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GiRIş:

Belli özelllklerln bütün dinerde yer alması fikrini amaçlayarak
"evrensel dilbilıgisi" kavramuuqeltşttren Üretlcl Dönüşümsel Dllbll
9'isi Kuramı; kurallara bağımlı, yapısı mükemmel türnceler oluştur

mada biçimsel bir yaklaşım önçörrnüş ancak anlam boyutunu ihmal
etmiştir. Anlamsız bir tümcenln, yapısı ne kadar mükemmel olursa
olsun, anlaşıhr olma özelliğinden o denli 'yoksun olduğu karşı ~ilkri

de bir grup dilbilimci tarafıından destek görmüştür. Verilen örnekte
de gönüleceği 'gilbi. dillbil,gisi ıkurallarınaçok uyıgun ama anlamsız

türnceler üretmek çok kolaydır.

One bri,giht day in the midıdle of the niıgiht

Two dead boys got up to Hght
Back to back they faced each other
Drew their swords and shot each other
A deaf pollceman downstairs heard the noise
came up and killed the two dead boys.

(Penalosa, 1981: 23)

(') Anadolu Onıiver'sıi,tesi Yabancı Dil Merkezi ingilizce Okutmanı
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Blçlm ve anlamın blrblrlnden ayn çalışılmamasını savunan, dil
bilirnetler. öqelerl yerinde kullarulrnış her tümcenin anlaşılır olma
özelliğini konuşmacı - dinleyici ya da okuyucunun şu yetilerine gıöre

'belirgin hale g,etirmeye çalışmrşlardır:

Açımlama yetisi (Ability to Paraohrase), Bellrslallklerl yakala.
ma yetisi U~bility to detect Amibiquities), Belirsizlikleri gönderim yo
luyla çözümleme yetisi (A1bility to resolve amibiquities by reference).

Bu yazının amacı, özellikle Açırnlarna'run ingiliz'Ce ve Türkçe
tümeelerde betimlemeye ne derece yardımcı olduğunun örrıeklenme

sidir.

AÇIMLAMA:

Yapılan tanımlara ,giÖre, doğruluk koşulları aynı olan türnceler
birbirlerine açırnlama getirirler. Yani, iki türnce aynı ya da benzer
anılama gelebilecek gereiktirim düzeninde alqılaruyorsa, birinin doğru

olması halinde diğerinin de ıkarşıiııkiı olarak doüru olma koşulunu

lçerlyorsa, bu tümcelerin birbirine açımlarna 'getirdiği söylenir
(Hurford & Heasley, 1983: 108). Örneğin

David gave Manuel a book.
David ıgave a book to ManueL.
Manuel was 'given a book by David.

tümcelerinde olayı gerçekleştiren kişi, olayın ıkendisi, eylemden fay
dalanan ve eylemi qerçekleştlrme yolu hep aynı olduğundan anlem i

etkllemlyecek yapısal farklıhklar olması -doğruluk koşullarının sağ

landığı bu tümeelerde- açımlema için bir sorun yaratrnaz.

Tümcelereeçımlarna getirmek ya da yapısal farklıhklara rağmen

açımlamayı farketmek dilin "sesleri anlamlara bağlayan kurala da
yalı bir sistem" olduğunu ortaya koyar. Ayrıca, o dili kullananlann
yıüzey yapı unsurlarını derin yapı unsurlarına bağlamaları lletlşlmde

önemli bir rol oynar. Bağlı olarak, Whitıman'ın yorumuyle. "pek çok
benzer yüzey yapı düzenlemelerinin aslında tek bir derin yapıdan

kayrıeklanmasr" dHbnimde "Açımlama" olarak adlandmlır (1975: 34).
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ÖNERME ANALizi yoluyla AÇIMLAMA'nın OLUŞUMU:

i
Article

(Tanımlık)

Senlence (Tümce)

i
Noun Phrase
(Ad Öbe{ıi)

i
Nomlnal

(Ad kökenli)

i ( i
Adj. Adj. Noun

Sıfat Sıtat Ad

i
Verb Phrase
(Eylem Öbe{ıi)

i
MalnV.

(Eylem)

Genilive(Li"")

i
Noun P.

(Ad öbe{ıi)

The fresh young troops defeated Napoleon's army

olup

Şema'da da 'görüldüğü gibi, verilen inıgilizce türncenin iıki yap:
düzeyi incelenecek olursa, yüzey yapının tümceclkler, öbekler, söz
oüıkler ve seslerden oluşmuş çizgisel bir düzen olduğu ve her bir
öbeğin bir veya ibir kaç küçük öbekten oluştuğu ,görülür. Derin ya
pıyı simgeleyen türnce anlamıise özel blr düzenleme ile binbirine
bağlanmış dört ônermeyl lçerlr, Esas önerme,

llhe troops defeated the arrny
diğer üçü tümcerıln sınırlarını belirler:

llhe troops were fresh
"fhe trooos were young
llhe arrny belonged to Napoleon.

Esas önerme ile birlikte askerleri ve orduyu tanımlayan diğer

üç anlam ünitesi yüzey yapılar üretecek şekilde düzenleneblllr ve
her biri ana türnceden farıklılaşır. Önneğin;

a) The young troops that defeated Napoleorı's arrny were fresh

ıb) The fresh troops that defeated Napoleon's arrny were young

c) The army that the fresh young troops defeated belonged to
Napoleon,

d) llhe troops that were fresh and young defeated the army
that belonqed to Naooleorı.

Bu tümeelerin hepsi, yukarıdaki dört önermeyi lçerrnekteyse de,
düzenlemeleri faııklı olduğundan değişik anlamlar üreterek birbirle-
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rlrıe "açırnlama" getirirler. G1örüldüğıügilbi, tümeelert önerrnelertne
ayırmak, açımlama örneklerinin birbirleri'ne ne derece bağlı olduğunu

gıöstermeik açrsından yararlıdırı(Clal1k & Clartk, 1977: 13).

INGILIZCE'de AÇıMLAMA KULLANIMLARıi:

ingnizce'de açımlema Jaıllarumlan, tümGe yapılarının değişimi

çoğu zaman biçimibilgisel ve işlev s'özoukdüzeyinde olduğundan,

farkedllmek açısından daha bellrqlrıdlr, Örneğin,

tümeelerde "ad öbeği" değıişimleri:

That many people are starvlrıq is true
lt is true that manıy people are starvinıg

tümeelerde "eylemlik" "ulaç" değişimleri:

:Swimmlnıg in the sea is very nlce
To swim in the sea is ve,/'Y nlce

tümeelerde "sözcük türü" değişimleri:

He carried the messeqe
He was a messager

türncelerde "etken-edilgen yapı" de'ğişimleri:

We ıknow that moneıy brings happiness
lt Is known that money brlng1s happiness
Happiness is known to be brought by money
Money is known to brinıg happlness

-örrıeklerde de görüldüğü gibi- açırnlama oluşturur. Bu çeşit yapılar

bugün çoğu dil O'~ullarında"Transforlna:tions" {!Dönıuşüm Alıştırrna

ları) adı altıında öğrencilere. çahştmlmaktadrr.; Bu çalışmanın amacı,

öğrencilerde aıynıanlama ·gelebile'cek değişiık 'yüzey yapılar kavramını

uyandırmak, böylece konuşma ve yazı ingniıceslndeiki kullanım tu
tukluğunu gidermeıktır. Yukarıdaki örneklerin dışında "eksiltm eüm
leler" de iınıgilizce'de açımlama ıkullanımları olarakkabul edilir. Ör
neğin:

Napolecrı fouqht for Fraınce and WelBnlgton fOUlgiht for
England.
Napoleon foıug'ht for France and Werllinıgton for England.
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açımlamaörneklerinde 'görüldüğü g'libi, 'benzer unsurlarm türnceden
ekslltllmest bütün dünya dillerinde yapılaıgelmektedir. aunun nedeni,
bu dillerin zaten bilinen ya da kolayca çskanrnde hulunulaıcak bilıgiy!

yüzey yapıda tekrarlemryarak daha ekonomjk veya daha etkin olma
ya eğilim giöstel"melerinden 'ka~n.aklanabilir. Anlamı koruyarak yapı

lan bu eıksiltme -sonuç olarak- açımlama tümeelert oluşturur.

,Ingilizce'de blr başka eçimlama türü de sözcük düzeyinde olmak
tadır. Birbirinin aynı iki türneeds farklı sözcüklerin eş anlamlı kulla
nımlarından oluşan yüzey yapılar blrblrlerlne açımlama getirirler.

Örneğin,

Ta1ke the IHt, to 'tihe teın:tih floor
Taıke the elaıvator to the tenth floor

tümcelerinde "IHt - elaıvatçır" eş anlamlı olup yukarıdaki tanıma uy
mektadırlar. Yine de WHkins'in değindiği g'iibi "sözcüklerin her bağ

lamda anlam farklılığı olmaksızın ibiribirlerinin yerlne jaıllarulebllme

g,libi geçerllHkleri yoktur" 1(1972': 124). Örneği.n,

My idea, of university is a communıty of scholars

t1ümceslnde idea "conceptton" ile aynı anlamda olup blrl diğerinin

yerine kullanıldığında anlam farıklılığı yaratmaz ve türnceler birbirine
eözoük düzeyinde açımlama getirir. Ama,

His new idea is a good one

tümcealnde idea "conceptlon" ile eş anlamlı olmadığından blrblrle
rlne açımlama getirmezler. Aynı ş,ey Tıürıkiçeiıçin de 'geçerlidir:

O sert bır babadır.

tümceslnde sert "katı" ile eş anlamlı olup açnnlema tümcelerinde
kullarırleblllr, fakat, sert ile eş anlamlı olan "krrılmaz" türncenln an
lamını bozacağmden bir açunlarna oluşturarnaz.

TORKÇE'de AÇıMLAMA KULLANıMLAR,I:

Yükandaıki örneklerde de gıörıüldüğ'ü gibi, 'Iıngllizce'de açırnlama

ister türnce Ister sözcük düzeyinde olsun belll ıba,zı yapısal değişl1k

liıkleri içerir. Türkçe örnekler Jocelendtğlnde Ise tümeelert yapı açr
sından Ingilizce ile karşılaştırmakher zaman kiolaıy olmayabilir. Türk
çe'de açımlama "bır dil birimini açıklayan ıveondan daha uzun olan
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sözee" olar,ak taoımlan:ır.Siözıüıklerdeki tanımlann genellikle açımla

ma niteliği taşıdığı eöylenlrse de, türnceler i~ullamm açısından ince
lendiğindeaıçımlaıma bu basit tammın dışına taşabllmektedlr.Bu ya
zıda, Türkçe'daaçımlema IkJullammları günlük ıg'azetelerdenalınan

türnce ve .sözoüklerle örneklendlrllmlş, ve bir anlam sınıflandırması

lçlnde sunulmuştur.

Bu tür acırnlama, gaz'etelerde daha çok haber başlıklarını açıkla

yan alt türncelerde gönülür. Her bir tümce bir üsttekini ayrıntı açı

sından açarsk okuyucunun haberi betimlemesine yardımcı olur.

a. istanbul'da 3Q Ağustos töreninden önce şeref tribününün tam
altında patlamaya hazır bir saatll bomba bulundu.

30 Ağustos ZaıferBayraml ve Silahlı ıKıuwetler Günü töreni
nin yapıldığı Vatan Caddeslnde.eebsh saat 8:00 de denetim
yapan IglÜ'venlik görevlileri şeref triibününün tam altında kuş

kulu bir paket 'bulunduğunu tespit ettiler.

Hemen olay yerine gelen bomba uzmanları tahrip gücü çok
yüksek bir saatil bomlba ile karşılaştılar.

IrSaba'h, 31 Ağustos 9'2)

b. "Zenginler de Ağlar" sevaşı durduruyor.

Tünkiye'de oynadığı süre içinde yediden yetmişe herkesin Hgi
sini çeken Meksıka dizisi Abhaza...GÜrcÜ savaşını bile durdu
ruyor.

Dizi oynamaya başlayınca Gürcistan'da silahların sustıuğu bil
diriliyor.

(Hürriyet, 7 Eylül)

Örnekler jıösterfyor iki yukarıdaki türnceler lçerdlklerl önerrne
ler açısından bir anlarn faın1dllığl gıöstermemekte, yalnız bazı yapı

farkhlıklan lçermektedlrler. Yine de, tümce ögeleri: olayı gerçekleş

tiren fagent), olaydan etktlenenIaffectedl, olayın gerçekleşme yolu
Ilnstrumentl, ya da kısaca "ne, nasıl, nerede, ne zaman" sorularının

y.anıtlarını bildiren unsurlar, her bir türnoede kendi içlerinde açırnla

ma oluşturmekta ve dolayısıy,la 'bu türnceler birlbirlerine açımlarna

getirmektedi rıer.

24



B) SÖZCÜK düzeyinde AÇıMLAMA:

Türkçe'de sözcük düzeyinde açımlame ingilizce'deki "Lexlcal
Paraphrese" diye bilinen bire bir eşlerne tipinden farkl: olup sözcük
lereçoğunlukla sözce boyutunda bir açımlarnapetlrllerekyapılmak

tadır. S:özcük düzeyinde açımlamayı aşağıdaki, anlam sınıflandırma

larında inceleyelim:

i. EŞ ANLAMlı SÖZCÜKLER:

Dilin anlatım gücünü arttıran eş anlamlı sözcükler Türkçe açım

Iama tümcelerlnde aym anlama gıelen eşi ile kullanılmak yerine
kurduşdan bağıntılar, ibağdaştınclı1kları ögeler açısından daha ya
kın anlamlı ögelerle açjklarurlar:

a) SHop'den CIHP'ye g:e1çmek ısteyenler önce hülle partisi
'kuracak ..

Hülle ... Osmanlı usulü hileli izdivaçın kitaba uygun blçlml.,
Başkasıyla e,vlen boşan.. GönlUnde yatan asıl aslanla ondan
sonra git tekrar evlen..
Ama kadın namuslu.. Ara lzdlvaçta el,ine el değmemiş.

(Rauf Tamer, Hürriyet: 20 Eyl1ül 92)

b) Bütün dışa vurumcu, bütün teşhirei, bütün benmerkezci, bü
tün küstah, bütün züppe, bütün snop ve bütün harikulade in
sanlar trompetin etrafına toplandılar.

Yani, latlsnastz bütün New York'lular toplandılar. lşveye da
yanamadılar..

(Hadi Uluengin, Hıürriıyet: 29 Ağ. 92)

c) Haber veren görüntüyüz, sesiz, sözüz, kalemiz, inancız, bilinciz.
Biz basınız, millet sözü, millet glözıÜYüz ve de hlç ibir gün terör
oyununa asla ödün venmemiş millet bedeni ...

ı(teylaismier, Hürriyet: 13 Mart 90)

Örneklerde de ,g'örüldıüğü giibi, sözcük anlamları, bazen sözlüklere
bazen de yazarların öznel görüşlerine g,öre açırnlanrmştır. Bunun
yanı sıra, açımlanan sıö~oüğün ilk 1ıümcede olma gerekliliği de yoktur;
Hurford ve Heasley'de belirtildiği gıiibi, açırnlama "Symmetrlic" (tüm
celer arası bakışırnlı) t>ir {19'83: 109).
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Bazen de öyle sözcükler vardır ki bunların açımlamalarına söz
lüklerde bile rastlanamaz. Yazarla-r okurlarma hatırlatma amacıyla

açırnlama yoluna. giderler:

d) Sizin !bu satırları oıkuduğıunuzgıüne restlayarı 12 Eylül'ün üze
rlnden demek tam 12 yıl' gıeçmiş ..

Tıürlkiye'yi lçlne düştüğÜ anarşi ve terör ateşinden kurtaıımaık

'gerekçe'siyleasıkerlerin yönetime el koyduklar: ,günden söz
ediyoruz.

Hani -bu satırların yazarı dahll- ıbiııçoğumuzun "hiç değilse can
'güveın.Jiğimize tekrar ıkavuşuruz" diyerek baiktığımız o arzu
edilmeyen, ama artık kaçımlrnazmış giıbi görününce gelen 12
Eylıül'den ..

I(Oktay E1kşi, Hürriıyet: 12 Eylül)

e) (Metin Oktay'ın Kalamışta anısına dlkllen heyıkeli üzerine ya
zılmış bir yazıdan..)

.IBaıba kim bu Galatasaraylı? Fenerlbahçe'de işi ne?
Babalar da ,gururla anlatacak

• O Metin Oktay'dır·oğlum.

• Muhteşem Metin'dir.
• Dünyanın en ,centilmen futbolcusudur.
• Yüreği de golle'ri kadar altındır.

• Ahlak sembolüdür.
• Örnek insandır....

Günümüz Tıürkçesinde zaman zaman eski lü'rkçe sözcüklere rast
lanmektadtr. Tam anlamı ile yerlerini alacak Türkçe aözcükler
ıbulunamadığı lçlrı tercih edilen ibu sıözoüikler, genç nesillerin
anlama güçlüğıü çelke'ceğl. düşünülerek, açımlamaları ile birlT,kte
:kullanılırlar:

a) ... Dertlere bir çare söyleyen, bir çözüm öneren yok
Bir dizi mükerrer laf
Bildiklerimizin tekrarı

Hep tekrarı

I~Rauf Tamer, Hürriyet: 23 Ağus. 92)
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.b) (Türedi zenginlerin oluşturdukları arabesk kültür ile elit taba
kayı yavaş' yavaş çürütmeye beşladıklarrm öne süren Zeynep
Fadıllıoğlu ile yapılanblr şöyleşiden:)

Bu değişimin önemli nedenlerinden 'biri de müesseseleşmenin

yitirilişi.

Yani,dedelerimiz büyük işler kurmuşlar, çocuklarına kurduk
ları işi aynı disiplinle yürütmeyi aşılamamışlar.

'(Hürriyet, Kelebek: 28 Ağustos 92)

iii. VA,BAN,cı ıKÖKENIJI SÖZCÜKLER (ÖDÜNÇLEMElER) :

Herhanql bir yabancı dilden hemen hemen aynı ses çağrışımlan

ile Tıü~kıçe'ye g'eçmiş ve özelltkie o sô~oüğrÜ kullanan bazı rnes
leıki topluluklarda anlamsal karşılığını bulan bu sözcükler "yan
sıttjklar: kavramın kesinleşımesl ve tüm oıkuyanların anlaması

amacıyla- çoğuzaman açırnlernalan ile kullanılırlar:

a) Lejyoner hastalığı Türklye'de {Ibaşlık)

Avrupa'da "Le1jyoner hastalığı" diye bilinen, yaz zatürresi,
Türkiye'de lkl hastada görüldü.

I(Hürriyet: 20 Ağustos 92)

b) Grekçe Plastikos, yani "biçim vermek" ten türeyen plastik,
basit anlamı ile elle yoğrulabilen, Istenilen biçimi alan madde
demek.,

I(Hürriyet, Kelebek 9 Eylül 92)

c) Damping (!başlı/k)

Damperli ,kamyonların kasalarındaki yükü boşaltmalarına

"damping" denir. Dampetmek, malı özenıle indirmek değil.

yükten kurtulmak anlamı da taşır...

iktisat dilinde "damping", bir malın iç piyasaya sürüldüğU

fiyattan önemli mertebede düşük; fiyatla ihraç edilmesidir...

:(ıEg,e Cansen, Hurriyet: 24 Eylül 92)

d) Arkadaşımız Mehmet Altan'a göre, mrk siyaseti "otistik"miş..
Yan,j ,içe kapalı. Böylece, gerçekçiliıkten ve dünyadan koparak

. ruhsal dengesini yitiren blr hastaya benziyor..
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Acaba bu bir "Enfantil Otizm" mi? Yani, "Kanner Sendromu"
diye bilinen bir çocukluk hastalığı mı? Yoksa, olavıo kökün
de "Otizm" değil de sadece bir "Raşillizım" mi var?

Yani, eksik vitaminU beslenme ve hep karanılıkta durmaktan
doğan bir gelişmemişlik mi söz konusu?

(MehmetBarias, Hürriyet: 7 Eylül 9~)

SadeceÖzel Dil (:Reıgister) kullanan bir kesimde karşılığını bu
lan bu sözcük ya da terimler, o konu ile ilıgisi olmayan kişilerin

okuduğu bir ıgazetede yer alınca, hemen hemen aynı türnce lçlrıde

ve özellikle konu 'gkişiınde açımlaomektadır. Böylece, belirtilen söz
oüğıü daha önce hiç duymamış ya da ne anlamageldiğini iıyi bllrne
yen bir ckuyucu bile ilk satırlarda parçaıyı kavrayabiimektedir.

LV. DEYiMLER:

Deyimler; belli bir kavram, duygu ya da durumu dile getirmek
için kullanılan sözcüklerln yan anlamda kollamlmasryla oluşan

sözcük ya da sözcükler tcpluluüudur. Doğan Aksan'ın deyimiyle
"dilin lç yapısını ve anlam özelliklerini de en iyi yansıtan öqe
lerdır (1987:89). "Birden fazla öqell olma durumunda, deylmler
de her bir sözcüğün tek tek anlamları düşünülmez ama kalıp

halinde tek ve yeni bir anlam vermesi beklenir. Eğer kullanılan

deyim çok bıllnen veya gıünlük hayatta çok kullanılanlardan bi
riyseaıçımlama,sı da eş anlamlı bir deyim olabilir. Örneğin:

a) Ajda'nm kahkalan seıv1g'ilisini sinlir etti.

Ajda Pekkan (sevqlllsl ile birlikte g'ittiği Giıpsy Kings'in kon
serinde) attığı kaihlkaıhalarla seVıgHlsini çileden çıkardı.

(Hürriyet: 15 Ağustos, 92)

Yazar zaman zaman o deyimin baslt karşılığını da açımlama

olarak vermeıkle yetiınelbilir:

b) Stratejlk mevklmden yararlanarak, g'eri kalbindeki üç hostesin
konuşmalarına kulak misafiri oldum. AÇI,kcasl, dinledim.

1(!Hadi Uluengin, Hürriyet: 19 Eylül) .

Bazen de yazar, ıkanunungelişine göre başdeştrrmayı 'kurmak
amacıyla deylrnlrı açrmlanrnasma kendı yorumuınu getirir:
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c):B'u a~antalarınkarşılığında (.g,a,zetecinin) yapacağı tek şey,

para ve 'kişisel çılkar karşılığı yazılar yazıp o çevtelere yağ

yakmaktır.Da!ha açık bir deyişle, haysiyetini ve kalemini sat
maktır. ('Emin Çölaşan, Hürriyet: 25 Ağus. 92)

V. DEVIM ,AıKTARMALARI:

IlSOMUTLAşnRMA: Deyimlerle Hgili başka ibir anlatım yolu da
"deyim ektarmast" diye bilinen bir anlam olayıdır. Somutlaştır

ma; soyut, anlatımı güç durumların, kavramların somut kavram
lar aracıyla örneklendirllerek dile getirilmes,idir. Doğan Aksan
(1987:90), "sıkılmaık, kızmak. yanmaık, bozulmak" gibi eylemle
rin aktarmalarla yeni yan anlamlar 'kazandığını söyler. Eğe'r bu
eylemlere bir açunlarna getirilmezse okıryucuvu anlam bulanlik
lığına giÖtürebil'ir. Bu eylemlerden iklainl örnekleyellrn:

a) AliDS'li gutibellçıi eşlrü de yaktl. (ıbaşlıık)

Görüldüğü gibi, tümcede anlam bulanıklığı vardır: guribetçi
"kendlnl ateşe verirken bunalım geıçiriıp ıkansını da mı yak
mıştır?" yoksa "başını derde mi sokmuştur?" Gazete habe
rinden, eylemin hangi anlamda kullanıldığı açanlema yoluyla
öğrenilir. Yalnız, bu açılım türü daha önce örneklendlrdlkle
rlmlze benzememekte, haberin içinden bir türnce verilen ey
lemin yan anlamını açırnlarnektadır.

... "Gurbetçlnln , AIDS virüsünü eşine de bulaştırdığı, ancak
Kamile Ai~bulut'da henüz ileri safhaya erlşrnedlğl anlaşıldı."

Bazen de yan anıl'am. verilen eylemin hemen arkasından açım

Ianır:

b) UHosteslerin yanlarıındaıki yolcuyu yaibanci sanarak gizli şey

ler konuşmaları üzerine):

Zahir onlar bu yüzden benim söz 'konusu lisanı anlamadığımı

düşündüler. Ben de epey süre bozmadım. Renk vermedim.

(Hadi Uluengin. Hürriyet: 19 Eylül 92)

ii. MECAZI ANLAM (EGRETILEMıELi ANLAM): Bir başka deyim ak
tarması da yine bir yan snlam olan "mecazl anlam" (metapihor)
dır. Aralarında uzak yakın ilgi bulunan iıki ş'ey arasında bir ben
zetme yoluyla ilişki kuran. blrblrlnln adınıötekine aktaran bir
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eğilim, bir dilolayıdır (!Doğan Aksan, 1978: 124). Değıişik bir kav
rami yansıtımalk amecıvla seçilen bu aınlfıtıııil yolu "çokanlamlı

lığın" nedenlerinden biri olarak görüldüğünden yazı dirinde açım

lama gerekli olalbilir:

al Dısketekler tuzek dolu {Başlılk)

"... Baksana etraf parlak dolu .. Ha işte biri orada dikilmiş,

ıkaıpının1kenannda.."

Parlak? Gerçekten parlak bir çocuk.. Büzgülü kadife panto
lonu, amele modası kıvrılmış karelic~k~ti, boynunakurdele
gibi bağladığı kravatı ve jöleli briyal1tinlerle taranmış saç
ları ile adeta ChristopherLambert. kerata..

b) ... Ceplerine doldurulan yalnız para değil tebli., Birkaç fırt

beyaz ölüm.. KOıkain pahalı vermezler.. Başlangı1ç için esrar..
Biraz ilaç milaç.. Sonra sentetik uyuşturuculardan bir mjktar..
Daha ötesi lçlrı de eroinleri var ..

(Hürriyet, Kelebek ekl: 1990)

III. DEyiM AKTARMASINDAN BENZETMEVE: "Keçl gibi inatçı" ör
neğindelııhatırla'Yaeağımız benzetmeler nesneler arasındaki çe
şitli benzerliıklere dayarnr. Bazen bu tür 'benzetmeler kullanı

lırken, bazen de deyim sktarrnasmda benzerlik kurulan şahsı ni
telemek üzere, doğrudendoğruya, ilıgi kurulan kavramı yansıtan

sözcük (ı!<eıçi) kullanılır. Bu durumda, her iıki kullamm binbirlerine
açırnlama getirirler:

a) Kadınlar ağır lşçl, erkekler koltuk patatesi (<Başlık)

Uluslararası Çalışma Örqütünün (oiiLO) son raporunda, ev işi,

çocuk bakımı ve iş yaşamındaki mücadeleleriyle kadınlar,

"Ağıir işçi" olarakqösterillycr. Erkekler ise, "Koltuk patatesi
gibi eve geHr gelmez televizyonun karşısına kuruluyorlar" de
niyor.

(Hürriyet: 8 Eylül 92)

LV. ATASÖZLERi: insanoğlunundeneyimlerinden ve benzetme gü
cünden kayrıeklaoarı atasözleri çoğunlukl,a türnce blçlrnlnde olu
şarak, söyleylş açıarndan etki yaratmaya yönelen sözlerdir. Oku
yucunun atasözü kavramını anlamama ris1kinl yok etme çabasıyla

yazarlar çoğu zaman atasözlerırıl kendi yorumlarıyla açımlarlar:
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a) (Anlamadığını düşünerek, yanında özel konuları jconuştuklan

ıkişinln TUnk olduğunun anlaşılması üzerine..)

... Biraz şaşırdılar. Fakat onlar da renk vermediler. Hatta ha
şan bir kolejli edasıyla servis yapaın. hanımkız, şaka yollu,
"sükutaltındır" lafıru söyledl. Duyduğunu umut demeye getirdi.

(Hadi Uluengin, Hürriyet: 19 Eylül 92)

V.YABANCıl SÖ~CÜKLER : Bugünlerde, gazıete dilinde, yazar
ların -halkta ilgıi ya da tepkl uyandırrnek amacıyla- yabancı dil
sözcükler kullandııkları gıörıülmeiktedıir. Her ne kadar yazı lçer
sinde bu sözcükler açırnlarısa bile, bu kullanıma hem okurlar
hem de bezi yazarlar tepki g'österımektedirler. Örneğin, 19 Eylül
92 tarihli Hürriyet Gazetesinde köse yazarlannden- Oktay Ekşi

"Bunlar IN şunlar OUT" başhklr yazı'sında bu konuya değinmiş,

halka hitap eden tüm yazı ve panelardakl yabancı sözcük kul
lanımlarının Türkçe olmasının doğru olacağıı",ı belirtmiştir. Aynı

adlı yazısında Oktay !8kşi "In & Out" terimlerini kendi yorumuyle
şöyle açımlarmştır:

a) ... Uzatmayalmı: Bu "in" ile "out" meselesini sonunda çöz
dük: Meğer "in" moda olan dernekmlş, "out" da moda olma
yanı, yani bir bakıma bizim gibiçağdaş uygarlığı yakalayıp geç
meyi, ama aynı zamanda bu toplumun kimliğini ve' kültürünü
korumayı isteyenlerii ifade ediyormuş.

b) Llttle ıtaly'de artık Ma1fia yok. (ıbaşlıık)

... Little ltaly denen bu Ita,lyan mahallesinde uzun adı Senatus
Populis Quiri'nus Romanos (Romalılar ıtalya'yı senetoyla yö
netlr) olan lokanta lçlnde beyaz önlüıkl'Ü garsonlar yağmurdan

kaçanlara buharı üstünde capuccino, espresıso yetiştirme ça
basında ...

('Doğan Uluç, Hürriyet: 28 !Eylül 92)

c) ıReklam Dünyasında "Zapping" olarak adlandırılan TV izlerken
uzaktankumanda alertl ile sı,k sık kanaldeğ1iştirme olayı rek
lam verenlerin en 'bü~üik endişesi halinegeldi.

{Sabah, 'Eıkonomi eki: 6 Bkim 92)
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SONUÇ:

Kısaca özetlemekqereklrse, ingilizce'de "yalpı dönüşümleri" şek

linde hissedilen açılım tümeelert. Türkçe'de "esas tümcedekl öner
melerin alt türncelerde anlam açısmdan genişlemeleri" olarak belir
ginleşir.

Sözoü:k düzeyinde açımlema ise. Türkçe'de zaman zaman: eş an
lamlı sözeüklerle ya da yazarıın sözcıüğe kendi yorumunu getirme
si'Yle oluşmaktadır. Görüş belirteçIerine (viewpoint adverbs) bağlı

olarak izlediğimiz bu yorumlar gıenelliıkle "yani .... haıı i .... açıkcası

...• daha açık bir deyişle ... , ... diye bilinen.... anlamı taşıyan" gibi
belirtmelerle okuyucuva sözcük ile Hgili bir açırnlamanm geldiğini

anımsatırlar. Açımlamamn dilrbilimdeıki yeri yadstnarnaz çünkü oku
yuouda ıbetimlemeyi, dinleylelde iletişimi kolaylaştmcı en önemli
faıktörlerden biridir.
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