Aşamasi 

i ş itme ve anlamanın a rkasından hemen özümseme ve çözümleme 

gelir. Yani "Assimilation" Bilgilerinin özümsenmesi bazen çok kolay olurken 

bazende çok büyük bir dikkat gerektirmektedir. Çünkü ki ş ile r dinleyip a nladıkl a rı 

bilgilerin sadece kendi ilgilerini uyandıran bölümünü beyinlerinde saklama 

çabasına giderler. Dilmacın ise sadece kendini ilgilendiren bölümleri değ il 

aktarma yaptı ğ ı ki ş inin ilgilerini göz önünde bulundurmas ı gerekmektedir. 

Willett (1991 : 95) konuyu şöyle açıklamaktad ır: 

Je mehr Vorvestandnis und lnteresse sie mitbringen, um so 
leichter werden sie behalten, d.h. das Gehörte und Ver
standene zu einem Bestandteil ihres Wissen machen. Für 
den Daimetseher reicht jedoch dieser Vorgang nicht im
mer aus und zwar um so weniger, je unbekannter ihm das 
Thema und je geringer sein persönliches Unteresse daran 
ist. Seine anderssprachigen Zuhörer erwarten aber von ihm 
in jedem Fall eine vollstandige und inhaltlich genaue 
Wiedergabe, aus der sie dann nach eigener Entscheidung 
das auswahlen können, was für sie persönlich behaltenswert 
erscheint Der Dolrnetscher muf3. also alles verstanden und 
assimiliert, d.h. so verarbeitet haben, da!S er es ebonso 
wie se ine eigenen Gedanken in der Zielsprache vortragen 
kann. Das verlangt offensichtlich eine weit gröG.ere Aktlvitat 
ais die des Durchschnittszuhörers, namlich eine blitzschnelle 
Analyse der vorgetragenen Gedanken und deren Gegen
wartighalten im Gedachtnis zumindest so lange, bis Wieder
gabe abgeschlossen ist. (11) 

Bu aşamada dilmaçın entellektüel bilgisi ve kültür zeng inliğ i 

i ş ittikl e rini çözümlemekte ve özümsemekte ya ra rlı o l aca ktır. Bu durum ile de 

dilmacın görevinin sözlü çeviri süreci içeri sinde ne kadar zor ve ağ ır olduğu 

a nlaş ılır. 
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1.5.1.3. Yeniden ifade Etme Aşamasi 

Üçüncü aşamada ise yeniden ifade etme (Wiedergabe), orjinal ko

nuşmayla örtüşen bir i çe riğ in yeni bir dilsel şekilde sözlü olarak tekrar verilmesi 

ol ayı gerçekleşmektedir. Bu aşamada ifade edilen sözcükler dilmaçın olmakla 

beraber düşünce ve uslüp konuşmacının olmal ıdır. Burada Dilmaçın gerçekten 

konuşula nla rı a niayıp anlamadı ğ ı ve anlatılanla rı özümseyip özümsemediğ i 

ortaya çıkaca ktır. Bundan sonra dilmacın görevi aktanlmak istenen i çe riğ i açık 

ve net bir şekilde dinleyen ki ş iye aktarmaktır. Dikkat edilmesi gereken notka, 

ya lın, düz ve dinleyen kiş iyi başka türlü ya nlı ş a nlaşma l a ra sürükleyen, onu baz ı 

ya nlı ş anlarnalara götürülebilecek durumlardan kaçına rak i çe riğ i a ktarmaktır. 

Willett (1 991 : 95) bunu varsayarak şöyle diyor. 

es is ~ Sache des Dolmetschers, dem Zuhörer jede 
zusatzliche Mühe abzunehmen, die diesem das Erfassen 
des lnhalts erscheweren könnte. Er mu f1 die für eine prazise 
Formulierung notvvendige Denkarbeit se lbst leisten und darf 
es nicht dem Zuhörer überlassen, sich etvvaige Unstim
migkeiten seinerseits zusammenzureimen. Manchmal kann 
so die Wiedergabe klarer und besser formuliert sein als das 
Original (insbesonder dann, wenn der betreffende Redner 
nicht in seiner Muttersprache gesprochen hat die Anzah! der 
bei einer !nternationalen Konterenz zuge!assenen offız i e !l en 

Sprachen ist ja notwendigerweise begrenzt). Ferner gehört 
dazu, daf1 der Daimetseher seine Stimnıe richtig und der 
Situation angemessen einsetzt, einen Bezug zu seinen 
Hörern herste!lt und sich in Ausdruck und Sprechweise 
deren Reaktionen anpaf1t - natürlich a!les ohne den Sinn der 
Originalrede zu verandern .(1 2) 

Dilmaçın yukarıd a belirtilen aşama l a rı ge rçekleştirmes i için iyi bir 

çeviri eğitimi almı ş o lmas ı gerekmektedir. Eğer böyle bir eğitim almamışsa çeviri 

süreci içindeki hata l a rı daha çok o l acaktır. Ancak çeviri eğ itiminin de bu hata l a rı 

tam a nl amı ile ortadan ka ldıracağ ı düşünces i gerçekleri tam olarak yans ıtmaz . 

,:· . n<:ıdolu Üniversitesi 
Merkez Kütüphane 
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1.6. Çeviribilim ve Sözlü Çeviri 

Yazılı çeviri ve sözlü çeviri diye bir ayırım yap ılır. Bu bağ l amda Kol

ler (1 992: 12) şu tanımı vermektedir. 

"Die Übersetzungswissenschaft ist die Wissenschaft vom Ü
bersetzen und von den Überserzungen. Sie beschaftigt sich 
einer seits mit dem Prozef!, des übersetzens, d.h. dem 
Prozef!,, der von einem geschriebenen ausgangssprach
lichen Text (AS-Text) zu einen geschriebenen zielsprach
lichen Text (ZS-Text) der Übersetzung , führt ."(1 3) 

Çeviri bilim yaz ılı metinlerin başka bir dile aktarılmas ı ve bu aktarma 

(çevirme) anında ki bütün i ş lemleri kapsamaktad ır . Sözlü çeviri ise yap ıl an sözlü 

çevirilerle uğ raşmaktadır. Yani sözlü olarak ifade edilen cümlelerin bir başka 

dile, yine sözlü olarak aktarılmas ı i ş l e miyle ilgilenmektedir. Sözlü çeviri ile ya zılı 

çeviri . aras ında bir ayrım yapılmas ını ha klı bulan Koller (1 992: 12 ) bunun 

nedenini şöyle açıklamaktadır : 

" / ... /, weil si e si ch - trotz sic h Überschneiden der linguis 
tischer Bereiche (zwei Sprachen sind beteiligt, der 
sprachwechsel ist ein fundamentales Kennzeichen) - beim 
übersetzen und Daimetsehen um zwei Tat!gkeiten hande!t, 
deren Vollzug unter unterschiedlichen Bedinungen erfolgt." 
(14) 

Çevirinin ve sözlü çeviri nin fa rklı şartl a r altında ge rçe kleşti ğ ini 

vurg uladıktan sonra Koller (1 992: 12), çeviri (Übersetzen) ve sözlü çevi ri de (Dol

metschen) farklı bir bildiri şim durumunun va rlı ğ ından söz etmektedir. "Der 

Empfanger der Übersetzung ist nicht prasent, ein Feedback ist nicht mög lich 1 



35 

Daimetsehen erfolgt in Prasenz des Empfangers, ein Feedback ist oft 

möglich ... ". 

Sözlü çeviri ile yazılı çeviri arasındaki farkların çeviri esnas ında 

ortaya çıktığını, bunlar a ras ındaki ayrımların hem şekil, hem durum, hem de 

çalışma biçimi aç ı s ından var olduğunu söyleyen Koller (1992: 12), çeviri ve 

sözlü çeviride zaman konusuna değinerek şu açıklamay ı yapıyor : " /. . ./ die 

Verarbeitungweise (Übersetzen ist - im Ideal fall nicht zeitgebunden, Dal

metsehen erfolgt unter Zeitdruck), wie auch die Textprasentation und darnit die 

Bedingungen des Textvertandnisses (Übersetzen : ganzer Text liegt var 1 

Simultandolmetschen : der Text wird sukzessive produziert bzw. prasentiert)." 

Bu iki bilim dalını kapsayan ve bun ların üzerinde bir üst kavram olan 

diğer bir bilim dal ı ise "Translationswissenschaft" dır. Çeviribi!im sözcüğünü Hk 

kez kullanan Schleiermacher' dir. 

1.6.1. Çeviribilimin Dallan 

Çeviribi limin dokuz temel a l a nı bulunmaktad ır . Bunları Koiler 

(1992: 125-128 ) şöyle s ıra lamaktad ı r: 

1. Çevi ri Kuram ı ( Übersetzungstheorie) , 
2. dilbil imsel Çeviribilim (Linguistisch-sprachenpaarbezogene 

Übersetzungswissenschaft, 
3. metne Dayalı Çeviribilim (Te>-.ibezogene Übersetzungswissen schaft), " 
4. çeviri Süreci Ağırlıklı Çeviribilim ( Übersetzungsprozessual orien tierte 

Übersetzungswissenschaft ), 
5. bilimsel Çeviri E leştiri s i ( VVissenschaftliche Übersetzungskritik), 
6. uyguiama lı Çeviribilim ( Angewandte Übersetzungswissenschaft), 
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7. çeviri Tarihine Yönelik Çeviribilim ( Theoriengeschichtliche Kom ponente 
der Übersetzungswissenschaft), 

8. çeviri ve Alımlama Tarihiyle ilgili Özelliklere Yönelik Çeviribilim 
(Übersetzungs- und rezeptionsgeschichtliche Komponente der 
Übersetzungswissenschaft ), 

9. çeviri Eğ itimi ( Didaktik des Übersetzens). 

1.6.1.1. Çeviri Kuram1 

Algün ( 1995 :144 ) çeviri kuramını, çeviribilim içinde özel bir alan 

olarak ele almanın mümkün olduğunu belirterek, çeviri kuramının, çeviriyi so

mut dil çiftlerinden ve metinlerden soyutlayarak ama bunu yaparken de tüm 

çev!ri eylemi ve her çeviri metninin dille olan bağ inı asla gözardı etmeksizin 

çevırı eyleminin ana problemleriyle meşg ul o ld uğunu ve çeviri süreci olgusu, 

çevirilebilirlik problemi, çeviride ölçüt, çeviri eyleminin rolü ve değeri, iletişimin 

araç olarak i ş l evi üzerinde durduğunu anlatır . Koller ( 1992 : 125 ) de bu ko

nuya değ ine rek çeviri kuramının uğ raş ı a l a n ı nı ve ceva plandırmas ı gereken 

temel sorula rı şu şekilde s ıra la r: 

Die Übersetzungstheorie beschaftigt sich mit der Klarung 
folgender Grundfragen: Wie lar1t sich der Übersetz ı ngsvor
gang darstellen? Was macht Übersetzen mög lich? VVelche 
Faktaren sprachlicher und aur1ersprachlicher Art bestimmen 
das Übersetzen? Welche setmar1igkeiten liegen dem 
Übersetzen zugrende? Wo liegen die Grenzen des 
Übersetzens? Welche Methoden und Vertahren kommen 
bei der Lösungunterschied licher Übersetzungsschwierig
keiten zur Anwendung? Welche Forderungen sind an 
Übersetzungen verschiedener Textgattungen zu stellen, die 
unter unterschied lichen ZS-Bedingungen von verschiedenen 
Lesern/Lesergruppen rezipiert werden? Was ist das Wesen 
und welches sind die Bedingungen von Aquivalenz? Es sind 
die Fragen, die j n der Geschichte der Übersetzungstheori 
immer wieder gestellt wurden und die unterschiedlich 
beantwortet werden. (1 5) 
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Koller' in belitti ği bu soruların cevaplanmas ı hem çeviri kuramının 

ge li şmesine hem de çeviri olayının daha iyi açıkl anmas ıyl a birlikte yorumlan

mas ına da katkıda bulunacaktır. 

1.6.1.2. Dilbilimsel Çeviribilim 

Dilbilimsel çeviribilim, tipl eştirmek ve çeviri zorlukla rını, güçlüklerini 

belirlemek; bunun ya nınd a çeviri süreçlerini araştırmak için karş ılaştırma lı dil 

analizleri yapar. Koller ( 1992: 126) Dilbilimsel çeviribilimin görevlerini aşağ ı -f.l a ki 

gibi s ıra la r : 

1. Erarbeitung der theoretischen Grundlagen der Beschrei
bung von Aquivalenzbeziehungen, allgemein wie auch 
bezogen auf bestiınmte sprachliche Einheiten 

2. Von Übersetzungstexten ausgehender Sprachvergleich 
auf der syntaktischen, semantischen und stilistisehen 
Ebene mit dem Ziel der Herausarbeitung von potentiellen 
Übersetzungsaquivalenten. 

3. Sprachenpaarbezogene Beschreibung von spezieilen 
Übersetzungsschwierigkeiten (z.B. Metaphern, ku!tur
spezifische Elemente, Sprachschicten, Sprachspiel ete.) 

4. Beschreibung von Übersetzungsverfahren im syntak
tischen, lexikalischen und stilistisehen Bereich für Typen 
von Übersetzungsfallen.(1 6) 

Yukarıda ilk noktada vurgulanan " Eşdeğeriilik " kava mı ile ilgili 

aç ıkl ama be!ki de di!biiimsel çeviribilimin en önemli görevlerinden bir tanesidir. 

1.6.1.3. Metne Dayall Çeviribilim 

Metne daya lı çeviribilim, metinleri dilbilimsel, stilistik ve edebiyat 

bilimi aç ı s ında n ele alarak analiz eder. Koller ( 1992 : 126 ) metne daya lı çevi-

ribilimin görevlerinin; metin türüne göre ortaya çıkan çeviri problemlerinin ve 

.:~.nc.ıd olu Üniversitesi 
Merk ı Kü 'ip\ an 
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sürecının analizi ve ta nımlanmas ı; dilsel, stilistik ve estetik özelliklere göre 

çevirilerin analiz edilmesi gibi konulara değ ine rek metne daya lı çeviribilimin 

görevleri aras ına metin türlerine göre çeviri kuramlarının oluşturulmas ına 

ça lı ş ılmalı d ır demekted ir. 

1.6.1.4. Çeviri Süreci Ağirlik/I Çeviribilim 

Çeviri süreci s ıras ında hangi süreçlerin meydana ge l d iğ ini inceler. 

Özellikle çevirmenin anlama, analiz, a ktarım ve erek dille ilgili sorunla rı çözerken 

hangi yöntemi kulland ı ğ ını a raştırır . 

1.6.1.5. Bilimsel Çeviri Eleştirisi 

Çeviri e leştiri s i ile ilgili biiimsel temelierin oluşturulmas ına ça lı ş ır . 

Özellikle eşdeğerlik kavramının açıkl anmas ı önemlidir. Bunun yanında Koller 

(1 992: 127 ) Bilimsel Çeviii E leştiris i için ana problemi n, çeviriierin değe rlen

dirilmesindeki kiriterlerin nesne ll eştirilmes i olduğ unu belirtir. 

1.6.1.6. Uygulamall Çeviribilim 

Algün (1 995: 144) uyg ulama lı çeviribilimin, çevırmene uygulamaya 

soktuğ u faaliyetinde yol gösterecek ya rd ımc ı araç-gereçin olu şturulm as ı ve 

mevcutla rının daha iyi bir hale getirilmesi ( sözlükler, ka rş ıl aştırma lı deyim ve 

sözcükler olu ştu rma , e l kita pl a rı vs.) konusunda hizmet etti ğ ini vurgular. Koller 
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( 1992: 127 ) de uygulamalı çeviribilimin amacının çeviri sözlüklerinin üretilmesi 

olduğunu belirtir. 

1. 6.1. 7. Çeviri Tarihine Yönelik Çeviribilim 

Yüzyıllardır bir çok bilim adamı çeviri ile ilgili sorunlar üzeride durmuş 

çeşitli yönleriyle çeviriyi değerlendirmiş lerd ir . Çeviri tarihine yönelik çeviribilim, 

çeviri (yaz ılı - sözlü) tarihiyle ilgilenir ve her devirde yaşanan çeviri tarihiyle 

uğraş ır." Çeviriyle ilgili farklı dönemlerdeki görüş lerin sistematik olarak ortaya 

koymak Çevi ri Tarihine Yönelik Çeviribilimin görevidir." ( Koller 1992: 127). 

1.6.1.8. Çeviri ve Alimlama Tarihiyle ilgili Özelliklere ~'önelik 

Çeviribilim 

Konunun alt dalları olarak Koller ( 1992: 127) ş un lan sıra l ar: 

1- Başlang ı cından günümüze çeviri tarihi ve her döneme gö~e çev!rının 

önemi. 
2- Her bir eser ve bütün metin türlerinin tarihi ve alımlama tarihi olduğu gibi 

farklı dönemlerin her bir yazarıyla ilgiii al ımlama tarihi. 
3- Çeviri çal!şmalarınrn- eş it şe kiide değe rl e ndirilmes i, takdir ve ana!iz 

edilmesi. 

1.6.1.9. Çeviri Eğitimi 

Nida ( Çev.Salman ·j 987:95) çeviri ilkeleri ve süreçleriyle ilgili hiç bir 

incelemede çeviri i ş lem i, çevirmenin kendisinden ayrı bir şey olarak ele 

alın amayacağ ını ve çeviride çevirmenin odak noktası olduğunu belitmektedir. 
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Bu bağ l amda bu kadar önemli olan insa nların eğitimin gerçekleşmes i de zordur. 

Çeviri eğitimi şimdiye kadar sayıl an Çeviribilimin temel a l anlarıyl a bir bütün 

olarak düşünülme lidir . Koller (1 992: 128) çeviri dersi araştırma l arının Çeviri

bilimin ilk altı temel a l a nından ve başka bilim da llarından yararl anarak ( Bun

lar; Dil öğ retimi/öğrenimi, Psikodilbilim, Uygulama lı Dilbilim ) çeviri yetisini geli ş

tirmek için ça lı şt ı ğ ını belirtmektedir. 

1. 7. Metin Türü ve Çeviri 

Yetmiş li yıll a rda metinler üzerinde ya pıl an araştırma l a r, Metin dil

biliminin doğmas ına neden oldu. Artık sözcüklerden, cümlelerden çok metin

lerin bir dilden başka bir dile çevrildiği olgusu herkes ta rafından benimsenmeye 

baş la ndı. Çünkü metindilbilim bütün bir metni bir kompleks dilse! i ş aret olarak 

görmektedir. Metinierin metin içi özellikleri ve metin dı ş ı özelikleri vardır. Bu 

özeilikler çeş itli dilbilimsel metodlarla açıklanır ve s ınıfia ndınlır . Böylelikle çeşitii 

özelliklerine göre metinler kendi a ra la rında sınıflandınlmaktadır. Bu nedenle 

metin türlerinin de çeviri ya pılırken gözönünde bulund urulmas ı ge reği de açık bir 

gerçek olarak ortaya çıkmakta dır. Bundan do l ayı çeviribiiim metinbilimden 

ya ra rl anmayı düşünmüştür. Bu bağ l amda Paepcke (1 986: 32)' de çeviri ta nımını 

yaparken metin üzerinde duruyor ve çevirinin dili kull anmanın özei bir biçimi 

olduğunu, çevirmenin dilbilgisel ve söz cüksel olarak kurulmuş metinlerden yola 

çıktı ğ ını belirterek; diller değ il aksine dilsel olarak fomüle ed ilmi ş metinler kaynak 

dilden erek dile akta rılır diyor. 
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Göktürk (1 986:33) metin türlerini kendi aralarında toplumsal iletişim 

i ş l evlerine göre bölümlemek, bu bölümlerneyi elden geldiğince ayrıntıya 

indirebilmek, çevirinin hem öğretimi, hemde uygulanması açısından önem 

taşıdığını an latmaktad ır. Reiss - Vermeer (Çev. Göktürk 1986 : 33) Metin tür

lerinin genel olarak üç öbekte toplanmıştır. Bunlar; 

-Yalın Metin Türleri 

- Karmaşık Metin Türleri 

- Öneeli Metin Türleri 

Yalın metin türleri, çoğunlukl a tek başlarına çevrilmeyi gerktir

meyen örnekleri kapsar. Bir düğün çağrısı, hava raporu, ölüm il an ı, doktor 

reçetesi gibi benzer metinler böyledir. 

Kimi metinler, tek bir metin türü tanınımın kapsamında görüle

mezler. Sözgeli ş i, yalın metin türü kapsam ına sokulan ilan örnekleri, yemek 

tanımlar ı, vaaz, sözleşme, bütünüyle kurmaca nitelikleri bir romanda ya da 

öyküde karş ımıza çıkabilir. Bu durumda çevirrnen, kaynak dildeki metin türü 

gelenekleri ile bun l arın çeviri dilindeki karş ılıkl arın ı gözönünde tutmazsa, kaynak 

dilin yalın metinlerini üstünkörü çevireceğinden, yetersiz bir çeviri ortaya 

koyacakt ır. Çoğu zaman bu tür yalın metinleri bir dilden başka bir dile doğrudan 

doğruya aktarabilmek o l anaks ızdır . Dolayısıyla, bunların çevirisi sözkonusu 

olduğu durumlarda, çeviri dilinde işievi sağlayan metin geleneği araştırıl ara k, 

il etişimse l bir eşdeğeriili ğ in kurulması amaçlanmalıdır . Değişik türden yalın 

metin içinde, sözge li ş i bir kurmaca metnin örgüsünde karşımıza çıkarsa, 
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bunla rın bütün yapı içindeki varlık nedeninin doğru saptanmas ı gerekir. 

Kuruluş l arında başka tür metinlere de yer veren karmaş ık metinler, yalnız yazın 

metinleri değ ildir. Dilekçe , günce, metktup, inceleme yazanağ ı, tutanak gibi 

benzeri metinlerde de bu karmaş ık nitelik karş ımıza çıkabilir. 

Reiss'e (Çev. Cemal 1979 : 309-1 O) göre, 

Dil her zaman, egemen olan bildirme kipine göre, amaç - dili 
(Zwecksprache), sanat - dili (Kunstsprache) ve seslenme -
dili (An - sprache) olarak ayrıla gelmiştir; bu kipler, Bühler'in 
modelindeki dilin betimleme (Darstellung) anlatım (Aus
druck) ve çağ rı sa l (Appell) i ş levlerinde n de yans ır. Amaç -
dil'de salt anlam a ktarılm as ı ya ra rına (Büh!er : Betimleme 
i ş levi) dilin bilgi verici o lana klarına ağ ır basar. Sanat -
dili'nde dilin a nlatımsa l çağrı ş ımsa l olana klarında n, sanatsal 
-estetik olu şumlarının ya ratılmas ı için ya ra rl a nılır . (Büher : 
Anlatım i ş l evi). Seslenme - dili'nde ise i ş lemse l (operativ) 
olana lla rı, tekil ya da çoğ ul ikinci kiş iye , bir ortaklık, birliktelik 
ya ratı c ı (gemeinschaftstiftend) ve direnç kazand ırı cı etki 
uyandırarak seslenmek için kulla nılır . (Bühler : Çağ rı sa l 
i ş l ev) . 

Yine Reiss'in (Çev. Cemal 1979: 311) Dilin i ş l evi , dilin tipi ve dilin 

özyapısını gösteren şemas ı aynca metin tipi, özyapısı ve i ş levini de 

belirtmektedir. 
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Çizelge: 1 Dilin ve Metnin i ş l evi, Tipi ve Özyap ı s ı 

Dilin 

i ş l evi Betimleme Anlatım Çağ rı 

Dilin Seslenme 

Tipi Amaç-dili Sanat -Dili dili 

Dilin 

Özyapı s ı Bigi verici Anlatı c ı i ş l emse l 
1 ı 

Betiğ in 

Özya pı s ı içeriksel Biçimsel Çağ rı sal 

ağ ırlıkta ağ ırlıkta ağ ırlıkta 

ı 
1 

Betiğin 
ı i ş l evi i Anlam 

1 

Sanatsal 

ı 
Eylem 

ı aktarma biçimierne ya da 
1 

1 o. 
... 

Lpkı ı çın uya rı ı 

1. 7. 1. Bilgilendirici Metinler 

Reiss'in (Çev. Göktürk : 1986 : 26-28) bölümlemesinde bilgilendirici 

metinler (yani bilgi verici metinler) nesnel durumların, o l ayların, o l g u l arın betim

lemesine yönelikti. Bu tür kapsamına haber, öğreti c i yaz ı, gözlem ya da düşün

ce yaz ı s ı, yasa, yönetmelik, sözl eşme her türlü klavuz, başvuru, danı şma , bilim

sel ya da teknik inceleme metinleri girer. Bu metinlerin ortak öze lli ğ i, yaşamla 
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ilgili bilgi sunmaları; dünyayı betimlemeleridir. Bunların çevirisinde, ilettikleri 

bilginin nite liğ in i korumak, bu bilginin çeviri dilinde somut bir biçimde 

a niaş ılmas ını gözetmek önemlidir. Bu anlaş ılırlığ ı sağ l amak için çevirmen, 

yerine göre açıklayı c ı deyiş le re , açımlama la ra da başvurabilir, çünkü bu 

metinlerin ayrı c ı öze lli ğ i, biçimsel dil yap ıl arından daha çok, içeriksel bildi

rimlerdir. 

1. 7.2. Anlat1mc1 Metinler 

Anlatı rn c ı metin türü ise, gödericinin, dili ya ratı c ı d oğrultuda kullan

mas ı sonucu oluşmuş ürünleri kapsar. Bu tü metinlerde dil özgün bir düzen

l e niş l e , i çe riğ ini ya da göndergesini kendisi oluşturur, her zaman dil dı ş ı 

dünyada bir göndergeye yönelik olmak zorunda değ ildir. Metnin böylesi, dil 

aracılıyla , daha hiç bulg ulanmamış , a dlandırılmamış türden yaşantıl a rı da 

çağ rı ş ımsa l bir anlam örgüsüyle okura iletmeyi amaçlar. Bu bakımdan dünya 

yaşantımızı zeng inleştiri ci metinlerde denebilir bunlara. Bir şiir, roman, öykü bu 

niteliktedir. Özgün bir dil kull anımı yans ıttıkla rında n, bu metinlerin çevril

mesinde, yazarın biçemine yönlendiren ilkelerin özellikle gözetilmesi, çeviri 

dilinde, özgün metindeki sanatsal biçem ile etkinin bir benzerinin üretilmesi 

gerekir. Bu tür metnin nesnel anlam i çe riğ inden çok, ses , sözcük, tümce, bütün 

düzenindeki dilsel biçim özellikleri önemlidir. Ancak Katharine Reiss ( Çev. 

Göktürk 1986: 26), burada sözünü ettiğ i a nlatırn c ı metnin, geleneksel yazım 

metni kavramından ayrı o ld uğ unu, biçimsel d ı ş özelliklerden daha çok, 

il eti ş imse l metiniçi i ş l evle riy le kendisini belli ettiğ ini, aç ıkl ama larına eklemek 

zorunluluğu duyar. 
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1. 7.3. işlemsel Metinler 

Rei ss'ın i ş lemse l diye adland ırdı ğ ı tür kapsamına ise, reklam, pro

paganda, tanıtma , vaaz, seçim konuşmas ı benzeri metinler girer. Bu tür metnin 

ayırı c ı öze lli ğ i bütünüyle, a lı c ıyı belli bir davranışa yöneltmek amacını 

gütmesidir. Başka bir deyiş le , dünyayı değ iştirmeye yönelik metinlerdir bunlar. 

Belli değer ölçülerini, ba kı ş biçimlerini, yaklaş ımlarını, eğ ilimle ri dile getirerek, bir 

tepki bir eylem uyandırmak isterler. Gerçekte böyle metinlerin çevirisinde 

gözönünde tutulmas ı gereken nokta, kaynak dilin a lı c ı s ında uyandırılmak 

istenen tepkinin çeviri dil a lı c ı s ında da uyandırıl abilmesidir. 

Çevirmen gerek içerikte gerekse dil düzenlemesinde bu sonucu 

sağlayacak değ iş iklikle ri yapabilir. Önemli olan, iletinin çevir! di! a lı c ı s ına kay

nak dildeki çarpı cılığıyi a ulaşmas ıdır . 

1. 7.4. işitsel - Araç ll Metinler 

Reiss 'ın ya ptı ğ ı bölümlemesinde dördüncü tü r olarak ayrımladığı 

i ş itse l -a ra çlı metin ler kimi zaman üç ana türden birinin kapsamı içerisindedir. 

Örneğ in " bilimsel bir radyo konuşmas ı bilgilendirici, televizyon ya da radyodaki 

bir reklam i ş l emse l, bir opera metni de anlatımsal nitelik taş ıya bilir." ( Göktürk 

1986:28). Örnekte verilen her bir metin yayınlanacağ ı teknik a racın özelliklerine 

göre haz ırl anmı ştır . Anl atıl a n metin türlerinden herhangi birisinin ağ ır bastığı bir 

metin çevirisi yap ı lırken bu metin türüne uygun bir çeviri yöntemi seçilmesi 

gerekmektedir. 
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Bu bağlamda P. Newmark (Aktaran: Göktürk 1986:29)' da çevirme

nın bu dilsel işlevierin her hangi birine ayarlanabi len bir dürbünle ça lı şt ı ğın ı, 

metinde hangi i ş lev ağ ır basıyorsa, çeviri yönteminin de ona göre seçi ldiğ ini 

belirtir. 

1.8. Çeviri Türleri 

Çeviri ler; edebi çeviri, ş iir çevirisi, dinsel çeviri, tiyatro çevirisi, film 

çevirisi, teknik çeviri gibi s ıra l anabi lir.Ayrı ca çeviri; makinalı (bilgisayar )çeviri ve 

insan çevirisi diye ayrıl abi lir. Ancak burada sadece edebi ve teknik çeviri 

konula rı ele a lınaca ktır. 

1.8.1. Edebi Çeviri 

Edebi değeri olan bir romanı, bir yapıtı bir dilden başka bir dile 

aktarmak oldukça zor olsa gerek. Ancak her geçen gün edebi çevirilerin 

sayı s ında görülen art ı ş l ar,bu alandaki ça lı şmaların hızia devam ettiğini 

göstermektedir. Edebi çeviride biçem çok önemlidir. Yazarın vermek istedik

lerini onun us!ubuna uygun aktarabi lmek büyük bir başarıd ı r. 

1.8.2. Teknik Çeviri 

Teknik çeviri; diplomatik çeviriyi, hukuki çeviriyi, ticaret çevirisini ve 

teknik-bi limsel çeviriyi kapsamaktadır. Bu tür çeviriler edebi metinlere karşın 

daha kolay bir dilden başka dile a ktarılmaktad ır. 
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1.9. Çeviri ve Eşdeğeriilik 

Çeviribilim araşt ı rma larında önemli bir yer tutan "Eşdeğerlik" kavram ı 

değişik açılardan değerlendirilmiş ve çeviri içerisindeki yeri bir çok bi lim adam ı 

tarafından belirlenmiştir . P ınar (1 991 : 2) Çeviriyi , dar an lam ıyl a yazılı bir metni 

biçim, anlam, bildiri ve üslup düzeylerinde kaynak dilden hedef dile aktarma, 

gen i ş an lam ıy l a ise, bir kültür ürününü başka bir kültürün okur ! arına sunma 

eylemi olarak tanımlanmaktadır.Çeviri olgusunun bir bütün olarak 

değerlendirilmesi gereğini vurgulayan bu tanımdan da an l aş ıld ı ğ ı üzere yapılan 

aktarma işleminde daha önce yapılan tanımlardan da yola çıkarak bir "denklik" 

diğer bir deyimle bir "eşdeğerlik" söz konusu olması , gerekti ğ i açıktır . 

Wilss (Aktaran: Aktaş 1995 : 693) Çeviriyi kaynak dildeki bir metnin 

hedef dildeki eş değer bir metinle yer değiştirme eylemi olarak görmektedir. 

Doğaldır ki bu yer değiştirme iş leminde kaynak metinle ilgili özellikler göz 

önünde tutulması gerekmektedir. Bu özelliklere uygun olarak hedef dile aktarma 

yapılacaktır. Bu durumda eşdeğerlik kavramıyla kaynak metinierin içerdiği 

özellikler (anlam - biçim ve uslüp) erek - dil metnine tam oiarak yansıması 

kasted ilmekted ir. Çeviri bu açıdan değerlendirildi ğ i zaman kaynak metin ile erek

metin arasında eşdeğerlik kurma i ş lem id ir denebi lir. 

Yine Wilss (Aktaran: Aktaş 1995 : 697) eşdeğerlik kavramının mate

matikten gelme olduğunu ileri sürer. Ona göre eşdeğeriilik, iki ayrı dildeki ögeler 

aras ında var olan karş ılıklı ilişkilerden doğar. Nası l matematik denk lemlerinde, 

eşitlik bağıntısının iki yanındaki ögeler birbirleriyle yer değiş -tirebiliryorsa, 

çeviride de bu nitelikl i (X = Y) gibi bir ilişki mümkündür. 



48 

Çevirmenin , kaynak metnin yazarlarıyla hedef metnin okuru aras ın-

da a racılık i ş lev i gördüğünü belirten Pınar (1991: 3-5) bu olguda şu önemli aşa-

maların gerçe kleştirilmesini vurgular. 

1. Kaynak metnin oluşmas ı, 

2. kaynak metnin okur (çevirmen) tarafından alımlanmas ı, 

3. hedef metnin üretilmesi, 
4. hedef metnin okur tarafından alımlanmas ı. 

Birinci aşamada kaynak metnin yazarı, iletmek isted i ği bildiriyi 

(mesajı) belirli bir kitleyi hedefleyerek, kaynak dilde geçerli olan norm l a rı ve 

ilkeleri kendi ki ş i se l normlarını gözönünde bulundurularak şifre l er ve kaynak 

metni o luştu rur . Ardından kaynak metnin a lı c ıl arı (okurları, çevirmende bu 

okurlardan biridir) metni okurlar ve yazarın, şifresini çözüp anlamaya ça lı ş ırl ar. 

Üçüncü aşamada kaynak metnin okurl arından olan çevirmen, yeni bir i ş lev 

üstlenerek bu defa yazar durumuna geçer ve kaynak metni çevirerek, hedef 

dilde yeniden şifre l e r. Kuşkusuz bu yeni ş ifreyi çözecek olan hedef metnin 

okuyucu kitlesidir. Bu aşamada çevirmen sürekli kararlar almak zorundad ır : Yani 

kaynak metni hedef dilde yeniden üretirken, dil, içerik, üs!up ve bildiri (mesaj) 

düzeylerinde kaynak metne mi sad ık kalacaktır? Yoksa hedef metnin dil 

normlarını nıı metni oluştururken ön pianda tutulacaktır? Bu düzeyleıde eŞ 

değerlilik nasıl sağ l anacaktır . Kaydırmalar yapması zorunlu mudur? Bunlar ne 

tür kayd ırma l ard ır? Onlarla il etişim nas ıl en doğru şekilde sağ l anacakt ır gibi 

sorunla rı çevirmenin cevap l anmas ı gerekmektedir. Son aşamayı, çeviri metninin 

okur kit lesi tarafından okunup çözümlenmesi oluşturur . Okur burada hedef 

metnin ş ifre l erini kendi kiş i se l bilgi birikimlerini ve içinde bulunduğu kültürün 
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ortak birikimini kullanarak bir bağlam içinde çözmeye çalışır. Böylece metni 

aniayarak yorumlar ve özümser. 

1.9. 1. Çeviride Eşdeğerlik Türleri 

Eşdeğeriiliğin çok geniş kapsamlı bir kavram olmasından dolayı 

değişik açı lardan değerlendirilmesi de mümkün olmaktadır. Koller (Çev. Gök

türk 1986: 76-88) eş değerliliği beş temel bölüme ayırmaktad ır. Bunlar: 

1. Düz anlamsal eşdeğeriilik (dennotative Aquivalenz), 
2. yan anlamsal eşdeğeriilik (kor.nctative Aquivalenz), 
3. metin türü gelenekleriyle ilgili eşdeğeriilik (textnormative Aquivalenz), 
4. dil kullanımsal eşdeğeriilik (praqmatische Aquivalenz), 
5. biçimsel eşdeğeriilik (formal-asthetische Aquivalenz). 

Her bir türün kendine göre özell ikleri bulunmaktadır. Bu özellikler 

çevirmen tarafından iyi bilinmelidir. 

1.9.1.1. Düz anlamsal Eşdeğeriilik 

Düz anlam (dennotation) dendiğinde bir sözcüğün en yaygın, o 

sözcüğü duyduğumuz zaman biz de ilk çağrış ım sonucu hemen bulduğumuz 

anlam vurgulanır. Düz anlamsal eşdeğerlilik, bir metnin doğrudan doğruya 

nesnel konusuyla, metindışı göndergesel anlamıyla ilgilidir. Çeviri araş

tırmasında sı k s ık geçen "değişmez içerik" ya da içerik düzeyindeki değişmezlik" 

bu türden bir eşderliliğin konusudur. Böyle bir eşdeğerl ilik, sözcük, dizim, tümce, 
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metin düzeylerinde söz konusu olabilir diyen Göktürk (1986: 77-78) bu konuya 

ait Almanca -Türkçe örnekler vermektedir. 

1. Söz düzeyinde sağ l anacak bir düz anlamsal eşdeğeriilik (teknik 

bilgi alanından) Stromkreis 1 Elektirik devresi 

2. Dizim düzeyinde düz anlam eşdeğeriilik biinde Passagier 1 kaçak 

yolcu 

3. Cümle düzeyinde düz anlamsal eş değerlilik Rauchen verboten 1 

sigara içilmez. 

4. Metin düzeyinde düz anlamsal eşdeğeriilik 

"An der Rezeption zahlreicher Hotels erhalten sie die besanders 

preisgünstigen, speziell für Hotelgaste geschaffenen zwei - ader Dreitages 

karten. Sie berechtigen zu unbeschrankten Fahrten auf dem gesamten Netz der 

Basler Verkehrs- Betriebe". 

"Birçok otelin girişinde , otel konukla rı için özel hazırlanmış, 

ol ağanüstü ucuz, iki yada üç gün geçerli tramvay 1 otobüs biletierini edine

bilirsiniz. Bu biletlerle Basel kamu taştıl a rından s ınırs ız yararianabiiirsiniz". 

Yukarıda düz anlamsal eşdeğeriilik ilkesiyle Almancadan Türkçeye 

akta rıl a n bu metinde, sözcük, sözcük ya da cümle bir eş değe riikten çok 

konunun nesnel anlam içe riğ inin iletilmesi ve kullanmalık bir bilginin aktarılm as ı 

öncelik taş ıyor. Bu nedenle başka türlü bir metin çevirisinde gözönünde 

bulundurulmayı gerektirecek önemli ögelerden olan biçim, uslüp ve başka 

birçok özellik burada dikkate alınm amı ştır. 
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Bu nedenle Göktürk (1986 : 79)'te bunu vurgulayarak şöyle demek-

Burada çevirinin amacının metindeki nesnel bilgi i çe riğini 

iletmek olduğ unu anımsarsak, bilgi i çeriğ ini iletmek oldu
ğunu anımsarsak, başka türlü bir metnin çevirisinde göz
önünde tutulmayı gerektirebilecek biçem, okunabilirlik, okur 
beklentisi, metnin çağ rımsa l, biçimsel özellikleri gibi birçok 
yönünün, çevirmenin sorunu olmadığ ını da anla rız. Gerçekte 
bu tür bir çeviride özellikle gözönünde tutulan, sözcüklerle 
dizimierin amaç dil sözcüklerinde ye alan en ye rleş ik, kulla
nımı en yayg ın, en kestirme anlamlarının işe konulmas ıdır. 

Özgün metnin çağ rı sa l i ş levi, böyle bir çeviri yöntemini baş
tan be li rlemiştir. 

1.9.1.2. Yan Anlamsaf Eşdeğeriilik 

Yan anlam "belli bir ses be l eşiminin, sözcüğün temel aniarnının ya nı 

s ıra edindiğ i bir başka anlam yans ıttı ğ ı yeni bir kavramdır. (Aksan 1990 : 184) 

şeklinde tanımlanabilir. Yani bir sözcüğün içerdiği düz anl amın dı ş ında başka 

a ni a rnl a rı yans ıtmas ına yan anlam (Konnotation) denir. 

Her dilde bulunan sözcüklerin büyük bir çoğunluğunun birden çok 

a niarnla rı yan s ıttıkla rı bilinmektedir. D iğe r yandan aynı konu üzerinde duran 

Aksan (1991 : 72) yan anlami "bir sözcüğün düz anl amının dı ş ında , duygusal, 

yorum l ayı c ı ve değe rlendiri ci nitelikleri olan bir kavram" olarak tanımla r . Yine 

Aksan (1 990: 184) Tükçede dirsek sözcüğünün vücudun bir bölümünü anlatan, 

temel a nl amı bu olan bir öge duyduğunu örnek vererek aynı sözcüğe öteki 

organ adl arında ve vucutla ilgili göstergelerde olduğu gibi başka anlamlar da 

yüklenmiş olduğ unu vurg ulamaktadır. Örneğ in dirsek biçimindeki boruya köşe li 

biçimlere de bu adı ve rdiğ imiz i söyleyen Aksan okumak eyleminin de temel 
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anlamı dı ş ında "öğ renim görmek" şa rkı ya da ezgi yorumlamak" gibi anlamla rı 

da içerir duruma geldi ğ ini a nlatmaktadır . 

Göktürk (1 986 : 80) yan anlamsal bir eşdeğe rlili ğ i, sözcük, dizim, 

türnce bütün yönünden özgün bir dilsel yap ı gösteren metinler için geçerli 

old uğunu ve her yazarın kullandı ğ ım dilin ögelerini, dilin büyük dizgesi içindeki 

benzer seçenekler a ras ından derlediğ ini ve b irleştirdiğ ini anlatarak seçilen 

biçemin kendisi, kullanılan dilin toplum s ınıflarıyl a , yöresel ağ ız özellikleriyle, 

topluluk dilleriyle i li ş kis i, metindeki sözcüklerin doğa l dilde kull a nım s ıklık 

derecesi, kı saca çeviri a raştırmas ında biçimsel eşdeğe riilik diye geçen kavramın 

kapsadı ğ ı her durumun bu tür eşdeğe riilikle ilgili o ld uğ unu söyle mektedir. Ona 

göre tek tek birimlerin ya l n ız düz a nl amla rıyla değ i l , i ş l evi erinin yöne ld iği yan 

a nlaml arıyla da akta rılmas ı gerekir. 

Örneğ in; Türkçede günlük dilde kull and ı ğ ım ız düz anlamıyla yemek 

eylemini belirten "yemek" sözcüğünün 

1. beslenmek, 

2. ka rın doyurmak, 

3. at ı ştırma k, 

4. gövdeye indirmek, 

5. tıkınmak gibi eşanlamları bulunmaktad ır. 

Göktürk (1 986 : 80)'e göre bunlardan birini sözge li ş i Almancaya 

"essen" sözcüğ üyle aktarmak çeviri aç ı s ından yetersiz bir i ş l em olur. Bu 
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durumda tam anlam ı yla eşdeğeriilik sağ l anmamış olacağından ya pı lan çevirinin 

değe ri nin ve yaptığı a ktarmanın kalitesi de ona göre düşük seviyede ol aca ktır. 

1.9.1.3. Metin Türü Gelenekleriyle ilgili Eşdeğerlilik. 

Bu tür eşdeğeriilik metin türlerini kapsamaktadır. Göktürk (1 986 : 33) 

metni türlerini anlat ı rken her dilin kendisine özgü metin türü geleneklerinin 

olduğunu bu geleneklerin oluşmasında , o dilin kültür özelliklerinin önemli ölçüde 

rol oynadığ ın ı söyler. Göktürk çeviride de genellikle iki metin türüyle 

ka rş ıl aş ıld ı ğ ın ı vurg ulamaktadır. Bunlar " yalın metin türü " ile "karmaşık 

nitelikleir metin türü" dür. 

Çevirmenin ya l ın metin türleri erekdilin benzer yerleşik kura ll arıyla 

geleneklerine uyacak bir yap ı yl a çevirmesi gerekmektedir. Çevirmen kaynak

dilde bulunan metin türü gelenekleri ile bunların erek-dildeki karş ılık l a rını dikkate 

almazsa , kaynak dilin metinlerini ge li ş i güzel çevireceğinden yetersiz bir çeviri 

yapmı ş o lacaktır. Bundan dol ayı bu metin türlerinde erek dllde aynı fonksiyonu 

sağ l ayan ve bilgi i çe ri ğ inin a ktarılmas ını ön planda tutan metin ge leneğ i 

a raştırıia rak ileti şimse l bir eşdeğerlik kurulmas ı gerekmektedir. 

Karmaş ık nitelikteki metin türlerinde metnin örgüsünü meydana 

getiren dil, yap ı ve üslup özellikleri önem ve öncelik taş ır . Bu tür metinlerin 

çevirisinde erek-di lde yanlı z içerik yönünden değ il ses, sözcük, söz dilimi 

özelliklerine, diğer bir a nlatıml a bütün yap ı öğe le rinin düzenienişin e bir eşaeğer 
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bulmak gereklidir. Yukarıda anlatılanlar dikkate al ınırsa, o zaman iyi bir çeviri 

gerçekleştirme yoluna gidi lmiş o l acaktır. 

1.9. 1.4. Dil Kullammsal Eşdeğeriilik 

Bir kaynak metnin erek dil okurunun kendine özgü bir dil kullanımı 

gözönüne alınarak çevrilmesi, durumunda dil kullanımsal bir eşdeğerlikten söz 

edil ir. Burada amaç faklı kültürlere özgü bazı konuların aktarı lırken erek di ldeki 

okurun en kolay an layab ileceği şekilde aktarılmasına dikkat etmek o l acaktır . 

Göktürk ( 1986 : 87) örnek olarak ingilizce bir oyun yada romanda 

ingiltere'de sokakta ayak üstü karın doyurmak için en yaygın çabuk yemek olan 

"fish and chips" ifadesini deyim olarak geçmemesini veriyor ve bunu Türkçeye 

yapılacak bir il eti şimsel çeviride denebilecek; 

1. balıkia patates tava, 

2. balıkla cips, 

3. balık ekmek 

türünden seçeneklerin hiçbiri yeterli i l etiŞ i msel eşdeğer olmayacakt ı r . "Fish and 

chips" in ingiliz gündelik yaşama kültüründeki bütün ülkeye yaygın yeri ile s ınıf 

belirleyici çağ rış ım ı Türkçede belkide ancak "köfte ekmek" deyiminde ku!la

nımsal eşdeğerini bulacaktır. 

Görktürk aynı ingilizce deyimin Almancaya çevirisinde de; 

1. Fisch und Pommes Frites, 
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2. Fisch und Röstkartoffel 

gibi aktarımla rı doğru bulmakla birlikte bu deyimin Almanca'da kulanımsa l 

eşdeğe rlili ğ i belkide "Wurst und Brot" ifadesiyle sağ lanmış olacağ ını belirtir. 

1.9. 1.5. Biçimsel Eşdeğeriilik 

Çeviride biçimsel eşdeğeriilik ile kaynak metnin sözcük 1 söz dizimi 1 

üslup ve anlam düzeylerinde tüm özelliklerin erek-dilde aynen yans ıtılmas ı 

a nlaş ılır. Ayrı ca bunun yanı s ıra kaynak metnin il eti şimse l içe riğinin ve kendine 

özgü anlatım biçiminin 1 erek-dilde benzer bir etki yapabilecek şekilde 

çevrilmesi biçimsel eşdeğeriili ğ in bir gereği olarak görülmektedir. Göktürk (1 986: 

88) yazın ya pıtl arının söylemini oluşturan deyimler 1 söz oyunla rı 1 uyak 1 ölçü 1 

imgeler 1 eğretilme ler 1 bu tür eşdeğe riiliğ in kurulmas ında gözönünde tutu l mayı 

gerektiren nokta lardır demektedir. 

Çeviride biçimsel bir eşdeğeriilik bir metnin farklı dilsel düzeylerin

den özellikle biri ya da ikisi veya hepsi üzeride kurulmay ı gerektirebilir. çevirmen 

bunlara dikkat ederek biçimsel eşdeğeriiliğin hangi düzeyde kurulmas ı 

gere ktiğini biimeli ve erek-dile buna uygun aktarım l a r yapmalıdır . 

1.10. Türkiye'de Çeviri ve Çeviribilim 

Türkiye'deki Çeviri hareketlerini incelemeye almadan önce Türk 

kültürünün baş lı ca evreleri boyunca çeviri ça lı şma l arın a bir göz atmamız fayda lı 

o l aca ktır. 
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Din o (1978 : 1 00)' nun be lirti ğ ine göre " bilinen eski dönemlerden bu 

yana, Türk ulus l arı inançla rı konusunda olduğu kadar yazınsa l alanda da 

dışardan gelen katkıla ra açık olmuştur . Bundan dol ayı, çeviri daha ilk çağ l a rda 

bile Türk ulus l arının ekinsel kimliğ inin olu şumunda belirleyici bir i ş l ev görmüş

tür." Türklerde bu dışarıya karş ı açık olma, onların çeşitli kültür ve dinlerle ta nı ş

ma l a rı ve kendilerine uygun olan değerle ri kabullenmeleri çeviri etkinliklerine yol 

açmıştır. "Uyg urların tarih sahnesine girmesiyle kabul ettikleri dinlerle (Budizm, 

Manikeizm, Nasturulik) ilintili olarak, çevirinin çok erken çağ larda önemli bir 

atılım yaptı ğ ını kesinlikle söyleyebiliriz" (Di no 1978 : 1 08). 

Türkler islamiyetle ta nı şma l a rıyl a birlikte Arapça ve Farsça metin

lerin etkisinde kalmış l a r ve çeş itli alanlarda metinler çevirilmiştir. 

Yine Din o (1 978 : 1 06) bu konuyu şöyle özetlemektedir. 

" Anadolu topraklarına ye rleşme le rinden baş laya rak önce 
Selçuklu Türkleri, daha sonra da Osnıa nlılar, Arapça ve 
Farsça dinsei, felsefesel, bilimsel ve yazınsa l metinlerin 
çevirilerinden ya rarlandıla r. Bu geniş boyutlu çeviriler, yeni 
ele geçirdikleri topraklar üzerinde bu iki kültürün, Arap ve 
Fars kültürlerinin, uzantı s ını olu ştururdu." 

Uzun zaman göçebe h ayatı yaşamış olan Türklerin kültürleri bir mo

za i ğ i a ndırmaktadır. Türklerin Anadoluya gelmeleri 13. yüzyılda devam ederken 

yeni ta nı ştıkla rı kültürle (islam kültürü) eski kültürlerin bir biriyle etkil eşti ğ i 

kesindir. Burada tabiiki çevirinin rolü çok önemli bir yer tutmaktad ır. 

"Türk kültürü , sözcüğ ün gerçek a nlamıyla , bir uzun yürüyüş

tür; Çin s ınırlarınd a n yola çıkıp Doğ u Akdeniz'e, Balkanlar'a 
ulaşmışt ı r. Türkler ve Türkiye ile ili ş kis i bulunan ülkelerin 
dinsel, mistik, felsefe!, bilimsel ve tarihsel dü şüncele rinin 

Anö lu niversi} ~ . i 
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iletim araç ları durumunda olan çeviriler ve çevirmenler bu 
göçebe dönem boyunca, dahas ı çoğ rafi s ınırla rı a rtık kesinlik 
kazanmış olan yeni dönem Cumhuriyet dönemi de dahil 
olmak üzere kültür dönemlerde, önde gelen ideolojik bir 
etken oldular." (Dino 1978 : 106). 
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Osmanlı dönemine bakıld ığ ı zaman osmanlı sulta nlarının özel ilgi 

duydukla rı yabancı yaz ıtl a r çevrilmiştir. Tabiiki yapılan bu çevirilerin türleri değ i 

şik olmuştur. Siyasal ve toplumsal etkeniere bağ lı olarak bazen roman bazen 

bilimsel kitaplar çevrilmi ştir . Örneğin " Şerafeddin ibn Muhammed Sabun

cuoğlu, 1405 yılında Abü al Kasım Zahrawi'nin Al - tashrif ad lı cerrahlıkla ilgili 

ya pıtını Cerrahiye- ilhaniye a dıyla çevirdi, sonra Coğrafya , kazmografya ve gök 

bilime ili ş kin ya pıtl a rın çevirilmeleri 16. yüzyılda , impa ratorluğunun toprakça 

geniş lemes i döneminde rastl adı." (Di no 1978 : 1 07). 

1.1 O. 1. Türk - Batt ilişkileri ve Çeviri Hareketleri 

Tanpınar(1 976 : 72)'ın be lirttiğine göre "Küçük Kaynarca Antlaşma

sından sonra Osmanlı impa ratorluğ u, üst üste gelen yenilgileri önüne alabilmek 

için, çareyi batı uyga rlı ğ ın a açılmakta bulur. Çünkü batı, rönesans ve reform gibi 

yeniliklerle, ticaret ve kültür alanlannda atılıml arıyl a geçen yüzyılda ülkemizi çok 

çok gerilerde bırakmıştı. Onun için batıya açılma k bir bakıma kurtuluş olarak 

görülmekteydi ." 

Batıya ka rş ı izlenen bu politikadan sonra bizde yavaş yavaş 

batının etkisi görülmeye baş l a ndı. Özellikle ilk önceleri Fransa'nın etkisi görül

mektedir. " Tanzimat Edebiyatı " ile batının etkisi daha da görülebilir hale geldi. 

Zaten bu edebiyatın ortaya çıkmasında çeviri!erin etkisi çok büyüktür. 
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16. ve 17. yüzyılda çeviri faaliyetleri yapılmı ştır. Çeviriler yıne 

padişa hla rın i steğ i doğrultusunda akta rılan eserlerdir.Türkiye'nin batılaşmasının 

19 yüzyılda baş l adığı söylenebilir. Osmanlı im pa ratorluğunun bu dönemdeki 

durumu oldukça kötüdür. Askeri bozgunlar baş lamış , a rtık sistem çökmeye 

baş lamıştır. Eka nomik bozukluklar da buna eklenince batının ile rleyişine ayak 

uyduramayan Osmanlı imparatorlu ğ unda çeviriler teknik alanlarda yapılmaya 

baş l a ndı. Bu bağlamda çeviri uygulamalı bilimlerin öğ renimine yönelik el 

kitapla rı sağ l amak konusunda, çok değerli bir araç oldu. Böylece trigonometri ve 

tıp vb. kitaplar Osmanlıcaya çevrildi. 

Burada vurgulanmas ı gereken diğer bir nokta ise 1789 yılında 

ya pıl an F rans ız ihtilali ve bunun sonuçl a rıdır. Çünkü çok uluslu olan 

Osmanlıların dağı lmas ında önemli etkileri olmuştur. Osman!ı imparatorluğu 

suta nl arının batıya açılmas ını çabuklaştıran bu ihtilal, çeviri etkinliklerini de 

.. etkilemiştir . " Çeviri i ş inin önemini anlayan devlet büyükleri; geç de oisa bu i şe 

resmi bir kimlik kazandırmak iştemiştir. Osmanlı tarihinde ilk resmi Tercüme 

odas ı 1832 yılında ll. Mahmut zamanında açılır . Fakat burada dı ş ülkeleiden 

gelen resmi yazıların Türkçe leştirilmes i dı ş ında başka bir tür çevırı 

yapılm amı ştır." (Yaşa r 1993 : 136). 

1839'da Tanzimatın il anıyl a hız l a n an çeviri faaliyetlerinin Abdülhamit 

devrinde kurulan Encüman-i Danı ş ile devam etti ğ i görülmekte dir. "ll. Abdül

hamit zamanında Mütercim cemiyeti kurulmuş ; Ziya Paşa ve Namık Kemal da 

buraya atanmı ş l a rdı. Ziya Paşa ve Namık Kemal F rans ız gazete ve roman-
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l a rından saraya çeviriler yapmakla görevlendirilmiş lerd i." (Yaşar 1993 137). 

Fakat daha sonra kurum ll. Abdülhamit tarafından dağıtılmıştır. 

Habib (Aktaran: Yaşar 1993 : 137) tanzimat devrinde, Yusuf Kamil 

Paşa'nın Fenelen'un Aventures de Telemegve'ını Tercüme-i Telemak ad ıyla 

1859'da yaptığı çeviri, batıdan dilimize çevirilen ilk edebi eser olarak kabul 

ed ildiğ ini an latmaktad ır. Görüldüğü gibi çevirilerin çoğu Fransızcadan 

yapılmaktaydı. Yine "Münif Paşa'nın Fenolon, Fontenelle ve Voltaire'den yaptığı 

çeviriler de Muhaverat- ı Hikemiyye başlığı altında toplanarak ayn ı tarihlerde 

yayınlan mışt ır. Bundan üç yıl sonra Victor Hugo'nun bu Miserables' ı özel 

şeklinde Mağdurin Hikayesi ad ıyla yayınlanmıştır. Çeviri, Ruzaname-i Ceride-i 

Hava dis'te tefrika ed ilmiştir. Bu eser, Telemak çevirisinden sonra Türk okuyu

cu larının tanıdıkları ikinci batılı roman olmuştur." (Kerman 1978 : 351) 

Çeviriler yapılırken belli başı ölçütler olmadığı gibi denetleme yapıl

mıyordu. Hatta bazı kelimelerin kullanılması bile örneğ i n Abdulhamit zama

nında yasaklanmıştı. Fakat yine de çeviri yapılmaya devam ediliyordu. Bazı 

çeviriler yazıldığı dilde değil ikinci dilden aktarı lıyordu. " Defoe'nun Robinson 

Cruzoe'su ( Sig . Yaşar 1993) 1864 yılında Ahmet Lütfi Efendi tarafından Türk

çeye, Arapça çeviri sinden aktarılmı şt ır. Hikaye-i Robenson ad ıyi a çevri len bu 

eser, yukarıda an ıl an l arl a beraber, Bat ıdan yapılan ilk çeviri eser olarak 

edebiyat tarihimizde yerini almı şt ır, fakat çeviri denilebilecek ilk büyük eser 

Teadcr Kasab'ın 1871'de Dumas Pere'den yaptığı Monte Kristo çevirisi olarak 

kabul ed ilmektedir." (Habib 1941 : 600, Aktaran: Yaşar 1993: 138). 
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Tanzimat döneminde çeşitli ya nlı ş l ar ve değ i şik görüş le rle çeviriler 

yap ılmak istenmiştir . Hatta hangi eserlerin öncelikle çevrilmesi ge rekli ğ i üze

rinde durulmuş . Acaba klasik eserlerin çevrilmesi mi yoksa romatik eserlerin 

çevrilmesi mi fayda l ı olur diye ta rtı ş ılmı ştır . 

ll. Meşrutiyet ve sonras ı çeviri ça lı şma l a rına bakıldı ğ ı zaman ilk 

önce Meşrutiyet Maarifinin kurmuş olduğu Telif ve Tercüme Heyeti görül

mektedir. Ancak bu kurumun çevirileri de, öncekilerde o lduğu gibi ders ve 

bilimsel kitaplar dı ş ına çıkamamı ştı r. Yaşar (1 993: 1 42)'ın be lirtiğ ine göre 

"Atatürk'ün i s teğ iyl e Telif ve Tercüme Heyeti 1923 yılında yeniden i ş l e rlik kazanır 

ve baş ına Ziya Gökalp getirilir, fakat bu kurum görevini 1926 yılında Milli Talim 

ve Terbiye Dairesine bıra kır." 

1.10.2. Tercüme Bürosu 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ve Kurtuluş Savaş ı'ndan sonra 

büyük önder Atatürk'ün yaptı ğ ı devrimlerden sonra çeviri faaliyetleri hız kaza

narak devam etti. Gerçek anlamda Türkiye'de ilk çeviri haretketlerini 1938 

yilından sonra görmekteyiz. 1939 yılinda kurulan "Tercüme Bürosu" ile bir çati 

oluşturulmuş ve bu çatı a ltında en iyi çeviri yapanlar zamanın Milli Eğ itim Bakanı 

Hasan Ali Yücel tarafından bu büro etrafı nda b irleştirilmiştir. 

Tercüme Bürosunun üyeleri a ras ında Sabahattin Eyüboğ lu, Nurul

lah Ataç, Orhan Veli, Melih Cevdet, Sabahattin Ali vard ı. Ülken (1 979: 462) 

büronun üyelerinin çok kı sa bir sürede, hemen her dilden yüzlerce klasik eseri 
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dilimize kazandırdığını, kurum, ürünlerini geniş halk kitlesine yaymak amac ıyl a , 

iki ayda bir çıkan Tercüme adlı bir dergiyi de yayın hayatın a soktuğ unu, bu 

dergide çeviri sorunlarının ele alınd ı ğ ını, zaman zaman da çeviri yarı şma la rı 

düzenlendiğ ini aniatma ktad ır. Yayımlanan bu dergi için Di no (1 978: 1 05) şunlar ı 

söylemektedir. 

" Tercüme Bürosu ayrıca Çeviri sorunlarına ili ş kin deneme ve 
açıklama ların, çeviri yaz rtl a rın e leştirile rinin , ulusal ve uluslar
aras ı nitelikte çeviri ça lı şma larının özetlerinin yer aldı ğ ı bir 
dergi yayınlandı" 

Tercüme Dergisi "1 9 Mayı s 1940 yılında yayımlanmaya baş lanmış 

ve son sayı s ı Temmuz-Eylül 1966 tarihinde çıkmı ştır" (Özlem Ayav ve D iğerle ri 

1992 : 134) 

1.10.3.Günümüzde Çeviribilim ve Çeviri Bölümleri 

Son yıll arda ülkemizde önemi ölçüde dikkate alınan Çeviribilim 

oldukça yol katetm iştir. Cemal'ın (1 978 : 259) bildirdiğ ine göre ülkemizde çevi

riyi ve sorunlarını doğruda n konu alan ve yabanc ı bilim adamlarının da katıl-dığı, 

ilk topl antı, 1977 sonralannda istanbul'da Avustürya Kültür Ofi si salon l a rında 

Prof. Dr. Macit Gökberk'in başka nlı ğ ında düzenlenen "Çeviri Yazını 

Sempozyumu " oldu. Sempozyuma Avusturya'dan Prof. Dr. Zoran Kostantinovic 

ve Dr. Elisabeth Markstein, ülkemizden de Prof. Dr. Cevat Çapan, Doç.Dr. Akşit 

Göktürk, Doç.Dr. Azra Erhat, Bertan Onaran, Ahmet Örs ve Ahmet Cemal 

katıldı. Ancak Ülkemizde Çeviribilim'in üniversitelere girmesi batı ülkeleri ile 

ka rş ıl aştırıl d ı ğ ında biraz geç olmuştur . 
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Türkiye'de çeviri eğitimine Boğaziçi Üniversitesinde ( Yabancı Diller 

Yüksekokulu Mütercim - Tercümanlık Bölümü) 1983 yılında başlanmıştır. Bunu 

1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim -

Tercümanlık Bölümü iz lem iştir . Bu bölüm daha sonra Edebiyat Fakültesi 'ne 

bağ lanm ış ve ingilizcenin yanında Fransızca çeviri programına da başlamıştır. 

Bat ı dilleri arasında ilk önce ingilizce Mütercim - Tercümanlık Bölümleri 

yaygınlaşmış ve daha sonra 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 

Frans ızca Mütercim -Tercümanlık Anabilim Dalı kurulmuştur. 

Alman dili ile ilgili ilk Almanca Çeviri Bölümü yakın zamanda aç ı 

lmı şt ır . 1993 yı lında istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi bünyesinde 

kurulan Almanca Çeviri Bölümü 1995 yılında Almanca Mütercim-Terrcüman lık 

Anabilim Dalı olarak çeviri eğ itimine başlanmıştır. (Bkz. Eruz 1995.) Yukanda 

sayıl an bu bölümlerin dışında Bengi ( 1995: 29 ) Bilkent Üniversitesi Uygu

l amalı Yabancı Dil ler Yüksek Oku!u ingilizce - Frans ızca Mütercim - Ter

cümanlık Bölümü ( 1993) ve yine ayn ı üniversitenin ingiliz Diii Meslek Yüksek 

Okulu ingilizce Çevirmenlik Bölümü - 1993 (iki yıllık) olduğunu belirtir. Di l eğimiz 

yakın zamanda bu girişimiere daha çok Almanca Çeviri Bölümü eklenmesidir. 



iKiNCi BÖLÜM 

YABANCI DiL ÖGRETiMi 

Di!, düşünce, duygu ve isteklerin bir toplumda ses ve anlam yö

nünden ortak olan öğeler ve kurallardan yararla nıl arak başkalanna aktarıl

mas ı nı sağ layan, çok yönlü, çok gelişmiş bir dizgedir.(Aksan 1990:55 ). Her 

. topluluğun kendine özgü bir di ii vard ı r . Ve yukarıda yap ı l a n tanımda be li rtildiği 

gibi, o dil inde çeş itii öze!iikleri bulunmaktadır. Her toplu luk kendi diliyle 

özdeşleşmiş ve bütünleşmiş durumdadır. Bütün toplumların bir kültürü ve bu 

kültür bağiarnı içerisinde oluşmuş daha doğrusu gelişmiş bir de dili va rdır. 

Dünyada konuşu la n dil sayı s ının 3000-3500 gibi rakamlara ulaşmas ı insanlar 

aras ında il etişimi de zorl aşt ı rmaktadır. Dünya üzerinde bu kadar çok dilin bu

l unması ve giderek artan ulu s lararas ı ilişkiler , ulus l arın ya lnızca kendi ana 
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dilleriyle iletişim sağ lama l arını yetersiz kılmakta ve başka toplulukların dillerini 

öğrenme gereksinimi oluşmaktadır. 

Doğald ır ki , ikinci bir dil olarak öğrenilen dillerin say ı s ı fazla de

ği ldir; çünkü bir dilin başka toplu luklar tarafından öğrenilmesini önemli kılan 

ölçütler vardır . Bu ölçütlerin başında dili öğreni len ülkenin ekonomik ve politik 

durumu gelmektedir. Demirel (1 990: 5) bu iki önemli ölçütü askeri sözleşmeler, 

tarihsel, kültürel ve ticari ilişkileri n izl ediğin i belirtmektedir. Ayrıca dünyada bazı 

uluslararası sözleşme ler ve ant laşma lara dayanarak kurulmuş örgütler vardır. 

Türkiye bugün OECD, Nato, Avrupa Konseyi gibi bir çok örgüte üyedi r. Bu 

örgütlerde bir kaç ulusun dili kullanılmaktadır . Örneğin " Türkiyenin de üye 

olduğu B irl eşmiş Milletler Örgütünün resmi di lleri Çince , Frans ızca , ingilizce, 

Rusca ve i spa nyol cad ır . " (Demirel 1990 : 5). 

Çağımızda uiusiararası ili şki l erin gel işmes i ve yoğunluk kazanmas!, 

öze ilikle kendi ülkemizde o!duğu gibi başka ülkelerde de başka uiuslann dilini 

öğrenme gereksinimi oluşmuştur . Türkiyenin batı ile olan ilişkilerinden ve bati 

ülkelerinin dillerinin uluslararası örgütlerde resmi dil olarak ku!la nıimasında ıı 

doiayı batı diiierinin üikemizde " Yabanci Di! " olarak öğretilmes i ne ve okul 

proğramlarında yer a lmas ına baş l anmı şt ır. 

2.1. Tanımi 

Christ, Hüllen ( 1991:1) yabancı dil öğretimini kı saca şu şekilde 

tanımlamaktalar: 



Fremdsprachendidaktik ist die Wissenschaft vom lehren und 
Lernen fremder Sprachen in jeglichem institutionellen Zusam
menhang:in Vorschulen, Schulen, Hochschulen und Fachhoch
schulen, in freien Sprachschulen und in der Weiterbiidung, 
z.B. der Volkshochschule, der betrieblichen, gewerkschaftlichen, 
oder kirchlichen Erwachsenenbildung.(1 7) 
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Yabanc ı dil öğ retiminde amaç kurumsal bir çerçeve içeri sinde 

yabanc ı dil öğ renmek isteyen kimselerin; yabanc ı dili en iyi şekilde kullan-

ma la rını, öğ renme lerini sağ lamak; yani dört temel becerisinin ge li ştirilmesi için 

yabanc ı dil dersinde en uygun metot ve teknikleri kullanmaktır . 

2.2. Türkiye'de Yabanci Dil Öğretiminin Tarihsel Gelişimi 

Türkiye'de imparatorluk ve Cumhuriyet Dönemlerinin ayrı özellikler 
ı 

göstermesi nedeniyle yaba nc ı dil öğ retiminin tarihsel ge li ş imi de Cumhuriyet-ten .. 
önce ve sonra olmak üzere iki ayrı zaman kesiti içinde ele alınaca ktır. 

2.2.1. Cumhuriyetten Önceki Dönem 

Bu dönem Osman l ı impa ratorluğunun kuruld uğ u 1299 yılıyl a 

Cumhuriyetin ilan edi l diğ i 1923 yılına kadar geçen 624 yıllık bir süreyi kapsar. 

Bu uzun dönem de kendi içinde Tanzimata kadar geçen devre ve Tanzimat 

devresi olarak ikiye ayrılmaktadır . imparatorluk döneminde eğ itim, Tanzimata 

kadar din esasına göre yürütülürken Tanzimat devrinde batılı usullere göre 

yürütülmeye baş l anm ı ştır . ( Bkz. Demirel 1990:6-10). 
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2.2.1.1. Tanzimata Kadar Geçen Dönem 

Bu dönemde Osmanlı imparatorl uğunda, "S ı byan Okulları" (Mahalle 

Mektepleri) ve "Medreseler" olmak üzere din esasına dayanan iki çeşit okul 

vardı. S ı byan okulla rı, ilk eğitimi veren okull ard ı. Bu okullarda çocukların eğ i

timine dini bilgiler hakimdi. Medreseler, müs l ümanlı ğ ın malı olan eğitim kurum

l a rıyd ı. Öğ retimde en önemli yeri Arapça tutuyordu. Arapçan ı n, öğ retim dili 

olarak kabul edilmesi ve ikinci dil olarak öğ retilmes i medreselerde baş lamıştır . 

Bu dönemde eğ itim hizmeti gören d iğer bir kurum da Enderunla rdı. 

" Enderunlar, saray hizmetleri için görgülü ve bilgili adam yeti ştirmek amacıyl a 

kurulmuştu. Burada Türkçenin dı ş ında yabanc ı dil olarak Arapça ve Frans ı zca 

öğretilmekteyd i . Bu okulların dil öğ retim i aç ı s ında n bir öze lli ğ ide Türk olmayan 

çocuklara (devşirme le re) Türkçenin ikinci di! olarak öğretilmesiydi." ( Demirel 

1990:7). 

2.2.1.2. Tanzimattan Cumhuriyete Kadar Geçen Dönem 

1839'da Tanzimatın iian edilmesi ve orduda Nizam- ı Cedit hareke

tinin baş l anmas ı ilk batılılaşma ve çağdaş i aşma hareketi olarak bilinmektedir. 

Eğ itim a l anında batıl aşma bu dönemde baş l amı ştır. 

Ülkemizde batılaşma hareketi ordu okull arında uygulanan öğ retinıle 

baş l a rken yabanc ı dil öğ retiminin okul p rog ramiarı na girmesi de ilk kez bu 

okullarda olmuş ve F rans ızca Türkiye'de batı dillerinin ilki olarak öğ retilmeye 

baş l anmı ştır . Eğitimde yenilik g i r i şimle ri de, Frans ız dilinin eğitim program-
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lannda yer almas ıyla başlanmış, ancak yabancı dile gereksinme daha çok tıp 

öğrenimi dalında duyulmuştur. 

Bat ılaşma hareketinin başlangıcı sayı lan Tanzimat devrinde, yaban

cı dil öğretiminin orta dereceli okul proğram larında yer almas ı, bugünkü liselerin 

çekirdeğini oluşturan Sultanilerin açılmas ıyla başlanmıştır. Bu nedenle 1 Eylül 

1868 yılında Galatasaray Sultanisi (Lisesi) açılm ı ştır. 1 908 inkılabından sonra 

okullarda yabancı dil öğretilmesine özel bir önem verilerek Frans ızca bütün 

okullarda zorunlu tutulmuş ingi lizce ve Almancanın da isteğe bağlı ola-rak 

öğretilmes i benimsenmiştir . ( Bkz.Demirel1 990: 7-10). 

Tanzimat devrinde yabancıl arın açt ıkların ilk özel yabancı okul 1863 

yılında eğitime başlayan Robert Kolej olmuştu r. Bu okul ilk önce Bebek'te Kırım 

Harbi s ıras ında Türklere yard ım etmek amacıyla gelen Amerika lı misyonerler 

ta rafından ufak bir evde New York'lu i ş adam ı Robert'in yard ımıyla açılmı ştır. 

2.2.2. Cumhuriyet Dönemi 

Bu dönem Cumhuriyetin ilan ed ildi ği 1923 yılından bugüne kadar 

geçen süreyi kapsamaktad ır. Cumhuriyet döneminde eğitim a l an ında yapılan ilk 

ve en önemli ad ım, 430 sayı lı ve 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat (Öğ

retiminin B irl eştirilmesi) kanununun çıkması olmuştur . Bu kanunla, Osmanlılar 

devrinde kalan medreseler kapatılmı ş yerine bügunkü oku llar açılmı ştır . Osman lı 

imparatorluğunun eğitim kurumlarında uzun süre yabancı dil olarak öğretilen 

Arapça ve Farsça bu dönemde kaldırı lmış ve yerin i batı dillerinden Almanca, 



68 

Frans ızca ve ingilizce konmuştur. Sadece imam Hatip liselerinin prog ramlarında 

Arapçaya yer ve rilmiştir. Ancak bu okullarda Arapça dersi meslek dersleri 

a ras ında yer almıştır . (Bkz . Demirel1 990 ). 

1956 yılına kadar, bir kı sım dersleri yabancı dille öğ reten tek lise, 

Galatasaray Lisesi iken bu yıldan itibaren kolej ad ıyl a (daha sonra l a rı Anadolu 

Lisesi) ve deneme amac ıyl a yeni tür okullar açılmaya baş l a ndı. (Bkz. Milli 

Eğ .Genç.Spor . B , 1986). 

2.3. Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri 

Bugüne gelinceye kadar yabanc ı diller eğitiminde farklı dönemler

de, diğer bilimlerin geli şmesine parelel olarak çeşitli yöntemlerin ortaya Ç !ktı ğ ı 

g örülmüştür. "Geleneksel dilbilgisi çevi ri yöntemi uzun süre yabancı dil 

öğretiminde kull a nılırken, 1930'!arda konuşma dilinin öğreti!mesine ağıriık 

verilmesi üzerine düzvarım yöntemi , daha sonra kulak-di! a lı şkanlı ğ ı yöntemi 

yayg ın bir şe ki ld e ku ila nıimaya , son y ı ll arda da il eti şimci yönteme yer veri lmeye 

ba şl a nnıiştır . "( Demirel1 990: 31). 

Yabanc ı dil öğ retimindeki belli baş lı yöntemler Demirei ( 1990:31)' 

inde be lirtti ğ i gibi 1982 yilında Avrupa Konseyi ile Milli Eğ itim Bakanlığ ının 

o rta klaşa düzenledikleri "Yabancı Dil Öğ retim P rog ramla rı" konulu seminerde 

s ı n ıfl and ırılm ı ştır . Bu yöntemler; 

1. Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi , 
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2. Düzvarm Yöntemi, 

3. Kulak-Dil Alışkanlığı, 

4 .B ili şse l Öğrenme Yakl aş ımı, 

5. iletişimci Yaklaşım, 

6. Seçmeli Yöntemdir. 

2.3.1. Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi 

Bu yöntem, Latince öğretiminin etkisiyle ge li ştirilmiş ve günümüze 

kadar kullan ılmı ş bir yöntemdir. Belli bir öğrenme kuramına göre gelişti

rilmem i şti r. Daha çok akla dayalı çözümlemeler, kural öğrenme ve karş ı 

laştırma lı ça lı şma l a ra yer verir.( Demirel 1982). Bu yöntemle konuşma be-

cersinin ge li ştirilmesine önem verilmez. 

Geleneksel yöntem olarak bilinen bu yöntemde genelde amaç 

di lden ana di line çeviri yapılıi. Ad ından da a nlaş ı l acağı üzere bu yöntemde 

dilbilgisine ağ ırlık verilir. Çeviri ile yabancı dil öğreti lmeye ça lı ş ılır. Bu yöntemin 

kullanım özelliklerini Demirel ( 1982 ) kı saca şu şeki ide s ıralar ; 

! .Dilin kuralları - gramer öğ retilir, 

2.ana dili kullan ılır, 

3 .baş lang ı çta cümle düzeyinde çeviri yapılır, 
4.0rta ve ileri düzeyde kolay klasik eserlerin çevirisi yapılır. 

Bu yöntem ile öğrencile rin sözcük dağarc ı ğı gen iş letilmeye ça lı şı lır . 

Konuşma beceri sinin ge li ştirilm esine pek fazla önem verilmez. Önemli olan 

gramer kura ll arın ın öğrenilmes i ve çeviri yapılmasıdır. Neuner ve Hunfeld 
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( 1993 : 19 ) dilbilgisi - çeviri yönteminin önemli iki noktasını dilbilgisinin ve 

çevirinin vurgulanmasında olduğunu belirtikten sonra ll Wer die Grammatik 

beherrscht, beherrscht die fremde Sprache. Wer korrekt übersetzen kann, zeigt 

damit, daf3. er die fremde Sprache wirklich beherrscht. ll ( Dilbilgisine hakim olan 

yabancı di le de hakimdir. Kim doğru çeviri yapabilirse, bununla yabancı dile 

gerçekten hakim olduğunu gösterir) demektedir. 

2.3.2. Düzvanm Yöntemi 

Bu yöntem, dilbi lgisi-çeviri yöntemine karşı bir tepki yöntemi olarak 

1950'1erde ortaya çıkmış , dünyada ve Türkiye'de çok yaygın bir şekilde kulla

nılmıştır ( Demirel 1990:33). Farklı bilim adamların ın görüş leri nden etkilenen bu 

yöntem, çağrışım, deneme - yanılma ve Gestalt görüş lerine de yer vermektedir. 

Düzvarım yönteminin başarıs ında , görerek öğrenme ve örnek!endirme önem-

lidir. Demirel ( 1990:36) bu yöntemin kullan ım özelliklerini kısaca aşağ ıda ki gibi 

s ıral amaktad ır: 

i. Dersler bir diyalog ya da kı sa bir fıkra an l atımiyla başlar, 

2. önce sözlü öğretim yapılır. Bu nedenle gramer ve yeni 
sözcükler söze! olarak öğreti !ir, 

3. sözcüklerin öğretim i, görsel araçlarla, tanını !ama !arla ya 
da pantomimle yapılır, 

4. dilbilgisi kuralları türnevarım yoluyla öğreti l ir , 

5. amaç dilin yoğun bir şeki lde kullanılmasına yer verilir, 
6. ilk bir kaç hafta telaffuz öğretimine ağ ırlık verilir. Yeni 

dilbilgisi yapıları öğretilirken sürekli dinleme ve tekrara 
yer verilir, 

7. sın ıf içinde ana dili ve çeviriye yer verilmez. 
8. öğ retmenin amaç dili çok iyi bilmesi ve konuşması 

istenir, 
9. okuma parçaları amaç dili konuşan ülkenin kültür ve 

yaşamıyla ilgilidir, 



10. öğ retmen merkezli öğ retim yap ılmasına karş ın 

öğ rencile rin derse aktif katılımı istenir. 
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Bu yöntem, öğ retilecek olan dil ile buna ka rş ılık gelen kavram ara

s ında dol ays ız bir bağ lantının kurulmas ını esas alır. Düzvarım yöntemi yabanc ı 

dil öğ renmenin ana dilini öğ renmeyle aynı şekilde gerçekleştiğ ini ileri sürer. 

2.3.3. Kulak-Dil Altşkanltğı Yöntemi 

Bu yöntem 1 940'1ı ve 50'1i yıllarda ortaya çıkmış ve davranı şç ı 

psikologlarla, yapı sa ı c ı dilbilimcilerin görüş lerinin etkisi a ltınd a ka lmı ştır. Bu 

yöntem kolej öğ rencilerinin yabanc ı di! öğ renme le ri için Fries ve Lada ta rafından 

ge li ştirilen Michigan Yöntemi ile yine Michigan Üniversitesi ta rafında n ge li ştirile n 

Ordu Yöntemi'nin bir benzeri olarak kabul edilmektedir( Demirel 1990 : 37). 

Bu yöntemin ortaya çıkı ş ında önemli katkıl a rı olan ya pısa ı c ı 

dilbilimcilerden Bloomfıeld, Brooks ve Lada'ya göre geleneksel dilbilgisi-çeviri 

yöntemi yabanc ı dil öğ retiminde etkili bir yol değildir . Bunun nedeni ise diiin 

doğa l öğ renme süiecinin önce dinleme ile baş l ad ığını daha sonra konuşma , 

k Id - d ' ' ! k . ' t .... hT rf 1 .. , o.,uma ve yazma o .ugun .an ı<.ayna K.anma .. taa!r. P-.yn ca OH!, ses_ ı.ım '-.ono.OJ!) 

yapıbilim (morfoloji) ve türncebilim (syntax)'den oluşan bir sistemdir ve bu siste

min oluşumu daha çok anlama ile ilişkilidir. Bütün diller fa rklı ve kendi içinde bir 

bütündür. Kulla nıl an dil sürekli değ iş im içinded ir. Dil öğ reniminde yazılı dilbilgisi 

a lı ştırma l a rını yapmak çok gerekli ve cümle ka l ı p l a rını iyi bir şekilde öğ renmek 

esastır ( Bkz. Demirel 1990: 37-42). 
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Bu öğrenme kuramına göre yabancı dil öğrenmede a lı şkanlıkl ar 

önemlidir. Alışkanlıkların olabilmesi için de tekrara, a lı ştırmalara ve pekiştirme

lere yer verilmelidir. Diğer bir deyişle bu yönteme göre dil öğrenme , Demirel 

(1990:38)'in de vurguladığı biçimde doğru cevapların pekiştirilmesiyle etki-tepki 

bağının kuvvetlenmesi sürecidir. Bu nedenle yabancı dil öğ renirken başlangıçta 

mekanik ve biçime dayalı çalışmaların ve a lı ştırma la rın yapılması esast ır . 

Yöntemin ilkeleri; 

1. Dil, yazma değil konuşmadır. 
2. Dil, bir dizi a lı şkan lıklar bütünüdür. 
3. Dil hakkındaki düşünceler değil sadece dil öğretilir. 

4. Bir dil, o dili anadili olarak konuşaniarın ne söylemeleri gerektiği 

değil, ne söyledikleridir. 
5. Diller birbirinden faklıdır. ( Moulton 1961. Çev. Demirel 1990 : 39). 

2.3.4. Bilişsel Öğrenme Yak/aş1m1 

Bilişsel öğrenme kururnlarından Ausubel ile ünlü dilbilimci Chomsky' 

nin görüşlerinin etkisiyle ortaya çıkan bu yakl aşım , davranışsal dil öğrenimine 

karş ı çıkıyor. " Chomsky,: "/ .. ./ Dil öğrenim ini bir alışkaniık ve koşullanma 

(şartlanma) sorunu değil yaraticı bir süreçtir, kişin in dışındaki tepkilerden çok 

akıl cı , zihinsel etkin l i ğ ini yansıtır./. .. f' demektedir. Bu görüş ile bilişsel öğrenme 

yönteminin temelini oluşturmuştur." (Demirel 1990: 42) 

Bilişse l Öğrenme Yaklaşımının Kullanım Özelliklerini Demirel (1982) 

şöyle s ıra l ar: 

1. Dil bir a lı şkanlık ge li ştirm e değil bilinçli olarak kuralları öğren medir. 
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2. Telaffuz öğ retimine ayrı bir öğ retim etkinliğ i olarak yer vermeye gerek 
yoktur. 

3. Özellikle duyduğunu anlama becerisinin geli şti rilmesine önem 
verilmelidir. 

4. Grup ça lı şmas ı ve bireysel eğ itim desteklenmelidir. 
5. Dilbilgisi kura ll a rı türnevarım ve tümdengelim yoluyla öğ retilme lidir . 

6. Dört temel beceri öncelik sonralık s ı ras ına göre değ il önemine göre eş it 

olarak ge liştirilmelidiL 

7. Anadilin kullanılmas ına ve çeviriye izin verilir. 
8. Herşey bir bütünlük içinde öğ retilmelid ir. ve gere ktiğ i zamanlarda görsel 

ve i ş itse l araçlardan ve diğer tekniklerden yara rlanılmalıdır. 

9. Ana ve amaç dilde ve her iki dilin kültüründeki yeterlilik ideal amaçtır. 

1 O.Öğ retmen ve öğ rencilerin tutumu, s ınıf- iç i etkileşim, iyi bir öğ renme 
ortamı için çok önemlidir. Öğ retmen, kesin yetkiyi temsil eden bir kişi 
olarak değ il, öğ renmeyi ko laylaştınc ı ki ş i olarak görünür. 

2.3.5. iletişimci Yaklaş1m 

ileti ş i mci yaklaş ımın temel a ld ı ğ ı görüş , dilin kurallardan daha çok bir 

i l eti ş im a racı olarak kullanılmas ı ile ilgilidir. Dilin ileti şim süreci içinde be!! i 

i ş l ev leri va rdır, bu i ş l evle r belli kavramların iletilmesi için ku llanılır . Bu görüş !e re 

ek olarak Demirel ( 1982 ) dilin yüzeysel yapı s ı yani gramer kurallarından çok 

dilin alt yap ı s ı, yani konuşmada kullanıl an kavramların öğ renilmes i ve kul

l a nı!mas ın önemli olduğunu belirtmektedir. Dilin iyi bilinmesi, i l eti şimi sağ lamak 

için çok önemlidir. Sözcükler ve türnceler kavramların a kta rı lmas ı için birer araç 

konumundad ırla r . Ancak burada şunu unutmamak gerekir; dilin kura ll arını iyi 

bilmek kullanılmas ını kolaylaştıraca ktır, yani il et i şi min yeterli l iğ ini sağ l ayacakt ı r . 

il eti ş imci yaklaş ımın kullanım özelikleri ( Demirel1 990: 46): 

1. Öğrenci için anlamlı olan sözlü ve yaz ılı iletişim etkinlikleirne ağ ırlık 
verilir, 

2. öğ retim öğ renci merkezidir, 



74 

3. öğretim etkinlikleri daha çok ka rş ılıklı diyalog , grup ça lı şmas ı, benzetim, 
problem çözme ve eğ itse l oyunlarla öğrenime dayanır, 

4. amaç dilde yazılmış ve günlük iletişimde kulla nılan özgün materyaller 
öğ retim için kullanılır, 

5. öğ retmenin hem anadilde hem de amaç dilde yeterli olmas ı istenir, 
6. öğretmenin rolü, öğ re ncile re amaçlarına uygun bir şekilde iletişim 

kurma larına yardımc ı olmaktadır. 

2.3.6. Seçme/i Yöntem 

Seçmeli yöntem veya bileşik yöntem, yöntemler karmas ı, ya da 

yöntem zenginliğ i olarak bilinmektedir. Öğ retmenin s ınıf içi etkinliklerinde her 

yöntemin iyi ta rafını öğ reteceğ i konuya göre kullanılabilmes idir. Örneğ in ; Sözcük 

öğ retiminde düzvarım yöntemini, konuşma becerisini kazand ırm ada kulak-dil 

a lı şka nlı ğ ı ve il etişimci yönteme ağ ırlık verilmesi gibi. Bu yöntemle hem s ınıf içi 

hareketlilik artacak, hemde yabanc ı dil öğ retmenle ri s ınıf içinde daha etkin 

olacaklardır. 

s ıra l a r : 

Demirel(1 990: 48) bu ya klaş ımın kullanım özelliklerini şu şekilde 

1.Di! öğ renimi an!amlı ve gerçek hayata dönük olmalidir, 
2.Çeviri özel bir dil becerisidir ve baş lang ı ç düzeyindeki öğ re ncile r 

için bir öğrenme yöntemi olarak uygun bir yaklaşım değ il d ir. Baş langı çta 

yararlı gibi görünsede uzun dönemde olumsuz etkilerden kurtarmak güç 
olmaktadır . 

3.Dil öğ retimi amaç dille yapılma lıdır. Gerektiğ inde anadile yer verilir, 

4.Mekanik tekrarlara ve yer değ i ştirme a lı ştı rma ia rına çok zaman 
ayrılmalı a nlamlı ve ileti ş ime dönük a lı ştırma lara daha çok yer 
verilmelidir. 

5.Yüksek sesle okuma ancak sözcük okumayı ilerletir, okud uğ unu 
6.anlama becerisini kazand ırmaz , ayrı ca düzgün konuşabilm e k için 

de ya rarlı değ ildir. 



cümleler içinde kullanılmalıdır. 

8.0kuma ve yazma becerilerinin gel i ştirilmes i geciktirilmemeli, 
öğrenci hazır olduğunda verilmelidir. Diğer bir deyişle, dört 
temel becerinin geliştirilmesi esas olmalıdır . 

9. Bir seferde tek bir yapı sunuima lı ve öğreti len , yapı tam öğre

nilmede diğerine geçilmemelidir. 
10.Herhangi bir ders ya da program uygulamasında ilk adım öğren

me gereksimlerinin ne olduğunu saptamak olmalıdır. 

11. Her dersten önce öğrencilere ne öğrenecekleri ve niçin öğrene
cekleri bildirilmelidir. 

12.Dil öğrenimi, öğ renci istemedikçe ve yeterli olmadıkça 
gerçekleşemez. Öğrencinin güdüieme düzeyi öğrencinin 
başarısını etkileyebilecektiL Bu nedenle güdüleme ile öğrenme 
aras ı nda doğrusal bir ilişkin olduğu unutulmamalıdır. 

13.Öğretim etkinlikleri basitten karmaşığa, somuttan soyuta, 
bilinenden bilinmeyene doğru olmalıdır. 

14.S ınıf içinde bireysel farklılıklar olduğu unutulmamalıd1r. 
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Seçmeli yöntemin uygulamada başarılı olabilmesi için yabancı dil 

öğretilmiyle ilgili genel ilkeler, tutumlar ve araştırma l ardan çıkan sonuçlar 

öğretmenler tarafından çok iyi bilinmesi ve uygu lanmas ı gerekmektedir. 

2.4. D! ğer Yöntemler 

Yabanc ı dil öğretiminde kullanılan belli başlı yöntemlerin yan ı s ıra 

günümüzde özellikle ,A.merika Birleşik Devietleri'nde yayg!n olarak kulian ılan kimi 

yöntemler de bulunmaktadır. Bu yöntemler; 

1. Lazanov'un Telkin Yöntemi 

2. Curran'ın Grupla Dil Öğ retimi Yöntemi 

3. Gattegno'nun Sessizlik Yöntemi 

4. Asher'in Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi (Demirel 1990: 50) 
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2.4.1. Telkin Yöntemi 

Bu yöntemin yabancı dil öğ retimine getirdiğ i en önemli katkı s ınıf- i çi 

il eti şimin rahat bir ortamda gerçekleşmesini sağ lamasıdır. Bu amaçla yabanc ı 

dil s ınıfl a rı rahat ileti şim kurulacak bir alana dönüştürülmekte ve en etkili ders 

a racı olarak da müzikten fayda lanılmaktadır. 

2.4.2. Grupla Dil Öğretimi Yöntemi 

Grupla Dil öğretimi Yönteminde öğ renme sürecının merkezinde 

öğ rencil e r va rdır. Bu yöntemle ders i ş i e nirken öğ rencile r s ınıfta bir daire 

o luştura rak otururlar ve S ınıf öğ retmeni bu dairenin dı ş ında bırakılır. Her öğ

renci için ya da gruplar için bir öğ renci danı şman-öğrenci olarak seçilir. Böylece 

öğ rencile r, danı şman öğ rencile rle kendi a ldıkla rı biçimde rahat il eti şim kurma 

şans ına sahip olurlar. Öğ rencilerin ana dilinde ya ptıkl a rı konuşma la r s ınıf 

öğ retmeni ta rafından amaç dile çevrilerek onlara yardımc ı olur. 

2.4.3. Sessizlik Yöntemi 

Bu yöntemle ders i ş i enirken öğ rencile r değ il, öğretmenle r de sessiz 

ka lırl a r. Öğrencile r yabanc ı dildeki cümle kalıpla rı tekrar etmezler, daha çok 

öğ retmenin rehberliği altında yapılan hareketlere uygun cümleleri düşünüp 

söylemeleri istenir. Temelde, bu yöntemin en önemli öze lli ğ i öğ rencile rin 

s ınıftak i hareketleri dikkatle izlenmesi, öğ retmenin ve s ınıf arkadaş l a rının 

söylediklerini dinlemesi ve bunlardan anlam çıkarmaya ça lı şmas ıdır. 
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2.4.4. Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi 

Bu yöntemle yabanc ı dil öğ retimi emir kipleri ile baş la r. Bu tür 

a lı ştırma l a r fiziksel tepkiye gerektirir. Diyaloglar yoluyla konuşma öğ retimi, 

ça lı şma ların sonuna doğru ya pılır. Öğrenci, öğ retmen ta rafından verilen emirlere 

fiziksel tepki yoluyla cevap vermeye ça lı ş ır . Öğ rencilerden hem bireysel hemde 

toptan tepkide bulunmala rı istenir. 

2.5. Yabanci Dil Öğretiminde Dört Temel Beceri 

Yacancı dil dersinin amac ı ; dil öğ renen kişiye dört temel beceriyi 

kazandırma ktır . Bu dört temel beceri şunla rdır : 

1. Dinleme ( Das Hören ) 

2. Konuşma ( Das Sprechen ) 

3. Okuma (Das Lesen) 

4. Yazma (Das Schreiben) 

Doyuran ( 1993:3 ) bu dört temel becerinin yanında yabanc ı dil 

dersinin sonucu olarak il etişim becerisinin geli ştirilmes inin önemini vurgu-layarak 

aşağ ıda ki çizelgede temel becerileri şu şekilde açıkl a r : 
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Çizelge: 2 Yabancı Dil Öğretiminde Dört Temel Beceri 

Dinleme Konuşma Okuma Yazma 

a lgılama üretici a l g ılama üretici 

becerisi beceri becerisi beceri 

sözlü aç ıklama- sözlü olarak Roman gazete Kendini yazılı 

l arın anlamı ( Tv kendini ifade etme ve kitaplardaki olarak ifade etme 

deki konuşma- dil bilgisel bilgi-yazılı ifadeleri anla- ( Mektup, rapor, 

lar,haberler, ler Yeterli kelime ma gibi seminer gibi) 

Radyo yay. vs. ) haznesi, aç ı k net ko-

nuşma biçimi 

Ancak Demirel (1 990 :1 07) bu becerileri kullanma s ıklığ ı yabanc ı dil 

öğrenme amacıyla doğru orantılı olduğunu ve son yıllarda kimi dilbilimciler 

Ya h::ıncı rlii r.g-n::>nm~ri~ i.ri ::ım::ır::ı ı n tg ıı n o lara k- hoi!'ı '"'uir hor-er"ıni..-, r.nroniJ....-.o.,.ine 
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ağ ırlık verilmesini vurgulad ı klarını belirtmektedir. Örneğ in, yabancı dili turistik bir 

gezide günlük il et i ş i mi kurmak amacıyl a öğrenen kişide sadece dinleme ve 

konuşma becerilerini geliştirmek önemli olmaktadır. Bunun yanında akademik 

ça lı şma yapan bir kişi için de daha çok okuduğunu anlama ve yorumlama 

becerisini geli ştirmek daha gerçekçi görülmektedir. Burada hatıri atılmas ı 

gereken önemli bir konuda; belli bir beceriye ağ ırlık verirken diğerleri 

ku ll an ılmayacak diye bir şey söz konusu değildir. Bu bağlamda doğal s ıra lama 
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ya da belli bir amaça yönelik s ıra lama ne şekilde olursa olsun dil becerilerini tek 

tek değ il de birlikte entegre bir şekilde geli ştirmek en doğru ve uygun yöntem 

o l acaktır . 

2.5.1. Dinleme 

Dinleme öğ retiminde amaç, öğ rencilerin amaç dildeki sesleri 

tanımas ı, bir bağ lam içinde yer alan vurgulama ve tonlama ların neden olduğ u 

anlam değ iş ikliklerini farketmesi ve en önemlisi de konuşmacıdan gelen mesajı 

tam ve doğru olarak a nlamas ını sağ l ama ktır. ( Demirel 1990:108 ). Burada 

konuşmacıdan gelen mesajın tam ve doğ ru olarak anlaş ılmas ı da ileti ş im 

kurulmasında ki amaca bağ lı olmakla birlikte, konuşmacı ile dinleyicinin ortak 

yaşa ntıl arının çokluğuna ve ayn ı toplumsal ve kültürel ortamdan ge li ş i e rine göre 

önem kazanmaktadır. Amaç, sadece dinleme değ il aynı zamanda duyulanı 

a nlamaktır . 

2.5.2. Konuşma 

Yabanc ı dil öğ retiminde genel amaçlardan biri, belki de en önemlisi 

öğ rencile rin öğ rendikle ri amaç dili a nl aş ılır ve doğ ru bir şekilde konu

şabilmesidir. Özellikle soru-cevap tekniğ inin kullanılmas ında , ikili ya da grup 

ça lı şma la rında , a l ı ştırma l arın yapılmasında s ık s ık konuşma öğ retimine yer 

verilmektedir. Ancak konuşma becerisinin kazanılmas ı için dilin kura ll a rını yani 

dilbilgisini ve telaffuzu iyi biimenin ge rekti ğ i vurg ulanmaktad ır. Ayrıca sözel 

olmayan kimi davranı ş la rı da öğ re ncil e rin bilmeleri gerekmektedir. Bu bağ-
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larnda yabancı dildeki ses ve sözcüklerin doğru olarak kullanılmasını 

gerçekleştirmek çok önemlidir. 

2.5.3. Okuma 

Okuma, bi li şsel davran ı ş l arla psikomotor becerilerin ortak ça lı şma

sıyl a yazılı sembollerden anlam çıkarma etkinliğidir. Okuma işi gözlerin ve ses 

organ larının çeşitl i hareketleri ve zihnin yazılı sembolleri anlamasıyla oluşur. 

( Demirel1 990: 119 ). Okumanın belirli özell ikleri bulunmaktadı r. Bunlardan ilki 

okunan metinden doğru anlamların çıkarılm asıdır. Eğer kişi bir metni oku

duğunda anlam ç ı karamıyorsa, bu okuma deği ld i r sadece sözcükleri telaffuz

dur. Bundan dolayı özellikle yabancı öğretiminde bu tür okumalar belli sözcük

leri seslendirmenin ötesine geçemez. Sadece sözcükleri doğru telaffuz edebil

mek amacıyla okumak gerçek anlamda okuma değildir. S ınıf içinde çeşitli etkin

liklerle ( sesli, sessiz okuma gibi) bu beceri geliştiri lmeye çalı ş ılır. 

2.5.4. Yazma 

Yabancı dil öğretiminde , dört temel dil becerisi zincirinin son halkası 

olarak "yazma becerisi" bulunduğu kabul ed ilmekte ve belki de bu nedenle bu 

becerinin geli ştirilmesi sona kalmaktadır. Kimi yabancı dil öğretmen l eri de yaz

mayı sın ıf içi öğretim etkin li ğ inden çok s ınıf dışında bir ödev olarak değerlen

dirmektedir. (Demirel 1990: 127). 
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Bu becerinin geliştirilmes i dil öğ retiminde sözlü i l eti şim kadar önemli 

olmakta ve bu becerinin ge li ştiri lmesine diğer becerilere verilen önem kadar 

önem verilmesi gerekmektedir. Çünkü yazmadaayrı bir i leti şim aracıdır ve en az 

sözlü il eti şim kadar kullan ılmaktadır . 

2.6. Yabanci Dil Öğretiminde Temel ilkeler 

Genel anlamı ile ilke; temel düşünce (prensip) (Türkçe Sözlük -

1993) demektir. Yabanc ı dil öğ retiminin de temel ilkeleri (prensipleri) vard ı r . Bu 

temel ilkeleri şöyle s ı ra l ayabiliriz : 

1. Dört Temel Beceriyi Geli ştirme 

2. Öğ retim Etkinliklerini Önceden Planlama 
3. Basitten Karmaş ığa , Somuttan Soyuta Doğru Öğ retme 
4. Görsel ve i ş itse l Araçla rı Kullanma 
5. Anadilini Gerekli Durumda Kullanma 
6. Bir Seferde Bir tek Yapıyı Sunma 
7. Verilen Bilgilerin Günlük Yaşama Aktarılmasını Sağ lama 

8. Öğrencilerin Derse Daha Etkin Katılma larını Sağlama 
9. Bireysel Farklılıkla rı Dikkate Alma. 

1 O. Öğrencil e ri Güdüieme ve Cesaret!endirme 
(Demirel 1990 : 23-26). 

Bu bağ l amda yine Demirel (1 990 :23) s ı n ı f- i ç i yabanc ı dil öğ retim 

etkinliklerinin başa rı s ı nın, büyük oranda temel alınan ilke ve yöntemlere bağ lı 

olduğ unu belirterek öğ retme-öğ renme sürecine ili şkin ilke ve yöntemler s ınıf- i çi 

uyg ulama la rı etki lediğ i kadar eğ itimin nite li ğ ini de etkilediğini vurg ul amaktad ır. 

Demirel'in bu görüşüne katılmamak o l anaks ızdır. Çünkü yabanc ı dilin öğ retild i ğ i 

ortamda (Burada s ınıf) bu ilkelere ne kadar dikkat edilirse başa rıda o oranda 
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yüksek o lacaktır. Aşağ ıda s ıras ıyl a yabancı dil öğ retiminde temel a lınan ilkeler 

açıklanmaya ça lı ş ılmıştır . 

2.6.1. Dört Temel Beceriyi Geliştirme 

Dinleme - anlama, (Hörverstehen), konuşma (Sprechen) okuma -

anlama (Leseverstehen) ve yazma (Schreiben) becerilerinin geli ştirilmesi 

yabancı dil öğ retimi için çok önemlidir. Zaten (Demirel 1990:23)'de dilin, bu dört 

temel becerinin i ş l evse l bütünlüğünden oluştuğ unu vurg ulamaktadır. Yabanc ı dil 

öğ retilirke n dili il eti şim arac ı olarak kullanmayı öğ renecek ki şinin bu temel 

becerileri de ge l i ştirmes i ve öğ renmes i gerekmekted ir. Ya lnız okullard a bu 

becerilerin geli ştirilmes ine fa rklı farklı ağ ırl ıkl a r verilebili r. Örneğ in, Turizme 

yönelik okullarda " konuşma" becerisine ağ ırlık ve rilebi leceğ i gibi . 

2.6.2. Öğretim Etkinliklerini Önceden Planlama 

"Öğ retim etkinlikleri; yı ll ık, ünite ve günlük ders pl a nl a rı olmak üzere 

üç aşamada pla nl anmalı d ır . " (Demirel 1 990:24).Öğrenci ka rş ı s ına ç ı kacak 

öğ retmenin önceden kendisini derse hazıriamas ı gerekmektedir. Aksi takdirde 

dersin i ş len iş i ve kontrolü sağ l amas ı g üçleşecektir. P l a ns ız ders etkinlikleri öğ

retim seviyesini d üşürecek ve öğretmenin aktivitesini aza ltacaktır . 
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2. 6.3. Basitten Karmaş1ğa, Somuttan S oyuta Doğru Öğretme 

Kendi ana dilimizi öğrenirken bile önce 

başladığımız düşünülürse, yabancı dil öğretiminde de 

basit cümlelerden 

basitten karmaşığa 

giden bir yolu izlememiz gerektiği an l aşı lır . Zaten öğrenmede temel olan 

basitten karmaşığa ve soyuttan somuta doğru olmaktadır. Kolay ve somut 

kavramlardan başlayı p zor soyut sözcükleri öğretmeli. 

2.6.4. Görsel ve işitsel Araçlan Kullanma 

Yabanc ı dil öğretiminde görsel ve işitsel araçlar kullanma öğretimin 

daha etkili olmasın ı sağ lamaktad ır. Demirel(1 990:24) görsel araçların , öğretilen 

sözcüklerin kavramların ve cümle yapılarının daha kolay ani aşılmas ına yardım

c ı olduğunu; i ş itse l a raçlarında doğru dil a iı şkanlıklarının kazanılmasında ve 

tekrar a lı şt ırmalarının yapılmasında etkili olduğunu belirtmektedir. 

2.6.5. Ana Dili Gerekli Durumlarda Kullanma 

Yabancı dil derslerinde karşı l aşı l an güçlüklerden bir tanesi de 

öğ renci l erin sürekli olarak -zorl andıkl arı anda - ana dilini kullanmak iste

meleridir. Ancak yabancı dil derslerinde öğrenci lerin öğrenilen dili daha çok 

kullanmaları ve duymaları istenmektedir . Öğretmen öğrencileri ni sürekli yaban

c ı dili kullanmaya zorlamalı. Fakat başlangıçta ana dili kullanımına izin verilse de 
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ileriki aşama l arda bundan vazgeçmeli . Ana dil sadece gerekli durumlarda 

kullan ıl ma lı. 

2.6.6. Bir Seterde Bir Tek Yapiyi Sunma 

"S ınıf- i çi uygulamalarda ,her seferinde bir tek sözcüğü ,sorunu ya da 

cümle yap ı s ını öğ retmek temel ilke o lmalı d ı r " (Demirel 1990:25). Yabanc ı dili 

öğ renen bir öğ renciye aynı anda birden çok sözcüğü , sorunu ya da cümle 

yap ı s ını öğ retmeye kalkı şmak karı ş ıklı ğa neden o lacağ ından öğ renmeyi olum

suz yönde etkileyecektir. Öğ renci, bir konuyu tam öğrenmeden başka bir ko

nuya da geçilmemelidir. 

2.6. 7. Verilen Bilgilerin Günlük Yaşama Aktanlmasim Sağlama 

S ınıf içerisinde öğ retilen bilgilerin günlük yaşama aktarılmas ın ı 

sağ l ama lı d ır öğ retmen. Yabanc ı dil dersinde i ş i e nil en konulara verilen örnek

lerin günlük yaşamdan verilmesi öğ retimin ka lı c ı olmasını sağ l ayaca kt!r. Bu .Ay

nı zamanda öğ rencinin ilgisini de çekecektir. 

2.6.8. Öğrencilerin Derse Daha Etkin Katilmalarmi Sağlama 

Yabancı dil dersinde öğ rencile rin derse daha aktif olarak katılmas ı 

öğ retimin başarıs ını olumlu yönde etkiliyecektir. Demirel(1 990:25)de tekrar 

a lı ştırma l a rı, soru - cevap, rol yapma, grup ta rtı şmas ı, ikili ve üçlü ça lı şma l a r, 
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benzetim gibi tekniklerle öğ rencilerin derse daha etkin katılma larının sağ lan

mas ı ge rektiğ ini ifade etmektedir. 

2.6.9. Bireysel Farkliliklan Dikkate Alma 

Her öğ rencinin ilgi, yetenek ve öğ renme hızl a rı birbirinden farklı 

o lduğ u bir gerçektir. Öğ retmen bu gerçeğ i göz önünde bulundurma lı d ı r. Örne

ğ in; baz ı öğ rencil e r çok hızlı öğ renirken baz ıla rı daha yavaş öğ renmekted ir. Baz ı 

öğ rencile rin konuşma becerisi iyiyken baz ı s ı n ın yazma ve dinleme bece-risi 

daha iyi olmaktad ır . Bu gibi fa rklılıkla rı bilen öğ retmen s ımfa hareketlilik getirmeli 

ve öğ renme ortamını zenginleştirme lid ir . Öğ rencil e ri n durumunu göz önünde 

bulundurularak öğ retim seviyesini ona göre ayarlamalı d ır. Öğ renci l e rin zihinsel . 
ve bedensel ge li ş i mle ri dikkate alınma lı ve ona göre davranılma !ıdır . 

2.6.10. Öğrencileri Güdüleme ve Cesaretlendirme 

"Güdüleme başarıyı olumlu yönde etkilemektedir . Her derse baş la

madan önce, öğ rencile ri öğ renmeye karş ı güdülemek öğ retmenin en önemli 

görevlerinden birisidir " (Demirel (1 990:26). Öğretme n , öğrenci iie öğienilecek 

konu a ras ında bir ili ş ki kurma lıdı r. Bu ili ş ki kuru lmadan, öğ renci konuya motive 

edilmeden derse baş l anırsa , derse katılım d üşük o l acağ ından öğ rencinin dikkatı 

dağ ıl acak ve öğ renme başarı s ı düşecektir. Öğretmenin öğ rencile ri 

cesaretlendirmesi onla rın kendilerine gQvenini a rtıracak ve derse ilgisi yüksek 

o l aca ktır. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YABANCI DiL DERSi VE ÇEViRi 

Yabancı dil dersi ve çeviri konusu yılla rdır bir çok bilim adamının 

kafas ını meşgul eden bir gerçektir. Yüzyılımızda bu konuya daha geni ş pers

pektiflerden bakıla rak ele alınmas ı düşünces i ortaya atılmı ş. Eski bir konu 

olmasına rağmen hala ta rtı ş ılma ktadır. 

3.1. Yabancı Dii Öğretiminda Amaç ve Araç Çeviri 

Öneellikle amaç ve araç çeviriden ne a nl aş ıldığı üzerinde d urulma-s ı 

gerekir. Cemal (1978 : 45)'e göre amaç çeviri:"Doğ ru olan çevirinin kendisi-

ni öğ retmeyi amaçlayan bir öğ retim yöntemi" dir. Araç çeviri ise; " Yabancı Dil 

öğ retiminde bir araç olarak çeviriden ya ra rl anılmas ı" o l ayına denir. Konumuz 

gereğ i daha çok araç çeviriyi ele a l acağ ız . Çeviri bir öğretim amac ı olarak değ il; 

öğ retim aracı olarak kull anılır yabanc ı dil öğ retiminde.Amaç ve araç çeviriyi 

.:\na · · oıu ;j iır'"!rs ; -: • 
i 1fi . ~ ( l. 1. . . ... 
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birbirinden ayırmak Cemal ( 1978 : 45)'e göre hiç kuşkusuz o lanaks ı zdır. Ancak 

ara larındaki örgensel bağ lılı ğ ı korumak koşuluyla , öğ retimde çevi rinin bu iki 

i ş l evini ayrı ayrı ele almak, bugün batının bilim kurumlarında yayg ın bir 

uygulamaya dönüşmüştür . 

3.1. 1.Amaç Çeviri 

Amaç çeviri; çevirinin kendisinin öğ retmesiyle ilgilidir. Yani çevirinin 

bir öğ retim konusu olarak ele alınmas ı ve kuramsal olarak incelenmesidir. 

Çeviri kuramı ça lı şma l a rının ilk kez 19. yüzyılda çıktı ğ ını belirten Cemal 

(1 978:46) çevirinin gerek yüksek öğ retim ku rumlarında , gerekse başkaca 

bağ ıms ız kurumlarda bir amaç, bir öğ retim konusu olarak ele a lınmas ı ve 

i ş lenmesinin yüzy ı l ımızın ikinci çeyreğ inden bu yana ge li şme sürecine oturmuş 

bir olgu olduğunu ifade eder. Çevirinin kuramsal yönden ge li şmes i ve öğ retim 

konusu olmas ı yüzyıllardır süregelen -bilinçli veya bi iinçs!z-çeviri uyg ulama la rı 

sayesinde oluşmuştur.Artık çevirinin toplumların ve kültürlerin ge li şmesinde 

önemli bir yeri olduğ u açık bir gerçektir. 

Kı saca amaç çevirinin vermek istediklerini Cemal (1 978:46-47) şöyle 

s ıraliyo r: 

1- Çevirinin ne olduğunu ortaya koymak; 
2- Çevirinin temel ilkelerini ve sorunlarını göstermek. Burada 

temel ilke ve sorun dediğ imiz zaman aniatılmak istenen, 
hangi dilden hangi dile yapılırsa yap ıls ın ka rş ılaş ılan ortak 
sorunların çözümünü sağ layabilecek ortak ilkelerdir. 

3- Çeviri uğraş ı a çı s ından bilinmesi kesinlikle gerekli "kom
ş u da lla rı" tanıtmak ve çeviri için bunlardan ne 
ölçüde yara rl a nab ileceğ ini göstermek. 
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Yukarıda sayılan noktalar dı ş ında , amaç çevrinin erekleri arasına 

girecek daha pek çok konu vardır. 

3.1.2. Araç Çeviri 

Amaç çeviride olduğu gibi, çeviri burada öğ retim amacı, öğ retim 

konusu değ il bir öğretim aracıdır. Yani çeviriden yabancı dil öğ retiminde bir araç 

olarak ya ra rlanılmas ı amaçlanmaktadır . Yabanc ı dil öğretiminde çevirinin en 

etkin dil kull andırma araçlarından olduğ u gerçeğ ini vurgulayan Cemal (1 978:47) 

çeviri a racının yabanc ı dil öğ retiminde kullanılmas ıyl a (Yabancı dil öğretiminde) 

vanlmak istenen amaçla rı şöyle belirtiyor: 

1. Öğ rencinin her iki dil a rasında "g idiş-ge li ş " yoluyla, her iki dilin kullanımı ve 
bu kulla nımla r arasındaki ayrımla r konusunda somut tasarımlar edinmesi. 

2. Yabanc ı dilin dilbilgisi kurallarına iliş kin olarak ve rilm i ş bilgilerin özellikle 
ana dilden yabanc ı dile yapılacak çevirilerin yardımıyla somut 
örnekleiden yansımas ı. 

3.Yabanc ı diideki bildirimin anlam yükünden birşey yitirmeksizin - yada 
"elden geldiğ ince yitirmeksizin" - ana dile getirilebilmesi amacıyla öğrencinin 

ana dilinin tüm olanakla rını, bu dilin anlatımını koruyarak zorlamaya a lı şmas ı. 

Cemal (1 978 : 48) bu son rnaddede vurg ul a narı i ş l evi çok yönlü bi r 

yap ı taş ımas ından ötürü, araç olarak çevirinin belkide en temel i ş l evi o ld uğunu 

belirtir. 

Çakır (1 994a:24)' da öğ rencinin öğrend i ğ i yabanc ı dilden Türk-çeye 

çeviri yaparken kendi ana dilinin zenginliklerini bulmaya yönelik bir yöne 

g irmi ş o l acağ ını; başka bir ifadeyle her iki dil a ras ında eşdeğerlili ğ i sağ lama 

çabas ının yabanc ı dil öğ renimine sağ lıyacağ ı katkının yanı s ıra , öğ renciyi kendi 

diline götüren bir yol olma özelliğ ini de kazanacağ ını belirtmektedir. Yine bu 
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bağlamda Schulte ve Biguenet ( Aktaran: Kocaman 1994: 42 ) de çeviri süreci 

yoluyla kişinin kendi dilini daha derinden kavrayacağını, yabancı dilin 

sözcükleriyle etkileşim kişinin ana dilini geli ştireceğini, kaynak dildeki kimi 

eğretileme le re eşdeğer bulmak için çevirmen olağan olarak genel kullanırnın bir 

parças ı olmayan sözcükler bulmak zorunda ka la bileceğini belirtir. 

3.2. Yabanci Dil Dersinde Çeviri 

Yabancı dil dersinde çeviri uygulama l a rın a yer verilmeli mi, verilme

meli mi ta rtı şmas ı nın dı ş ında yabanc ı dil dersinde çeviri nas ıl ve hangi ortam

larda, hangi seviyede yapılma lı sorusuna açıklık getirmeye ça lı şmak daha 

yerinde o laca ktır. Çünkü ne kadar da teorik olarak yapılmamas ı yönünde 

görüş le r ağ ırlıklı olsa da, uygulamalara ba kıldı ğ ı zaman çevirinin yabanc ı dil 

dersinde kulla nıldığı görülmektedir. Ülkemiz açı s ından düşünüldüğü zaman, 

çevirinin üniversitelerde yabanc ı dil derslerinde, yabancı dil bölümlerinde, orta 

öğretimde çeşitli durumlarda -bilinçli veya bilinçsiz olarak - yapıldığı bir ger

çektir. 

Jager (1981: 61) yabanc ı dil dersinde çeviriden yara rla nılıp ya ra rl anılmayacağ! 

ta rtı şmas ının temelinde üç neden bulunduğunu belirtm.ektedir. · 

1. Çevirmek ve çeviri kavramlarının fa rklı yorumlanmas ı, 

2. Ana dilinin yabanc ı dil üzerindeki etkisi ile ilgili fa rklı va rsayımla r 

ve bu etkinin ortadan kaldırılmas ı için ortaya konan fa rklı yollar, 
3. Yabanc ı dil dersinde takip edilecek fa rklı amaçla rın bulunmas ı. 

Çevirinin farklı ta nımlarının bulunduğunu birinci bölümde vurg ul adık 

ve çeşitli bilim adamlarının (Oettinger, 1963; Wilss, 1977; Vard ar, 1978; Göktürk 
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1986 ; Koller, 1992 vd .) görüş lerini aktarmaya çalı ştık. Diğer iki noktada vurgu

lananlar ayrı bir önem taşımaktadırl a r. Özellikle Yabancı dil dersinde farklı 

amaçla rın bulunmas ı, amaca göre fa rklı yöntem ve tekniklerin kullanılmas ı 

çevirinin yabanc ı dil dersinde kullanılmas ı ile ilgili ta rtışma l a rın boyutunu 

ge ni ş letmektedir. Ancak belli s ınırl ama l a rla yabancı dil dersinde çeviri yapıl 

mas ı konusunda çoğu bilim ad amı (Sepp, 1973; Bausch, 1977; Erdei, 1979; 

Königs, 1981; Jager, 1981; Ettinger, 1989; Krings, 1991 vd.) aynı görüşü pay

l aşmakta la r. 

Yabancı dil dersinde ya pılacak çeviri uygulama la rının çe rçevesını 

o lu ştururken genel olarak dikkate alm amız gereken önemli noktalar bulunmak

tadır. Bunlar; 

1- Öğretilen yabanc ı dilin durumu, 

2- Eğitim seviyesi ve eğitim kurumları, 

3- Hedef grup ve seviyesi, 

4-Yapılacak çeviri uygulama l a rı ve materyal. 

3.2.1. Öğretilecek Yabanct Dilin Durumu 

Çevirinin yabanc ı dii dersinde kull anılmas ı öğretilen yabanc ı dille 

bağ l a ntılı düşünülmes i gerekir. Öğ retilen yabanc ı dilin kullanılmas ına bağlı 

olarak yabanc ı dil dersinde çeviri uyg ul ama l a rına yer verilir. Günlük il eti şimde 

kull anılmayan ya lnızca bilim dili olarak kull a nılan dillerin öğretilmesinde çeviriye 

daha çok ağ ırlık verilir. Örneğ in ölü dil olarak nitelenen Latincenin öğ retiminde 

çevırıye , ingilizce, Almanca gibi günlük il eti şimde kullanılan dillerin 

öğretimindekiden daha çok yer verilir. Eğer ki, öğ renilen dilin konuşulduğ u bir 



91 

topluluk yok ise bu durumda yabancı dilde geliştirilmes i düşünülen dört temel 

beceriden konuşma becerisine daha az ağ ırlık verilmesi gerekir. Çünkü iletişim 

kurmaya pek gerek kalmaz. Bunun dışında başka nedenlerden dolayı dili 

kullanan insanlarla il eti ş im kurmak zor olabilir. 1991 yılına kadar Rusya'ya 

gitmek ve oradaki insanlarla ileti şim kurmak oldukça zordu. Rusça öğrenenler 

için olumsuz bir durumdu bu. Çünkü öğrend ikleri yabancı dili günlük konuşma 

ortam ında o dili ana dili olarak konuşan insanlarla kullanamıyorlardı. Bu 

durumda Rusça öğrenenler için konuşmanın dışındaki diğer beceriler okuma, 

anlama, yazma önem kazan ıyordu . Genelde öğrendikleri dil hakkındaki bilgileri 

kitaplar, dergiler, gazeteler ve televizyon aracılığı ile öğreniyorlardı. 

Ülkeler arasındaki çoğrafı uzaklıkla birlikte siyasi , ekonomik ve poli

tik ili şkil er de yabancı dilin öğretimi açısından önemlidir. ingi lizcenin bütün 

dünyada yaygın bir şekilde yabancı dil olarak öğretilmesi buna güzel bir örnek

tir. Ülkemizde ağ ırlıklı olarak batı dilleri (ingilizce, Almanca, Fransızca gibi) 

yabancı dil olarak öğretilnıektedir. 

3.2.2. Eğitim Seviyesi ve Eğitim Kurumlan 

Yabancı dil dersinde çeviri yapılıp yapılmaması seçilen yabanc ı dilin 

durumu ile ilgili o lduğu gibi eğitim seviyesi ve kurumlarıyla da ilgilidir. Yüksek 

öğretim ve orta öğretimde verilen yabanc ı dil derslerinde belli ölçülerde çeviri 

yapılmaktadır. Özellikle yabancı dil öğretmen i yetiştiren yabancı dil bölümlerin

deki yıllık proğramlarda dile ve dilden çeviriye yer verilmektedir.( Örneğin; 

Anadolu Üniversitesi Eğ itim Fakültesi Yabancı Diller Eğ itimi Bölümü). Ancak 
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yabancı dil dersinde çeviri uygulamalarından her seviyedeki eğitim kurumu 

farklı farklı yararlanmaktadır. Ve bu bağlamda yapılan her seviyedeki çeviri 

uygulamalarının amaçları farklı farklı olacaktır. 

3.2.3. Hedef Grup ve Seviyesi 

Yabancı dil dersinde çeviri uygulamalarına yer verirken dikkat 

edi lmesi gereken diğer bir nokta da hedef gruptur. Yabancı dil dersi kime 

yöneliktir ? Yabancı dili öğrenen grup çocuklardan mı, gençlerden mi, yoksa 

yetişkinlerden mi oluşuyor. Vurgulanması gereken bir noktada hedef grubun 

yabancı dili öğrenmedeki amacı nedir. Yetişkinlerden oluşan ve ticari yazışma

lar için · yabancı dil öğrenen bir grubun dersinde çeviriye yer vermekle, turist 

rehberliği yapmak için yabancı dil öğrenen grubun dersinde çeviri uygulama

l arına yer vermek farkl ı ağ ırlıklarda olacaktır. Bu bağlamda hedef grubun 

motivasyonu yabancı dilin öğrenilmesi açı s ından çok önemlidir. 

Yabancı dil dersinde çeviri uygulamalarına yer vermek, yabancı dil 

öğrenen grubun seviyesine bağ lı dır. Yabancı dil öğ renenle r yeni başlayan l ar mı 

yoksa ileri seviyede yabancı dil bilgisine sahip olanlar m! ? Bu durum göz önüne 

a lınarak çeviri uygulamalarına yer verilmelidir. 

3.2.4. Yapilacak Çeviri Uygulamalan ve Materyal 

Yabancı dil dersinde yapılan çeviri uygu lmaları bir tür a lı ştırma biçimi 

ve temel becerileri geliştirmek için bir araç olarak kullanılır . Burada çeviri 
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yeteneğinin ge liştirilmesi amaçl anmamaktadır . Zaten bu konu çeviri eğitiminin 

konu a lanına girmektedir. Bu konuya Bausch (1 977) açıklık getirerek alı ştırma 

olarak çeviri ile çeviri becerisini kazandırmanın farklı şeyler olduğunu sistema-tik 

olarak bibirinden ayırdı. Alıştırma biçiminde yabancı dilde yapılacak çeviriler; 

yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılır. Yazılı çevirilerde dilden ve dile çeviri 

yapılabileceğ i gibi belli bir konu çerçevesinde güdümlü çeviri de yap ılabilir . 

Yabancı dil dersinde sözlü çeviriden şu şekilde yararlanılabilir: 

1- Metin hemen sözlü olarak çevrilir. Anında sözlü çeviri . 

2-Ana dilinde yapıl an konuşma l a r çevrilmeye ça lı ş ılır. Ya da bu iki 

maddenin varyasyonla rı üzerinde durulur. Yabanc ı dil dersindeki 

durum ve seviyeye göre bunlardan biri veya hepsi geçerlidir. 

Yabanc ı dil dersinde ya pıl an çeviri uyg ulama l arında kull a nılacak 

materyallerin, yani metinlerin seçilmesi de ayrı bir önem taş ıma ktad ı r. Ya pılan 

. çeviri a lı şt ırma la rını oluşturacak olan metinlerin edebi metinlerden çok günlük 

ileti ş imle ilgili metinler olmas ı gerekir. Çünkü edebi metinlerin çevrilebilirliğ i 

oldukça güç olmaktadır. Edebi metinlerin uslubu, değe r! ve d!!i günlük i! e t~ ş~m 

metinlerine göre daha a ğır ve çevrilmesi zordur (bkz. birinci bö!üm). Yabanc ı di!! 

öğ rene nle r belli bir şairin, edebiyatemın yazmı ş o lduğ u eserin uslubunu, dilini 

öğ renmeyecek aksine yabanc ı dilin genel ve sistematik kull anımını öğ rene

cekler. 
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3.3. Ölçme Aract Olarak Çeviri 

Demirel (1 990: 133) yabancı dil öğ retiminde kullanılan ölçme teknik

leri a rasında çeviriyi de belirtmektedir. Ülkemizde üniversiteye giri ş s ınavların-da 

(ÖYS) yabanc ı dil sorularının bir kı smı dile ve dilden çeviri ile ilgilidir. ( Bkz. 1995 

ÖYS S ınav Soru Kitapç ığ ı) . Bunun dı ş ında Kamu Personeli Dil S ınavı (KPDS) 

sorularının yine bir bölümü dile ve dilden çeviri ile ilgilidir. Ayrıca çoğu resmi ve 

gayri resmi kuruluşun personel alımında yaptı ğ ı yabancı dil s ınavl arında dilden 

veya dile çeviri sorula rı sorulmaktadır . Yabanc ı dil dersinde ölçme aracı olarak 

kulla nıl an dile ve dilden çevirinin büyük bir titizlik ve dikkatle yap ılmas ı 

gerekmektedir. Günlük hayatrta bu kadar yayg ın kull anıl an çevirinin yabanc ı dil 

dersinde araç olarak kullanılmas ı olumlu sonuçlar verebilecektir. 

3.4. Yabancı Dil Ders inde Çeviri Aliştirma/an (Uygulama/an) 

· Yabancı -dil dersinde belii s ınırlılıkla r ve şa rtl a r içerisinde dile ve 

dilden çeviri yapılabiieceğ i bilinmektedir. Bu çevirilerin aiı şt : ma biçimde ya pıl 

mas ı en fayda lı yollardan bir tanesidir. Yabancı dil dersinde yazılı bir kaynak d!l 

metni yaz ılı bir erek dil metnine akta rıl acağ ı gibi bunun tersi de ya pılabili r . 

Bunun dı ş ında yazılı bir kaynak dil metni sözlü olarak erek dile çevrileceğ i gibi 

tersi de mümkündür. Ayrıca sözlü çevi riler de a lı ştırma uyg ulama l a rında kulla

nılabilir . Ancak çeviri uygulama la rını s ınıf içeri sinde yaptıracak kişinin ( öğ ret

men) çeviri o l ayını iyi bilmesi gerekir. Bu bağ lamda yabanc ı dil dersinde olumlu 

sonuç verecek çeviri uyg ulama l a rı (a lı ştırma l a rı) şöyle s ıra l a nabilir : 



1- Dilden Çeviri Alıştırmaları, 

2- dile Çeviri Alıştırmaları, 

3- sözlü Çeviri Alıştırmaları. 
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Dilden çeviri a lı şt ı rma l a rı Ettinger ( 1989: 205) 'in de belittiği gibi ana 

dilde ve yabancı dildeki bazı dilbilgisi kurallarında görülen sapmal arın ortaya 

konmasında faydalı olur. Ayrıca dilden çeviri alıştırma l a rı öğ renenlerin dilsel 

yapıları tanımasına yard ımc ı olur. Genelde sözcük dağarcığının gen iş letilmesi 

ve konunun an iaşı lıp an i aş ılmad ı ğı nı ölçmek için kullanılır. 

Dile çeviri a lı ştırma l ar ı, karşılaştırılmal ı çeviri a lı şt ırm a l a rını ve dile 

çevırı alı ştırma l arı nı kapsar. Karşılaştırmalı olarak yapılan dile çeviri a lı ştır

maları sözcük, sözdizimi ve deyimierin aktarı lmasında yararlı olur. 

Yabancı dil dersinde sözlü çeviri al ı ştırma lar : an l arn l arın aktarılm a

sında kullan ılab ilir. Yabancı dil dersinde öğrencilere açıkl anmas ı ve anlatilmas ı 

zor olan soyut kavram la rı an l atırken yabanc ı dildeki açıkl amal arın yan ında ana 

dilinde söziü olarak sözcüklerin, deyimierin karş ılıkl arını verme şeklinde sözlü 

çeviri uygulamaian yap:labilir. Sözlü çeviri a l! ştırma l arında öğ renciiei çeviri 

yaparken kendi di llerine hakimiyetierini görecekleri gibi diğer dilin de zorluklan 

konusunda bilgilendirilebilirler. 



SONUÇ VE ÖNERiLER 

Yabancı dil dersinde çevirinin kullanılmamasına karş ı ortaya at ıl an 

gerekçeler istenirse zayıflatıl abilir ve belli şartla r a ltında çeviri yabanc ı dil 

dersinde önemli bir yere sahip olabilir. Yabancı dil dersinde dile ve di!den söz!ü 

ve yaz ılı çevirinin kullanılmas ı dili öğrenenlerin yaşı, dili öğrenmedeki amaçlan 

ve dile hakimiyetlerinin derecesine bağlı olduğu gibi, yabanc ı dilin konuşulduğu 

ülkede mi yoksa ülke dışında mı öğren ildi ği, ana dil ile yabancı dil aras ındaki 

il ş kiler ve benzer konulara da bağlıdır. Yabancı dil dersinin çeşitli evrelerinde 

çeviri kullan ıl abilir. Öğretmen tarafından nerede hangi çeviri uygulamasını 

kullanması gerektiği iyi bilinmelidir. 
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Sonuç olarak yabanc ı dil dersinde çeviriden verimli ve akıllıca 

yararlanmak için; belirli dilde, belirli amaçlarla, belirli hedef gruba göre bir ders 

prog ramı geli ştirile bilir. Bu ça lı şma da çeviribilim a lanında ça lışan uzmanlar ile 

dil öğ retimi a lanında ça lı şan uzmanla rın i ş birliğ i ile mümkündür. 



(1) 

(2) 

(3) 

i 

EKLER 

Çeviri , i şaretierin veya temsilierin bir başka işa retiere veya temsiliere 

aktarma süreci diye tanımlanabilir . Eğer orijinallerin biraz önemi 

varsa , o zaman onların kopya larının da önemi olduğ unu kabul 

ederiz. Biraz daha gerçekci olursak, bunu doğa l dillerdeki çevirilerin 

ana sorunu olarak görebiliriz. 

Diller aras ı çeviri , bir dildeki i şaretlerin, elementlerin başka bir dildeki 

eşdeğer işa retl e re , elementiere dönüştü rülmes i olarak ta nımlanabilir . 

Çeviri, diller a rasında ya pılan bir i ş l emd ir. Bir dildeki bir metnin başka 

bir dildeki bir metne çevirme sürecidir. 

Çeviri aşağ ıdaki gibi ta nımlanabili r : Bir dildeki (KD) bir metinde 

bulunan materyelleri başka bir dildeki (ED) metinde eşdeğer olarak 

yeniden verilmesidir. 

Çeviri kaynak metinden olab ild i ğ ince eşdeğer bir erek metne götüren 

metinsel bir süreçtir.i çeriksel ve biçimsel olarak metnin aniaşılmas ını 

öngörür. Buna göre çevi ri, s ıraya konmuş iki ana bölüm içeren bir 

süreçtir. Çevirmenin, kaynak metni anlam ve uslup yönünden analiz 

ettiğ i bir anlama evresi ve çevirmenin içeriksel ve stilistik olarak 

analiz ettiğ i kaynak metnin optimal seviyede il eti şimse l eşdeğeriilik 

yönüyle de yeniden üretilmesini içeren yeniden oluşturma evresidir. 



(4) 
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ii 

Çevirinin varlığ ı ileti şimi sağ l amlaştırmak ve farklı özellikleri dilsel 

olarak aktaran özel bir biçimde bir metnin il eti şimsel değerinin 

örneğin; bir LA dilinden Ls diline aktarırken korunmas ı ve bu öyle 

yap ı lmalıdır ki, LA metni ve Ls metni arasındaki iletişimse l eşdeğeriilik 

sağ lanmış olmalıdır. Çevirinin va rlı ğ ı - aynı zamanda da il eti şimin 

varlığ ıdır- ekstradilbilimsel ve dilbilimsel (dilsel) alanda çeviri 

gerçekleşiyo r: göründüğ ü şekliyle çevi ri dilsel bir süreçtir. LA dilindeki 

bir metin Ls dilinde il eti ş imse l eşdeğerliliğe sahip bir metin olarak 

düzenleniyor. 

Çeviriyi felsefi ve yorumbilimsel bir bakı ş aç ı s ından değerle ndiren bir 

tanım ile çeviriyi sanatsal - estetik olarak edebi metinlerin yeniden 

a ktarılmas ı süreci olarak değerl endiren bir tanım farklı o laca ktır . 

Çeviriyi, farklı durumlarda dilsel bütünleri analiz ederek kodlama 

olarak ortaya koyan ve- nıa kine li ve makine yardımıyla ya pıl an çeviri 

bağl amında- direkt yüzeysel veya d a l aylı olarak başka bir dilde 

oluşturmaya ça lı şan bir tanım ile iki dil aras ında ki il eti şimi esas alan 

veya çeviri o l ayınd a dilbilimsel, il eti şimse l karekterleri öne süren; 

çeviriyi metin sel bir i ş , metinler üzerinde ya pılan bir ça l ı şma olarak 

değerlendiren ya da ya lnızca kaynak ve erek dil kültürlerinde orijinal 

ve çeviri metnin i ş l evle riyle ilgilenen, çeviriyi "kültürler aras ı transfer" 



(6) 

(7) 

(8) 

iii 

olarak gören, çevirinin a lı c ı kültürdeki değeri ile ilgilenenlerin 

yaptıkla rı tanımlar farklı o lacaktır. 

Dil-içi çeviri örneğ i branş içi bilgilerin branş dı ş ı bilgilere 

dönüştürüldüğünde ortaya çıkar . Doktor için hazırlanmış bir 

metindeki bilgilerin, hasta için çevrilmiş bir metinde verilmesi 

örneğinde olduğu gibi. 

Doktor için haz ırl anmı ş bir bilgi 

Hazıms ızlık ve riskleri 

Cinsel organlarda akut ve subakut otarak tekrarlanan iltihaplar, 

yüksek ateş sonucu çocuk düşürme ve/veya 3 aydan daha önce 

olmuş rahim zarı iltihabı. 

- sürekli ve kesik aralıkl a rl a olan · kanamalara götüren rahim za rı 

değ iş iklikle ri. 

i - Yapısa i özellikleri, olanaklan ve s ınırlılıkla rı ile kaynak ve erek di!. 

2- Her dilde farklı olarak s ınıfland ırıl a n "dünya". 

3- Farklı gerçeklerin dillere özgü a lg ılanı ş ı. 

4- Dilsel estetik., stilistik özellikleri ile kaynak metnin dilsel, estetik, 

stilistik normları bulunan kaynak dil kontextinde yer almas ı. 

5- Dilsel, estetik, stili stik normlar ve bunun çevirme ne bakan yönü. 

6- Bir metnin yap ısa l özellikleri ve kalitesi. 



(9) 

(10) 

7- Çevirmenin şekillendirme arzusu ve eseri a lg ılamas ı. 

8- Çeviri gelenekleri. 

9- Çeviri ilkeleri/ - kuralları ve orjinal metnin yazarının kendi eseri 

ile ilgili yorumu. 

10- Çevirmenin ça lı şt ı ğı ve ça lı şması gerekti ği ortam. 

iv 

Biz çeviriden, yazılı olan, değ işmeyen buna bağ lı olarak da süreklilik 

ve devamlılık gösteren veya çogu zaman tekrarlanabilen, kaynak dil 

metninin her zaman kontrol edilebilen ve tekrar tekrar düzeltilebi!en 

bir erek dil metnine aktarılmas ını anlarız. 

Sözlü çeviriden ise bir defaya mahsus (genelde sözlü olarak) ortaya 

konan bir kaynak dil metninin belli zorluklarla (veya belli s ınrlılıkl arl a) 

kontrol edilebilen ve zaman darlığından dolayı az denecek kadar 

düzeltme imkanı olan bir erek dil metnine aktarılmasın ı anl arız. 

Anlamanın yalnızca akustik a lg ılaman ın fiziksel kalitesine bağlı 

olmadığ ı, aksine a lg ılanan l a rın s ınıfland ığı daha önceki bilgiler 

tarafından belirlendiği en son söylenenlerden çıkarılabilir. Bu sadece 

bir dilin (langue) fonemlerinin tanınmasının dışında, aksine özellikle 

dil arac ılı ğ ıyla aktarıl an an lam l arın açık bir şekilde ortaya konması 

içinde geçerlidir. (parol) . 

Anlamak sadece pasif olarak a l g ılama demek değildir, aksine yeni 

eklenen bilgilerin an l aş ılm ası için her türlü şeylerin aktifl eştiri lmesidir. 
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Bilgilerin aktanldığı dile hakimiyetin yanında sadece konuya ait 

bilgilerin değil konuşanla ilgili bilgilerin de bilinmesi gerekmektedir. 

Dilmaç, kimin için çeviri yaptı ğ ını bilmeli, yani yanlı ş aniaş ılma la rı ve 

anlama zorluklarını önceden ortadan kaldırmak için çeviri yaptığ ı 

kişinin milliyetini, kiş ili ğ ini, mesleki ve politik görüş le rini bilmelidir. 

Durumlardan, hareketlerden kaynaklanan her şey söyle-nenlerin 

anlaş ılmas ı için önemlidir. Örneğ in; çoğ u zaman hafife alınan 

şeylerden sayılan konuşmanın vurgusu, jest ve mimiklerde olduğu 

gibi diğer katılımc ıların hal ve hareketleri de önemlidir. 

Ne kadar çok ön bilgi ve ilgi ile gelirseniz o kadar çok şeyi aklınızda 

tuta rs ınız . Yani duyduğunuz ve a nl adığ ınız şeyle ri bilgilerinizin bir 

parças ı yapacaks ınız. Dilmaç için bu süreç her zaman geçerli 

değildir. Ve özellikle konunun dilmaça yabanc ı olmas ı ve kişi se l 

ilginin az olmas ı durumunda. 

Diğer dili konuşan dinleyiciler dilmaçtan her durumda konunun tam 

aktarılmas ını ve doğru bir i çeriği ve bundan kendileri için önemli 

o i a nı seçmek istiyorlar. Öyleyse dilmaç her şeyi a nlamış ve 

çözümlemiş olma lı ki, sanki kendi dilindeki düşüncelerini 

a kta rıyormuş gibi konuşmalıdır. Bu normal bir dinleyicinin üzerinde 

bir aktivite gerektiriyor. Çünkü anlatıl a n düşünce lerin hızlı bir şekilde 

analizi ve bunların yeniden ifade etme süreci bitene kadar akılda 

tutulmas ı gerekir. 
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vi 

Dinleyicinin konunun içeriğini anlamak için harcayacağ ı her türlü 

ekstra çabayı önlemek dilmaçın görevidir. Dilmaç düşünce iş i için 

gerekli olan ince formülleştirme işlemini, kendisine göre belirsizlikleri 

bir araya getirmeye ça lışan dinleyiciye bırakmadan yapmalıdır. 

Bazen konunun yeniden ifade edi lmesi orijinalinden daha açık ve iyi 

formüle edilmiş oluyor. ( Özellikle konuşan kişi kendi ana dilinde 

konuşmuyorsa - uluslararası konferanslarda resmi olarak belirlenen 

dillerin say ı s ı s ınırlıdır.) 

Bunun dışında, dilmaçın sesini doğru ve duruma göre ayarlamas ı, 

yani dinleyicilerine yönelik ayarlaması ve ifade, konuşma şeklini 

on ların tepkisine uydurması gerekir. Tabiiki dilmaç bunların hepsini 

orijinal konuşmanın an lam ını değiştirmeden yapmalıdır. 

Çeviribilim, çevirmenin ve çevirilerin bilimidir. Bir yandan çeviri süreci 

ile ilgilenir, yani yazılı olarak kaynak dil metninden ( KD metni) yazılı 

bir erek dil metnine ( ED metni) yapılan aktarma süreci ile ilgilenir. 

./. . ./ di lbilimsel a l an l arın örtüşmesine rağmen - ( iki dil katılıyor, bu 

dilsel değişimin temel bir göstergesidir.)- sözlü ve yazılı çeviride farklı 

şartlarda gerçekleşen iki i ş söz konusudur. 
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Çeviri kuramı aşağ ıdaki soruların açıklanmas ı ile ilgilenir: 

Çeviri olayı nas ıl ortaya konabilir ? 

Çeviri neyi ol anaklı kıla r ? 

Dilsel ve dilsel olmayan türdeki hangi faktörler çeviriyi belirler ? 

Çevirinin temelinde hangi kurallar var ? 

vi i 

Çevirinin s ınırl a rı nedir ? Farklı çeviri zorluklarının çözümünde hangi 

yöntem ve süreçler kullanılıyor ? Değişik erek dilsel şartl a rda farklı 

okuyucu g rup l a rı ta rafından a lg ıl anan farklı metin türlerinin 

çevirisinde hangi talepler ortaya konmalı d ır ? Eşdeğer!!!ik nedir ve 

şartla rı nelerdir ? Çeviri kuramı tarihinde her zaman sorul an ve fa rklı 

cevap la ndırılan sorul ard ı r bunlar. 

1. Genel olduğu gibi belirli dilsel bütünlere özgü eşdeğeriilik 

ili ş kilerinin tanımlanmas i ile ilgili temel kavramların oluşturulmas ı 

2. Çevirideki eşgeğerlil i klerin ortaya çıka rılmas ı amacıyl a çeviri 

metninden yola çıka rak ya pıl an söz durumsal, anlam bilimsel ve 

stilistiksel düzeydeki dilsel ka rş ıl aştırma la r. 

3. Özel çeviri zorlukl a rı (Örneğ in; mecaz, kültüre özgü ögeler, dilsel 

katmanlar ve dilsel oyunlar.) ile ilgili iki dili de kapsayan tanım

lamalar. 

4. Çeviri tiplerinin oluşturulmas ı için stilistiksel, sözcüksel ve 

sözdizimsel çeviri süreçlerinin ta nımlanmas ı. 
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Yabancı dil öğ retimi, yabanc ı dillerin her türlü kurumsal ili şki 

içerisinde öğ renilmesi ve öğ retilmesidir; okul öncesinde ,okulda, 

üniversitelerde, meslekyüksek okull a rında (serbest ) özel dil kurum

l arında ve yaygın eğitimin devam ettirilmesinde. Örneğin halk eğ i

timde, iş l etme l erde sendikal ve dini (kilise ile ilgili) yetişkinlerin 

eğitiminin tamamlanmas ında olduğ u gibi. 



Aksan, Doğan . 

Aktaş , Tahsin. 

Algün, Rezzan. 

Ayav, Özlem vd. 

Bal c ı, Tahir. 

Başkan, Özcan. 

R . ı 
~eng ı, . ş ın . 

Bühler, Karl. 

ix 

KAYNAKÇA 

· Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim 1. Ankara: 

TOK Yayınla rı. Sayı: 439/1, 1990. 

· Anlambilim ve Türk Anlambilimi. Ankara: Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih - Çoğrafya Fakültesi Yayınla rı: 

357, 3. Bas ım, 1987. 

· "Çeviri i ş lemi ve Eşdeğerlilik" . Türk Dili (Dil ve Edebiyat 

Dergisi). Sayı: 522 , Haziran 1995, ss. 693-703. 

· " Çeviri ve Kültür Alı şverişi" . Gündoğan Edebiyat: 

1995, Sayı : 13, ss. i44-i45. 

· " Sayı sa l Verilerle Türkiye' de Çeviri Dergileri ". Metis 

Çeviri Araştirma/art Dergisi. Sayı : 20/21, Metis 

Yayınla rı . istanbul: ·1992, ss. 135- 147. 

· "Çevirilebilirlik, Çevirilemezlik Tartı şmas ı Üzerine" 

Gündoğan Edebiyat 5. Ankara, Kış , 1993. ss. 127-133. 

: "Dilde Çeviri I ş lemi". Türk Dili: Ay/ik Dil ve Yazm Der

gis i (Çeviri Sorunla rı Özel Sayıs ı). Cilt: 38, Sayı : 322, ss. 

1978 , ss. 26- 36. 

: " Çeviribilirnde Bireysel Kuramiardan Geni ş Öiçekli Bir 

Bakı ş Açı s ına Doğru" . Çeviri ve Çeviri Kurami Üstüne 

Söylemler. (Yayıma Haz: Mehmet Rifat ).i stanbul: 

Düzlem Yayınları, 1995, ss. 9-33. 

: Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. 

2. Aufl., Stuttgart: 1965. 



Cemal, Ahmet. 

Christ, H. vd .. 

: "Öğretimde Amaç ve Araç Olarak Dil" Türk Dili: Aylik 

Dil ve Yazm Dergisi (Çeviri Sorunla rı Özel Sayıs ı) 

Cilt: 38, Sayı:322 , 1978, ss. 45-49. 

X 

: " Bilim Öncesi Çeviri Kuramiarı ve Çeviribilimin Gelişme 

Süreci - 1 ." Bağlam (istanbul Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu Almanca Bölümü Dergisi). istanbul: Hüsnü

tabiat Matbaas ı, Sayı: 1,1 979, ss. 244-261. 

: "Fremdsprachendidaktik" Handbuch Fremdsprachen

unterricht. Bausch, K.-Richart/ChrisUHüllen/Krumm 

( Hrsg.). 2. unveran. Aufl. Tübingen: A. Francke , UTB, 

1991, ss. 1-7. 

Cömert, Bedrettin. · "Kuramsal Açıdan Çeviri Sorunu" Türk Dili: Aylik Dil ve 

Çakır, Mustafa. 

Yazm Dergisi (Çeviri Sorunları Özel Sayı s ı) Ci!t: 38, 

Sayı :322 , 1978, ss. 3 -21. 

: "Yabancı Dil Öğretiminde Anadilinden Kaynaklanan 

Çeviri Sorunları." Dil Dergisi. Ankara: 1994a. Sayı: 23, 

ss. 23-31. 

Çakır, Abdülkadir. : "Sözlü Çeviri ve Çeşitleri". Selçuk Üniversitesi Sosya/ 

Biiimler Dergisi. Konya, 1994, Sayı: 3. ss. 13 -18. 

Demiray, Kemal. :Resimli Temel Türkçe Sözlük. 4. Baskı,istanbul: inkılap 

Kitabevi, 1993. 

Dedecius, Karl. : "Siawische Lyrik- übersetzt- übertragen - nachgedichtet" 

Das Problem des Übersetzens. H. J. Störig (Hrsg.) 

Stuttgart: 1963, ss. 442-463. 



xi 

De Mauro, Tullio. :" Çeviribilim " ( Çev. Gül I ş ık ). Metis Çeviri Araşttrmalan 

Demirel, Özcan. 

Dino, Güzin. 

Dergisi. Sayı: 6. Metis Yayınları. istanbul : 1989, 

ss. 29-30. 

: Yabanct Dil Öğretimi: ilkeler, Yöntemler, Teknikler. 

Ankara: USEM Yayınla rı-6 , 1990. 

:"Yabanc ı Dil Öğretiminde Çağdaş ilke ve Yöntemler" 

Öğretmenler Günü Nedeniyle Düzenlenen Panelde 

Sunulan Bildiri, 25 Kas ım 1982. 

:"Sabahattin Eyüboğlu ve Türkiye'de Çeviri Hareketleri". 

(Çev: Özdemir ince). Türk Dili: Ay/tk Dil ve Yazm 

Dergis i.(Çeviri Sorunları Özel Sayı s ı) Cilt:38, Sayı:322 , 

1978, ss. 104-111. 

Doğan, Mehmet H. :"Serbest Çeviri Üzerine". Türk Dili: Ay/Ik Dil ve Yazm 

Dergisi (Çeviri Sorunları Özel Sayı s ı). Cilt: 38, Sayı: 322, 

1978, ss. 49-54. 

Doyuran, Bilhan. 

Eruz, Sakine. 

Ettinger, Stefan. 

: Methodik und Didaktik des Deutschunterrichts: 

Almancamn Öğretimi ve Öğretim Yöntemleri. Anadolu 

Üniversitesi Yayın No: 597, Açıköğretim Fakültesi Yayın 

No: 29i. Eskişehir: 1993. 

:"Türkiye'de Uzmanlık Ala nlarında Almanca-Türkçe Çeviri 

Uygulamala rı ve Çevirmenlik Mes leğinin Konumu". 5.Türk 

Germanistik Sempozyumu, 1-2 Haziran 1995. ss. baskı da. 

:"Sol! man im Fremdsprachenunterri cht übersetzen? ". 

Übersetzungswissenschaft und Fremdsprachen-



unterricht. Frank G. Königs ( Hrsg.) Goethe- lnstitut 

München: 1989, ss. 199-213. 

xii 

Gadamer, George. :ll Sprache als Medium der Hermeneutik 11
• Das Problem 

des Übersetzens. H. J. Störig (Hrsg.). Stuttgart: 1963, 

ss. 402-41 O. 

Güven, Güler. 

Göktürk, Akşit. 

Jager, Gert. 

: ll Bir Dil-içi Çeviri Örneğ i ll Metis Çeviri Araştirmalan 

Dergisi. Sayı : 3, Metis Yayın la rı. istanbul: 1989, ss. 168-

175. 

:Çeviri: Dillerin Dili. istanbul: Çağdaş Yayınla rı, 1986. 

:ll Bir Yorum Süreci Olarak Yazınsa l Çeviri 11
• Bağlam 

(istanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 

Almanca Bölümü Dergisi ). istanbul: Hüsnütabiat 

Matbaas ı, Sayı : 1, 1979, ss. 239-243. 

: "Übersetzen und Übersetzung im Fremdsprachenunter

richt". Schule und Forschung: Übersetzen und Fremd

sprachenunterricht. Karl-Richard Bausch, Franz-Rudolf 

Weller (Hrsg.) Frankfurt a. M.; Berlin; München: 

Diesterweg, 1981, ss. 61-72. 

Kalman, G. C.· : "Çeviride Baz ı S ınır Durumlar" (Çev. Güzin Özkan), 

Metis Çeviri Araştirmalan Dergisi. Sayı: 14, istanbul: 

Metis Yay ı nl a rı. 1991, ss. 72- 75. 

Kerman, Zeynep. : 1862- 1910 Yillan Arasmda Victor Hugo'dan Türkçeye 

Yapilan Tercümeler Üzerine Bir Araştirma. istanbul: 

1978 



xi ii 

Kocaman, Ahmet. :"Türkçe Çevirilerde Dil kull anımı Üzerine ". Uygulamall 

Dilbilim Aç1smdan Türkçenin Görünümü. Ankara: Dil 

Derneğ i Yay. 5, 1994, ss. 42-47. 

Kostantinovic, Zora n.: "Ulusal Kültürlerin Gelişmesinde Çevirinin i ş levi ". ( Çev. 

Koller, Werner. 

Krings, Hans P. 

Lexikon. 

Ahmet Cemal ), Bağlam ( istanbul Üniversitesi Yabancı 

Diller Yüksekokulu Almanca Bölümü Dergisi), istanbul : 

Hüsnütabiat Matbaas ı , Sayı: 1, 1979, ss. 268- 274. 

: Einführung in die Übersetzungwissenschaft. 4.Völlig 

neu bearb. Aufi.Heidelberg: Wiesbaden: Quelle U. 

Meyer, 1992. 

: Einführung in die Übersetzungswissenschaft, 

2.durchges. u.erg. Aufi.Heidelberg : Quelle U.Meyer, 1983. 

: "Übersetzen und Dolmetschen", Handbuch Fremd

sprachenunterricht, hrsg . v. Karl-Richard Bausch et al., 

2. , unveranderte Aufl., Tübingen: Francke, 1991, ss. 273-

280. 

: Meyers Enzyklopadisches Lexikon, Mannheim - Wien 

Zürich: 1979, Bd. 24. 

Mounin, Georges. :(Übersetzt ins Deutsche von:Harro Stammerjohann). Die 

Übersetzung:Geschichte-Theorie-Anwendung. München: 

Nymphenburger verlagshandlung, 1967. 

Neuer, Gerh ard - :Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts: 

Hunfeld, Hans. Eine Einführung ,Fernstudieneinheit 4. Langenscheidt. 

1993. 



ivx 

Nida, Eugene. A. : "Çevirmenin Görevi" ( Çev. Yurdanur Salman), Metis 

Çeviri Araştirmalan Dergisi. Sayı:1, Metis Yayınla rı . 

istanbul: 1987, ss. 95 - 106. 

Oettinger, A. Gervin. : " The Problem of Translation " ( Übersetzt ins Deutsche 

von: H. Resele- H.J. Störig. " Das Problem der 

Übersetzung " ). Das Problem des Übersetzens. H. J. 

Störig. (Hrsg.), Stuttgart: 1963, ss. 41 0-442. 

Paepcke, Fritz. 

Petioky, Viktor. 

:/m Übersetzen Leben: Übersetzen und Textvergleich. 

( Hrsg. von K. Berger u. H. Michael Speier.) Tübingen: 

Narr, 1986. 

:"Fachsprachen in der Übersetzer und Dolmetscheraus

bildung". Übersetzer und Dolmetscher: (Theoretische 

Grundlagen, Ausbi/dung, Berufspraxis). Kapp, Volker 

(Hrsg.). 3. Aufl. Tübingen. UTB francke, 1991, ss. 

109-122. 

Pına r, Nedret. : Küliürlerarast iletişim Aracr Olarak Çev'iri.istanbul:1 991 

Popoviç, Anton. : Dictionary for the analysis of literary translation , 

1976. (Çev: S.Karantay,Y.Salman). Yazm Çevirisi 

Terimleri Sözlüğü. lstanbui ,Metis Yayınla rı,Aralık 1987. 

Reiss , Katharina. :"Metne Bağıml ı Çeviri Stratejileri" . ( Çev. Güzide Refığ ), 

Metis Çeviri Araştirmalart Dergisi. Sayı : 3, istanbul: 

Metis Yayınları,1 988 , ss. 72-82 

--------------------- :" Betik Tipi ve Çeviri Yöntemi ". ( Çev. Ahmet Cemal), 

Bağlam (istanbul Üniversitesi Yaba nc ı Diller Yüksekokulu 



Almanca Bölümü Dergisi ), Istanbul: Hüsnütabiat Mat

baası, Sayı: 1, 1979, ss. 308-316. 

xv 

Schleiermacher, F. : "Über die verschiedenen Methoden des Überset

zens ".Das Problem des Übersetzens. H.J. Störig 

(Hrsg.). Stuttgart: 1963, ss. 38-70. 

Senemoğlu , Osman.: (Çev.)"Roman Jakobson" 20. Yüzy1/ Dilbilimi (Kuram

CIIardan Seçme/er). Vardar Berke ve Diğerleri. 

Ankara: TDK Yayınları: 511,1983 ss. 172-189. 

Stolze, Radegundis. :Übersetzungstheorien: Eine Einführung. Tübingen: 

Narr, 1994. 

Tanpınar, A. Hamdi . :XIX As1r Türk Edebiyatt Tarihi. istanbul : 1976. 

Türk Di l Kurumu. 

Ülken, H. Ziya. 

: Türkçe Sözlük. 6. Baskı. Ankara:TDK Yayın!arı.Sayı:403 

1979. 

: Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi. istanbul : 1979 

Vardar, Berke. :"Dilbilim Açısından Çeviri." Türk Dili:Aylık DU ve Yazın 

Dergisi(Çeviri Sorunları Özel Sayısı) Cilt:38, Sayı:322, 

1978 ss. 65-71 

Wahrig, Gerhard. : Vvahrig Deutsches Wörterbuch. Gütersloh/München: 

Bertelsmann Lexikon Veriag, 1986. 

Willett, Ruth. :"Die Ausbildung zum Konferenzdolmetscher". Übersetzer 

und Dolmetscher. (Theoretische Grundlagen, 

Ausbildung, Berufspraxis). Kapp, Volker (Hrsg.). 3. 

Aufl. Tübingen: UTB, Francke, 1991, ss. 87-109. 



Wilss, Wolfram. 

Yaşar, A.Necmi. 

xv i 

:Übersetzungswissenschaft. Probleme und Methoden. 

Ernst Klett V. Stuttgart: 1977 

:Kognition und Übersetzen. Zu Theorie und Praxis der 

menschlichen un der marschinellen Übersetzung. Tübin

gen: 1988. 

:"Die Bedeutung des Übersetzens und Dolmetschens in 

der Gegenwart ". Übersetzer und Daimetseher {Theore

tische Grundlagen, Ausbi/dung, Berufspraxis.) Kapp, 

Volker (Hrsg.). 3. Aufl. Tübingen: UTB, Francke, 1991, 

ss.13-26 

:"Türkiye'de Çeviri Hareketleri".Çukurova Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:1, Sayı:9, Kasım 1993, ss. 

133-143. 




