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INTRODUCTION:  
LINGUISTICS & LITERATURE
The book Current Debates in Linguistics&Literature is the collection of the papers 
about various studies in the fields of linguistics and literature presented in The VI. 
International Congress on CUDES 2017. The articles are dealt with different topics 
ranging from fictional and literary genres such as novels, poetry, drama, and film to 
non-fictional types such as translation and language teaching.

Given the distribution of the presentations according to content and subjects, 
participants presented their papers in fictional and literary genres such as poetry, drama, 
and film as well as in scientific issues such as translation, the glossary of terms and 
foreign language teaching. Of these studies, the papers in the literary part are mostly 
narrative-based while the ones in the linguistic chapter are chiefly knowledge-based.
The studies presented in this section are intensive labor product works, each of which 
deserves to be named individually. We believe that it is useful and necessary for readers 
to remind every study here briefly.

Yasemen Işık in her The Effects of Political Developments Occurred in the 20th century 
of Middle East on the Jordanian Novel examines how Palestinian scholars such as Sâlim-
Nahhâs, Teysîr Sebbûl, and Emîn Şennâr, who emigrated to Jordan after the Israeli 
occupation of Palestine, handled the Palestinian problem and the social destructions 
it caused. Turgay Gökgöz also focuses on a similar subject in his study Dark Decade 
in Ahlâm Mustegânîm›s Novel Fevdâ›l-Havâs and deals with the adverse effects of the 
Algerian Civil War in society.

Şafak Altunsoy, in his study The Inhuman Relation between the Hero and His Mount: 
Avatar compares the characteristics of the protagonist in the movie Avatar, a film as an 
example of science fiction, with the ones of the young knight in the medieval romances. 
It focuses on demonstrating the inhuman relation between the leading player, Jack and 
his mounts, a dragon-like bird, Toruk. 

Hülya Çevirme, in her study entitled Educational Functions Loaded on Folk Lectures 
in Children›s Literature Textbooks studies the educational functions of public narratives 
in the books used for the course of Children›s Literature in Turkish universities. She also 



 

 

VIII

states that text samples from myths, legends, fairy tales, fables, legends and folk stories 
should be determined according to developmental stages of children. 

Gülçin Tanrıbuyurdu, in her work titled An Actıon Crossing the Line in Ottoman 
Poetry: Imitating the Beloved and Punishments examines the Ottoman poetry in the 
light of the example couplets chosen from different centuries. 

Arzu Özyön discusses the problem of censorship in Turkish theatre in her study titled 
Solution Seeking for Censorship in Contemporary Turkish Theatre: The Example of 
Civan Canova and examines how ways the play writers choose to overcome censorship 
by starting from Civan Canova›s play called Sokağa Çıkma Yasağı.

Dursun Akaslan, Nurettin Besli and Ali Kircay aims to provide a comprehensive glossary 
of terms for the provision of terminology in the field of IBA in their collaborative 
work titled A dictionary study of terms in Human-Computer Interaction (HCI) for 
terminology unity. Thus, researchers try to abolish a significant deficiency in the field 
of İBE with this dictionary, which is composed of many terms from a thousand words.

In their study The Turkish Noun Clauses Formed with «var» and «yok», and the 
Problems Encountered in Their Translation to German, Tahir Balcı, Umut Balcı, and 
Yasemin Darancık examine the competence of the German Teacher Education students 
in translating noun clauses formed with Turkish «var» and «yok» into German. They also 
propose some solutions to the problems related to this topic. 

Süde Özbent, in the study of Language Stereotypes in Translation discusses the problems 
experienced in the translation of stereotypes, and suggests useful recommendations to 
overcome these difficulties through Turkish and German examples. 

In his work titled Contrastive Analysis of Snow White by the Grimm Brothers and 
Their Different Verses of Translation into Turkish, Lokman Tanrıkulu examines the 
German Grimm Brotherhood›s Schneewittchen fairy tale and describes the qualities of 
its Turkish translations by the criteria of the terms «sufficiency» or «acceptability.»

In the study of Factors Affecting the Use of Translation Technologies in Translator 
Education: A Pedagogical Perspective, Halil İbrahim Balkul focuses on translation 
education technologies and aims at underlying the importance of interdisciplinary 
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studies between translation technologies and the sciences of pedagogy and Cognitive 
psychology.

Terim Belhadj Rymel, in his study Language Variation: The case of the Algerian TV 
Programmes, deals with sentences, utterances and other factors that can contribute to 
the communicative act.

In the study of Archetypal References to Space and Memory in D. H Lawrence›s The 
Horse Dealer›s Daughter, Ayla Oğuz interprets and analyzes concepts of space and 
memory in D. H. Lawrence›s The Horse Dealer›s Daughter by applying Jungian literary 
criticism.

Consequently, we believe that academic studies, which we have outlined above, will 
be a source for academicians researching fields such as literature, linguistics, language 
education, and we wish success and convenience to all readers and researchers.

Editors

December, 2017
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1
DİLSEL STEREOTİPLERİN  
ÇEVİRİYE YANSIMASI 

LANGUAGE STEREOTYPES IN 
TRANSLATION
Sueda Özbent

Abstract

There are numerous studies on stereotypes of cultural origins going back to the work carried out by Lip-
pmann (1922). The effects of these stereotypes on language and the problems for translation resulting 
from them have not been studied in detail. A need therefore exists for inter-lingual studies. Langua-
ge and culture are interwoven to such an extent that this interaction has produced language-specific 
perspective and discourses within each culture. The individual acquires language and is socialized 
contemporaneously. Stereotypes, too, are learnt and practiced in this context. According to Lippmann 
the interior and exterior worlds an individual inhabits are, psychologically speaking, a union which is 
based on an order of perception, cognition and communicative acts shared with others. In other words, 
the images and notions which impact us cognitively through the exterior world, guide our perception 
of this world outside of us. Since perception and mechanisms of decision-making during the reception 
of texts are guided by cultural and language stereotypes, the translator as well as the author have to use 
the model of the TL-reader for orientation and translate accordingly. The TL-text should be composed 
according to culture-specific stereotypes and presuppositions that are pertinent in both languages and 
cultures. Stereotypes should be regarded as an important cultural and linguistic skill for translators and 
readers alike. We are faced with stereotypes on a daily basis in the form of idioms, sayings, truisms and 
routine expressions which for culture- and language-specific reasons are difficult to translate. There is 
often no exact equivalent in the TL. Particularly interpreters, on the other hand, can save time, because 
they can make recourse to stereotypes as set phrases within a language. During communicative acts in 
routine situation, the use of stereotypes is helpful for translators (and language teachers). Using cultural 
stereotypes as a starting point, this study endeavors to explain how to understand language stereotypes 
and what difficulties they cause in translation; and then to show how to overcome them. The study is 

based on the language pair German-Turkish. 
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Dilsel Stereotipler

İyi bir çevirmenin sahip olması gereken edinçler arasında saydığımız kültür ve dil edinci 
ile iç içe geçmiş olan dilsel stereotipler dediğimiz önemli bir alan vardır. Bu çalışmada 
karşılaştırmalı olarak Almanca ve Türkçe örnekler üzerinden dilsel stereotipler konusu 
çeviri zorlukları açısından irdelenecektir. 

Dilsel stereotipler kültürün dile yansıdığı noktada kendini gösterir ve adeta bir kesiş-
me noktasıdır. Stereotip kavramı yunanca kökenli olup “stereos” katı, yek pare, bütün 
ve “typos” ise nitelik, tip, karakter anlamına gelmektedir. Stereotip kelimesi Türkçeye 
“basmakalıp” olarak çevrilmiştir. Kelimenin çıkış noktası da zaten matbaada kullanılan 
“baskı kalıbına” dayanmaktadır. 1797 (Petit Robert’e göre) yılında Fransız matbaacı 
Firmin Didot üzerinde hareketli harflerin dizili olduğu yek pare bir kalıp geliştirir ve 
bu adı verir. “Stereotip” kavramı genellikle sabit, değişmez, sürekli tekrar eden ve her 
zaman aynı olan, anlamlarında kullanılmaktadır. Sosyal psikoloji, sosyoloji ve psikiyatri 
gibi farklı bilim dalları, tekrar etme özelliğinden dolayı bu kavramı birtakım olgular ve 
rahatsızlıklar için kullanmaya başlamıştır. Sosyal bilimler alanında ilk çıkışı Walter Lip-
pmann 1922 yılında “Public Opinion” (Kamusal Düşünce) adlı kuramsal çalışmasıyla 
yapmıştır. Lippmann bilişsel kuramdan yola çıkarak kafamızda dünya görüşümüzü be-
lirleyen resimler olduğunu söyler. “Stereotip kavramı ile insanlara ait ve onların hüküm 
vermesinde etkili, biçimlenmiş fikirler, ideolojiler ya da beklentileri açıklamaktadır” 
(İmançer 2004: 128).  Lippmann bir bireyin iç ve dış dünyasının psikolojik olarak bir 
bütün olduğu düşüncesinden yola çıkarak; algılama, düşünme ve karşı taraf ile iletişime 
geçme üzerine kurulmuş bir yapıdan bahseder. Başka bir deyişle bilişsel olarak var olan 
dış dünyaya dair düşünceler ve resimler, dış dünya algımızı yönetir.  Bu anlamda stere-
otiplerin duygusal bir tarafı vardır. Bu nedenle çok yönlü incelenmesi gerekir. Gerçek 
dünyayı bilincimiz vasıtasıyla anlarız. Bu bağlamda sosyal yaşantımızı etkilediği için 
stereotipler toplumun diğer bireylerini ve sosyal grupları bir şekilde betimlemek için 
kullandığımız basit kategoriler olarak karşımıza çıkar. Genellikle yaş, cinsiyet, meslek, 
milliyet, ırk gibi özelliklere bakarak oluşturulan basit ve kalıplaşmış kanaatler olarak 
düşünülebilirler ve kültürel farlılıklar gösterirler. Algımızı, belleğimizi ve yargılarımızı 
etkileyerek genelleme yapmamıza neden olurlar. En belirgin özellik olarak “stereotip 
genellemeler kendini tipik bir şekilde yüklemde gösterir. Toplumsal bir sınıfı niteleyen 
bir kelimenin o grup içerisindeki her birey için ayırt edici bir özellik taşımak zorunda 
olmaması, bu nitelendirmenin stereotip olduğunu gösterir” (Quasthoff 1973: 167).
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Dil ve kültür öylesine iç içe geçmiştir ki, karşılıklı etkileşimleri sonucunda her dile özgü 
çok özel bakış açılarından doğan söylemler söz konusudur. Birey sosyal yaşamı ve ileti-
şim kurmayı dil vasıtasıyla, dil edinimi ile eş zamanlı olarak edindiği gibi; stereotipleri de 
aynı şekilde edinir ve kullanılır. Hangi durumda hangi dilsel davranışın doğru olduğuna 
karar vererek, doğru zamanda, duruma uygun şekilde davranmalıyız. Bunu da ancak 
olayları bilişsel süzgecimizinden geçirerek, daha önce benzer durumdaki örnek davranış-
larımıza göre karar veririz. Dil çevremizdeki olup bitenleri kavramsal olarak ifade etme 
aracımızdır. Duygularımıza tercüman olur ve kabul edilmiş toplumsal değer yargılarını, 
düşünme ve davranış örneklerini etkileyen stereotiplerin ediniminde önemli bir görev 
üstlenmektedir. Stereotiplerin oluşmasında asıl etken dil değil, gerçek toplumsal ilişkile-
rin işlevleridir. Dilsel stereotipler ise birçok değişkene bağlı olan algımızı ve karar verme 
mekanizmalarımızı yöneten stereotiplerin dışa vurumu olarak düşünülebilir. Quasthoff 
“sosyal gruplar ve üyeleri hakkındaki kanıların sözel ifade şeklini” (1973: 167) stereo-
tip olarak tanımlamaktadır.  Harald Scheel’e göre dilsel stereotipler “dilsel normlara, 
yani belli durumlarda aynı şekilde veya az farkla benzer şekillerde tekrar tekrar kullanı-
lan, gelenekselleşmiş ve standart hale gelmiş kelime kombinasyonlarıdır” (Scheel 1984: 
164). Dil sisteminin bir parçası olarak sabit ve kalıplaşmış bu yapılar her zaman elimizin 
altında kullanıma hazır olarak durur. “Bu nedenle stereotip olgusunda basitleştirme, 
yanlış izlenim ve kişisel deneyime dayanmayan, bilakis zorluktan uzak, verili toplumsal 
yaşamın baskısına uygunluk söz konusudur” (İmançer 2004: 130). Toplumsal baskı ne-
deniyle “daha çok yaşanan çevrenin neyi kabul ettiği ve neyi beklediği dikkate alınmakta 
ve gerçeklik algısı da buna göre biçimlenmektedir” (İmançer 2004: 130). Öyle ki bu 
gibi durumlarda kullanılması gereken ifadeler kalıplaşmış olarak mevcuttur ve bunların 
kullanılması beklenir. Hatta kullanılmamaları sorunlara neden olabilir. Kültür farklılık-
larından doğan dilsel ifade şekillerinin diğer bireylerin kültürel ve manevi değerlerini 
de hesaba katarak seçmek gerekir. Dilsel stereotiplerinden olan, mecazi anlam taşıyan 
deyimleri ve atasözlerini vb. sadece lengüistik açıdan açıklamak yerine, bu yapıların tek-
rar etme özelliğini ve kullanımını sosyolojik temele dayanan kuralları, temel eğilimleri, 
davranış kurallarını içeren norm kavramını kullanarak açıklamak yerinde olur. Dilsel ve 
iletişimsel davranış sosyal davranışın bir şekli olarak değerlendirilebildiğine göre, sosyal 
davranışın temel bileşenlerinin iletişim için de geçerli olduğu söylenebilir. Başka bir 
deyişle kendi davranışını başkalarının davranışlarına, tepkilerine ve beklentilerine göre 
şekillendirme gerekliliği ortaya çıkar.   “Sosyal normlar sosyal bağlayıcılık özelliği taşıyan 
ve bireylerin davranışlarını düzenleyen, yöneten, koordine eden, sosyal düzeni gerçek-



DİLSEL STEREOTİPLERİN ÇEVİRİYE YANSIMASI  

Sueda Özbent

14

leştirmeye yönelik olan ve hatta bunu mümkün kılan düşünsel saptamalardır” (Klaus/ 
Buhr 1974: 877). Dilsel stereotiplerin kullanımı, bireyin toplumsal beklentiye ve sosyal 
normlara uygun davranması anlamına gelir ki, bu bireyin toplumun bir parçası olmasını 
sağlar. Dilsel stereotiplerin yerinde kullanımı o kişinin o dile ne kadar hâkim olduğunun 
da bir göstergesidir. Burada söz konusu olan yapılar belli bir kültürde kişiler arasındaki 
günlük iletişim esnasında edinilen, durum ve sürece ait bilincimize yer etmiş örnekler-
dir. Bu nedenle özellikle çevirmenlerin, stereotiplerin kullanımı hakkında mutlaka bilgi 
sahibi olmaları ve stereotipleri işlevine uygun olarak, yerinde kullanmaları gerekir. Aksi 
takdirde iletişim uzmanı olarak görevlerini yerine getirmeleri mümkün değildir. Erek 
toplumun tepkisini çekecek, örf ve adetlerine uygun olmayan bir aktarımın sonuçları 
vahim olabilir. “Çevirmen bir kültürden diğerine bilgi aktaran uzman olarak, aktardığı 
kültürdeki bilginin kültürel algılanışının farkında olmak durumundadır” (Tosun 2006: 
1). 

Stereotiplerin büyük çoğunluğu en az iki kelimeden veya yarım cümlelerden oluşur. 
Ancak atasözleri örneklerinde görüldüğü üzere tam cümleden oluştukları olur. Çalışma-
da dilbilimsel analiz hedeflenmediği için stereotiplerin dilbilimsel özelliklerine ayrıntılı 
olarak girilmeyecektir. Genel olarak dilsel stereotipler deyimler, atasözleri, basmakalıp 
söz (beylik söz) ve rutin formüller olarak sınıflandırılmaktadır (Coulmas 1981, Gülich 
1978). 

Deyimler

Deyim TDK sözlüğünde şu şekilde tanımlanmaktadır: “Gerçek anlamından farklı bir 
anlam taşıyan ve çekici bir anlatım özelliğine sahip olan kelime veya kelime grubu: 
Abayı yakmak, bağrına taş basmak, buluttan nem kapmak, çileden çıkmak, dalga geç-
mek…” (BSTS, Gramer Terimleri Sözlüğü). Harald Burger’e göre deyimler tarih bo-
yunca “nesillerin dil varlığı” olarak “kelime gibi kullanılışlı” olmuşlardır (2010: 15). De-
yimler kalıplaşmış sözlerdir, en az iki kelimeden oluşurlar ve başlıca özellikleri şunlardır: 

a) anlamları yapıyı oluşturan kelimelerin anlamlarının toplamı değildir. 

Örn. “jemandem unter die Arme greifen” 

(Düz anlamsal çevirisi: birisini kollarından/ kollarının altından tutmak)
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ANLAMI: “birisine maddi veya manevi yardım etmek”

Türkçede “birisine el uzatmak” deyimi ile karşılanabilir. Birebir çevirisi yanlış anlaşılabi-
leceği gibi üslup ve işlevsel olarak uygun değildir.

b) Kelimeler benzerleri ile değiştirilemez 

Örn. “jemandem auf die Palme bringen” 

(Düz anlamsal çevirisi: birini palmiyeye çıkarmak/ tırmandırtmak)

ANLAMI: “birini çok kızdırmak”

Deyimde “palmiye” yerine başka bir ağaç ismi kullanıldığında bu ifade deyim olmaktan 
çıkar.

c) Kelimelerin yerleri değiştirilemez, aynı anlamı taşıyan bir başka kelime ile değiştiri-
lemezler. 

Örn.: “Başını alıp gitmek” yerine “Kafasını alıp gitmek” kullanılmaz.

Almanca örn.: “ins Gras beißen” (“toprağa düşüp ölmek”) yerine “in den Rasen beißen” 
denmez (Gras ve Rasen “çim” anlamındadır).

Deyimler düşünsel anlamda resimsel özellikler de taşıyabilmektedirler. Bu durum kül-
türe bağlı olarak farklılık göstermekle beraber kullanılan dilsel stereotipler yine de anla-
tılmak isteneni tasavvur edebilme imkânı sağlamaktadır:  
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ALMANCA TÜRKÇE
1) “jemanden aufs Glatteis führen”
     (Birisini buz üzerinde yürütmek) 
ANLAMI: birini kandırmak, aldatmak, zor 
durumda bırakmak
2) “durch die Lappen gehen” 
(Bezleri yarıp geçmek, eskiden sürek avın-
da11 kullanılırmış)
ANLAMI: birisinden kaçıp kurtulmak
3) “jemandem in die Arme fallen”
(Birisinin kollarına atlamak.)
ANLAMI: birini büyük bir sevgiyle kucak-
lamak
4) “jemandem die Suppe versalzen”
(Birisinin çorbasına aşırı tuz dökmek.)
ANLAMI: birinin işini bozmak, zarar ver-
mek, planlarını bozmak
5) “jemandem klaren Wein einschenken”
       (Birisine berrak şarap doldurmak)
ANLAMI: birine hakikati bütün çıplaklığıy-
la anlatmak. 
6) “den Löffel abgeben” 
    (Kaşığını teslim etmek/ bırakmak)
Açıklama: Orta çağda herkesin kendine ait 
üzerinde taşıdığı kaşığı olurmuş. Yemek 
yemek hayatı ve canlılığı; yiyememek ise 
ölümü temsil etmektedir. 
ANLAMI: ölmek

1) ~ “üçkâğıda bağlamak (getirmek)”
(Karşısındakini şaşırtarak aldatmak)
ANLAMI: hata yapmak / dikkatli davran-
mamak
2) “yakayı ele vermek” 
ANLAMI: Yakalanmak, kaçamayarak ele 
geçmek.
3) “ateşe körükle gitmek”
ANLAMI: Bir olayın büyümesine neden 
olmak
4) “pişmiş aşa su katmak”
ANLAMI: yolunda giden bir işi bozmak
5) benzer: “Dost acı söyler” 
ANLAMI: Yakınlarımız eksiklerimizi 
çekinmeden söyler.
6) “ruhunu teslim etmek”
ANLAMI: ölmek

Tablo 1 Deyimler

Dilsel stereotiplerden olan deyimler kullanıldıkları dilde ve kültürde üretildikleri için 
o dili anadil olarak edinmemiş kişiler açısından teşhisleri zordur. Özellikle de cümle 
içerisinde geçtiklerinden dolayı yabancı dil öğrenen bir kişinin bu sözleri deyim olarak 
ilk bakışta değerlendirmesi neredeyse mümkün değildir. Bu durum yanlış anlamalara 
dolayısıyla da hatalı çevirilere yol açmaktadır. 
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Atasözleri

Deyimler gibi atasözleri de kültürel özellikler taşıyan, kalıplaşmış, stereotip kabul edi-
len yapılardır. Cümle olma özellikleriyle deyimlerden ayrılırlar ve retorik sanatının te-
mel taşıdırlar. Nitekim TDK atasözlerini şöyle tanımlamaktadır: “Anonim özellik ta-
şıyan, atalardan kaldığı kabul edilen ve toplumun yüzyıllar boyunca geçirdiği gözlem 
ve denemelerden, ortak düşünce, tutum ve davranışlarıyla dünya görüşünden oluşan, 
genel kural niteliğindeki kısa, özlü, kalıplaşmış söz: Âlet işler, el övünür. Ak akça kara 
gün içindir. Çalma elin kapısını, çalarlar kapını. Ağlamayan çocuğa meme vermezler. 
Keskin sirke küpüne zarar. Çobansız koyunu kurt kapar. Taşıma su ile değirmen dön-
mez. “(BSTS, Gramer Terimleri Sözlüğü). Atasözleri belli bir kültürde belli bir zamanda 
geçerli olan toplumsal değerleri, dilin mantığını ve dil camiasının normlarını yansıtırlar. 
Burger (2010) onların semantik düzlemde bağımsız birer mikro metin olduklarını sa-
vunur. Bazıları aktarılması zor resimsel anlatımları ile dikkat çekmektedirler. Anlamları 
bir şekilde aktarmak daha mümkün görünse de aynı resimleri (scenes and frames) erek 
kitleye ulaştırmak ancak benzer atasözlerinde mümkün olabilmektedir. Retorik özellik-
leri de çevirmene ayrı zorluk yaratmaktadır. Erek dile aktarım esnasında en büyük kayıp 
retorik ve üslup bakımından olmaktadır.
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ALMANCA TÜRKÇE
1) “Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. “
   (Konuşmak gümüşse, susmak altındır.)
2) “Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm!”
     (Elma ağacın gövdesinden uzağa düş-
mez.)
3) “Alle Wege führen nach Rom.”
      (Bütün yollar Roma’ya çıkar.)
4) “Alte Füchse gehen schwer in die Falle”
      (Yaşlı tilkiler tuzağa kolay kolay düş-
mez.)
5) “Abwarten und Tee trinken”
       (Bekleyip çay içmek)
ANLAMI: sabırla beklemek
6) Eine Hand wäscht die Andere.”
   (Bir el diğerini yıkar.)
ANLAMI: Karşılıklı olarak fayda sağlamak.
7) benzer: “Gleich und Gleich gesellt sich 
gern”
     (Aynı ile aynı birbiriyle buluşur.)
ANLAMI: Hemfikir olanlar birbiriyle 
görüşür.
8) “Der Mensch denkt und Gott lenkt.”
     (İnsan düşünür, tanrı yönetir.)
ANLAMI: İnsan her ne kadar hayatını 
planlamaya çalışsa da gelecekte ne olacağını 
bilemez)
9) “Geben ist seliger denn Nehmen.”
    (Vermek almaktan hayırlıdır.)
ANLAMI: Varlığını biriktirmek yerine 
başkalarıyla paylaşmak daha iyidir.
10) “Die Hunde bellen, die Karawane zieht 
weiter.”
(Şansölye Helmut Kohl tarafından ilk defa 
1988’de kullanılmıştır; şark atasözüdür.)

1) “Söz gümüşse sukut altındır.”
2) “Armut dibine düşer!”
3) “Bütün yollar Roma’ya çıkar.”
4) ~ “Yaş tahtaya basmamak”
ANLAMI: Bir işte uyanık davranarak 
aldanmamak.
5) “Sabreden derviş muradına ermiş.”
ANLAMI: sabırla beklemek
6) “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.”
ANLAMI: Başarıya ulaşmak için birlik 
olmak 
7) “Hacı hacıyı Mekke’de, derviş dervişi 
tekkede bulur”
ANLAMI: Hedefleri, amaçları aynı olanla-
rın yolları aynı noktada birleşir. 
8) benzer: “Alna yazılan başa gelir.”
ANLAMI: Kişi kaderi neyse onu görür.
9) “Veren el alan elden üstündür.”
ANLAMI: Yardımını esirgemeyen, eli açık 
olan kimseye herkes saygı gösterir.
10) “İt ürür, kervan yürür.”
ANLAMI: İtin ürümesi ne kadar değersiz-
se, doğru yolda yürüyenlerin kınanması da 
onları yolundan alıkoyamaz, hedeflerine 
ulaşmalarına engel olamaz.

Tablo 2 Atasözleri

Almanca atasözlerine verilen 8.ve 9. örnekler ile Türkçe atasözlerine verilen 5., 6. ve 10. 
örneklerdeki şiirsel söyleyiş ve sesli uyumu ile kaynak dildeki ahengi maalesef erek dile 
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aktarmak mümkün değildir. Zihinde canlanan (scenes) tasavvurlar ise kültürel özellikler 
taşıdığı için çoğu kez eşdeğer değildir. 10. Örnek çeviri yoluyla Almancaya kazandı-
rılmış bir şark atasözüdür. Her ne kadar “köpeğin” ve “kervanın” kültürel imajı aynı 
olmasa da atasözü işlevsel olarak eşdeğer anlamda kullanılmaktadır. 

Basmakalıp söz (beylik söz)

Burger’e göre atasözleri ile basmakalıp sözler (Gemeinplatz) arasındaki fark, basmakalıp 
sözlerin zaten bildik ve yeni olmayan görüşleri dile getirmesidir. Özgün değildirler ve 
Almancada bunlara Evidenzformeln (apaçıklık formülleri) veya Evidenzaussagen (apaçık 
ifadeler) de denir (Feilke 1996; Quasthoff 1973). Gülich basmakalıp sözleri hazır ifa-
deler olarak sınıflandırır ve stereotiplere dahil eder (1981: 344). Atasözleri ile kıyaslan-
dıklarında mecazi anlamları yoktur ve içeriklerinin zayıf olması nedeniyle fazla tercih 
edilmeyen klişe sözlerdir: 

Was man hat, das hat man (~Türkçesi: Varsa vardır.)

Was sein muss, muss sein. (Türkçesi: Olacak olacak.)

Was zu viel ist, ist zu viel. (~Türkçesi: Fazlaysa fazladır.)

Wer kommt, der kommt (Türkçesi: Gelen gelir, gelmeyen gelmez.)

Was nicht geht, geht nicht (~Türkçesi: Olmaz olmaz)

Dediysem demişimdir. (~Was gesagt ist, ist gesagt.)

Bilen bilir.       (~Wer weiß, der weiß.)

Bazı ifadelerin karşılıkları benzerlik gösterdikleri halde tam olarak örtüşmedikleri için 
~ işareti kullanılmıştır. Bunlar aynı veya benzer gibi görünmekle beraber kullanımları 
farklılık gösteren; çeviri bilimde yanıltıcı benzerlik diye tanımladığımız sözlerdir (fal-
scher Freund, faux amis). “Was man hat, das hat man” sözü ‘elde etmişsen elindedir’; 
“Was zu viel ist, ist zu viel” sözü ‘yetti artık’; “Was nicht geht, geht nicht” sözü ‘yapılması 
mümkün olmayan şeyin yapılamayacağını’ anlatır. Bu alan çeviri hatalarına oldukça açık 
bir alan olarak görünmektedir.
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Rutin formüller 

Rutin formüller “söz eylemleri yerine getirmek için kullanılan, bağımsız, uzlaşmaya da-
yalı, kalıplaşmış edimsel sözlerdir (Stein 2004: 266). Yazılı ve sözlü günlük dil kullanı-
mımızda sıkça karşılaştığımız durumlarda kullanıldıklarından rutinleşmişlerdir.  Bun-
ların birçoğunun mecazi anlam taşıyan, anlamları zayıflamış yapılar olduğunu söyleyen 
Harald Burger (2010), rutin formülleri ikiye ayırmaktadır:

1) belli bir duruma bağlı işlevi olanlar

2) yazılı ve sözlü metinlerde durumdan bağımsız olarak iletişim işlevi olanlar

1. tipteki rutin formülleri Coulmas 1981 yaptığı çalışmasında ayrıntılı olarak işlemiştir 
ve sosyal etkileşimin (Interaktion) önemli bir parçası olarak değerlendirilirler. Kültürel 
farklılıklara rağmen rutin formüller dil ve kültür sınırlarını aşarak her toplumda genel 
işlevlere sahiptirler. Rutin formüller mecazi anlamlar da taşıyabilirler. Başlıca tipleri-
ni özetlemek gerekirse birincisi her toplumda öngörülebilen ve bireyler arası iletişimi 
sağlayan selamlaşma, takdim etme, teşekkür, özür, tebrik etme, duyguları dile getiren 
ifadeler ve konuşmayı başlatma gibi sosyal yaşamı düzenleyen dilsel davranışları içerirler. 
Belli durumlarda belli bir kültürde ve o dili konuşan toplumda bu yapıların kullanılma 
zorunluluğu vardır.  Bu nedenle nerede ve ne zaman kullanılacakları tahmin edilen ve 
kullanılması beklenen ifadelerdir. Kullanılmaları gereken durumda kullanılmamaları 
ciddi iletişim sorunlarına ve bireyler arasında toplumsal sorunlara neden olabilir. Rutin 
formüller tam cümle olabileceği gibi büyük çoğunluğu iki kelime veya yarım cümleler 
olarak karşımıza çıkarlar ve kullanıldıkları bağlam içerisinde anlam kazanırlar. Örnek 
olarak “müsaadenle, sen öyle san, doğrusunu söylemek gerekirse, hadi canım, vay haline, 
değil mi, ne bileyim, bildiğim kadarıyla…” gibi. Eşdeğer ve işlevsel bir çeviri yapabilmek 
için kullanıldığı tipik durum, bağlam ve kültür içerisindeki şartlara bakmak gerekir. Bazı 
kültürel ve toplumsal değerlerin, dünyaya bakış şeklinin bu tip kullanımların altında 
yattığını unutmamak gerekir. Ayrıca rutin kullanma sonucunda kelimelerin anlamların-
da da bazı değişiklikler ve kaymalar söz konusu olabilir. Ancak bazı rutin formüller erek 
dilde kullanılmıyor olabilirler (bak. Tablo 4, 5)

Stereotiplerin çeviri açısından değerlendirmesi: 

Stereotipler çevirmenleri çeşitli açıdan zorlarlar ve adeta üstesinden gelinmesi gereken 
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ciddi güçlüktürler. Ancak aynı zamanda dilin zenginliğinin ve o dili konuşan kişinin dile 
hakimiyetinin de göstergesidirler. Retoriğin önemli bir parçasıdırlar. Bu yapıların uygun 
bir şekilde çevrilmesi ileri düzeyde tecrübe gerektirir. Çoğu kez tam karşılıkları yoktur ve 
çevirmenler her iki dil ve kültür hakkında sahip olduğu edinçlerine ve deneyimlerine da-
yanarak çözüm üretmek zorundadır. “Okur, ait olduğu kültür toplumunun üyesi olarak, 
kendisine eşdeğer bir çevirinin sunulup sunulmadığını araştırmaz. Onu ilgilendiren, 
söz konusu eserden onun beklentisinin gerçekleşip gerçekleşmediğidir” (Tosun 2002: 
222).  Çeviride karşılaşılan zorluklar bakımından stereotipleri şu şekilde gruplandırmak 
mümkündür:

1) Kaynak ve erek dilde stereotipleşmeye sebep olan aynı durum ve normlar mevcuttur

2) Kaynak ve erek dilde aynı durum normları mevcuttur, fakat farklı ‘dile özgü’ stereo-
tipler vardır

3) Kaynak ve erek dilde aynı durum normları vardır ve erek dilde kültürel eşdeğer uz-
laşım yoktur. Farklı anlamda kullanımlar olabilir. 

Örnekler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir:

Kaynak ve erek dilde stereotipleşmeye sebep olan aynı durum ve normlar mevcuttur
ALMANCA

1) Ich eröffne die Sitzung/ Verhandlung!

2) Die Vertragschließenden Seiten

3) mindestens haltbar bis

4) Meiner Meinung nach …

5) Meines Erachtens …

6) Gültig ohne Unterschrift

TÜRKÇE

1) Oturumu/ duruşmayı açıyorum!

2) Sözleşmenin tarafları

3) Son kullanma tarihi

4) Bence …

5) Bence …

6) İmzasız geçerlidir

Tablo 3 Stereotipler 1. Grup
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Kaynak ve erek dilde aynı durum normları mevcuttur, fakat farklı ‘dile özgü’ stereotipler 
vardır
1) Aus einer Mücke einen Elefanten machen!
    (Sivri sineği fil yapmak.)
2) Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm!
    (Elma ağacın gövdesinden uzağa düşmez.)
3) Wer nicht hören will, muß fühlen!
    (Söz dinlemeyen hissetmek zorundadır.)
4) Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des 
    Talers nicht wert!
   (Pfennige değer vermeyen, Taleri   göremez)       
5) Etwas durch die Blume sagen!
  (Çiçek aracılığıyla söylemek)
6) Eintritt verboten!
   (Giriş yasak)
7) Bissiger Hund!
    (Isırgan köpek!)
8) Vor Kindern schützen! (İlaç)
    (Çocuklardan koruyun!)
9) Hiermit kündige/beantrage/ bewerbe/ 
10) Hiermit bestätige/ bevollmächtige/ 
11) Hiermit erkläre ich euch zu Mann und
Frau!
12) Mit freundlichen Grüßen!
13) Auf Wiedersehen! (Eşdeğer ayrım yok)
14) Auf Wiedersehen! (Eşdeğer ayrım yok)
15) --
16) salem aleikum (ödünçleme, rutin kullanımı 
yoktur)
17) --

1) Pireyi deve yapmak! (Pire→ sivri 
sinek, deve→fil) Lehçe: “Sineği fil 
yapmak” denir
2) Armut dibine düşer! (Armut→ 
elma, 
Uzağa düşmez→ dibine düşer)
3) Laftan anlamayanın hakkı kötektir!
4) Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz!
5) Kızım sana söylüyorum, gelinim 
sen anla!
(çiçek→ kızım)
6) Girilmez!
7) Köpek var!
8) Çocukların ulaşamayacağı yerde 
saklayınız!
9) Karşılığı dilekçelerde Türkçede sona 
konan
 “Gereğini arz ederim” ifadesi
10) …. onaylanır/ tasdik edilir/ vekil 
olarak atıyorum
11) Sizi karı koca ilan ediyorum!
12) Selamlar!
13) Allahaısmarladık! (Gott befohlen)
14) Güle güle!
15) Aleyküm selâm!
16) Selâmün aleyküm! (Friede sei mit 
dir)
17) Allah bereket versin! (Sofradan 
kalkınca, alışverişte)

Tablo 4 Stereotipler 2. Grup
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Kaynak ve erek dilde aynı durum normları vardır ve erek dilde kültürel eşdeğer uzlaşım 
yoktur. Farklı anlamda kullanımlar olabilir. 
1) Eline sağlık!

2) Eline koluna sağlık!

3) Ayağına sağlık!

4) Kolay gelsin!

5) Güle güle giy/ kullan. Sırtında/ ayağında eskisin.

6) Hayırlı işler!

7) Hasta yakını giremez! (bir hastane tabelası)

8)Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden 
öperim.

9) Allaha emanet ol!

1) ≠ Danke; yemekse: Es hat gut 
geschmeckt. (Teşekkürler, yemek 
lezzetliydi/ güzeldi.)

2) ≠ Danke denebilir

3) ≠ Danke denebilir

4) ≠ Hallo, Grüß Gott! (Karşılığı 
yoktur böyle durumlarda ‘merha-
ba’ v.b. şekilerde selam verilir)    

5) -- ≠ Steht dir gut (yakışmış). 
Es ist schön (güzelmiş).

6) --

7) --

8) --

9) ~Gott behüte dich! (diye 
çevrilebilir, fakat eşdeğer kul-
lanımı yoktur)

Tablo 5 Stereotipler 3. grup

Sonuç

Örneklerden görüldüğü üzere dilsel Stereotipler kültürel normların ve toplumsal yaşa-
mın ve dünyayı algılama şeklimizin dile yansımasıdır. Bu nedenle çevirmenin sahip ol-
ması gereken kültür ve dil edincinin önemli bir parçasıdır; tam karşılıklarını bulmak çok 
zordur. Diğer yandan belli durumlarda belli hazır yapıların düzenli olarak kullanılıyor 
olması, konuşurken nasıl bir rahatlık sağlıyorsa, çevirmene de (özellikle simultane ve ar-
dıl çeviride) eşdeğer durumlarda iletişim kurma bakımından kolaylıklar sağlar ve zaman 
kazandırır. Stereotip kullanımı anadilde dahi stres yaratan durumlarda sıklıkla başvuru-
lan bir yöntemdir. Bu nedenle özellikle sözlü çeviride kullanılmalıdır. Basın çevirisinin 
genelde çok dar zamanda hızlı yapılmasının gerektiği düşünülürse dilsel stereotipler bu 
alanda da elzemdir. Yapılan çevirilerin işlevsel açıdan eşdeğer olması, gözetilmesi gere-
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ken en önemli husustur. Esasen hem yapısal hem de anlamsal birebir örtüşen yapılar çok 
nadirdir. Erek dilde eşdeğer bir stereotip yoksa o dilde böyle bir durumda söylenebilecek 
en iyi karşılığı kullanmak çözüm olabilir. Belli bir durumda bireylerin gösterebilecekleri 
davranış modelleri hakkında mevcut beklentiler vardır. Dilsel stereotipler, içinde bulu-
nulan bağlam ve iletişim şartlarına göre o toplumda geçerli normlar çerçevesinde ger-
çekleşmesi beklenir. Dilsel stereotipler yazılı veya sözel metnin bir parçası olarak karşı-
mıza çıkarlar. “Metin bazında kültürel elementler, metin dışı elementlerle yani arka plan 
bilgileriyle birleştirilir. Bütünsel (holistisch) bakış açıları kültürel elementlerin açılım ve 
anlatımında son derece yararlıdır. Böylece metin bir bütün olarak ele alınır ve erek dilde 
uyumlu karşılıklar bulunur” (Öztürk 2002: 82). Bu nedenle çevirmen adaylarına dene-
yim kazandırmak açısından koşut metinlerle çalışma alışkanlığı kazandırmaya yönelik 
çalışmalar yapılmasının faydalı olacağı kanaatindeyim.

Algıyı ve karar vermeyi yöneten kültürel ve dilsel stereotipler bir metnin alımlaması 
sırasında etkin olduğu için, nasıl bir metnin yazarı kendine bir örnek okur oluştura-
rak yazarsa, çevirmen de bir örnek erek metin okuru tasarlayarak çevirisini yapar. Erek 
metin her iki dil ve kültürde etkin olan stereotipleri bilerek ve ön varsayımları hesaba 
katarak oluşturulmalıdır.

Yabancı dil ediniminde dilsel stereotipler özel ilgi ve bilgi isteyen bir alan olduğu için, 
benzeşmeler nedeniyle diller arası transfer hatalarına, iletişim sorunlarına ve hatta yan-
lış anlamalara neden olabilir. Deyimler, atasözleri ve mecaz kullanımlar, kalıplar dili 
zenginleştiren, akıcılığı sağlayan ve dile hâkimiyeti gösteren en önemli unsurlardır. Bu 
nedenle yabancı dil derslerinde dilsel stereotipler en sık karşılaşılan ve kullanılan ör-
neklerine öncelik vererek öğretilmelidir. Çevirmenlere, bu kalıplaşmış ifadeleri tespit 
edememelerinden kaynaklanabilecek çeviri hatalarına karşı hassasiyet kazandırılmalıdır. 
Bu alanda dilsel stereotiplerin kullanım sıklığı oranına göre oluşturulmuş sözlüklere ih-
tiyaç vardır. 
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1	 	Örn.2.	Eski	 dönemlerde	 sürek	 avında	 av	hayvanlarının	 takılması	 için	 bezler	 asılırmış.	Bu	
bezler	nedeniyle	ürkütülen	hayvanlar	yakalanırlarmış.

Endnotes
1 Örn.2.	Eski	dönemlerde	sürek	avında	av	hayvanlarının	takılması	için	bezler	asılırmış.	Bu	

bezler	nedeniyle	ürkütülen	hayvanlar	yakalanırlarmış.
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“VAR” VE “YOK” SÖZCÜKLERIYLE 
OLUŞTURULAN AD TÜMCELERI 
VE ALMANCAYA ÇEVIRISINDE 
KARŞILAŞILAN SORUNLAR1

THE TURKISH NOUN CLAUSES 
FORMED WITH “VAR” AND “YOK” AND 
THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN 
THEIR TRANSLATION TO GERMAN
Tahir Balcı, Umut Balcı, Yasemin Darancık

Abstract

The words “var” and “yok” which are used to form noun clauses are discussed in terms of their types in 
many sources. However, the purpose of this study is to determine the proficiency of the students studying 
in German Language Teaching Department in terms of the translation of the words “var” and “yok” to 
German and to offer solutions. The study is conducted with the participation of 33 fourth grade students 
studying in Çukurova University, German Language Teaching Department through a questionnaire 
consisting of 37 clauses. The clauses that are supposed to be translated are taken from the story of “Ara-
fat’ta Bir Çocuk” of Livaneli (2004), with “var” or “yok” predicate. Our aim is not to make translation 
criticism. However, as a basis for evaluating the translations of students, we used “Ein Kind im Fege-
feuer” (Livaneli 1983), which Klaus Liebe-Harkort translated to German. As a result of the study, it 
has been found that students cannot go beyond the patterns related to their learning experiences and 
cannot act flexibly. It comes to mind that the best way to overcome this problem is to enrich vocabulary 
of students through reading.

1  Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin desteklediği SBA-2017-8491 
numaralı proje çerçevesinde yapılmıştır. 
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Özet

Ad tümceleri kurmaya yarayan “var” ve “yok” sözcükleri birçok kaynakta türleri açısından (Sıfat mı, 
eylem mi, belirteç mi?) tartışılsa da, bu çalışmanın konusu Almanca Öğretmenliği öğrencilerinin 
“var”lı ve “yok”lu ad tümcelerini Almancaya çevirme konusundaki yeterliliklerinin ortaya konulması 
ve çözüm önerilerinde bulunulmasıdır. Çalışmamızı Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca 
Öğretmenliğinden 33 4. sınıf öğrencisine uyguladığımız 37 tümcelik bir anketle gerçekleştirdik. Çev-
rilmesi istenen tümceler Livaneli’nin (2004) “Arafat’ta Bir Çocuk” öyküsünden alınan, yüklemi “var” 
ya da “yok” olan tümcelerdir. Amacımız çeviri eleştirisi yapmak değildir. Ancak öğrencilerin çevirilerini 
değerlendirmede / karşılaştırmada elimizde bir dayanak olması ve bir Almanın dil tercihini göstermesi 
açısından Klaus Liebe-Harkort’un Almancaya kazandırdığı, “Arafat’ta Bir Çocuk”un çevirisi “Ein 
Kind im Fegefeuer”i (Livaneli 1983) esas aldık. Sonuçta öğrencilerin öğrenme geçmişlerine dayanan 
kalıpların dışına çıkmakta zorlandıkları ve esnek davranamadıkları saptanmıştır. Bu kalıpları kır-
manın en önemli yolunun okuma yoluyla sözcük dağarcığını zenginleştirmek olduğu fikri oluşmuştur.  
Ayrıca sözlük kullanımında öğrencilerin çok yetersiz olduğu, sözcük dağarcığının zayıf olduğunun 
farkında oldukları halde sözlük kullanmayı zorsundukları ve zaman kaybı olarak gördükleri kanaa-
tine varılmıştır.

GİRİŞ

“Var” ve “yok”, Türkçenin en çok tartışılan sözcüklerindendir (Çakmak 2013). Tartış-
malar, bu sözcüklerin türü konusunda odaklanmaktadır. Sözcüklerin türünü belirlemek 
her zaman kolay olmayabilir. Çünkü sözcüğün türü tek bir etmene tarafından belirle-
nemeyebilir. Kimi zaman bağlam, kimi zaman anlam, kimi zaman biçim, kimi zaman 
da sözdizim ya da bu etmenlerin birkaçı birden sözcüğün türünü belirlemede rol oynar. 
Örneğin Almanca gibi bazı dillerde en azından ad – sıfat ayrımını yapmak zor değildir; 
çünkü tür adı ya da özel ad fark etmeksizin bütün adların ilk harfi büyük yazılır; yani 
küçük – büyük yazımından sözcüğün türünü ayırt edebiliyoruz. Ama Türkçe için du-
rum böyle değildir. Sıfat ve adlar arasındaki sınırın çizilmesindeki zorluk, tanımların 
benzerliğinde de görülmektedir. Nitekim M. Ergin sıfatlarla ilgili şunu demektedir:

“Sıfatlar vasıf ve belirtme isimleridir. Nesnelerin çeşit çeşit vasıfları, çeşit çeşit belirtileri 
vardır. İşte sıfatlar bu vasıfların ve belirtilerin isimleridir… Sıfat da tek başına bir ortak 
isim olduğuna göre hemen hemen bütün ortak isimler sıfat olarak kullanılabilir demek-
tir.” (Ergin 1988: 232). 
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Banguoğlu (2015: 536) “var” ve “yok”un türleri tartışmasına girmeden, “isim cümlesi” 
başlığı altında verdiği “Yok çaresi.” örneğiyle M. Ergin gibi bu birimleri ad kategorisine 
soktuğunu göstermektedir. Çakmak’ın (2013: 464) T. N. Gencan, M. Börekçi ve T. De-
mir’e dayanarak belirttiği gibi “var” ve “yok” sözcükleri ad gibi çekildikleri için ad kate-
gorisinde değerlendirilmekle birlikte tümcede özne olarak yer alamayışları, bir tümcenin 
yüklemi olarak pek sık kullanılmayışları ve bir nesnenin/kavramın oluşunu/olmayışını 
bildirmeleri bakımından eylem kategorisine dâhil edilmektedir. Kuşkusuz, aktarılan bu 
bilgiler yanlış içermektedir. Zira “Varım yoğum budur” tümcesinde “var” ve “yok” özne 
konumundadır. Ayrıca bu sözcüklerin eylem kategorisine dâhil olmaları gerektiği dü-
şüncesi de bizce “eylem” ile “yüklem” arasındaki farkın görülememesindendir. 

Hem “var” hem de “yok”un ad tümcelerinde ağırlıklı olarak yüklemsel kullanımı söz ko-
nusudur ve bizim araştırmamıza konu olan örnek tümcelerin tümü bu niteliktedir; buna 
göre “var”ın ya da “yok”un sözcük türü olarak eylem olması söz konusu değildir. Ancak 
bu bağlamda şuna da  değinmek gerekir: “Var” ve “yok”un yüklem işlevinde bulunduk-
ları tümcenin öznesine bağlanmak için yardımcı bir eyleme gereksinim vardır, “Eskiden 
burada bir çınar vardı / var idi” ya da “İnsan ancak kendi düşünceleriyle varolur veya 
kendini vareder” tümcelerinde görüldüğü gibi.2 

AMAÇ, YÖNTEM VE MATERYAL

Çalışmanın amacı, “var” ve “yok”un Almancaya hangi sözcüklerle çevrilebileceğini be-
lirlemek ve bundan yola çıkarak Almanca öğrencilerinin bu konudaki çeviri tutumlarını 
belirleyip sorunları belirlemek ve çözüm önerileri sunmaktır. 

Çalışmamızı Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliğinden 33 
4. sınıf öğrencisine uyguladığımız 37 tümcelik bir anketle gerçekleştirdik. Çevrilmesi 
istenen tümceler Livaneli’nin (2004) “Arafat’ta Bir Çocuk” öyküsünden alınan, yüklemi 
“var” ya da “yok” olan tümcelerdir. Amacımız çeviri eleştirisi yapmak değildir. Ancak 
öğrencilerin çevirilerini değerlendirmede / karşılaştırmada elimizde bir dayanak olması 

2  Bu örneklerde bilinçli olarak “varolmak” ve “varetmek” birleşik / bitişik yazılmıştır. Çünkü Balcı & 
Kanatlı’nın (2000) görüşleri doğrultusunda, Türkçenin gelişme eğilmleri gözönünde bulundurularak 
“varolmak”, “varetmek”, “varsaymak”, “yoketmek”, “yoksaymak”, yoksatmak”, “yokolmak” vb. örnekler-
deki “var” ve “yok” biçimbirimleri “önek” (Präfix) ya da “önekimsi” (Präfixoid) olarak kabul edilmelidir. 
Dolayısıyla “var” ya da “yok” tek başlarına eylem değildir, ancak “varolmak” ya da “yokolmak” eylem-
dirler.
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ve bir Almanın dil tercihini göstermesi açısından Klaus Liebe-Harkort’un Almancaya 
kazandırdığı, “Arafat’ta Bir Çocuk”un çevirisi “Ein Kind im Fegefeuer”i (Livaneli 1983) 
esas aldık. Kullandığımız Türkçe baskı Almanca baskıdan daha yenidir, ancak  eski ile 
yeni Türkçe baskı arasında fark olmadığı görülmüştür. 

Çeviri yaparken öğrencilerin basılı sözlük kullanmalarına izin verilmiştir, ancak cep tele-
fonundan sözlük kullanmalarına ve ortaklaşa çeviri yapmalarına müsaade edilmemiştir. 

“VAR” VE “YOK”UN BAZI ALMANCA SÖZLÜKLERDEKİ KARŞI-
LIKLARI

Öğrencilerin tümü çeviri yaparken sözlük kullanmıştır. PONS (2005) ve Langenscheidt 
(Steuerwald 1996) dışında sözlük kullanan olmamıştır. Sözlüklerdeki karşılıklar öğren-
cilerin dil kullanımını çok etkilediği için “var” ve “yok”un başlıca bu Almanca sözlükler-
deki karşılıklarına bakmayı uygun gördük. 

PONS’ta “var” oldukça kısa, “yok” ise ayrıntılı biçimde açıklanmıştır: “İşim var – ich 
habe zu tun, var gücüyle – mit aller Kraft, bugün balık var – es gibt heute Fisch, devamı 
var - Fortsetzung folgt.

PONS’taki “yok” ile ilgili açıklama: ohne, Nichts, yok etmek – vernichten, yok olmak – 
fehlen / verschwinden, nicht mehr existieren, yok pahasına almak/satmak – für Nichts 
kaufen/verkaufen, yoktan var etmek/olmak – aus dem Nichts erschaffen/entstehen, bu 
bıçağın sapı yok – dieses Messer hat keinen Griff / an diesem Messer fehlt der Griff, 
bugün okulda yoktu – heute war er nicht in der Schule / heute hat er in der Schule ge-
fehlt, burada kimse yok – hier ist niemand, hiç yoktan – ohne jeden Grund, üstünde av 
bıçağından başka silahı yoktu – außer einem Jagdmesser hatte er keine Waffe…

“Var”ın Langenscheidt’taki (Steuerwald 1996) karşılıkları özetlenecek olursa:  bestehend, 
existierend, vorhanden, anwesend, es gibt / es besteht, es existiert, es ist vorhanden, er 
ist anwesend, Besitztum, Hab und Gut… var etmek – (er)schaffen, hervorbringen, var 
olmak – existieren, bestehen, entstehen… Devamındaysa şu örnekler mevcuttur: var 
kuvvetiyle – mit aller Kraft, var mı bana yan bakan? – Will jetzt noch einer was? - var ol 
– Mögest du lange leben! - varı olanlar – Besitzende - varı yoğu – Sein ganzes Besitztum.

Langenscheidt’ta (Steuerwald 1996) “yok” ile ilgili veriler şöyle özetlenebilir: nicht be-
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stehend, es gibt nicht, es existiert nicht, es besteht nicht, es ist nicht vorhanden, er ist 
nicht anwesend, er fehlt, nicht da, Nichts, nein, dagegen, jedoch, aber nein!, yok etmek- 
verschwinden lassen, wegschaffen, vernichten, yok olmak – nicht existieren, nicht an-
wesend sein, sich nicht einmischen, sich fernhalten, verschwinden, vernichtet werden, 
zugrunde gehen, getötet/umgebracht werden, yok oğlu yok – es ist überhaupt nichts 
da, yoktan bir adam – ein unbedeutender Mensch, die reine Null, yoktan var etmek – 
schaffen, hervorbringen.

Öğrencilerin bu uygulamada kullanmadığı Steuerwald’ta (1998: 981) ise “var”ın Al-
manca karşılığı olarak “bestehend, anwesend, da, es gibt, Besitztum, Hab und Gut” be-
lirtildikten sonra kullanımına yardımcı olacak birçok aydınlatıcı örnek de verilmektedir: 

Eğer kendisi varsa – Wenn er da ist…

Bu kalemden sizde var mı? – Haben Sie diese Art Bleistifte?

Dün stadyumda on bin kişi vardı – Im Stadion waren gestern zehntausend Men-
schenç

Bu yolda bütün varını harcadı – So hat er sein ganzes Hab und Gut durchge-
bracht.

Erzurum’a gittiğin var mı? – Bist du jemals in Erzurum gewesen?

Var mı bana yan bakan? – Will jetzt noch einer was?

Var mısın? – Bist du einverstanden?

Yaşı on iki var yok – Er ist kaum zwölf Jahre alt.

Otuzunda var yok – Er ist um die Dreißig.

Varsa kızı yoksa kızı, oğlunun yüzüne baktığı yok – Für ihn existierte nur seine 
Tochter; für seinen Sohn hatte er keinen Blich übrig.

“Yok”un Almanca karşılıklarınıysa şöyle özetleyebiliriz (Steuerwald 1998: 1030): “nicht 
bestehend, nicht vorhanden, nicht existierend, nicht anwesend, nicht da, es gibt nicht, 
es existiert nicht, es besteht nicht, Nichts, nein.” Langenscheidt, Pons vb. küçük ya da 
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orta boy sözlüklerde “var” ve “yok” hakkında verilen bilgiler aşağı yukarı aynıdır, yalnız-
ca örnek sayısı daha azdır. Buna karşın sözlüğü doğru kullanan kişiyi yönlendirmesi 
açısından yeterli sayılabilir.

Steuerwald (1998)’in kısa özeti olan Langenscheidt’taki bilgiler (Steuerwald 1996) bir-
birine koşuttur ve “var”ın karşılığı olarak “haben” ya da “sein”dan söz edilmemektedir, 
buna dair örnek de yoktur. PONS ise “var”ı bir iki örnekle geçiştirmeyi yeğleyerek “İşim 
var – ich habe zu tun / bugün balık var – es gibt heute Fisch” örneklerinde görüldüğü 
gibi “haben” ve “es gibt”e işaret edilmiş, ancak “sein”a yönelik bir bilgi veya örnek yer 
almamıştır. Yani öğrenci bu tümcelerin çevirinde sözlük kullanma ihtiyacı duyarsa, elin-
deki malzeme yetersizdir.

BULGULAR VE YORUM

“Var”lı ad tümceleri ve çevirileri
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1. Parlak bir masa vardı önünde. / Er 
hatte einen blanken Tisch vor sich. 
(13-11)1.

3 11 8 9 stehen (2) 33

2. Buz parçaları vardı sanki göz yerine. 
/ Ihm war, als hätten sie Eisstücke 
anstelle von Augen. (14-11).

13 8 9 3 - 33

3. Yılmaz’ın çok güzel kapkara saçları 
var. / Yılmaz hat sehr schöne, schwarze 
Haare. (29-39).

3 2 28 - 33

4.Ağzında bir şeyler var da… / …, als 
ob der [Junge] irgend etwas im Mund 
hatte. (15-14).

1 14 17 1 - 33

5.Pembe … bir yüzü vardı. / Er hatte 
ein rosa Gesicht. (15-14). 0 2 31 33
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6. Yanında iki tane daha karakafalı 
vardı. / Er hatte noch zwei so Schwarz-
haarige bei sich. (27-35).

10 11 7 5 33

7. Ne işin var köyümüzde? / Was hast 
du in unserem Dorf zu suchen? 828-
36). 11 - 8 4

machen 
(4), suchen 
(2), kom-
men (2), 
vorhaben, 
verlieren

33

8. Hınzır bir gülümseme vardı 
yüzlerinde. / Sie hatten ein lauerndes 
Lächeln auf ihren Gesichtern. (18-20).

8 7 15 2 sehen 33

9. Ne biçim sahibin var! / Was hast du 
nur für einen Herrn? (21-24). 14 1 17 1 33

10. … elinde bir makas vardı. / …, 
hatte er eine Schere in der Hand. (21-
25). 

- 7 24 2 - 33

11.Uzaklara bakan gözler vardı yüzün-
de. / Und da hatte es jenen dümmlich 
lächelnden Ausdruck auf dem Gesicht. 
(23-28).

15 5 11 2 33

12.Bugün [öğretmende] başka bir 
hava vardı. / Heute hatte sie eine ganz 
andere Art. (25-32).

12 - 19 - aussehen 
(2) 33

13. Ama bir inip bir çıkan oda var. / 
Aber dazu gibt es ein Zimmerchen, das 
aufsteigt und herabkommt. (15-13).

20 13 - - - 33

14. Neler var burada görülecek, bir 
bilsen… /  Wenn Du nur wüßtest, …, 
was es hier alles zu sehen gibt! (15-14). 

18 15 - - - 33

15. Sanki aramızda bir duvar var. / 
Es ist, als ob zwischen uns eine Wand 
wäre. (12-8). 6 8 8 4

geben 
(4), sich 

benehmen, 
errichten, 

hochziehen

33

16. Üstünde telefon vardı. / Darauf 
war das Telefon. (30-40). 6 3 23 1 - 33
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17.Yanında [çocuklardan] biri vardı. 
/ Bei ihr war eins der … Kinder. (28-
37). 9 6 7 10 stehen 33

18.Okulun arkasındaki koruda bir 
tepecik vardı. / In dem Wäldchen hin-
ter der Schule war ein kleiner Hügel.
(17-18).

15 12 1 4 geben 33

19. Kuyruksuz it de var aralarında. / 
Unter ihnen war auch: ein Hund ohne 
Schwanz. (21-26).

17 11 2 3 - 33

20. Üç adam daha vardı içerde. / Da 
waren noch drei Männer. (26-33). 4 17 2 10 - 333

21. Ne nasıl davranacağını bildiği vardı 
ne de tek söz anladığı... / Er wußte 
nicht, wie er sich verhalten sollte, und 
verstand außerdem kein einziges Wort. 
(13-10). 

22 - - - wissen (11) 33

22. Kolları kısalmış alacalı bir kazak 
vardı sırtında. / Er trug einen bunten 
Pullover, dessen Ärmel gekürzt waren. 
(15-14).

13 1 14 2 tragen (2), 
anziehen 33

23. Kümesi, ahırı vardı arkasında. 
Dahinter standen das Hühnerhaus und 
ein Kuhstall. (14-12). 

14 8 8 3 - 33

24. Başka çocuklar da vardı masada. / 
Auch andere Kinder saßen schon da. 
(15-15).

7 14 4 8 - 33

25. Ne günahı var? / Was hat er denn 
verbrochen? (25-32). 7 1 21 4 - 33

Toplam
248 

(%30.06)
177

(%21.45)
284

(%34.42)
78

(%9.45)
38

(%4.6)
825

%99.96

Bir şeyin mevcut oluşunu anlatan “var”, ad tümcelerinde çok kullanılmaktadır. Çalış-
mamızın konusu olan “var” ve “yok”un çevirideki görünümlerini belirlemek için Zülfü 
Livaneli’nin  “Arafat’ta Bir Çocuk” öyküsünü temek aldık. Bu öykü toplam 885 tümce-
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den oluşmaktadır.3 Bu tümcelerin 172’si yardımcı eylem içermektedir; “var” ve “yok” 
içeren ad tümcesi sayısı 37’dir, bunların 25’inin yüklemi “var”dır. Her ne kadar ince-
leme konusu olan “var”lı birçok tümcenin çevirisi hem “haben”, hem “sein” hem “es 
gibt” veya başka bir eylemle mümkün olsa da, elimizde bir karşılaştırma ölçütü olması 
açısından Klaus Liebe-Harkort’un çevirisini (Livaneli 1983) esas aldık. Liebe-Harkort 
25 tümcenin 12’sindeki “var”ı “haben” ile (%48), 6’sındaki “var”ı “sein” ile (%24), sa-
dece 2’sindekiniyse “es gibt” ile çevirmiştir (%8). Son beş örnekte ise sırasıyla birer kez 
“wissen, tragen, stehen, sitzen, verbrechen” (%20) kullanılmıştır. Buna karşın “sein”ın 
kullanım düşüklüğü (%9.45) ve “haben” ile “es gibt”in kullanım sıklığının göreceli ya-
kınlığı dikkat çekmektedir. Bunun gerek sözlüğün niteliğine ve sözlük kullanımına, ge-
rekse öğrencilerin öğrenme geçmişine dayalı nedenleri vardır. Nitekim okullarda “var”ın 
karşılığı olarak öncelikle “es gibt” belletilir; “haben” ise “sahip olmak” diye öğretilir. Bu 
kısmen doğrudur, ancak öğrenciler “var – es gibt” ya da “sahip olmak =  haben” çiftlerini 
zihinlerine kavram olarak yerleştirmek yerine biçimsel yönüyle kalıp olarak ezberledikle-
rinden dolayı bu kavramların Almancada – yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere – birçok 
karşılığının olabileceğini gözden kaçırmakta ve esnek düşünememektedir. Bu katılık, ya-
paylık ve biçim saplantısı dil kullanımına da yansımaktadır. Oysa bir Almanın gözüyle 
„var“ın Almancası öncelikle „es gibt“ değildir ve „es gibt“ bütün içinde bir ayrıntı olarak 
(%8) yer almaktadır.

Anlatımı tekdüze ve sıkıcı olmaktan çıkarıp akıcılık sağlamak için aynı sözcüklerin tek-
rarından kaçınmak ve eşanlamlı sözcükleri tercih etmek nitelikli bir dil kullanımı için 
vazgeçilmez bir yöntemdir. Çevirmen Harkort’un bunu sağlamak için „var“ın karşılığı 
olarak %20 oranında “es gibt”, haben” ya da “sein” dışında bir seçeneğe yöneldiği görül-
mektedir. Buna karşın öğrencilerin dil kullanımında bu esneklik görülememektedir; “es 
gibt” ile “geben” eyleminin karıştırıldığı anlaşılan örnekler çıkarıldığında öğrencilerin 
ilk akla gelen üç seçenek yerine başka bir eylem kullanma oranı %2’lerde kalmaktadır. 
Bu oran bile “Ne … bildiği vardı... / Er wußte nicht …“ örneğinin „wissen ile çevril-
mesi zorunluluğuna dayanmaktadır. Ankete katılan toplam 33 öğrencinin 11’i „wissen“ 
kullanmış, geriye kalan 22 kişi ise, zor geldiği için  tümceyi çevirmemeyi tercih etmiştir; 
yani “es gibt”, “haben” veya “sein” hiç kullanılmamıştır.

“Var”ın “haben”, “sein”, “es gibt” ya da başka bir eylemle çevrilmesindeki sorunlar kadar, 
3  Zaman ve kişiye göre çekimli eyleme sahip olmayı tümce olma ölçütü olarak kabul ettik. Dolayısıyla 

ortaçlı ve ulaçlı yan tümceler bağlı oldukları tümcenin bir parçası olarak değerlendirilmiştir. 
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%30.06 oranında hiç çevrilmemesi ve boş bırakılması üzerinde durulması gereken bir 
konudur. Bu durum, sorunun ciddiyetini göstermesi açısından önemlidir. 

Örnek tümcelerimizin çoğunun iyelik bildiren “haben” eylemiyle karşılanması – ki “ha-
ben” burada yardımcı eylem değildir – normaldir. Türkçe- Almanca sözlüklerde “var”ın 
karşılığı olarak öncelikle “vorhanden” ve “existierend” verildikten sonra “haben” yer al-
maktadır.

Bazı öğrencilerin “haben” ve “es gibt”i tutarlı bir biçimde kullanmadıkları, tüm tüm-
celeri “haben” ile veya hepsini “es gibt” ile çevirdikleri görülmüştür; “sein”ı bu şekilde 
genelleyen öğrenci saptanmamıştır. Bu durum ayrıca “sein” koşacının işlevlerinin hiç iyi 
bilinmediğini, dolayısıyla öğrencilerin “Ich bin … / Sie ist …” vb. basit örnekler dışında 
“sein”ı kullanmaktan kaçındıkları açıktır.

Öğrencilerin “var” karşılığı olarak yaptıkları tercihleri, örneğin “Yılmaz’ın çok güzel 
kapkara saçları var” vb. tümcelerde bile “es gibt” kullanılması, gerek dil duygusunun 
(Sprachgefühl) gerekse dilbilgisinin (Sprachwissen, Grammatik) ve dile hakimiyetinin 
çok zayıf olduğunu göstermesi açısından dikkat çekmektedir.

“Yok”lu ad tümceleri ve çevirileri
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1. Bir plan yoktu kafasında. / Er hatte 
keinen festen Plan. (20-22). 3 2 26 2 33

2. Arkadaşları yoktu şişman çocuğun. / 
Der Dicke hatte keine Freunde. (20-22). 3 3 25 2 33

3…. eğlenecek vaktim yok. / Ich habe 
keine Zeit, … mich zu amüsieren. (23-
29).

4 - 29 - 33

4. Haberim yok. / Ich habe keine Ahnung. 
(27-35). 2 - 22 - wissen (9) 33
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5. Ama kimseyi tedirgin ettiği yoktu. / 
Aber letztlich war deshalb niemand ernst-
haft beunruhigt. (12-8). 16 - - -

beunruhigen 
(10), Angst 

machen (4), sich 
erschrecken, 
verunsichern, 

stören

33

6. Gelen giden yoktu. / Es war niemand zu 
hören. (20-23). 

7 13 2 3

kommen /
kommen und 

gehen (5), 
vorbeikommen, 
erschrecken, sich 

befinden

33

7. Kimseler yoktu. / Niemand war da. 
(21-26). 2 16 - 15 33

8.Yüzünde gülümseme yoktu artık.  / 
Da war kein Lächeln mehr auf seinem 
Gesicht. (26-34). 

8 4 16 3 lachen, sollen 33

9. … tehlike… yoktu .... / Da gab es .. 
keine Gefahr,.... (16-15). 2 21 2 8 33

10. Kurtuluş yoktu bundan. / Da gab es 
nun keine Rettung mehr. (17-18). 10 13 5 2

Loswerden, sich 
retten, befreit 

werden
33

11. Sarı saçlıları seven yoktu burada. / Es 
gab hier niemanden, der blonde Haare 
mochte. (30-41).

5 13 2 1 lieben (8), mö-
gen (3), gefallen 33

12. … konuşmalarına aldırdığı yoktu. / … 
kümmerte es ihn nämlich wenig, …

23 - - -

sich kümmern 
(4), beachten 

(3), interessieren, 
unbekümmert, 

egal 

33

Toplam 85 85 129 36 61 
%15.40 396

“Var”ın olumsuzu olan “yok”, incelenen öyküde daha az görülmüştür. Harkort sapta-
nan 12 ad tümcesinin 4’ündeki “yok”u  “haben (+kein)” (%33.33), 4’ündekini  “sein 
(+niemand/kein)” (%33.33), 3’ündekini “es gibt (+kein/niemand)” (%25), birindekini 
ise “kümmern” (%8.30) ile karşılamayı tercih etmiştir. Tercih edilen Almanca karşılıklar 
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açısından baktığımızda, “haben”, “sein” ve “es gibt” arasında dengeli bir dağılım vardır. 
Öğrencilerin dil kullanımındaysa “es gibt/sein” dışında kalan eylemlerin (%15.40) ve 
“haben”ın göreceli sıklığı (%32.57) görülmektedir.  Öğrencilerin “es gibt/sein” dışında 
bir eylem tercih etmesi yukarıda sayılan olumlu nedenlerden ziyade, kullandıkları söz-
lükte verilen karşılıklardan birisini tercih etmeleridir. Neticede sözlükte “yok” yerine, 
“yok”un birleştiği ortacın / adın (ettiği, giden, seven, aldırdığı) köküne dayanarak bir 
eylem aramışlardır. Örneğin Harkort’un “Es gab hier niemanden, der blonde Haare 
mochte“ şeklinde çevirdiği “Sarı saçlıları seven yoktu burada” tümcesinde öğrenciler 
“lieben, mögen, gefallen” gibi eylemlere yönelmişler ve “Niemand liebte hier die Mens-
chen, die blonde Haare haben”, “Man mochte die Blonden nicht”  vb. çevirileri tercih 
etmişlerdir.  Bu çevirilerde tabii ki anlam kaybı söz konusudur. Zira bu metnin yazarı 
“ettiği yoktu, aldırdığı yoktu” yerine “etmiyordu, aldırmıyordu” demesini de bilirdi. 
Oysa ortacı “yok” ile olumsuzlaştırarak anlamı güçlendirmek, vurgulamak istemiştir.    

SONUÇ

Ad tümceleri ilk öğrenilen tümce türü olmalarına ve dil öğreniminde belki hafife alın-
malarına karşın ciddiye alınması gereken bir konudur. Öğrencilerin “var” ve “yok”u 
çevirirken karşılaştıkları sorunlar bunu açıkça göstermiştir. 

Öğrenciler, öğrenme geçmişlerine dayanan kalıpların dışına çıkmakta zorlanmakta ve 
esnek davranamamaktadır. Elbette bu kalıpları kırmanın en önemli yolu, okumak yo-
luyla sözcük dağarcığını zenginleştirmek ve dil kullanımında seçeneklere sahip olmaktır; 
belki öğrencilerin en büyük eksiği budur. 

Ne yazık ki sözlük kullanımında da öğrenciler çok yetersizdir. Sözcük dağarcığının zayıf 
olduğunun farkında olduğu halde sözlük kullanmayı zorsunmakta, zaman kaybı ola-
rak görmektedir; kullandığında da çoğu zaman maddenin tümünü okumak yerine ilk 
sözcüğü seçmekte ve sözcükle ilgili açıklamaları göz ardı etmektedir. Böylece anlamsal, 
edimsel ya da dilbilgisel aktarım yanlışlarına neden olmaktadır.
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THE FACTORS AFFECTING THE USE 
OF TRANSLATION TECHNOLOGIES 
IN TRANSLATOR EDUCATION: A 
PEDAGOGICAL PERSPECTIVE
Halil İbrahim Balkul

Abstract

Translation studies academic field has evolved in recent years and the urgent need for qualified trans-
lators / interpreters is increasing day by day thanks to globalization. However, the research on the peda-
gogical side of translator education is still at development stage. Being a namely brand new academic 
and industrial research area, translation technologies have recently been in the center of translation 
world. The present study puts forward the factors which affect the use of translation technologies in 
translator education from a pedagogical point of view and offers adaptable solutions for the academics 
working in a variety of academic translation teaching departments. Accordingly, the current research 
aims at facilitating as a bridge between the science of pedagogy and translation studies.

Key Words: Translation studies, psychology of learning, pedagogy, translation technologies, translator 

education

1. Introduction

Being accepted as an applied branch of translation studies, translator education is 
closely related to the theoretical and descriptive branches of the discipline. The data 
obtained from descriptive translation studies and applied translation studies are 
undoubtedly conveyed to the theoretical field. Hence, translator education is a valuable 
source of data conveyor for theoretical translation studies and theoretical considerations 
are practically applied while training future translators. Translator education field 
can be subcategorized briefly as follows: a- theoretical considerations, b- pedagogical 
considerations and c- testing and feedback. The current study mainly focuses on 
pedagogical considerations on translator education in terms of translation technology 
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(TT) usage. In a broad sense, TTs are classified into two groups: machine translation 
(MT) programs and computer-assisted translation (CAT) tools, which are translation 
memories, terminology management tools, project management tools, localization tools 
and etc.

The history of TTs dates back to 1940s with the early attempts of MT programs. Then 
various CAT tools appeared and translation sector has been considerably depended on 
TTs recently. In order to be in harmony with translation sector, translator education 
programs have integrated TTs into their curricula. The academic publications about 
teaching TTs have mentioned different perspectives of the subject. While Gaspari 
(2001), O’Brien (2002), Şahin (2013) and Kenny & Doherty (2014) focused on the 
necessity of teaching MT and post-editing to trainee translators, Kiraly (2000), Samson 
(2005), Pym (2006), Bowker et.al (2008) and Muegge (2013) concentrated on the 
integration of CAT tools into translation programs and pedagogical applications related 
to the teaching environment.

Balkul (2015) explicitly classifies technology-oriented translator education approaches, 
which are professional approaches to translator training (PATT), minimalist approach, 
maximalist or tool-oriented approach, life-long learning approach, project-based 
approach and training web interaction and translation technologies (TWITT) model. 
PATT argues that translator training must be formed similarly to professional settings in 
translation sector and virtual platforms can be ideal places functioning as a simulation 
of translator-client relations (Olvera-Lobo et al.: 2007). The supporters of minimalist 
approach such as Pym (2003), Bowker and Marshman (2009) and Austermühl (2013) 
claim that translation teachers do not need to teach all TTs available in the current 
translation sector ;instead, they must teach the working principles of basic CAT tools 
and let the translator trainees discover new technologies by themselves. They are in 
favor of the idea that TTs are rapidly changing and translation sector is so competitive. 
Therefore future translators need to be equipped with the basic skills related to TTs. 
However, maximalist approach suggests that translation students need to master the 
use of all available TTs in a given translation industry so as to catch up with the state-
of-the-art technologies. Austermühl (2013) strongly disagrees with the approach above 
and notes that translator trainees need to learn some skills such as revision, proofreading 
and documentation techniques related to TTs instead of wasting time with several CAT 
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tools. Similar to minimalist approach, life-long learning approach puts forward that 
mastering in the use of different TTs can be delayed to professional life rather than 
boosting the translator trainees with many different tools in academia. Here, the main 
skills about the use of CAT tools are more important and trainees are encouraged to 
do an advanced research about TTs during their professional career.  Mileto and Muzii 
(2010) state that project-based approach is based on two mile stones. Firstly, learning 
process is internalized with the activation of acquired knowledge about CAT tools via 
project-based approach and then, project-based approach enables learners to process, 
organize and retrieve the acquired skills related to TTs. TWITT model, which was 
developed by Vargas-Sierra and Ramirez-Polo (2011), is mainly about the integration of 
technology skills and interpersonal skills of future translators. Socialization, information 
exchange and interaction are vital concepts in this model.

In translation studies literature, the factors affecting the use of TTs in translator 
education are not studied in depth; however, there are some valuable papers about that 
field (See:Bowker, 2002; Shih, 2006; Alcina et al., 2007, Doherty and Moorkens, 2013). 
Balkul (2014) clearly summarizes the origins of the problems the trainee translators 
encounter while using TTs as follows:

Problems sourced from students’ lack of general computer literacy,

Problems originated from the complexity of translation technologies,

Problems sourced from students’ personal features such as apathy towards computer 
applications and attention deficit,

Problems originated from lack of in-house CAT seminars, inefficiency of teachers about 
translation technologies, excessive student body in CAT classes and lack of technical 
support.

After a short introduction to the research field, the second part of this study briefly 
mentions the science of pedagogy and psychology of learning. The third part is about 
the pedagogical implications of the factors affecting the use of TTs, then the study 
concludes with final remarks and pedagogical suggestions for the further research.
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2. Science of Pedagogy and Psychology of Learning

Knowles (1990) states that the term “pedagogy” derives from the Greek Word 
“paidagogos”. Among many different definitions of pedagogy, it can be simply claimed 
that pedagogy refers to the processes, experiences, contexts, outcomes and relationships of 
teaching and learning (RAE, 2006). Even though there are various learning approaches, 
there are three fundamental types of learning theories listed chronologically below, 
which are behaviorist, cognitive constructivist, and social constructivist.  While correct 
behavioral responses are transmitted by the teacher and absorbed by the students in 
behaviorism, the teacher facilitates learning process by providing a suitable environment 
that promotes discovery and assimilation in cognitive constructivist theory. From social 
constructivist perspective, collaborative learning is facilitated and guided by the teacher 
with group works.  Thanks to the progress in educational sciences and technology, 
Beetham and Sharpe (2007) note that there is a paradigm shift in pedagogy from 
“teaching” to “learning” and learners are no longer accepted as passive recipients of 
knowledge but as active participants in the learning process. 

Science of Pedagogy, whose research area is mainly about teaching and learning both at 
applied and theoretical level, makes use of the findings in psychology of learning. Indeed, 
psychology of learning is a sub-branch of educational psychology which investigates 
how individuals learn, including topics such as student outcomes, the academic process, 
individual differences in learning, gifted learners and learning disabilities. There is no 
doubt that learning is not only a cognitive process but also a social and affective one. In 
this regard, it is logical to state that the factors affecting learning process is multi-faceted. 
Kılıç (2015) classifies the factors which affect learning into three groups, which are: 
a- the factors related to learners, b- the factors related to learning styles and materials 
and c- the factors related to learning environment. On the other hand, Bugelski 
(1956) categorizes the factors affecting learning as follows: a-maturation, b-attention 
and perception c-motivation and d-fatigue. The classifications about the topic can be 
multiplied but the key concepts remain the same. Therefore, these key concepts in 
pedagogy and educational psychology are applied into translation technology learning 
scenarios in the following pages.
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3. Pedagogical Implications of the Factors Affecting the Use of Translation 
Technologies 

3.1. The factors related to learners

3.1.1. Species-specific behavior

An organism needs to possess the required equipment for learning a specific behavior. 
As an illustration, it can be stated that we cannot teach a fox to speak because it does not 
possess the required equipment for speaking ability. Similarly, we cannot teach a human 
being to fly without external materials. In fact, all humans have natural ability to speak 
foreign languages and translate / interpret. Also, every human has a natural ability to use 
TTs, so it is useless to focus on this matter for pedagogical implications related to the 
use of translation technologies.

3.1.2. Maturation

Bugelski (1956) depicts that learning is possible only when a certain stage of maturation 
is reached. In other words, learning will be ineffective if a learner has not reached the 
required level of maturity. Maturation can be embraced in terms of intelligence and 
age. Also, there are individual differences in maturation, that is to say, some specific 
skills can be acquired by some learners earlier than others. If it is necessary to indicate 
the pedagogical implications of maturation factor in TT skills acquisition, it is hard to 
make a clear-cut judgement. Keeping on the mind the fact that translation students 
usually begin their education career before the age of twenty, we cannot claim that their 
maturation level is not sufficient to acquire TT skills in the current digital age; in other 
words, they are somehow “digital natives” who were born into digital life. Regarding 
the individual differences, it might be put forward that some students’ computing skills 
have not developed sufficiently so as to welcome technical requirements of translation 
technologies and that insufficiency might arise some problems while learning and using 
CAT tools (See: Bowker and Marshman, 2009; Balkul, 2015).

3.1.3. Motivation

In a broad sense, motivation can be simply defined as inspiration pushing somebody 
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into an action. Binbaşıoğlu (1995) advocates that motivation is vital in learning process 
from three different angles:

Motivation is the ultimate condition generating actions. For instance, no matter how 
delicious a meal is, a person cannot eat that meal if s/he is not hungry.

Motivation is also necessary for “reinforcement”, that is to say, motivation makes 
behavior repeat. To give a sample, food is a suitable prize for a hungry organism while 
water is the exact prize for a thirsty organism.

Motivation also controls the changes in behaviors. In other words, motivation enables a 
specific behavior to be formed in a specific direction.

From pedagogical point of view, motivation is twofold. The first one is intrinsic 
motivation which is an internal force driving people into emitting certain behavior. 
The second one is extrinsic motivation which is an external or environmental factor 
setting the individual’s behavior into motion. Turning our perspective into the use of 
TTs in academic translator education setting, it can be easily claimed that motivation 
is surely a key factor at this point. Starting from intrinsic motivation, it is crucial to 
question whether our learners are self-motivated to use TTs. We must be sure whether 
they want to master both computing skills and TT skills. If not, translation teachers 
need to come into play at this point. As suggested by Balkul (2015), translation students 
are more likely to encounter problems in technology-dominated modern translation 
market if they are not encouraged to use TTs in their early years of higher education. 
Besides, the learners must be convinced that using TTs is for their own sake rather 
than merely academic purposes.  It does not seem as an overgeneralization to claim 
that tech-savvy students are more likely to build intrinsic motivation towards TTs 
than other students. In the matter of extrinsic motivation, there is a lot to mention 
here. In today’s digitalized translation sector, TT skills are among the most required 
skills expected from translators (See: Lagoudaki, 2006; Pym, 2013; Garcia, 2015). As 
a pedagogical implication of this situation, translation trainers can urge the learners 
to observe modern translation sector. For instance, trainers can assign the learners to 
go for an interview with translation bureaus and get some insights related to real-life 
translation projects and TTs. Moreover, as suggested by Kelly (2005), students can be 
encouraged to complete their internship in the translation bureaus whose work load 
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depends on TTs at a large scale.  Furthermore, translation students can be urged to visit 
some virtual translation platforms such as “proz.com” and “translators’ café. In this way, 
they can realize that translation market has substantially shifted from traditional base 
to virtual base. Additionally, future translators can be informed about different roles 
in translation sector such as localization specialist, terminologist, proofreader, project 
manager and etc. Also they must be assured that they can find positions related to the 
jobs stated above only if they are equipped with necessary TT skills. Unless the learners 
possess sufficient intrinsic and extrinsic motivation for TTs, they are much likely to 
show unwillingness towards using TTs.

3.1.4. Transfer of Learning

Here there are two significant concepts having a crucial effect on learning process: “positive 
transfer” and “negative transfer”. In their seminal paper, Perkins and Salomon (1992) 
note that positive transfer occurs when learning in one context improves performance 
in another context. To illustrate the point, the speakers of one language find it easier 
to learn a related foreign language than unrelated foreign languages. On the contrary, 
negative transfer occurs when learning in one context impacts negatively on the other 
one. For example, despite the general positive transfer among related languages, the 
contrasts of pronunciation, vocabulary, and syntax generate stumbling blocks. Learners 
commonly assimilate a new language’s phonetics to crude approximations in their native 
language and use word orders carried over from their native language. In educational 
settings, primary concern should be given to positive transfer because negative transfer 
usually causes trouble in learning process.

At that point, it can be easily put forward that trainee translators can acquire the skills 
related to the use of sophisticated TTs with the effect of positive transfer only if they 
master namely simple CAT tools in their early years of translator education. In his 
doctorate thesis, which is mainly about using TTs in translator education, Balkul (2015) 
suggests that trainee translators need to be well-equipped with necessary computing 
skills in their first year of higher education, then it is better to acknowledge them about 
the working principles and importance of TTs in their second year. In the following 
years, translator trainers can show how to use some TTs and let the students discover 
other TTs on their own. In this way, learners can easily transfer necessary knowledge 
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and the skills they obtained while using more sophisticated TTs. On the contrary, future 
translators can encounter with the effects of negative transfer when they have to use 
TTs in their last year of training or in professional settings if they did not meet with 
them in their early years of training. If they are used to translating with only pen and 
paper or simple word processors, they will have difficulty in getting used to working on 
translators’ work-benches or simply TTs with the effect of negative transfer.

3.2. The factors related to learning styles and materials

Ozden (2011) outlines seven major styles of learning as follows: 

Visual: These people tend to use pictures, diagrams, colors, and other visual aids to learn 
something new.

Physical: There are some people who prefer using their body while learning. Drawing, 
role playing and moving around are the strategies applied by physical learners.

Aural: These people like using sound, rhythms, music, recordings, rhymes, and etc. for 
better learning results.

Verbal:  Verbal learners like using words during their learning process. Their memorization 
capacities are rather developed. They enjoy learning by reading and speaking.

Logical: These people are in favor of using logic and reasoning to explain or understand 
concepts. They are good at dealing with abstract symbols and setting up logical 
connections.

Social: Social learners are the people who enjoy learning in pair and group activities. 
Their learning outcomes are better if they succeed in associating the concepts with real-
life situations.

Solitary: These people prefer learning alone and through self-study. They enjoy linking 
the newly-learned items with themselves.

As stated above, there are different styles of learning and there are dozens of learning 
strategies which are unique for every learner. To stress the pedagogical reflections of 
learning styles in TT use in translation departments, there are two landmarks herein: 
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learners and trainers. If learners are aware of what kind of learners they are, they can 
easily adapt to new learning scenarios about TTs. Also translation trainers are supposed 
to be facilitators for effective learning atmosphere. In other words, trainers need to let 
students learn how they feel comfortable and respect their choices. Besides, trainers 
can set up project teams consisting of the students whose learning styles are similar. In 
this way, learners can feel themselves belonging to a group. Furthermore, the project 
teams consisting of the students having different learning styles can turn into a success 
if organized well. Here all group members with different learning styles can be accepted 
as the pieces of a puzzle, all of them have something to contribute to the big picture. 
Additionally, learners will get used to the conditions of real translation market in this 
way, because people having different learning styles are required to work in an office 
together in professional settings. Moreover, some comments related to learning styles 
and TT mastery can be made; however, empirical findings are required for realistic 
comments. 

In this part of the study, the second important point is related to the use of materials. It 
is a well-known fact that if course materials do not appeal to learners, their motivation 
shrinks and they cannot concentrate on classes. Regarding TTs and the use of materials, 
it can be clearly stated that a great majority of the materials about TTs are either online 
or digitalized sources. Surely, there appear some hardcopy course books but for practical 
applications, nearly all materials are softcopies.  If a learner is not into computing or 
not even basic user of essential computer programs, s/he can have real problems. Thus, 
the materials to be used in TT skills acquisition must be comprehensible and clear, also 
avoid giving irrelevant details. It is also important for these materials to be graded for 
basic, elementary, intermediate and advanced users of TTs. 

The choice of material is a fundamental issue from the perspective of instructors. The 
instructor can choose course materials which only includes theoretical knowledge about 
TTs or interactive materials dealing with the hands-on applications of TTs. It is also 
significant for translator trainers to catch up with the latest progress in TTs and let 
students experience with necessary CAT tools both at school and home. Cloud-based 
TTs and other CAT tools seem more efficient at this point because students can get 
access to these programs anywhere they need. Also Bowker (2015) stresses that if trainee 
translators learn how to use a CAT tool, they can easily discover how to use other CAT 
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tools in a short period. After choosing a well-designed learning material, the learners 
can be freed to use any learning material they prefer at further stages according to their 
level of proficiency. Another important detail to emphasize here is the actuality of the 
materials used in TT classes. Due to the fact that technology is rapidly updated, course 
materials should catch up with the actuality of TTs, as well. If not, there seems a big 
danger for the course materials being nothing but history books. 

3.3. The factors related to learning environment

Learning environments cannot be limited to physical borders and the categorization 
of learning environments is broader than it seems: a) physical environment b) virtual 
environment and c) social environment.

Physical environment is surely prerequisite for any learning context. If physical 
environment is not suitable for learning, learning process is severely damaged. Regarding 
to TT usage in translation departments, if classes are not equipped with the required 
hardware and software, we cannot expect from learners to master the desired skills. 
In TT literature, the lack of technological devices and technical support is accepted 
one of the most important barrier against effective learning atmosphere (See: Williams, 
2003; Pym, 2006; Christensen & Schjoldager, 2010). Together with the advances in 
technology, it can be claimed that most students have laptops and internet access even 
via their mobile devices. For this reason, it does not seem weird to note that physical 
environment for TT usage has improved a lot in translator training departments. Also 
classroom sitting plan is important for an effective, constructive and collaborative 
learning in TT usage (Pym: 2006). If teacher is always in front of the students and 
students do not see each other while sitting, we cannot talk about an ideal physical 
environment for TT skills acquisition. Because TTs and interpersonal skills required 
for modern translation market are closely related to each other. The key concept here 
is “interaction”. If we force our students to master TT skills in a completely- isolated 
computer laps, it would be so naïve to expect success from them in their professional 
career.

Another important context in learning process is surely virtual environment. 
Nowadays, we witness that a considerable amount of translation brief is processed on 
virtual translation markets and people from different parts of the globe do business 
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together. Virtual translation market has grown so much that new translating types have 
occurred such as crowdsourcing and cloud-based translating platforms (Garcia, 2015). 
Accordingly, these virtual improvements have some reflections in translator education. 
Today, we are talking about translator training programs in distance education mode 
and there are some translation courses offered online. Besides, trainee translators are 
urged to carry out translation projects for educational purposes on internet (See: 
Fictumová, 2005; Kenny, 2007; Al-jarf, 2017). Parallel to the market needs, this paper 
highlights that virtual environment of translation business should be a part of translator 
education and trainers are supposed to encourage learners to get used to working in 
the current digitalized market. On the other side of the coin, if learners cannot show 
positive attitude towards “virtuality” or they insist on working traditionally, they are in 
danger of falling behind modern market demands.

The other environment which affects learning process is undoubtedly social environment. 
Education theorists have somehow agreed on the effect of social environment on 
learning process (See: Piaget et al., 1964; Vygotsky, 1998). It is a well-known fact that 
the various responses of the individual to various kinds of stimuli are determined by 
many factors, social environment is surely one of them. Tracing back to the implications 
for TT usage, it can be stated that translation students who are surrounded by a group 
of other learners, teachers and professional translators being interested in TTs are more 
likely to show positive attitudes towards TTs. Also virtual forums, discussion blogs and 
online translation platforms can be regarded as positive social environment stimuli for 
translation technology usage. If translation trainees are addressed to the translation 
companies which make use of TTs heavily in their internship period, future translators 
can set up a social and professional environment that urges them to use TTs and 
introduce them technology-driven modern translation market.

4. Conclusion

The effects of technology on translation world are observed both in industry and 
academic translator education. In order not to fall behind the sector demands, 
translation departments are required to follow the changes in the sector and apply 
necessary arrangements in teaching and learning process. The current research aimed at 
finding out the factors affecting TT usage in translation departments and analyze these 
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factors by making use of pedagogical references. Also it is one of the primary objectives 
of this study to set up a connection between the science of pedagogy and translator 
education.

The findings of this study reflect that the factors which affect TT usage in translator 
education can be summarized within three main groups, which are learner-oriented 
factors, the factors about learning styles and materials and learning environment-based 
factors. Although these factors were somehow examined by translation scholars both 
at research and application level, this study reveals them in an organized way. In spite 
of the fact that learner-oriented or individual factors seem learner-specific details, 
translator trainers might get pedagogical insights here and re-organize their teaching 
syllabuses and lesson plans by taking individual factors into account. Besides it is a must 
to keynote that this sort of planning and organization can only be effectively achieved 
via the cooperation among teachers and administrators in translation departments. If 
the renovations do not spread through the department, the only one teacher’s efforts 
can ruin easily after a short amount of time. As Kelly (2008) underlines, translation 
trainers need to possess some competences related to organizational skills and being a 
team member among the others.

The factors about learning styles and materials are extremely important details since 
they are not only related to learners but also to trainers. It might be a presupposition 
that most translation students are grown-ups and they are aware of their learning styles 
and strategies but it is also possible to come across some students who are not aware 
of that sort of things. At this point, trainers should come into play and direct students 
to the most suitable learning styles according to their personalities. However this kind 
of canalization might not be practical in large classrooms where there is also lack of 
teaching staff. Furthermore, some students’ learning styles can be a hindrance for them 
to acquire the required TT skills, especially the students who are not interested in 
computing. Here the instructor can set up learning groups compromising with both 
techno-geek students and the others. Regarding the learning materials, it needs to be 
initially underlined that these materials must be updated by following the-state-of-art 
technologies in translation sector and designed by translation teachers who are both 
expert in TTs and pedagogy. Besides, materials must not be too hard or easy for learners 
because learning and teaching process can turn into a disaster in this kind of a scenario 
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and learner motivation can be severely damaged in this way. 

As environment has a powerful effect in learning process, the present study has touched 
on the environmental factors which might affect TT skills acquisition. Physical, virtual 
and social environments were detected and a couple of implications were uncovered 
related to the scope of the research. Physical environment has always been in the center 
of academic discussions as being a factor in learning; however, virtual environment 
has entered our lives with the effect of technology. Especially for today’s translators 
and translator trainees, virtual environment is very important since a good deal of 
translation brief is delivered through virtual translation market. It can be stated that the 
intimacy between virtuality and translation students can affect their future professional 
life to a great extent. From pedagogical point of view, it is the duty of trainers to canalize 
the learners into virtual translation market with some practical applications which 
are specific to every individual and learning team. Besides, social environment has a 
significant place both in general learning process and TT skills acquisition process. The 
current research revealed how social factors affect the use of TTs and what kind of 
pedagogical precautions can be taken to enhance TT usage in translation departments.

Overall, it must be stressed that more academic research should be done theoretically, 
descriptively and empirically so as to get more data related to translator education 
and TTs. Last but not the least, this paper strongly keynotes that academic translator 
education field will show progress both at theoretical and applied level if more 
interdisciplinary studies are carried out by interacting with the science of pedagogy and 
psychology of learning.
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GRIMM KARDEŞLER’İN PAMUK 
PRENSES ADLI MASALI İLE TÜRKÇE 
ÇEVİRİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI 
ÇÖZÜMLEMESİ

CONTRASTIVE ANALYSIS OF SNOW 
WHITE BY THE GRIMM BROTHERS 
AND ITS DIFFERENT VERSIONS OF 
TRANSLATION INTO TURKISH
Lokman Tanrıkulu

Özet

Tarihi geçmişi insanın varoluşundan günümüze kadar daima var olan diller ve kültürlerarası bir 
aktarım olarak nitelediğimiz çeviriyi Vardar (1982:18) “bütün çağlarda karşımıza çıkan bir etkinlik, 
çeşitli uygarlıklar arasında köprü kuran, değişik toplumlardan bireyleri birbirine yaklaştıran, her tür-
den ekinsel değeri, içinde oluşturduğu tarihsel-toplumsal çevrenin dışına taşıyan, o çevreden olmayan 
kişilerin yararlanmasına sunan, uygarlıklar ekinler arası bir iletişim, bildirişim aracı olarak” tanım-
lamaktadır.  Yazın çevirisi deyince akla roman, oyun, şiir, masal gibi sanatsal değer taşıyan eserlerin 
çevrilmesi gelir. Bunlardan masal olağanüstü ile gerçeği birleştiren bir sanattır. Sınır tanımayan hayal 
gücüyle, doğaüstü varlıklar ve olaylarla dolu olan masal, hayali bir anlatıdır. Olayların geçtiği yer 
ve zamanı belirli olmayan, dev, ejderha, cin, peri, cadı karı, arap, padişah, vezir gibi kahramanları 
belirli kişileri temsil etmeyen bir anlatıdır. Masallar halkın malıdır. Temelini halktan alan masallarda 
onun felsefesi ışıldar. Bu nedenle her yönüyle onun kültürel özelliklerini, maddi ve manevi değerlerinin 
tümünü, deneyimlerini, yaşam tarzını, dünya görüşünü, arzularını, isteklerini, sevgilerini, inançla-
rını, gelenek ve göreneklerini vs. yansıtır (Zengin, 2006;22-23). Masalların kültürel açıdan büyük 
önem taşımalarına ve kültürel bir mesaj yüklenmelerine rağmen onların kültürel özellikleri üzerinde 
uzun süre durulmamıştır. Masalların kültürel yönden bir değer taşıdığını ilk olarak Grimm Kardeşler 
belirtmiştir. (Sakaoğlu, 1973;17). Bu çalışmada Alman Grimm Kardeşler tarafından ilk kez 1812 yı-
lında yayımlanan Pamuk Prenses (Schneewittchen) adlı masal ile eserin Türkçeye olan üç farklı çevirisi 
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ele alınmıştır. Öncelikle kaynak metin ve üç farklı çevirmen tarafından Türkçeye aktarılan metinler 
arasında çeviri eleştirisi niteliğinde bir inceleme gerçekleştirmek amacıyla yapılmıştır. Kaynak metni 
oluşturan çeşitli cümleler rastlantısal seçilip, karşılıkları farklı üç çeviride aranmıştır. Kaynak metin-
deki cümleler ile çeviri metinlerdeki karşılıkları arasındaki ilişki çeviri stratejileri ve GideonToury’nin 
erek odaklı çeviri kuramının öngördüğü “süreç öncesi normlar” ve “çeviri süreci normları” bağlamında 
somut örnekler verilerek çevirinin “yeterlilik” kutbuna mı ya da “kabul edilebilirlik” kutbuna mı daha 
yakın olduğu tespit edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Grimm Masalları, Pamuk Prenses, Çevirmen, çeviri stratejileri, çeviri eleştirisi

Abstract

Translation qualified as an intra-lingual and intercultural transfer since the beginning of the mankind 
is given a definition by Vardar (1982;18) as “an activity we have seen through the ages, an intercultural 
tool of communication and of information that builds a bridge between various civilizations, which 
closes the individuals from different societies to each other and carries all kinds of cultural values out 
of its own historical and social surrounding and offers it for the benefit of others”.  When you speak 
of literary translation the thing comes to mind is the translation of the works that have artistic value 
such as novels, plays, poems and fairy tales. Among these fair tail is an art that combines fiction and 
non-fiction. Fairy tale is an imaginative story full of fantasy characters and supernatural beings and 
events with its unlimited imagination.  It is a kind of narration with an unknown place and time 
and full of giants, dragons, fairies, witches, Arabs, sultans, viziers, who do not represent certain indi-
viduals. Fairy tales are public wealth. Being based on folk culture, folk philosophy sparkles in them. 
Therefore they reflect the cultural properties, all material and spiritual values, experiences, life styles, 
vision of world, wishes, loves, beliefs, customs and traditions, etc. belonging to that certain culture 
(Zengin, 2006; 22-23). Even though fairy tales are of great importance in view of cultural aspect and 
being loaded with cultural messages, they have not been laid weight on for long enough regarding their 
cultural features. The fact that fairy tales have a cultural value was first remarked by Grimm Brothers 
(Sakaoğlu, 1973;17). In this study, we dealt with three versions of Turkish translations of the fairy tale 
Snow White (Schneewittchen) published by German Grimm Brothers in 1812 for the first time. Our 
primary aim was to make criticism between the source text and the texts in Turkish by three different 
translators. Several sentences from the source text were taken at random and their equivalences were 
sought in the three different versions of translation. Within the context of translation strategies of the 
relation between the sentences from the source text and their equivalences and “preliminary norms”, 
“operational norms” prescribed by Gideon Toury’s target oriented translation theory, we are going to give 
concrete examples, thus, we are going to try to find out whether the translation is closer to the norm of 
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“competence” or of “acceptability”.    

Key Words: Grimm Fairy Tales, Snow White, Translator, Translation Strategies, Criticism of Transla-
tion

Giriş

Çeviri kavramının sözlük tanımlarına bakıldığında Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde 
en genel anlamıyla “dilden dile aktarma” olarak geçtiği görülmektedir (1988: 125). Ra-
degundis Stolze, “Übersetzungstheorien” (1997) adlı eserinde çeviri kavramının ortaya 
çıkışıyla beraber savunulan görüş ve kavramların gelişmesiyle çeviri kavramının tanımı-
nın da değiştiğini “Brockhaus” adlı sözlüğün farklı yıllardaki basımlarından örnekler ve-
rerek açıklamaktadır. Stolze, Brockhaus sözlüğünün 1957 yılındaki 16. baskısında çeviri 
kavramının “yazılı ve sözlü olanın bir başka dile aktarımı “ şeklinde tanımlandığını, aynı 
sözlüğün 1974 yılındaki baskısında ise “sözlü ve yazılı olanı bir çevirmen ve mütercim 
vasıtasıyla bir başka dile aktarım” şeklinde ifade edildiğine dikkat çekmektedir. Zamanın 
değişmesiyle birlikte farklı görüşler ortaya çıkmış, buna bağlı olarak da çeviri kavramı-
nın tanımı, anlamı ve kapsamı değişmiştir. 

Çevirinin bir bilim dalı olması gerektiği görüşünü ortaya atan Alman bilim adamı Sch-
leiermacher ise çeviriyi, okuru yazara götürmek ya da yazarı okura götürmek olarak 
değerlendirir. 

Günümüzün önemli bir bilim dalı olan çeviri, çok boyutlu bir etkinlik olması bakımın-
dan görüldüğü üzere bilim adamları tarafından değişik biçimlerde tanımlanmaktadır. 
Bu durum çeviri kavramının içerik bakımından kapsamlı olduğunu ve tek bir tanımla 
ifade edilemeyeceğini göstermektedir. Çeviri kavramının açıklanması ile ilgili tanımlara 
bakıldığında kavramın, aynı bilim adamları tarafından dahi farklı bakış açıları ile değişik 
biçimlerde tanımlandığı görülmektedir.  Şöyle ki Vardar, çeviriyi iletişim yönüyle “diller 
ve kültürler arası bir aktarım, bütün çağlarda karşımıza çıkan bir etkinlik, çeşitli uygar-
lıklar arasında köprü kuran, değişik toplumlardan insanları birbirine yaklaştıran, her 
türlü kültürel değeri içinde oluşturduğu tarihsel ve toplumsal çevrenin dışına taşıyan, o 
çevreden olmayan kişilerin yaralanması için sunan, uygarlıklar arası bir iletişim aracı “ 
(Vardar, 1978; 172-173) olarak tanımlarken, eylem odaklı / süreç bakış açısıyla da “Bir 
dilde düzenlenmiş bildirileri anlam ve biçim bakımından eşdeğerlik sağlayarak bir başka 
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dile aktarma ve işlemin gerçekleşmesiyle ortaya çıkan ürün” olarak değerlendirmektedir 
(Vardar, 1988;63).

Bu konuda Koller, çeviri kavramını daha da genişleterek, günlük yaşamımızda yaptığı-
mız konuşmaların dahi çeviri olduğunu savunmaktadır (Koller, 1987:106). Bu açıdan 
baktığımızda aynı toplumdan olan insanların da dış dünyadan edindikleri izlenimleri, 
deneyimleri, karşısındaki kişiye aktarması, bir yazarın gözlemlerini okuyucu ile paylaş-
ması da bir çeşit çeviri olarak değerlendirilebilmektedir. Böylece bilim ve teknolojinin 
de gelişmesiyle çeviri olgusu, hem dil içi hem de diller arası düzeyde iletişimin ayrılmaz 
bir parçası haline gelmiştir. Çeviri, kişinin hayatıyla yakından ilgilidir. Hayatın her saf-
hasında karşılaşılan bir olgudur. Diller arası çeviri etkinliğinde, iki dilin değişik alanlarla 
ilgili anlatım biçimlerinin en etkin şekilde kullanılması ve bunların birbirine aktarımı 
söz konusu olduğundan çeviri, bir öğretim aracı olarak da kabul edilmektedir. ( Aktaş, 
1996; 4). 

Ülkemizde çeviri alanı ile ilgili önemli çalışmaları bulunan Akşit Göktürk, “Çeviri: Dil-
lerin Dili” adlı yapıtında dil –kültür ilişkisi içinde çeviriyi şu şekilde tanımlamaktadır. 
Çeviri yalnızca anlamın yabancı bir dilden tanıdık bir dile aktarımı değildir. Somut 
insan yaşamı ile iç içedir. Başka dillerin tanımlandığı, başka dünyaların tanıtılmasıdır.” 
(1994;14). 

Bu konuda farklı görüşlere sahip bir başka isim de Toury’dir. Toury, bu konu ile ilgili 
olarak iki ayrı açıklama getirmiştir. Bunlardan birincisi, çevirinin, bir çeviri etkinliği 
ürünü olduğudur; bir başka ifadeyle kaynak dilde var olan bir metnin yerini erek dilde 
kodlanan bir metnin almasıdır. “  Toury, daha sonra çeviri ile ilgili olarak şöyle bir tanım 
yapmıştır; “ Çeviri, yabancı bir kültüre ait olan bir metnin bir başka kültüre aktarımı-
dır.” görüşünü savunmuştur. Toury, yaptığı bu tanımlamalar ile çevirinin sadece diller 
arası ve kültürler arası bir iletişim görevi üstlenmediğini, bununla birlikte metinler arası 
bir iletişim kurduğu düşüncesini de savunmaktadır. 

Toury’nin 1970’li yıllarda yaptığı çalışmalar pek çok yönüyle çeviri bilimdeki tabuları 
yıkmıştır. Bu çalışmalarda geçmiş kuramcıların, hatta yaklaşımlarında en esnek olanla-
rın bile nasıl açıklayacaklarını bir türlü bilemedikleri eşdeğerlilik kavramına gerçekten 
de, araştırmacılara, eleştirmenlere soluk aldıran bir açıklama getirmiştir. Toury’e göre, 
çeviri eşdeğerliliği dar çerçeveler içinde ele alınabilecek bir kavram değildir. Çeviri, kay-
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nak metin normlarına yakın özellikler taşıdığında yeterli çeviri olarak tanımlanır, erek 
dil normlarına yakın olduğunda ise kabul edilebilir çeviri olarak betimlenir. Toury’nin 
araştırmalarını yönlendiren soru, çevirinin kaynak metnin eşdeğeri olup olmadığı de-
ğildir. Onun betimlemek istediği kaynak metin ve erek metin arasındaki ilişkinin türü 
ve derecesidir. İlişkiyi belirleyen öğe ise çevirinin oluşmasında baştan sona rol oynayan 
çeviri normlarıdır. ( Demirtürk, 1993; 109)

Toury, İsraildeki çeviri metinlerin niceliksel ve niteliksel özelliklerini araştırarak bul-
gularını bir çeviri kuramı oluşturmaya yöneltmiştir. Çeviriyi yönlendiren dilbilimsel, 
yazınsal ve toplumbilimsel kuralları net net bir şekilde açıklamaya çalışmıştır. Toury, 
bir bilim dalının tam ve özerk olabilmesinin betimleyici alanının oluşturulmasına bağlı 
olduğu görüşündedir. Toury, çeviri denildiğinde hem çeviri sürecinden hem de çeviri 
ürününden bahsedildiği gerçeğini kabul etmektedir. (Yalçın, 2015;19)

Yazınsal Metin Türü Olarak Masal

Çeviri etkinliği ile aktarılan ürünler arasında en çok kültür arası iletişim sağlayan metin-
ler yazınsal metinlerdir. Yazınsal metinlerin çevirisi, günümüzde üstlendiği görev açısın-
dan oldukça önemlidir. Bu eserlerin çevirisiyle başka toplumların ve ulusların kültürel 
değerleri aktarılarak kültürler arası iletişim sağlanmaktadır. Yazınsal metinler, bir ulusun 
kültürü olarak değerlendirilmekte, bu kültür çeviri aracılığıyla dış dünyaya tanıtılmak-
tadır. Kültürlerin çeviri etkinliğiyle birbirine tanıtılmasıyla, insanın ufkunun açılacağı ve 
yeni bakış açıları kazanacağı belirtilmektedir (Aktaş, 1996;43).  

Yazınsal eserlerin çeviri aracılığıyla ait oldukları uygarlıkların ve kültürlerin değerlerini 
ve özelliklerini erek dil okuru dünyasına taşınmasının yanında diğer ulusların yazının-
daki gelişmelerin ve kullanılan tekniklerin çevrilmesiyle, erek dil yazınına da katkı sağla-
yacağı bilinmektedir. Bu yolla kullanılan çağdaş anlatım teknikleri, yani zaman kurgusu, 
geriye dönüş tekniği, bilinç akımı, iç monologlar, çeviri yoluyla erek kültüre etki edecek-
tir ve erek dil okuru dünyasına renk katıp değişik bakış açıları edinmeyi sağlayacaktır.

Yazın çevirisi deyince akla roman, oyun, şiir, masal gibi sanatsal değer taşıyan eserle-
rin çevrilmesi gelir. Bunlardan Masalın çeşitli tanımları yapılmaktadır. Türk Dil Kuru-
mu’nun çıkardığı Türkçe Sözlük masal kavramını “1.Genellikle halkın yarattığı, ağızdan 
ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından ge-
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çen, olağan dışı olayları anlatan hikâye. 2. Öğüt verici, ahlak dersi veren alegorik eser. 
3. mec. Boş ve yalan söz. 4. mec. Değersiz, önemsiz şey” (1998;1510) olarak tanımlar.

Masal olağanüstü ile gerçeği birleştiren bir sanattır. Sınır tanımayan hayal gücüyle, 
doğaüstü varlıklar ve olaylarla dolu olan masal, hayali bir anlatıdır. Olayların geçtiği 
yer ve zamanı belirli olmayan, dev, ejderha, cin, peri, cadı karı, arap, padişah, vezir gibi 
kahramanları belirli kişileri temsil etmeyen bir anlatıdır. Masallar halkın malıdır. Teme-
lini halktan alan masallarda onun felsefesi ışıldar. Bu nedenle her yönüyle onun kültürel 
özelliklerini, maddi ve manevi değerlerinin tümünü, deneyimlerini, yaşam tarzını, dü-
nya görüşünü, arzularını, isteklerini, sevgilerini, inançlarını, gelenek ve göreneklerini vs. 
yansıtır. (Zengin, 2006;22-23, Balcı, 2017:186) . 

Masalların kültürel açıdan büyük önem taşımalarına ve kültürel bir mesaj yüklenmele-
rine rağmen onların kültürel özellikleri üzerinde uzun süre durulmamıştır. Masalların 
kültürel yönden bir değer taşıdığını ilk olarak Grimm Kardeşler belirtmiştir. (Sakaoğlu, 
1973;17). Grimm Kardeşler olarak bilinen Jacob ve Wilhelm Grimm Kardeşlerin ma-
salları başta Türkçe olarak pekçok dile çevrilmiştir. Kırmızı başlıklı kız, Bremen mızı-
kacıları, Külkedisi, Cesur terzicik, Kurbağa prens, Rapunzel, Hansel ile Gretel, Fareli 
köyün kavalcısı, Uyuyan güzel gibi masalların derleyicisi olarak tüm dünyada tanın-
maktadır. Pamuk Prenses masalı da Grimm Kardeşler’in önemli eserlerinden biri olup 
Türkçeye farklı zamanlarda çevirileri yapılmıştır.  Çalışmamızda öncelikle Almanca 
kaynak metinden örnek bölümler alınacak ve bunların üç çevirmen tarafından nasıl 
aktarıldığı karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

Çevirmenlerin bir metni seçerken ve çevirirken o metne olan yaklaşımları ve aktarım 
esnasında benimsedikleri çeşitli yöntemler çeviri stratejilerini meydana getirir. Çeviri 
stratejileri; genel stratejiler ve yerel stratejilerdir. Yerel çeviri stratejileri, belli dil grupları 
arasında uygulanan çeviri yöntemleridir ve söz konusu dillerin yapı, dizilim ve sözcük 
dağarcığına ilişkin özelliklerden ister istemez etkilenirler. Genel çeviri stratejileri ise 
kaynak metne ait bazı ögelerin geri plana itilmesi, bazılarının da ön planda tutulması 
şeklinde meydana gelir. (Gürçağlar, 2011;38-47) Bu stratejiler ışığında eleştirmen çeviri 
metnin kaynak metne mi yoksa erek dil ve kültüre mi daha yakın olduğunu belirleye-
bilecektir.

Hedef kitlenin özelliği nedeniyle çocuk yazınında, çocuğun gelişim ve büyüme süreci ile 
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özdeşleşen dil, anlatıma yön verir, çocuğun algılama düzeyine göre biçimlenir. Böylelikle 
çocuk duyarlığı ve çocuk bakışı yansıtılır. (Şirin, 2000; 10-13, 24). Bu nedenle çocuk 
yazını çevirilerinin de – çalışmamız olan masal çevirilerinde de - hedef odaklı çeviri ya-
klaşımına göre biçimlendirilmesi önemlidir. Dolayısıyla Günay Köprülü’nün (2015; 25) 
de belirtmiş olduğu gibi, çocuklar için çeviri yaparken hedef odaklı yaklaşımın benim-
senmesi gerekmektedir. Çünkü çocuklar için yapılan çevirilerde temel hedef, çocukların 
anlatılanı anlayabilmesi ve kavrayabilmesidir.

Yukarıda belirtilen çerçevede Grimm Kardeşler tarafından derlenen ve ilk olarak 1812 
yılında yayımlanan Kinder- und Hausmärchen kitabından “Pamuk Prenses” adlı ma-
salın üç farklı çevirisi İsrailli Çeviribilimci GideonToury’nin öncül normlar kapsamında 
ortaya attığı yeterlilik/kabul edilebilirlik kavramları üzerinden incelenecektir.  Elde edi-
len sonuçlar çeviri metinler ile kaynak metin arasındaki benzerlikler ve ayrılıkları ortaya 
çıkaracaktır. Bu çevirilerden ilki Seda Çıngay’ın kaleminden Remzi Kitabevi tarafından 
İstanbul- 2011 tarihinde, ikincisi Zeynep Atayman’ın kaleminden Ayrıntı Yayınevi tar-
afındanİstanbul-2017 tarihinde ve üçüncüsü Kâmuran Şipal’ın kaleminden Yapı Kredi 
Yayınları tarafından İstanbul-2016 tarihinde çıkmıştır.

Yöntem

Öncelikle süreç öncesi normlar incelenmiştir. Daha sonra özgün metin ve çevirileri 
karşılaştırmalı bir yöntemle irdelenmiştir. Seçilen cümleler, çeviri stratejileri ve Gide-
onToury’nin erek odaklı çeviri yaklaşımı doğrultusunda incelenecektir. Elde edilen so-
nuçlar çeviri ve kaynak metin arasındaki benzerlikleri ve ayrılıkları ortaya çıkaracaktır.

Süreç öncesi Normları:

Bu kısımda çevirilerin kapak sayfalarına ve varsa önsözlerine değinerek çeviri öncesi 
normlar saptanmaya çalışılmıştır.

Çeviri eserlerin kapakları incelendiğinde; Remzi Kitabevinden çıkan Seda Çıngay tara-
fından yapılan çeviride kapak sayfasında Rafaella Ligi’ye ait hikâyeyi betimleyen bir kaç 
resim olduğunu, iç kısmında içindekiler bölümü bulunmaktadır. Ayrıntı Yayınlarından 
çıkan Zeynep Atayman’ın çevirisinde kapak sayfasında şato penceresinde bulunan pa-
muk prenses ve onun yerlere uzanan uzun saçlarına tutunan üvey anne resmi yer almak-
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tadır. İç kısmında ise yazar ve çevirmenin hayatını anlatan kısa tanıtım görmekteyiz. 
Daha sonra kitap içindekiler ve önsöz kısmıyla başlamaktadır. Yapı Kredi Yayınlarından 
çıkan Kâmuran Şipal çevirisinde kapakta hikâyeleri temsil eden hayvan figürlerinden 
oluşan bir resim bulunmaktadır. İç kısımda ise yazar ve çevirmenin hayatını anlatan 
kısa tanıtım görmekteyiz. Daha sonra kitap içindekiler ve önsöz kısmıyla başlamaktadır. 
Kaynak metinde ise yazar hakkında bir bilgi yoktur, kaynak metin içindekiler bölümüy-
le başlamaktadır.

Çeviri Süreci Normları

Kaynak metin 288 sayfadır ve 49 hikâyeden oluşmaktadır. Bölümleri incelediğimizde 
1. hikâyede29 paragrafın, 49. hikâyede ise 62 paragrafın bulunduğunu görmekteyiz. 
Çeviri 1 olarak ele aldığımız SedaÇıngay’ın çevirisi ise 303 sayfadır ve 15hikâyeden 
oluşmaktadır. Çeviri 1’nin 1.hikâyesinde 64 paragraf ve son 15.hikâyede 118 paragraf 
mevcuttur. Çeviri 2 olarak ele aldığımız Zeynep Atayman’ın çevirisi 239 sayfadır ve 27 
hikâyeden oluşmaktadır. Çeviri 2’nin 1. hikâyesinde11 paragraf ve 27. son hikâyede 
6 paragraf bulunmaktadır. Çeviri 3 olarak ele aldığımız Kâmuran Şipal’ın çevirisi 533 
sayfa ve 83 hikâyeden oluşmaktadır. Çeviri 3’ün 1. hikâyesinde 8 paragraf ve son hikâye 
olan 83. hikâyesinde ise 7 paragraf bulunmaktadır.

KM Ç1 Ç2 Ç3
1-Sayfa sayısı 288 303 239 533
2-Hikâye sayısı 49 15 27 83
3.1.Bölüm paragraf sayısı 29 64 11 8
4-Son bölüm paragraf sayısı 62 118 6 7

Tablo 1: İncelenen Kitaptaki Sayfa, Hikaye ve Paragraf Sayıları

Metin Çözümlemesi

1-KM:”Es war einmal mitten im Winter, dieSchneeflocken fielen wie Federn vom Him-
mel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, da seinen Rahmen von schwarzem 
Ebenholz hatte, und nähte.”(s.48)
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Ç1: “Bir kış sabahı, kraliçe penceresinin önünde oturmuş dikiş dikerken kar yağmaya 
başlamış. Kar taneleri, gökyüzünden aşağı kuş tüyü gibi süzülerek pencerenin önündeki 
çıkıntıda birikiyormuş.”(s.267)

Ç2: ”Bir zamanlar kışın ortasında, kar taneleri gökyüzünden yere bembeyaz tüyler gibi 
süzülürken, bir kraliçe, siyah abanoz çerçeveli pencerenin kenarına oturmuş, dikiş diki-
yormuş.”(s.173)

Ç3: ”Kış ortasında bir günmüş, karlar havada uçuşarak yumak yumak dökülüyor, kra-
liçe de çerçevesi siyah abanoz ağacından bir pencerenin önünde oturmuş, gergef işliyor-
muş.”(s.357)

Ç1’de “sabahı ve çıkıntıda birikiyormuş” kelimesiyle ekleme, “mitten ve einen Rahmen 
von schwarzem Ebenholz” kelimesi çevrilmeyerek atlama işlemleri uygulanmıştır. Ç2’de 
kaynak metne bağlı birebir çeviri yapılarak birebir çeviri işlemi uygulanmıştır. Ç3’te 
“yumak yumak” ikilemesinin kullanılmasıyla yerlileştirme ve değiştirme ve “gergef işli-
yormuş” çeviriyle de yorumlama işlemleri uygulanmıştır.

2-KM: “Da erschrak die Königin und wurde gelb und grün vor Neid.” (s.49)

Ç1: “Şaşkınlıktan kâğıt gibi bembeyaz kesilen yüzü, önce öfkeden morarmış, sonra da 
kıskançlıkla yeşile bürünmüş.”(s.271)

Ç2:”Kadın bu sözleri duyunca neye uğradığını şaşırmış; kıskançlığından yüzü önce sap-
sarı, sonra yemyeşil kesilmiş.” (s.173)

Ç3:”Kraliçe bunu işitince irkilmiş birden, kıskançlıktan sararıp bozarmış, renkten renge 
girmiş.” (s.359)

Ç1’de “Şaşkınlıktan kâğıt gibi bembeyaz kesilen yüzü, önce öfkeden morarmış, sonra da 
kıskançlıkla yeşile bürünmüş” cümleleriyle ekleme ve yorumlama işlemleri uygulanmış-
tır. Ç2’ve Ç3 de açımlama stratejisi vasıtasıyla tam olarak açıklanarak verilmiş, böylelikle 
erek metin okuyucusu için daha anlaşılır nitelikte bir çeviri olmuştur.

3-KM:”Du sollst es töten und mir Lunge und Leber als Wahrzeichen mitbringen.”(s.50)

Ç1:”Hatta bana onun akciğeri ve karaciğerini getir ki, öldüğünden emin olayım.”(s.272)
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Ç2:”Onu öldüreceksin, öldürdüğünün kanıtı olarak da ciğerlerini bana getirecek-
sin.”(174)

Ç3:”Gebert gitsin ormanda. Kalbini ciğerini de çıkarıp getir bana ki, öldüğünü bile-
yim.”(339)

Ç1’de ekleme ve yorumlama işlemleri uygulanmıştır. Ç2’de Kaynak metne bağlı kalın-
mış ve birebir çeviri işlemi uygulanmış, Ç3’de açımlama stratejisi vasıtasıyla tam olarak 
açıklanarak verilmiş, böylelikle erek metin okuyucusu için daha anlaşılır nitelikte bir 
çeviri olmuştur.

4-KM:”Da stand ein weißgedecktes Tischlein mit sieben kleinen Tellern, jedes Tellerlein 
mit seinem Löffelein, ferner sieben Messerlein und Gäbelein und sieben Becherlein.” 
(s.51)

Ç1:”İçerde, çevresine yedi küçük sandalye dizili küçük bir masa varmış. Masa, temiz be-
yaz bir üzerine konmuş peynir ve ekmekle dolu yedi tabak ve süt dolu yedi tane kulplu 
küçük bardakla akşam yemeğine hazırmış.” (s.277)

Ç2:”Bembeyaz örtülü, üzerinde yedi tane küçük tabak olan bir masa varmış, her tabağın 
yanında küçücük birer kaşık, yedi küçük çatal-bıçak, yedi tane de küçük bardak.”(s.175)

Ç3:”Orta yerde, beyaz bir örtü yayılmış minik bir masa varmış, üzerinde de yedi tane 
minik tabak, her tabağın yanında da bir minik kaşık, bir minik bıçak ve bir tane minik 
bardak duruyormuş.” (s.360)

Ç1’de kaynak metinde bir cümle ile ifade edilmesine rağmen erek metinde iki cümle ile 
açıklanarak dilbilgisel düzgülendirme yoluna gidilerek değiştirme işlemleri uygulanmış-
tır. “Peynir ve ekmek dolu” ve “süt dolu” kelimelerin kullanılmasıyla ekleme ve akşam 
yemeğine hazırmış” ifadesiyle anlam kuvvetlendirilmiştir. Ç2 ve Ç3’de birebir çeviri iş-
lemi uygulanmıştır.

5-KM:”Als es morgen war, erwachte Schneewittchen, und wie es die sieben Zwerge sah, 
erschrak es.” (s.52)

Ç1:”Pamuk Prenses ertesi gün, tabak şangırtıları ve neşeli ıslıklarla uyanmış. Başını ka-
pıdan uzatınca, yedi çocuk değil, yedi tane cüce görmüş.” (s.280)



CURRENT DEBATES IN LINGUISTICS & LITERATURE

Şenel Gerçek, Umut Balcı

69

Ç2:”Sabah olunca Pamuk Prenses uyanmış, yedi cüceleri görünce korkudan donakal-
mış.” (s.176)

Ç3:”Sabahleyin, Pamuk Prenses uyanıp da yedi cüceyi karşısında görünce korkmuş an-
sızın.” (s.361)

Ç1’de kaynak metinde bir cümle ile ifade edilmesine rağmen erek metinde iki cümle ile 
açıklanarak dilbilgisel düzgülendirme yoluna gidilerek değiştirme işlemleri uygulanmış-
tır. “tabak çangırtıları ve neşeli ıslıklarla” ve “yedi çocuk değil” kelimelerinin kullanılma-
sıyla ekleme işlemleri uygulanmıştır. Ç2’de “donakalmış” kelimesiyle genişletme işlem-
leri yapılmıştır. Ç3’de “ansızın” kaynak metinde yer almamasına rağmen çeviri metinde 
yer almış ekleme işlemi uygulanmıştır.

6-KM:” Schneewittchen hegte keinen Verdacht, stellte sich vor sie und ließ sich mit 
dem neuen Schnürriemen das Mieder schnüren.”(s.54)

Ç1:”Kuşağı çabucak Pamuk Prenses’ in beline sarıp bağlamış.” (s.283)

Ç2:”Pamuk Prenses’in aklına bir kötülük gelmemiş, kadının önünde durmuş ve yeni 
kuşağı beline sarmasına izin vermiş.”(s.178)

Ç3:”Pamuk Prenses de bunda bir kötülük görmemiş, kadının önünde durmuş, sesini 
çıkarmadan kadının kemeri beline takmasını beklemiş.”(s.364)

Çeviri 1’de “Schneewittchen hegte keinen Verdacht, stellte sich vor sie” cümleleri çev-
rilmeyerek atlama işlemi yapılmıştır. Ç2 kaynak metne uygun olarak çevrilmiştir. Ç3’de 
“sesini çıkarmadan” kelimesiyle ekleme ve “beklemiş” kelimesiyle ekleme ve genişletme 
işlemleri yapılmıştır.

7-KM:”Als sie den Spiegel reden hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn.”(s.56)

Ç1:”Ne!” diye tiz bir çığlık koparmış kraliçe büyük bir hiddetle.” (s.286)

Ç2:”Kadın bu sözleri duyunca hırsından zangır zangır titremeye başlamış, ter ter tepin-
miş.” (s.181)

Ç3:”Aynadan bu cevabı alan kraliçe öfkesinden kudurmuş, eli ayağı titremeye başla-
mış.” (s.367)
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Ç1’de “Als sie den Spiegel reden hörte” cümlesi çevrilmeyerek atlama işlemi yapılmıştır. 
Çevirmen kaynak metne sadık kalmayarak özgür (serbest) bir çeviri yapmıştır. Ç2’de 
“zangır zangır” ve “ter ter” ikilemelerinin kullanılmasıyla yerlileştirme işlemi, “tepinmiş” 
kelimesiyle ekleme işlemi uygulanmıştır. Ç3’de anlamı oturtabilmek için ekleme işlemi 
yapılmıştır.

8-KM:”Fürchtest du dich vor Gift? Sprach die Alte; “siehst du, da schneide ich den 
Apfel in zwei Teile; den roten Backen ißt du, den weißen will ich essen. (s.57)

Ç1:”Seni zehirleyeceğimden mi korkuyorsun?” diye gülmüş kraliçe. “Bak, hadi gel biri-
ni paylaşalım.” Elmayı ikiye bölüp, zehirsiz yarısını kendisi yemiş, diğer yarıyı da Pamuk 
Prenses’e uzatmış.” (s.288)

Ç2:”Köylü kadın, “Zehirlenmekten mi korkuyorsun yoksa? Demiş. “Bak işte ortasından 
ikiye kesiyorum, kırmızı tarafını sen ye, beyaz tarafını ben.” (s.182)

Ç3:”Bunun üzerine cadı kadın: “Zehirli olmasından mı korkuyorsun yoksa?” diye 
sormuş. “Bak işte, ortadan kesiyorum, kırmızı yarısını sen ye, beyazını da ben yiyece-
ğim.”(s.368)

Ç1’de “kraliçe” kelimesiyle değiştirme işlemi uygulanmıştır. Ç2 ve Ç3 kaynak metne 
uygun olarak çevrilmiştir. 

9-KM:”Nun lag Schneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg und verfiel nicht, son-
dern sah aus, als ob es schliefe; denn es war noch so weiß wie Schnee, so rot wie Blut 
und so schwarzhaarig wie Ebenholz.” (s.59)

Ç1:”Aylar geçmiş, Pamuk Prenses hiç değişmemiş. Ölmüşken bile teni kar gibi ak, du-
dakları kan gibi kırmızı ve saçları kömür kadar siyahmış.” (s.291)

Ç2:”Aradan çok uzun zaman geçmiş, Pamuk Prenses güzelliğinden hiçbir şey kaybet-
meden öylece tabutun içinde yatmış; görenler uyuduğunu sanırmış, hala teni kar beyazı, 
yanakları kan kırmızısı, saçları abanoz siyahıymış. “(s.183)

Ç3:”Pamuk Prenses uzun, ama pek uzun bir zaman tabutta kalmış; ne korkmuş, ne bir 
şey olmuş; gören sanki bu kız ölmemiş de uykuya yatmış dermiş; çünkü teni hala kar 
gibi beyaz, yanakları kan gibi kırmızı, saçları abanoz gibi siyahmış.” (s.369)
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Ç1’de “Nun lag Schneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg” cümlesi çevrilmeyerek 
çıkarma ve  “Ebenholz” kelimesiyle yorumlama işlemine başvurulmuştur. Ç2  ve Ç3 ‘de 
kaynak metne bağlı bir çeviri yapılarak birebir çeviri işlemi uygulanmıştır.

10-KM:”Der Königssohn ließ ihn nun von seinen Dienern auf den Schultern forttra-
gen.” (s.60)

Ç1:”Prens, tabutu taşımaları için uşaklarını çağırmış”. (s.292)

Ç2:”Prens tabutu uşaklarının omuzlarına yükleyip yola koyulmuş.” (s.184)

Ç3:”Prensin uşakları da tabutu omuzlayıp yola koyulmuş.” (s.370)

Ç1’de “çağırmış” şeklinde çevrilerek değiştirme işlemleri uygulanmıştır. Ç2 ve Ç3’de 
kaynak metne bağlı bir çeviri yapılarak birebir çeviri işlemi uygulanmıştır.

Sonuç

İncelenen çeviri Gideon Toury’nin ileri sürdüğü erek odaklı çeviribilim kuramının 
öngördüğü normlar ışığında çözümlenmiştir. Çeviri çözümlemesi aşamasında kaynak 
metinden alınan cümlelerin, çeviri eserdeki karşılıkları ile benzerlikleri ve farklılıkları 
ortaya konulmuştur. Toury’nin erek odaklı kuram anlayışına göre kaynak metne yakın 
olan çeviriler “yeterli”, erek metne yakın olan ve erek dilin kurallarına uygun olan çevi-
riler de “kabul edilebilir”dir. Ancak birebir eşdeğerlik sağlanması da söz konusu değildir. 
Dolayısıyla kaynak metne daha yakın olduğunu düşündüğümüz çeviriler “yeterli”, erek 
metne daha yakın olan çeviriler ise “kabul edilebilir” çeviri olarak değerlendirilmektedir. 
Sonuç olarak erek metin, dil ve kültüre yakınlıklarından dolayı Ç1 için kabul edilebilir 
ölçüde bir çeviri olduğu, Ç2 ve Ç3 ise kaynak metin, dil ve kültüre daha çok yakın 
olduğu için yeterli bir çeviri olduğunu söyleyebiliriz. Ç1’de en çok ekleme, atlama, yo-
rumlama ve değiştirme stratejileri kullanılmaktadır. Bazı bölümlerin çevrilmediğini do-
layısıyla da kaynak metinden oldukça uzaklaştığını görmekteyiz.  Ç2 ve Ç3’ te ise daha 
çok sözcüğü sözcüğüne çeviri stratejisinden faydalanılmaktadır. Bu üç çeviri eserde en 
çok kullanılan çeviri stratejileri: ekleme, değiştirme, yorumlama, açımlama ve yerlileş-
tirme olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada amacımız, yapılan çevirilerin kaynak metinle 
ne ölçüde benzeştiklerini ortaya koyabilmektir. Bu çalışmanın ilgili alanda araştırma 
yapacak kişilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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5
ALTYAZININ ÇOK BOYUTLU 
BİLEŞENLERİ

MULTIDIMENSIONAL COMPONENTS 
OF SUBTITLING 
Derya Oğuz

Abstract

Subtitling which is one of the most widespread methods of audiovisual translation, is not only imple-
mented at a considerable rate in the cinema sector, but is also preferred as a method of translation for 
foreign soap operas and for various programmes. The aim of subtitle translation is to ensure that the 
foreign audiovisual product is conveyed to the viewer with all its emotion and rhythm, through the 
communication of the subtitling method. The translator has to take into consideration several dimen-
sions whilst realising this translation process. On the one hand, the translator is tasked with trying to 
formulate content in line with the objective, whilst on the other hand grabbling with the length of time 
the subtitles should remain on the screen and the limits on character use. The limitations mentioned 
above, compel the translator to shorten the text. Inasmuch as subtitle translation requires competency in 
both languages, it also prioritises  translation internal to a language and literacy skill. In the study at 
hand, first, the general characteristics of subtitling were examined, along with the limitations from the 
perspective of the subtitle translator and the considerations that had to be taken into account during the 
translation process. Secondly, the study examines the technical components of subtitle translation, the 
relationship between oral language and written language, the rules of subtitling, subtitle abridgement, 
auxiliary translation techniques and the use of subtitles in the teaching of foreign languages. In addition 
to this, the semiotic dimension of subtitle translation is also dealt within the study, in order to explain 
how signs become meaningful, and to stress that subtitle translation requires a multidimensional trans-
lation approach.

Key words: audiovisual translation, multidimensionality of subtitiling, the use of subtitling in foreign 
language,  subtitler, semiotics.
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Özet

Görsel-işitsel çevirinin en yaygın yöntemlerinden biri olan altyazı, sinema sektöründe büyük oranda 
uygulanırken, aynı zamanda televizyonda yabancı dizilerin ve çeşitli programların çevirisinde tercih 
edilmektedir. Altyazı çevirisinin amacı, yabancı olan görsel-işitsel bir ürünün bütün duygusuyla ve rit-
miyle izleyiciye sunulması ve altyazı kanalıyla hedeflenen iletişimin sağlanmasıdır. Çevirmen, birçok 
boyutu birden hesaba katarak çeviri sürecini gerçekleştirmektedir. Bir taraftan amaca uygun olarak 
içeriği oluşturmaya çalışırken diğer taraftan altyazının ekranda kalma süresi ve karakter sınırı ile 
uğraşmaktadır. Sözü edilen kısıtlılıklar, altyazı çevirmenini metni kısaltmaya zorlamaktadır.  Zira 
altyazı çevirisinde iki dile hâkim olmanın yanı sıra çevirmenin dil içi çeviri ve yazarlık niteliği ön 
plana çıkmaktadır. Çalışmada altyazının genel özelliklerinden, çevirmen açısından kısıtlılıklarından, 
altyazı çevirmeninin çeviri sürecinde göz önünde bulundurması gerekenlerden söz ettikten sonra alt-
yazının teknik bileşenlerine, sözlü dil ile yazılı dil arasındaki konumuna, altyazı kurallarına, altyazı 
kısaltma ve yardımcı çeviri yöntemlerine, altyazının yabancı dil öğretiminde kullanımına değindik. 
Bunun yanı sıra çalışmada altyazı çevirisinde çok boyutlu bir çeviri anlayışı gerektiğinden göstergelerin 
anlama dönüşmesini açıklayabilmek için altyazının semiyotik boyutunu ele aldık. 

Anahtar sözcükler: görsel-işitsel çeviri, altyazıda çok boyutluluk, altyazı çevirisi, dil öğreniminde 
altyazı, altyazı çevirmeni. 

Giriş

Görsel-işitsel çeviri, kuşkusuz kültürler arası iletişimin önemli bir kısmını oluşturmak-
tadır. Çeviri çalışmaları arasında son yıllarda gelişmeye ve yerini almaya başlayan gör-
sel-işitsel çeviri, ülkemizde çok yeni bir alandır. Bu alanda yapılan çalışmalar daha çok 
dublaj ve altyazıyla ilgilidir.  Dublaj, teknik anlamda çok aşamalı ve ekonomik boyutta 
masraflı bir çeviri yöntem olup çoğunlukla sinema filmleri çevirisinde tercih edilmek-
tedir. Öte yandan altyazı,  hem büyük oranda sinema sektöründe hem de televizyonda 
oldukça yaygın olarak dizilerin ve çeşitli programların çevirisinde kullanılmakta, uygu-
lamada ve süreç anlamında diğer çeviri yöntemlerine göre çok fazla aşama içermemek-
tedir. İşin teknik boyutunu bilen çevirmen, çeviriyi gerçekleştirdikten sonra altyazılan-
dırma işlemini duruma göre kendisi de yapabilmektedir. Altyazının uygulama ve süreç 
anlamında dublaja oranla teknik olarak çok aşama içermemesi ve genellikle çevirmenle 
sınırlı bir çeviri yöntemi olması, beraberinde çok kolay yapılabildiği gibi bir yanılgı oluş-
turmaktadır insanların zihninde. Altyazı, bilinenin aksine her yabancı dil bilen kişinin 
yapabileceği bir iş değildir; teknik birçok boyutu olan ve hassasiyetle gerçekleştirilmesi 
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gereken bir süreçtir. 

Altyazı çevirmenleri bu anlamda birçok yönden haksızlığa uğramaktadır. Yaptıkları işin 
küçümsenmesi ve kolaylıkla eleştirilmesi bir tarafa, altyazı çevirmenliğinin bir meslek 
grubu olarak kabul görmemesi ve kurumsal çalışan altyazı çevirmenlerinin1 yaptıkları 
iş karşılığında aldıkları ücretlerin yetersizliği gibi olumsuzluklar çevirmenleri üzen ko-
nuların başında gelmektedir. Bunların yanı sıra dizilerin yurtdışında yayınlanmasından 
çok kısa, duruma göre bir-iki saat veya bir-iki gün bir süre içinde2 altyazının oluştu-
rulmasına dair işveren ve izleyici tarafından üzerlerinde oluşturulan baskı, televizyon 
kanalları tarafından intihale zorlanmaları gibi durumlar altyazı çevirmenlerini yoran 
diğer konulardır. Başka bir çevirmenin yaptığı altyazı çevirisini seslendirme çevirisine 
(dublaja) dönüştürmeye ya da tam tersi biçiminde intihale zorlanan çevirmenler bütün 
bunlar yetmemiş gibi kimi zaman da televizyon kanallarının telif hesapları nedeniyle 
şahıs şirketi kurmaya kadar zorlanmaktadır3.  Ne yazık ki bir meslek grubu olarak kabul 
görmeyen altyazı çevirmenleri, haklarının korunması açısından ciddi bir örgütlenmeye 
sahip değildir. Altyazı çevirmenlerinin bir meslek grubu olarak kabul edilmemesi aslında 
çok da şaşırılacak bir durum değildir. Zira altyazı çevirisiyle ilgili üniversitelerde otur-
muş akademik bir eğitimin verilmemesi, altyazı çevirisinin bir kaç üniversitede seçmeli 
ders veya yüksek lisans programı ile sınırlı olması, konunun düşünülmesi gereken diğer 
yönüdür. 

Ülkemizde altyazı, henüz yalnızca bir çeviri yöntemi olarak bilinmektedir ve çoğunlukla 
dizi-film çevirisinde kullanılmaktadır. Ne var ki birçok ülkede ve internet ortamında 
altyazı, görsel-işitsel bir çeviri yöntemi olmanın yanı sıra yabancı dil öğrenimini destek-
leyen bir araç olarak gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

1  Altyazı çevirilerinin önemli bir kısmı ülkemizde “fansubs” denilen dizi-film hayranları tarafından gö-
nüllü olarak yapılmaktadır.

2  Altyazı çevirmenleri duruma göre bazen bir-iki saat bazen de birkaç gün içinde aldıkları işi teslim 
etmek durumunda kalmaktadır. Dizilerin yayınlandığı bazı sitelerde dizilerin altyazıları kimi zaman 
yurtdışında yayınlamasından yarım saat sonra gönüllü altyazı çevirmenleri tarafından hazırlanıp izleyi-
ciye sunulmaktadır. İzleyicilerin altyazının hemen yayınlanması ile ilgili beklentileri altyazı sitelerinde 
görülebilir.

3  http://cevbir.org.tr/services/altyazi-seslendirme
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Söz Uçar Altyazı Kalır

Altyazı uygulaması, sinema dünyasında ilk kez sessiz filmlerin açıklanması amacıyla ek-
randa ara yazıların kullanılmasıyla başlamıştır. Önceleri bir tür dil içi çeviri amacıyla 
kullanılan altyazı, zamanla sinema sektörünün gelişmesi ve sonra dvd teknolojisinin 
etkisi ile oldukça yaygın diller arası bir çeviri aracı haline gelmiştir. Gottlieb’in (1998: 
247) dil içi altyazı (intralingual) ve diller arası altyazı (interlingual) sınıflamasına göre 
altyazı, birçok farklı amaçla kullanılmaktadır. Diller arası altyazı, geleneksel bir çeviri 
yöntemi olarak yabancı dilde bir izlentinin anlaşılması adına filmin işitsellerinin/sözlü 
diyaloglarının erek dile çevrilmesi ve seyir esnasında yazılı olarak ekranın alt kısmında 
diyaloglarla eşzamanlı yansımasıdır. Diller arası altyazıda izleyici, yabancı dilde duy-
duğu işitselleri ana dilinde ekrana gelen altyazıyı okuyarak anlar ve izlentinin sahne-
leriyle birlikte anlamı bütünlemeye çalışır. En çok karşılaştığımız altyazı türü budur 
ve iki dil arasında çeviri görevi üstlenen altyazı, dil seviyesine göre birçok kişinin dil 
gelişimine katkıda bulunmaktadır. Eşzamanlı olarak izlentinin görsel göstergelerini ve 
altyazıyı takip eden izleyici, kimi zaman yabancı dildeki işitselleri kendi dilindeki alt-
yazıyla kıyaslayarak anlamları örtüştürmekte ve bu yolla yabancı dilini geliştirmektedir.  
İzleyicinin altyazıyla izlediği görsel-işitsel her ürün, ona yabancı dille ilgili bir deneyim 
sunmaktadır. 

Öte yandan dil içi altyazılar öncelikle işitme engelliler ve işitme zorluğu çekenler için 
yardımcı bir araç olarak kendi dillerinde/ana dilde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra 
dil içi altyazı, yabancı dil öğrenenlerin öğrendikleri yabancı dilde izledikleri ürüne bü-
tünleyici (supplementary)4 olarak aynı dilde altyazının eklenmesi biçiminde kullanıl-
maktadır. Yabancı dil öğrenen kişi görsel-işitsel bir ürünü, öğrendiği dilde izlerken aynı 
zamanda altyazı da işitsellerin transkripsiyonu biçiminde ekrana gelmektedir. Böylelikle 
yabancı dil öğrenen kişi, bir taraftan duyarak diğer taraftan duyduğu işitselleri ekrandan 
okuyarak öğrendiği dili bütünlemekte dil becerilerini adeta pekiştirmektedir. Bu şekilde 
yabancı dil öğrenme aracı olarak kullanılan altyazının öğrenme bakımından oldukça 
önemli olduğu belirtilmektedir (akt. Reimann ve Rössler, 2013: 233; Caimi, 2006: 86). 

Altyazı, teknik olarak ekranda sabit olması ve isteğe bağlı olarak kapatılıp açılabilmesi 

4  Gottlieb (2004: 222) altyazıyı birçok yönden incelediği çalışmasında altyazının “supplementary/bü-
tünleyici” niteliğinden söz etmektedir. Altyazının bütünleyiciliği bir izlentide anlamın bütünlenmesine 
hizmet ederken diğer yandan yabancı dil öğrenme yöntemi olarak da kullanılmaktadır.
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yönünden açık altyazı (open subtitle) veya kapalı altyazı (closed subtitle) biçiminde izlen-
tilerde karşımıza çıkmaktadır. Buna göre, izlentideki görüntülere sabitlenmişse ve değiş-
tirilemiyorsa kapalı altyazı, yukarıda yabancı dil öğrenme aracı biçiminde kullanıldığı 
gibi isteğe bağlı olarak ekranda açılıp kapatılabiliyorsa açık altyazıdır (Nagel, 2009: 45; 
Díaz-Cintas ve Remeal, 2007: 22). Açık altyazı, dvd teknolojinin gelişmesiyle yaygınlaş-
mış, televizyonda da isteğe bağlı bir seçenek olarak izleyicilere sunulmaktadır. 

Sözünü ettiğimiz uygulamaların dışında altyazı, teknolojik gelişmelerin de katkısıyla 
yabancı dil öğretiminde pedagojik bir araç olarak yaygın bir biçimde kullanılmaya baş-
lamıştır. Yabancı dil eğitiminde laboratuvar ortamında görsel-işitsel bir ürünün çeviri 
uygulamaları en çok bilinen eğitim uygulamalarıdır. Klasik yöntemlerin teknolojik ge-
lişmelerin yanında yetersiz kalması (Aslan, 2017: 122), bilişim ve iletişim teknolojile-
rinin hayatımızda çokça yer alması, söz konusu araçların kullanımının kaçınılmaz hale 
gelmesi ile geliştirilen bazı altyazı uygulamaları son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Sözünü ettiğimiz uygulamalardan birisi interaktif/etkileşimli (interactive) videolardan 
oluşan altyazılama türüdür. Yabancı dil eğitimi veren bir web sitesinde5 uygulanan yön-
temde görsel-işitsel ürün içeriklerine göre hazırlanan altyazılar seyir esnasında durduru-
lup yönetilebilmektedir. Yabancı dil öğrenen kişi istediği içeriği durdurup ilgili altyazıya 
veya herhangi bir sözcüğe tıkladığında anlamın dışında dilbilgisi açıklamaları, farklı 
kullanım örnekleri ve hatta videolara ulaşabilmektedir. Bu türdeki altyazılamaya benzer 
uygulamaların anlatıldığı çalışmalarda “akıllı altyazı/smart subtitles”  (Kovacs ve Miller, 
2014: 853)  olarak tanımlanan yabancı dil eğitim aracı, dil öğrenimini bilişim ve iletişim 
teknolojileri sayesinde desteklemektedir. İster eğitim amaçlı ister çeviri amaçlı olsun 
her türlü altyazılandırma sürecinde bilişim ve iletişim teknolojilerinin, çeşitli bilgisayar 
programlarının araç olarak kullanılması günümüzde kaçınılmazdır. 

Görsel-işitsel ürünlerin öğrenicilere görerek ve duyarak, altyazının eklenmesiyle duydu-
ğunu eşzamanlı okuyarak etkileşimli bir deneyim sunması, içeriğindeki görsel ve işitsel 
göstergelerin böylece anlama dönüşmesine ve kalıcı bir öğrenmenin gerçekleşmesine 
yardımcı olmaktadır. Çalışmamızın konusu olan ve çeviri yöntemi olarak kullanılan 
altyazı uygulamasında her ne kadar amaç dil eğitimi olmasa da genel olarak izleyiciye 
sunulan her ürün ve çeviri yönteminde, görsel-işitsel göstergelerin izleyici açısından bir 

5  Dil öğrenimi ile ilgili güncel faaliyet gösteren https://fluentu.com sitesinden konu ile ilgili bilgi alınmış-
tır.
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çeviri yöntemi aracılığıyla anlama dönüşmesi söz konusudur. Dolayısıyla çeviri sürecin-
de işin çeviri ve teknik boyutunun yanı sıra izlentilerin çok göstergeli dokusu hesaba 
katılmalıdır. Bunun için görsel-işitsel ürünlerin göstergebilim boyutunun anlaşılması 
gerekmektedir.

Altyazının Göstergebilim/Semiyotik Boyutu

Ekranda bir vericiden yayınlanan görüntü ve seslerin oluşturduğu izlentiler, görsel ve 
işitsel göstergelerden oluşmakta ve iletilerini birçok kanaldan izleyiciye ulaştırmaktadır-
lar. Görsel-işitsel ürünler bunun yanı sıra dil içi ve dil dışı birçok ögeden oluşmaktadır. 
Görsel-işitsel ürünlerin çok katmanlı dokusu, bunların çevirisinin de çok boyutlu bir 
anlayışla gerçekleştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Çok boyutlu (multidimesional) 
ve çok göstergeli (polysemiotic) birçok katmandan oluşan görsel-işitsel ürünlerin altyazı 
yoluyla çevrilmesi, orijinalinde işitsel kanalla izleyiciye ulaşan sözlü göstergelerin yerini 
yazılı metinlerin alması, sözlü metnin yazılı çeviriye dönüşmesi demektir. Söz konusu 
durum,  görsel-işitsel bir ürünün iletisinin izleyiciye orijinalinden farklı bir kanalla ulaş-
ması anlamına gelmektedir. Gottlieb (2005: 3) çeviri sırasındaki bu değişikliği gösterge-
ler bütüncesinin çok boyutluluğuna dayandırmakta, gösterge sisteminin erek dile oriji-
nalinden farklı bir kanalla aktarılmasını, diğer bir deyişle çeviri sırasında orijinalinden 
farklı bir gösterge kanalı kullanılmasını değişke-göstergesel (diasemiotic) çeviri olarak 
tanımlamaktadır. Gottlieb altyazıyı incelediği bir başka çalışmasında (2004: 220), söz 
konusu değişikliği dikkate alarak ve izlentilerin çok göstergeli dokusuna atıfta bulunarak 
altyazıyı “polisemiyotik (film, televizyon, video ve DVD) medyada diyasemiyotik çevi-
ri”  biçiminde tanımlamıştır. Altyazı çevirisi aynı zamanda, konuşmanın erek dilde yazılı 
dile aktarılması yönüyle diyagonal (diagonal) bir süreçtir. 
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(Gottlieb, 1994: 104)

İzleyici açısından değerlendirdiğimizde ve diğer özelliklerine baktığımızda altyazı, do-
ğası gereği orijinal sesin duyulması sayesinde izleyiciye, bir taraftan içeriği orijinaliyle 
kıyaslama olanağı sunarken, diğer taraftan belli bir seviyede dil bilenler açısından bü-
tünleyici (supplementary) bir nitelik taşımaktadır (Gottlieb, 2004: 222). Bunun yanı 
sıra, yine izleyici açısından bakıldığında orijinal sesin duyulmasına imkân sağladığı için 
gerçekçi bir his vermektedir. İzlentileri özellikle altyazıyla, orijinal sesi duyarak izlemek 
isteyen seyirci sayısı oldukça fazladır. Bunlardan bazıları oyuncuların kendi seslerini 
tanıdıkları ve orijinali daha gerçekçi buldukları için altyazıyı tercih etmekte, bir kıs-
mı da dil öğrenmek amaçlı altyazının bütünleyici niteliğinden faydalanmaktadır. Öte 
yandan, izlentinin orijinal dilini bilmeyen ve çoğunluk oluşturanlar açısından konuya 
yaklaştığımızda, izlentiyi anlamak için görsel göstergeleri ve aynı anda altyazıyı takip 
etmek kimi zaman izleyicileri zorlamaktadır. Yazılı olarak ekrana gelen diyaloglar hızla 
akmakta, yakalanamayan bölümler olduğunda izleyicinin seyir keyfi bundan olumsuz 
etkilenmektedir. Buradan hareketle görsel-işitsel ürünlerin aynı anda birçok göstergeyi 
kullanarak anlam oluşturduğu çok göstergeli/polisemiyotik dokuyu göz önünde bulun-
durduğumuzda altyazının bazı izleyici profilleri açısından seyir esnasında yeni bir yük 
getirdiğini söyleyebiliriz. Ne var ki, bir izlentiyi altyazıyla izlemek çoğu zaman izleyici 
alışkanlıkları ile ilgili bir durumdur. Kimi izleyici, altyazının bütünleyici niteliğinden 
faydalanmak isterken ve izlentiyi orijinal dilinde karakterlerin orijinal sesleriyle izlemeyi 
tercih ederken, özellikle dil bilmeyen ve bu konuda biraz mesafeli duran izleyici, altya-
zıyı benimsememektedir.

Altyazı Çevirmeni/Altyazar

Altyazı çevirisi eğitimi almamış olsa da konuya ilgi duyarak ve tecrübe kazanarak za-
manla alanında uzmanlaşan altyazı çevirmeninden, yaptığı işin çok yönlülüğü ve zorlu-
ğu nedeniyle “altyazar”6 biçiminde söz edilmektedir. Şöyle ki, altyazı çevirisinin amacı, 
yabancı olan görsel-işitsel ürünün bütün duygusuyla ve ritmiyle izleyiciye sunulması ve 
izlentinin iletisinin altyazı kanalıyla hedeflenen iletişimi sağlamasıdır. Bunun için izlen-

6  Fransız ATAA meslek örgütü (http://www.traducteurs-av.org/droits_dauteur.htm) resmî sayfasında 
görsel-işitsel çeviri yapan çevirmenleri doğrudan “yazar” olarak niteliyor ve bu sebeple de bu çevir-
menlerin maddi-manevi haklarının diğer “fikir eseri sahipleri” ile (yazarlar, besteciler vs…) haklarıyla 
bağıntılı olduğunun altını çiziyor. (http://cevbir.org.tr/services/altyazi-seslendirme)   
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tinin içeriğindeki birçok unsurun erek dile taşınması gerekir. Çevirmen, birçok boyutu 
birden hesaba katarak çeviri sürecini gerçekleştirmektedir. Bir taraftan amaca uygun ola-
rak içeriği oluşturmaya çalışırken diğer taraftan altyazının ekranda kalma süresi ve ka-
rakter sınırı ile uğraşmaktadır. Çevirmenin senkronu/eşzamanlılığı yakalamaya çalışması 
ve içeriği koruyarak bununla uyumlu hale getirmeye çalışması diğer bir zorluktur. Hal 
böyle olunca, bu kadar çok boyutun göz önünde bulundurulması gerektiğinden altyazı 
çevirmeni, adeta yazarlık yapmaktadır. Zira altyazı çevirisinde iki dile hâkim olmanın 
yanı sıra çevirmenin dil içi çeviri ve yazarlık niteliği ön plana çıkmaktadır.

Altyazıda sözlü ifadelerin yazı kanalıyla izleyiciye sunulması, diğer bir deyişle altyazının 
sözlü dile koşut olarak ekranda yazılı hale gelmesi, altyazıya yazılı dil ve sözlü dil ara-
sında bir konum vermektedir ve bu konum hala tartışılmaktadır (Jüngst, 2010: 51-52; 
Nagel, 2009: 58). Dolayısıyla altyazının ekranda içerik olarak yer alma biçiminin yazılı 
ya da sözlü dilin normlarına göre düzenlenmesi gerektiği konusu, kesin sınırlarla çizil-
miş değildir. Olaya çevirmen açısından baktığımızda en azından, konuşma dilinde sıkça 
karşılaşılan rahat ve kuralsız tümcelerin yazılı dile aktarılmasının kolay olmadığını ve 
aralarında bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Zira yazılı dilde sözlü diyalogların karakte-
ristiğini, oyuncuların mimik, jest ve tonlamalarıyla diyaloglara kattıkları tadı yakalamak 
kolay değildir.  Sözgelimi izlentideki aksanların ve belli yörelere ait ağızların ekrana 
nasıl yansıyacağı konusu ile içerik olarak ayrıca deyimler, kültürel ögeler, dil oyunları da 
çevirmen açısından oldukça zorlayıcı faktörlerdir7. Altyazının orijinal sesin duyulmasına 
imkan tanıdığı için yabancılaştırmaya yakın doğası, sözünü ettiğimiz unsurların çeviri-
sinde çevirmenin göz önünde bulundurması gereken önemli bir noktadır. Bu noktadan 
hareketle altyazı, mümkün olduğu kadar kültürel nüansları/ayrımları içermeli, deyim-
leri vermeli ve bunun yanı sıra izlentinin tadını veren incelikler mümkün olduğunca 
altyazılandırılmalıdır. Ne var ki, çevirmen bunu yaparken ince bir denge tutturmalı, 
aşırılıklardan kaçınmalıdır. Sözgelimi, altyazılandırma sırasında yapılan önemli hatalar-
dan birisi, altyazıyı gereğinden fazla bir yerlileştirme anlayışıyla oluşturmaktır. Sosyal 
medyada komik olarak nitelenen aşağıdaki örnekler bunun bir göstergesidir.

7  Bu durum yalnızca görsel-işitsel çevirinin değil çeviribilimin en çok tartışılan sorunlarından birisidir 
ancak bu konuda yinelememizin sebebi, altyazıya özgü yer ve zaman sorunuyla birlikte durumun çevir-
men açısından daha zor bir hale gelmesidir. 
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Altyazıda Yerlileştirme Örneklemleri.8

Çevirmenin altyazı çevirisinde karşılaşacağı en önemli sorunlardan biri de altyazıda yer 
ve zaman sıkıntısıdır. Kaynak dildeki diyaloglar sahnelerle senkronize/eşzamanlı olmalı, 
belli bir zaman aralığına ve zihnin belli bir sürede algılayabildiği karakter sayısına göre 
ayarlanmalıdır. Bütün bunlara bir de sahnelerin hızla aktığını ve diyalogların ekranda 
kalma süresinin kısıtlı olduğunu ekleyecek olursak çevirmenin ne kadar zorlanabilece-
ğini tahmin etmek zor olmasa gerektir. Sonuçta, izlentinin yapım sebebinin ve iletisinin 

8  https://onedio.com/haber/komik-altyazi-cevirileri-518784,  https://onedio.com/haber/18-yaran-turk-
ce-altyazi-cevirisi-128428 , https://www.portakaltercume.com/en-alakasiz-alt-yazi-cevirilerin-
den-20-ornek/ 
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nihai kullanıcıya yani izleyiciye yönelik olduğu gerçeği, altyazı çevirmeninin mümkün 
olduğu kadar izleyici odağından ayrılmamasını ve izleyiciye ürünü orijinal dilinde hiç 
zorlanmadan izliyor ve anlıyor hissi vermeye çalışmasını gerektirmektedir. Bunun için 
altyazı çevirisinin dilsel düzlem dışında teknik düzlemde ele alınması gerekmektedir. 

Altyazıda Teknik Kısıtlılıklar

Altyazı yönteminde çevirmen bir taraftan dil düzleminde kaynak dilin erek dilde tam 
karşılığını verebilmek için uğraşırken diğer taraftan teknik anlamda zorluklarla başa çık-
maya çalışmaktadır. Altyazının oluşturulma sürecinde teknik anlamda dikkat edilmesi 
gereken en önemli kısıtlılıklardan biri yukarıda da sözünü ettiğimiz uzam/yer sorunu-
dur. Altyazının iki satırdan fazla olmamak koşuluyla her satıra en fazla 32-41 karakter 
sığdırılma zorunluluğu (Díaz Cintas ve Remael, 2007: 9), izleyicinin belli bir sürede 
ortalama okuma hızı ve kapasitesi düşünülerek bu şekilde standartlaştırılmıştır/ölçün-
lenmiştir9.  Uzamsal anlamda altyazının bir veya iki tümce biçiminde ekranda yer al-
ması ve belli bir karakter sayısıyla sınırlanması, çevirmeni zorlayan tek kısıtlılık değildir. 
Tümcelerin algılamayı zedelemeden ve diyaloğun anlam bütünlüğüne zarar vermeden 
bölünmesi, ekrandaki görüntüyü kapatmamak adına üstteki satırın alttakinden kısa ol-
ması tercih edilmesi önerilen diğer durumlardır. 

Altyazı yönteminde teknik anlamda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir 
diğeri de çevirmenin sürekli zamanla yarışmasıdır.  Altyazıda her satır için karakter sınırı 
ve bunun izlentinin sahnelerine, kameranın bakış açısına, sahnelerdeki kesitlere göre 
ayarlanmasının yanı sıra, zaman bağlamında göz önünde bulundurulması gereken diğer 
bir unsur, altyazının ekranda kalma süresinin, izleyicinin ortalama okuma hızını dikkate 
alarak bir saniyeye en fazla 12 karakter düşecek biçimde belirlenmesidir. Her satırın ka-
rakter sayısına göre ekranda kalma süresi buna göre 6 saniyeye yaklaşık 72-74 karakter 
düşecek biçimde 6 saniye kuralı olarak tanımlanmıştır (Díaz Cintas ve Remael, 2007: 
96). Bir diyalog ekranda 6 saniyeden fazla kalmamalıdır (a.g.e.: 89). Bu süre Ivarsson ve 
Carrol (1998: 82) tarafından da 5-8 saniye aralığında öngörülmüştür. Altyazı ekranda 
gereğinden fazla kaldığında izleyici ister istemez altyazıyı tekrar okumaya başlamakta, 

9  Ivarsson ve Carrol’un (1998)  önerdiği ve ESIST (European Association for Studies in Screen Translati-
on) tarafından kabul edilen altyazı çevirisi ile ilgili prensipler “Code of Good Subtitling Practice” olarak 
yayınlanmaktadır (http://www.esist.org/wp-content/uploads/2016/06/Code-of-Good-Subtitling-Prac-
tice.PDF.pdf). 



CURRENT DEBATES IN LINGUISTICS & LITERATURE

Şenel Gerçek, Umut Balcı

85

bu durum seyir keyfini bozmaktadır. Sözünü ettiğimiz teknik kısıtlılıkların dikkate alın-
masının, izleyicinin algılamasına yönelik, izlentinin ritim bütünlüğünün korunup ile-
tisinin doğru biçimde aktarılması ve seyir keyfinin bozulmaması adına geçerli sebepleri 
bulunmaktadır. 

Neyse ki gelişen teknoloji sayesinde günümüz yazılım programları sözünü ettiğimiz tek-
nik konularda çevirmenin yardımına koşmaktadır. Piyasada ücretsiz olan altyazı yazılım 
programları ve teknolojik anlamda çok gelişmiş olup çevirmenin işini kolaylaştıran ol-
dukça pahalı programlar da mevcuttur. Her ne kadar teknoloji teknik konuda imdada 
yetişse de altyazı çevirisinde çevirmenin işi bütünsel bir yaklaşımla ince bir ayar tuttur-
maktır. 

Altyazı Oluşturma Süreci

Altyazı oluşturma sürecinde öncelikle yapılması gereken izlentideki diyalogların giriş ve 
bitiş zaman aralıklarının belirlenmesidir. Zaman aralıklarının belirlenmesi işlemi sek-
törde spotting/spotlama olarak adlandırılmaktadır. Bunun yapılabilmesi için çevirmene 
izlentinin orijinal dilde altyazısı gerekmektedir. Kimi zaman ürünle birlikte çevirmene 
filmin çevirisinde kullanılabilecek kolaylaştırıcı bilgiler ve sözlü diyalogların yer aldığı 
diyalog metni/listesi yapım şirketi tarafından gönderilmektedir. Çeviri profesyonel bir 
çerçevede gerçekleşmiyorsa, sözlü diyalogların yer aldığı senaryo niteliği taşıyan diyalog 
metni yok ise, başka bir çözüm olarak, çevirmen ürünü izleyerek transkripsiyonu/çevi-
riyazısını kendisi yapmak durumunda kalmaktadır.  Bazı durumlarda ise teknik olan bu 
işlem yapılmış olarak çevirmene gelmektedir10.  Spotlama olarak adlandırılan bu işlemi 
yaparken göz önünde bulundurulması gereken en önemli şey, ekrandaki oyuncunun 
girdiği repliğin ekranda görünmeye başlama ve bitiş zaman aralıklarının birbiriyle ör-
tüşmesidir. Bu teknik işlemin beklenen ölçüde gerçekleştirilebilmesi temiz spotting ola-
rak adlandırılmaktadır. Spotlama yaparken çevirmen, senkronizasyonu/eşzamanlılığı11, 
izlentinin sahneleri ve ritmi gibi birçok unsuru göz önünde bulundurarak milimetrik 

10  Çevirmen yalnızca çeviriyi gerçekleştirip ilgili zaman aralığına yerleştirme durumundadır. Ancak bu 
durumda altyazının giriş-çıkış zaman aralığı, ekranda kalma süresi gibi konuların sorumluluğu yine 
çevirmene aittir. 

11  Altyazılandırma sırasında göz önünde bulundurulması gereken senkron türleri için bknz.  Oğuz	D.,	
(2017)	“Altyazı	çevirisinde	bir	kısıtlama:	Senkron”	http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.as-
px?ID=11453&Detay=Ozet
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bir çalışma yapmak durumundadır. Altyazı, izleyicinin seyir keyfi açısından da mutlak 
senkronizasyon gerektiren bir yöntemdir. Bu nedenle mümkün olduğunca oyuncunun 
ekrandaki repliği başladığı anda devreye girmeli, bitişte de oyuncunun ağzını kapatma-
sıyla birlikte ekrandan kalkmalıdır. İzleyici, altyazı yöntemiyle izlediği ürünün bir çeşit 
transkripsiyon olduğunu bildiği için ufak tefek senkron sorunlarını çok fazla önemsemez 
(Reinart, 2014: 270). Ancak çevirmen bu konuda esnememeli ve altyazının diyaloglarla 
eş zamanlı bitip başlamasına özen göstermelidir. Zira orijinaliyle senkronize olmayan 
bir altyazı seyir keyfi vermez, izlentinin bütünlüğünü ve ritmini bozar. Senkronizasyona 
dikkat ederek zamanla ilgili spotlama işlemini yaptıktan sonraki işlem, izlentide geçen 
diyalogların çevirisini gerçekleştirip belirlenen aralıklara yerleştirmektir. 

Hem zaman hem de yerle ilgili yukarıda sözü edilen kısıtlılıklar altyazı çevirisinde, çoğu 
zaman kaynak dildeki ifadenin erek dilde daha az sözcükle karşılanması (reduction/con-
densation) sonucunu doğurmaktadır. Diyalogları erek dilde sözcük tasarrufu yaparak 
oluşturmak için çevirmen, metindeki özel isimlerin kullanımını atlamak, dolgu sözcük-
lerini göz ardı etmek, etken ve edilgen yapıları sözcük sayısına göre tercih etmek gibi 
yollara başvurmak durumunda kalmaktadır. 

Díaz-Cintas ve Remael (2007: 149), altyazıda en çok kullanılan kısaltma tekniklerini/
işlemlerini şu şekilde sınıflandırmışlardır:

Yer Değiştirme (rephrasing): başka bir biçimde ifade etme olarak açıklanabilecek “reph-
rasing” tekniğinde, söz konusu ifadeler ve replikler aynı anlama gelen eşanlamlı sözcük 
ve ifadelerle çevrilerek kısaltılır, sözdizimsel değişikliklerle sözgelimi fiil tümceleri yerine 
ad cümleleri kullanılarak sözcükten tasarruf edilir. 

Yoğunlaştırma/Kısaltma (condensation): bu teknikte replikler özetlenir ve daha çok an-
lam içeren sözcüklerin kullanımıyla altyazıda daha az sözcük yer alır. 

Atlama (omission): bu teknikte sözcükten tasarruf etmek için dolgu sözcüklerinden, kişi 
adlarından ve tekrarlardan vazgeçilir, bunlar tamamen atlanır ve altyazıda yer almaz. Alt-
yazı kısaltma ile ilgili bir altyazı çevirmeninin tecrübelerinden12 faydalanarak aşağıdaki 
örnekleri verebiliriz:

12  Özgür Salman, http://www.proz.com/personal-glossary/718003?glossary=85873
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Çeviri Altyazı Kısaltma 

Herkesin bu sürece dâhil olmasını sağlamak 
önemlidir. (60)

Herkesi sürece dâhil etmek önemlidir. 
(37)

Evli olup olmadığını sordu. (32) Medeni halini sordu.(21)
Bu konu hakkında herhangi bir yorum yapa-
mam. (44)

Bu konuda yorum yapamam. (24)

Birbirlerine yardım ediyorlardı. (32) Yardımlaşıyorlardı. (19)
Filmin ikincisinin çekileceği söyleniyor. (41) Devam filmi çekilecekmiş. (25)
Seninle şu mesele hakkında şöyle bir konuşa-
lım bakalım, ne dersin? (66)

Şu meseleyi konuşalım mı? (25)

(Parantez içindeki sayılar tümcede kullanılan karakter sayısını ifade etmektedir.)

Örnekler gösteriyor ki altyazı çevirisi titizlikle gerçekleştirilmesi gereken bir iştir. Altyazı 
oluştururken çevirmenin durumu, bir bakıma, kendisine sınırlı, esnek bir kumaş veri-
len ve bu kumaşı kullanarak belli bir bedene ve ölçüye göre elbise biçmeye ve dikmeye 
çalışan terzinin durumuna benzemektedir. Belli zaman aralığında olması gereken çeviri 
metnini orijinalinden daha az sözcükle karşılama durumu, çevirmenin dil içi çeviri yap-
ma yetisini ve anadil performansını ön plana çıkarmaktadır. Gottlieb (1992: 161-69) 
içeriğin korunması ve erek dilde benzer etkinin oluşabilmesi için kısaltmaların, özetle-
melerin, atlamaların (decimation, condensation, deletion, resignation) yanı sıra aşağıdaki 
yardımcı çeviri işlemlerini de önermektedir:

Expansion: altyazıda içeriğin tam olarak anlaşılmasına yardımcı olabilecek açıklamaların 
gereken durumlarda, yer ve zaman sorunu olmayacak biçimde yapılmasıdır. Genellikle 
kültürel ögelerin açıklanması için kullanılır.

Paraphrase: altyazıda tam olarak karşılığı olmayan ve çevrilemeyen bölümlerde ifadeler 
değiştirilerek aynı anlamı yakalayabilecek farklı sözcüklerle açımlanarak verilir. Amaç, 
erek dilde kaynak ifadenin yerini tutabilecek kabul edilebilir bir çeviri gerçekleştirmek-
tir.

Transfer: altyazı için izlentinin temposu yavaş olduğunda yeterli yer ve zaman vardır. 
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Dolayısıyla çok fazla değişiklik yapılmadan kısıtlamaya gitmeden çeviri yapılır. Kaynak 
dildeki içerik biçim ve ileti anlamında erek dile olması gerektiği gibi neredeyse eşdeğer 
olarak aktarılır. 

Imitation: kaynak dilde yer alan ifadelerin aynen olduğu gibi erek dilde kullanımıdır. 
Kişi ve yer gibi özel adların erek dilde orijinalinde olduğu gibi yazılması buna örnektir. 
Türkçede çeviri yöntemi olarak öyküntü, ödünç alma gibi ifadelerle karşılanmaktadır.

Transcription: kaynak dildeki bir şive, ağız, lehçe gibi durumların ya da sokak ağzı tar-
zındaki bozuk kullanımların erek dilde okunduğu gibi verilmesidir. Türkçede aynı adla 
kullanılmaktadır.

Dislocation: kaynak dildeki bir işitselin kendi izleyicisi üzerindeki oluşturduğu etkinin 
erek dilde de sağlanması için kaynak dil ögelerinin orijinalinden tamamen farklı yapı ve 
sözcüklerle karşılanmasıdır. Türkçeye adapte edilen bazı ürünlerde aynı teknik uygulan-
maktadır.

Altyazı çevirisinde çevirmenin, dil içi çeviri yapma yetisinin ve dil edinci, kültür edinci, 
metin edinci gibi birçok edinç türünü içeren, bir üst edinç ya da edinçler bütünü olarak 
kabul edilen çeviri edincinin (Eruz: 2008: 219; Yazıcı: 2007: 26) yanı sıra bütüncül bir 
yaklaşımla (Akalın, 2017: 64) işin teknik ve estetik boyutunu da hesaba katarak yapma-
ya çalıştığı iş, Gottlieb (1994: 115; 2004: 222) tarafından ilginç bir altyazar profiliyle 
betimlenmektedir: 

Apart being an excellent translator of foreign-language lines, a good subtitler needs 
the musical ears of an interpreter, the no-nonsense judgement of a news editor, and a 
designer’s sense of esthetics. In addition, as most subtitlers do the electronic time cueing 
themselves, the subtitler must also have the steady hand of surgeon and the timing of a 
percussionist.

….das musikalische Ohr eines Dolmetschers, die nüchterne Urteilsfähigkeit eines 
Nachrichtenredakteurs und den Sinn eines Designers für Ästhetik…Um die Untertitel 
auch synchron mit dem Leinwandgeschehen zu präsentieren, braucht er überdies die 
sichere Hand eines Chirurgen und das Zeitgefühl eines Schlagzeugers. (akt. Nagel, 
2009: 99)
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Gottlieb, dil edinci, çeviri edinci, ritim, estetik ve teknik birçok konuda sorumluluğu olan 
altyazı çevirmenini betimlerken ilginç benzetmelerle işin zorluğuna atıfta bulunmuştur. 
Ortaya çıkacak nihai üründe „the musical ears of an interpreter/das musikalische Ohr eines 
Dolmetschers” ifadesiyle çevirmenin, izlentinin ritmini bozmayacak akışta bir bütünlük 
ve koordinasyon sağlaması gerektiğine; “the no-nonsense judgement of a news editör/
die nüchterne Urteilsfähigkeit eines Nachrichtenredakteurs” benzetmesiyle çevirmenin 
adeta bir redaktör gibi titizlikle seçtiği sözcükleri muhakeme yetisi ile anlam eksenine 
oturtmasına ve “designer’s sense of esthetics /den Sinn eines Designers für Ästhetik” ifadesiyle 
bir tasarımcı anlayışıyla işlemlere estetik ve bütüncül yaklaşmasına işaret etmiştir. 
Altyazının ekranda sözlü diyaloglarla eşzamanlı görüntüye gelmesini ise “the steady hand 
of surgeon/die sichere Hand eines Chirurgen” ifadesiyle deneyimli bir cerrahın maharetine 
ve “the timing of a percussionist/das Zeitgefühl eines Schlagzeugers” bir perküsyonistin 
ritim tutmak için kullandığı zaman duygusuna benzetmektedir13. 

Altyazı Kuralları

Yapılan çalışmalar ve edinilen tecrübeler sonucunda önerilen altyazı kuralları ESIST 
(European Assosiation for Studies in Screen Translation) tarafından kabul edilmiş ve 
“Code of Good Subtitling Practice” olarak altyazı çevirmenlerine rehberlik etmektedir14. 
Buna göre altyazı çevirisinin bazı temel ilkeleri aşağıdaki gibidir:

 - Altyazı çevirmenleri çevirecekleri ürünün bir kopyası ile çalışmalıdır. Mümkünse gör-
sel-işitsel üründe geçen terminolojiyi veya kültürel referansları içeren çeviride yardım-
cı bilgilerin yer aldığı kılavuz çevirmene iletilmelidir.  

 - Altyazı kültürel ayrımları ve deyimsel ifadelerin karşılığını içermeli ve orijinali ile tu-
tarlı olmalıdır.

 - Altyazılandırma işlemi sırasında sahnelere göre bölünen tümceler dilbilgisel yapılara 

13  “Her şeyden önce davul (bateri) müziğin kalbidir. Kalp ritmi bozuk olan bir insan nasıl sağlıklı yaşa-
yamazsa, müzik içindeki ritim bozuk olduğunda doğru akış sağlanamaz. Birçok orkestrada görüldüğü 
gibi şarkıya başlamadan önce davulcu bagetleri birbirine vurarak ölçü sayısı kadar sayar. Davulun or-
kestra içindeki esas görevi metronomu doğru ve en iyi şekilde vermektir. [...]”  http://www.davuldunya-
si.com/tag/bateri/ 20.05.2016 12:25

14  Ülkemiz şartlarında altyazı çevirmenliği yapan kişilerin, çalıştığı koşullarla burada sözü edilen kurallar 
ve beklentiler arasında oldukça büyük bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Bu fark, bize altyazı çevirmenli-
ği konusunda profesyonel bir tavrın olmadığını göstermektedir.
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uygun biçimde bölünmeli, her satırın kendi içinde anlam bütünlüğü korunmalıdır. 

 - Altyazı iki satırdan fazla olmamalıdır. İki satırın uzunluğu eşit değilse, üstte yer alan 
satır izleyicinin göz hareketini engellememek ve ekrandaki görüntüyü engellememek 
adına alttakinden kısa olmalıdır.

 - İzlentide çeviri gerektiren ve anlamı bütünleyen her gösterge altyazılandırılmalıdır.

 - İzleyicilerin işitme engelli olabileceği göz önünde bulundurularak ekran dışı nidalar 
atlanmamalıdır.

 - İzlentide yer alan müzikler ve şarkılar bağlam için önemine göre altyazılandırılmalıdır.

 - Altyazının ekrandaki giriş-çıkışı ve kalma süresi sahnelerle uyumlu olmalı, izlentinin 
ritmine ve ses bağlantılarına göre düzenlenmeli; altyazı, sözdizimsel anlamda sahne 
öncesi ve sonrası bilgilere sarkmamalıdır. Gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır.

 - Altyazının ekranda kalma süresi izleyicinin okuyabilmesine olanak vermeli, ekranda 
yedi saniyeden fazla kalmamalıdır.

 - İzlentideki diyaloglarla ile içerik arasında birbirine yakın bir korelasyon/bağıntı sağ-
lanmalı,  altyazı ile sahneler mümkün olduğu kadar senkronize olmalıdır. 

Sonsöz

Günümüz dünyasında yabancı görsel-işitsel ürünler oldukça önemli bir yer tutmaktadır. 
Yabancı izlentilerin hayatımızda çokça yer alması ve önemli bir iletişim aracı oldukları 
gerçeği, çevirmenin iletişimdeki rolünü hatırlatır bize. Çevirmenin konum olarak ileti-
şimde uzman olması gerekliliğinden (Özbent, 2015: 17) hareketle, görsel-işitsel ürünle-
rin iletilmesinde, çevirinin hassasiyetle yapılması gereken bir iş olduğunu söyleyebiliriz. 
Altyazı çevirisine gelince, çevirmenin işi hem içeriği doğru anlam eksenine oturtmak 
hem de adeta bir yazar gibi yeniden yazmak, anlam örüntüsünü belli kısıtlılıklara rağ-
men yeniden oluşturmaktır. 

Görsel-işitsel çevirinin en yaygın yöntemlerinden biri olan altyazı çevirisinde çok boyut-
lu bir çeviri anlayışı gerekir. Zira altyazı çevirisinde dilsel düzlemde çevirinin yanı sıra 
teknik birçok kısıtlılık söz konusudur. Gözetilmesi gereken senkronizasyon türleri, satır 
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sayısı, ekranda kalma süresi, karakter sınırı gibi etkenler bunlardan en önemlileridir. 
Teknik kısıtlılıkların yanı sıra içerik anlamında önemli olan, diller arasındaki yapı ve 
kültür ayrımlarının üstesinden gelmeye ve izlentinin orijinalinde verdiği tadı erek dilde 
yakalamaya çalışmaktır. Unutulmamalıdır ki en başarılı altyazı çevirisi, izleyicinin altya-
zının varlığını unutarak izlentiden keyif aldığı çalışmalardır.

Altyazı çevirmenliği, ülkemizde her ne kadar profesyonel bir iş olarak kabul edilmese 
de, konuya özgü bir eğitim ile birlikte uzmanlaşmayı gerektiren önemli bir iştir. Ne var 
ki, en büyük sorunlardan birisi çevirmene yardımcı olabilecek, rehberlik edebilecek ku-
rumsal bir yapının olmaması ve bu konuda yaygınlaşmış bir eğitim anlayışının yetersiz 
olmasıdır. Zannedildiğinin aksine, yabancı dil bilmek altyazı çevirmenliği için yeterli 
değildir. 
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6
İNSAN-BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİNDE 
TERMİNOLOJİ BİRLİĞİ İÇİN  
TERİM  SÖZLÜĞÜ ÇALIŞMASI

A DICTIONARY STUDY OF TERMS IN 
HUMAN-COMPUTER INTERACTION 
(HCI) FOR TERMINOLOGY UNITY
Dursun Akaslan, Nurettin Besli,, Ali Kircay

Abstract

Language is described as a system of communication consisting of three components namely sounds, 
words (or expressions), and grammar. However, specific words or expressions used in relation to a parti-
cular subject or an activity constitute scientific terminology.   Great developments in Human-Computer 
Interaction (HCI) have led to many new words or terms being adopted and used in the same form as the 
foreign origin in the Turkish Language. Using these words or terms in lecturers, conferences, meetings 
and reviews has caused some problems and confusion in the use of the Turkish Language. These problems 
can only be dealt with the creation of a common and standard language form. The purpose of this study 
is to create a comprehensive dictionary of terms in HCI for a terminology unity. This dictionary of more 
than thousand terms aims to define all terms frequently used in a specific or technical sense in HCI. 
For creating a comprehensive dictionary of terms in HCI, four-stage was followed. In the first stage, 
the most frequently cited works at the time of this writing in HCI were selected for the investigation of 
common terms used in HCI. In this way, the number of words and their frequency in the most cited 
works were computed to understand specific or technical words in HCI. Turkish studies such as lecture 
notes, conference proceedings, and journal papers relevant to HCI were examined to specify the Turkish 
equivalents of common terms in HCI in the second stage.  In this way, the usage of foreign originated 
terms (e.g. sensör) and their various synonyms (e.g. duyargaç, duyucu, algılayıcı or almaç) was revealed. 
In the third stage, search engines such as Bing and Yandex were used to measure the prevalence of foreign 
originated words and their synonyms on the Turkish language. Finally, the most effective term used in 
the Turkish language relevant to HCI was selected for our dictionary study regardless of whether it is 
a foreign originated or Turkish. The research findings of this paper indicate that the foreign originated 
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words in HCI have more impacts on the Turkish Language. Moreover, our findings reveal that, for a 
terminology unity, we should start to change our views against foreign originated words. 

Index Terms: term, terminology, language, unity, HCI, Turkish synonym, technical term.

Özet

Dil; sesler, sözcük (veya ifadeler) ve dilbilgisi olmak üzere üç bileşenden oluşan bir iletişim sistemi 
olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte belirli bir konu veya etkinlikle ilgili kullanılan özel sözcük 
veya ifadeler bilimsel terminolojiyi oluşturmaktadır. İnsan-Bilgisayar Etkileşiminde (İBE) yaşanan 
büyük gelişmeler, yabancı kökenli olarak kullanılan birçok yeni sözcük veya terimin Türkçeye girmesine 
neden olmuştur.  Bu tür sözcüklerin derslerde, çalıştaylarda, toplantılarda veya inceleme raporlarında 
kullanılması, Türkçenin kullanımında bazı sorunlara ve karışıklıklara neden olmuştur. Bu tür sorun-
ların çözülebilmesi ancak ortak ve standart bir dilin oluşturulmasına bağlıdır. Bu çalışmanın amacı, 
İBE alanında terminoloji birliğinin sağlanabilmesi için kapsamlı bir terim sözlüğü oluşturmaktır. 
Binden fazla terimden oluşan bu sözlük ile İBE alanında özel veya teknik anlamda sıklıkla kullanılan 
terimlerin tanımlanması amaçlanmıştır. İBE alanında kapsamlı bir sözlük oluşturmak için bu çalışma 
içerisinde dört aşama izlenmiştir. Birinci aşamada, İBE alanında en yaygın kullanılan sözcüklerin be-
lirlenebilmesi için bu çalışmanın yapıldığı tarihe kadar, alanında en çok atıf alan çalışmalar seçilmiş-
tir. Bu şekilde, en çok atıf alan eserlerdeki sözcükler ve sıklıkları hesaplanarak IBE alanında kullanılan 
özel veya teknik sözcükler belirlenmiştir.  İBE alanında Türkçe yazılan ders notları, kongre bildirileri 
ve dergi makaleleri incelenerek İBE alanında Türkçede kullanılan özel veyA teknik sözcüklerde ikinci 
aşamada belirlenmiştir. Böylece; yabancı kökenli terimler (örnek olarak, sensör) ve bunların Türkçede 
kullanılan karşılıkları (duyarga, duyucu, algılayıcı ve almaç) ortaya çıkarılmıştır. Üçüncü aşamada 
ise Bing ve Yandex gibi arama motorları kullanılarak yabancı kökenli sözcükler ve bunların çeşitli 
Türkçe karşılıklarının Türk dili üzerindeki yaygınlığı ölçülmüştür. Son olarak, İBE alanında Türkçede 
kullanılan en etkili sözcükler yabancı kökenli olsun veya olmasın sözlük çalışmamıza bir terim olarak 
eklenmiştir. Araştırma bulgularımız, İBE alanında yaygın kullanılan sözcüklerinin çoğunun yabancı 
kökenli olduğunu göstermektedir. Bu çalışmamız göstermektedir ki; bir terminoloji birliği için yabancı 
kökenli sözcüklere karşı olan bakış açımızı değiştirmeye başlamamız gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Sözcükler—terimler, terminoloji, dil, birlik, İBE, Türkçe eş anlamlılar
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GİRİŞ

1980’lerin başlarından itibaren bir disiplin olmaya başlayan İnsan-Bilgisayar Etkileşimi-
nin İngilizce karşılığı Human-Computer Interaction olarak bilinmektedir.  Günümüzde 
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine yaygın bir biçimde kullanılan kavramlar daha çok 
1980’lerden önce oluşmuş olup Ergonomi, İnsan-Makine Etkileşimi ve Bilişim Bilimi 
gibi çeşitli adlar ile bilinen daha köklü disiplinlere dayanmaktadır. Dix ve arkadaşla-
rı (2004), İnsan-Bilgisayar Etkileşimini tanımlanırken yalnızca bir masaüstü bilgisayar 
kullanan tek bir insanın zihinde canlanmaması gerektiğini vurgulamışlardır. Dix ve ar-
kadaşlarına göre İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ile ilgili kavramlar incelenirken insan yani 
kullanıcı ile anlatılmak istenilenin sadece bireyin olmayabileceğini, bir kurumdaki tüm 
kullanıcıların veya bir süreçte yer alan veya bir görevi tamamlamaya çalışan tüm kulla-
nıcıların olabileceğini belirtmişlerdir.  Kullanıcıların bir görevi veya süreci tamamlamak 
için kullanacakları teknolojide sadece bir masaüstü bir bilgisayar ile sınırlı olmayıp bü-
yük ölçekli bilgisayar sistemleri, gömülü sistemler veya kontrol sistemlerinin olabileceği 
unutulmamalıdır. İster dolaylı ister doğrudan olsun insan ile bilgisayar arasındaki her-
hangi bir iletişim ise etkileşim olarak tanımlanmaktadır. Doğrudan yapılan etkileşim-
lerde görevin tamamlanmasına kadar geçen sürede karşılıklı konuşma, geribildirim ve 
kontrol söz konusuyken dolaylı olarak yapılacak olan etkileşimlerde ise sıralı bir yığın 
işlemler veya etkileşimin olduğu ortamı kontrol eden akıllı sistemler olabilir. Benzer 
şekilde İnsan-Bilgisayar Etkileşimi yalnızca insan, bilgisayar ve etkileşim kavramları ile 
sınırlı değildir.  Bu nedenle İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine yapılan çalışmalar, ya-
yınlanan bildiriler, makaleler ve kitaplar göstermektedir ki anlaşılması gereken birçok 
kavram ve terim vardır. Diğer taraftan İnsan-Bilgisayar Etkileşimi çok disiplinli bir konu 
olarak uluslararası katkılarla çeşitlenmiştir. 

Buna rağmen İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine yapılan çalışmalarda İngilizce ağırlıklı 
olarak uluslararası bir dil olarak göze çarpmaktadır. İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzeri-
ne yapılan çalışmaların ve yayınların doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için İngilizceden 
Türkçeye çeviri yapılmaktadır. Buna rağmen yapılan çevirilerde ne bir birlik ve ne de 
bir tutarlılık vardır. Örneğin, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine yapılan çalışmalarda 
sıklıkla kullanılan usability sözcüğü se Türkçeye çevrilirken bir makalede kullanılabi-
lirlik başka bir makalede ise kullanışlılık olarak çevrilmektedir.  Diğer taraftan sıklıkla 
kullanılan diğer bir sözcük olan user friendly sözcüğü ise kullanılabilirlik olarak çevrile-
bilmektedir. Diğer taraftan İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine yapılan birçok çalışmada 
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Türkçe karşılığı olmasına rağmen birçok sözcüğün yabancı kökenli karşılıkları sıklıkla 
kullanılmaktadır. Örneğin, İngilizce mouse  sözcüğünün Türkçe karşılığı fare olmasına 
rağmen birçok Türkçe çalışmada mouse sözcüğünün tercih edildiği görülmekte bazı ça-
lışmalarda ise her ikisinin de birlikte kullanıldığı görülmektedir. 

Görüldüğü gibi İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine yapılan çalışmalarda ortaya çıkan 
kavram ve terimlerin Türkçe karşılıklılarının oluşturulmasında benzeri birçok sorun yer 
almaktadır. Bu sorunların çözülebilmesi için, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine çalışan 
öğretim üyeleri ve elemanları arasında bir birlik oluşması gerekmektedir.  Dahası, İn-
san-Bilgisayar Etkileşimi üzerine yapılan çalışmalarda birçok öğretim üyesi ve elemanı 
İngilizce sözcüklerin Türkçe karşılıklarını doğru ve tutarlı bir şekilde kullanmalarına 
rağmen bu çalışmalar yeterli düzeyde ilgi görememektedir. Bunun temel nedenlerin-
den biride İnsan – Bilgisayar Etkileşimi üzerine kavram ve terimlerin bir sistem altında 
toplanamamasıdır. Görüldüğü gibi Türkçeleştirme çalıştırmalarının doğru bir şekilde 
yapılabilmesi ve İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine bir terim birliğinin yapılabilmesi 
için tüm paydaşların bir araya geleceği ve katkı sunabileceği bir sisteme ihtiyaç vardır. 
Bu çalışmanın amacı, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi alanında terminoloji birliğinin sağ-
lanabilmesi için kapsamlı bir terim sözlüğü oluşturmaktır. Bu amaca ulaşabilmek bu 
çalışma kapsamında beş temel hedef belirlenmiştir.

Birinci hedefimiz İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine ortaya çıkmış kavram ve terimleri 
ortaya çıkarmaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine yazıl-
mış ve kabul görmüş İngilizce kitaplar kullanılacaktır.

İkinci hedefimiz İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine kullanılan özel veya teknik sözcük-
lerin çeşitli Türkçe karşılıklarını sınıflandırmaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için İnsan-Bil-
gisayar Etkileşimi üzerine yazılan makale, bildiri, kitap ve benzeri eserler incelenecektir.

Üçüncü hedefimiz ise çevirilerin kolay bir şekilde yapılması için ister yabancı kökenli 
olsun ister olmasın Türkçe eserlerde en sık kullanılan yabancı kökenli ve Türkçe kökenli 
kelimeleri belirlemektir. Bu hedefe ulaşabilmek için Yandex ve Bing gibi arama motor-
ları kullanılacaktır. 

Dördüncü hedefimizde ortaya çıkan terimlerin herkes tarafından erişilebilmesi ve gün-
cellenebilmesi için İnternet üzerinden tüm paydaşların destek verebileceği bir sistem 
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kurmaktır.  Bu hedefe ulaşabilmek bu sistemin çalışmasını belirleyecek algoritmalar bu 
bölümde verilecektir.

Bu hedeflerimize ulaşabilmek için öncelikle birinci kısımda İnsan-Bilgisayar Etkileşimi 
alanında kullanılan özel veya teknik sözcükler yani terimler belirlenecektir. İkinci kı-
sımda ise yabancı kökenli terimlerin özellikle en sık kullanılan çeşitli Türkçe karşılıkları 
belirlenecektir. Üçüncü kısımda Yahoo ve Yandex gibi arama motorları kullanılarak 
en sık kullanılan yabancı ve Türkçe kökenli sözcükler verilecektir. Son olarak da Türkçe 
metinlerde geçen kelimelerin kök veya gövdelerinin bulunabilmesi, sıklıklarının belirle-
nebilmesi ve yabancı kökenli olanlarının belirlenerek Türkçe karşılıklarının girilebilmesi 
için algoritmalar önerilecektir.

YÖNTEM

Temel Kaynak

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine bir terim birliğinin oluşturulabilmesi için için önce-
likle Dix ve arkadaşları tarafından yayınlanan “Human-Computer Interaction” çalışma-
sı kullanılmıştır. Bu çalışmada geçen sözcüklerin sayısı ve sıklığı öncelikle belirlenmiştir.  
Alex ve arkadaşları tarafından 2004 yılında 3. Baskısı yapılan “Human-Computer Inte-
raction” çalışması 861 sayfa olarak yazılmıştır. Bu çalışmada 345900 sözcük kullanılmış 
olup bu sözcüklerin 12393 tanesinin benzersiz olduğu hesaplanmıştır. Ek olarak, bu 
sözcüklerin sıklığı ile ilgili Tablo 4’de ayrıntılı bilgi verilmektedir. 

1 Sıklıklı 
Sözcükler

10-99 Sıklıklı
 Sözcükler

100-999 Sıklıklı 
Sözcükler 

1000+ Sıklıklı 
Sözcükler

Sayı 9138 2779 436 40

Tablo 1.  Sözcük  Sayısı ve Sıklığı

Görüldüğü gibi bu sözcüklerden sadece 69138 tanesi sadece bir defa kullanmış olup 
herhangi bir terimsel anlama sahip olduğu düşünülmemektedir. Benzer şekilde 1000 
ve üzeri sıklığa sahip sözcükler incelendiği zaman ise  bu sözcüklerinin çoğunun ilgeç, 
bağlaç ve yardımcı eylemlerden oluşmaktadır. 
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Uygulama Aşamaları

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine terim birliğinin sağlanabilmesi için için Şekil 2’de 
gösterildiği gibi dört-aşama izlenilecektir: 

Aşama 1:
Terimlerin  

Belirlenmesi

Aşama 2:
Karşılıklarının 
Belirlenmesi

Aşama 3:
Birliğin  

Oluşturulması

Aşama 4:
Algoritmanın  

Verilmesi

Şekil 2. Yöntem Aşamaları

Birinci hedefimiz İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine ortaya çıkmış kavram ve terim-
leri ortaya çıkarmaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine 
yazılmış ve kabul görmüş olan İnsan-Bilgisayar Etkileşimi olarak Türkçeye çevrilmiş 
“Human-Computer Interaction” adlı kitap kullanılacaktır. Bu kitap Dix ve arkadaşları 
(2004) tarafından yazılmış olup 1. Baskısı 1993 yılında, 2. Baskısı 1998 yılında ve 3. 
Baskısı ise 2004 yılında yayınlanmıştır. İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine kabul gör-
müş bir kitap olup 1000’lerce atıf almıştır. 

İkinci hedefimiz İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine kullanılan özel veya teknik sözcük-
lerin çeşitli Türkçe karşılıklarını sınıflandırmaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için İnsan-Bil-
gisayar Etkileşimi üzerine yazılan makale, bildiri, kitap ve benzeri eserler incelenecektir. 
Bu hedefe ulaşabilmek için Google, Yandex, Bing ve Yahoo arama motorları kullanıla-
caktır. Sorgulanan metinlerin İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ile ilişkilendirilebilmesi için 
HCI ve İBE anahtar sözcükleri kullanılacaktır.  

Üçüncü hedefimiz ise çevirilerin kolay bir şekilde yapılması için ister yabancı kökenli 
olsun ister olmasın Türkçe eserlerde en sık kullanılan yabancı kökenli ve Türkçe kökenli 
kelimeleri belirlemektir. Bu hedefe ulaşabilmek için Google, Yandex, Bin g ve Yahoo 
arama motorları kullanılacaktır. Sorgu sonuçları Türkiye ve Türkçe olarak süzgeçlenerek 
daha anlamlı sonuçlara ulaşılması sağlanacaktır. 

Dördüncü hedefimizde ortaya çıkan terimlerin herkes tarafından erişilebilmesi ve gün-
cellenebilmesi için İnternet üzerinden tüm paydaşların destek verebileceği bir sistem 
kurmaktır.  Bu hedefe ulaşabilmek bu sistemin çalışmasını sağlayacak veritabanı ve al-
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goritmalar verilecektir.

BULGULAR

Bu bölümde İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine teknik veya özel anlam amacı ile kul-
lanılan terimlerin Türkçe karşılıkların belirlenmesi için bulgularımız dört aşamada ve-
rilecektir. Birinci şamada Dix ve arkaşları tarafından yazılan “Human-Computer Inte-
raction” çalışmasına göre terimler belirlenecektir. Bu işlemin yapılabilmesi sözcükler ve 
sıklıkları verilecektir.  İkinci ise bu söz konusu terimlerin Türkçeye nasıl çevrildikleri 
üzerine araştırma yapılacaktır. Bu işlemin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için en sıklık-
la kullanılan terimlere öncelik verilecektir. Üçüncü aşamada özel veya teknik bir amaç 
ile kullanılan terimlerin tutarlı bir karşılığı olabilmesi için en sık kullanılan sözcük seçi-
lecektir.. Bu işlemin başarılabilmesi için en yaygın arama motorları kullanılacaktır. Dör-
düncü aşamada ise terimlerin İngilizce ve Türkçe karşılıklarının yer aldığı bir veri-tabanı 
oluşturulacak ve arama işlemleri için algoritma önerilecektir. 

Aşama 1: Terimlerin Belirlenmesi

Dix ve arkadaşları tarafından teknik veya özel bir anlam çerçevesinde kullanılan terimle-
rin belirlenmesi için 100 ve üzeri sıklığa sahip sözcükler incelenmiştir. Tablo 2’de 1000 
ve üzeri sıklığa sahip olan sözcükler ve sıklıkları listelenmektedir. 

Söz. f Söz. f Söz. f Söz. f Söz. f Söz. f Söz. f Söz. f
the 23083 are 3281 system 1799 from 1264 in 6905 can 2361 at 1479 s 1109
of 11046 as 2835 an 1648 one 1249 is 6877 on 2348 have 1471 they 1083
to 9058 it 2751 design 1641 may 1177 for 3608 or 2151 which 1362 these 1082

and 8874 this 2749 not 1620 will 1165 that 3490 user 2065 but 1350 systems 1078
a 8137 we 2405 by 1577 more 1125 be 3302 with 1895 you 1346 if 1059

Tablo 2.  1000 ve üzeri Sıklığa Sahip Sözcükler

Görüldüğü gibi bu sözcüklerde “user”, “system”, “design” ve “systems” sözcükleri İn-
san-Bilgisayar Etkileşimi alanında yaygınlıkla kullanılan sözcüklerdir. Ek olarak, “sys-
tems”  ve “system” sözcükleri aynı sözcüğün tekil ve çoğul halleridir. Özet olarak, 1000 
ve üzeri sıklığa sahip sözcüklerden sadece “user”, “design” ve “system” sözcükleri terimsel 
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sözcükler olarak belirlenmiştir. Tablo 3’de ise 100 ile 999 arasında sıklığa sahip sözcükler 
olup  herhangi bir terimsel anlama sahip olmayıp günlük hayatta kullanılan sözcükler 
verilmiştir.  Tablo 3’de görülen sözcükler “messages” gibi çoğul halde, “c” , “j” ve benzeri 
harfler gibi değişken adları, “ACM” gibi özel adlar  ve “its, could, such” gibi günlük 
hayatta tümce kurmak için yaygın bir şekilde kullanılan sözcüklerinden oluşmaktadır. 
Tablo 4’de ise terimsel anlama sahip olmayan sözcükler ayıklanarak geriye kalan sözcük-
ler listelenmiştir. 

Aşama 2: Karşılıkların Belirlenmesi

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine yazılan makale, bildiri, kitap ve benzeri eserler ince-
lenerek belirlenen terimlerin Türkçe karşılıkları bulunabilir. Bu çalışmalara ulaşabilmek 
için en hızlı ve kolay yollardan birisi Google, Yandex, Bing ve Yahoo arama motorlarını 
kullanmaktadır. Sorgulanan metinlerin İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ile ilişkilendirilebil-
mesi için HCI ve İBE anahtar sözcükleri kullanılmalıdır. Bu amaçla Google vb. arama 
motorları ile sorgulanan sonuçların Türkiye ve Türkçe üzerine sınırlanması gerekmekte-
dir. Bu süzgeçleme ile diğer dillerde sesteş olan sözcükler arındırılabilir.  Öncelikle 100 
ve üzeri sıklığa sahip sözcüklerin Türkçe karşılıklarının neler olduğunu bulmak için ise 
Akaslan ve arkadaşları tarafından hazırlanan www.turkcelestir.web.tr kullanılmıştır. 

Türkçeleştir, Türkiye havacılık, felsefe, müzik, demiryolu, vb. 100’den fazla alan ile ilgili 
terimlerin yer aldığı bir Veritabanı olup Terimler Sözlüğü adı altında ISBN numarası 
ile yayınlanmış  çalışmalara dayanmaktadır. Örnek olarak, Türkçeleştir (2017)’ye göre 
“interface”  sözcüğü “arayüz”, “anabirim”, “arabirim” ve “arayüzey” olarak dört farklı 
şekilde Türkçeye çevrilmektedir.
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A-B B-D D-I I-M M-P P-T T-V V-W
able been do images messages perhaps than w
about before does including methods possible their was
above between down interfaces models problems them ways
acm both e into most processing then well
actions brian each issues much provides three were
activities c easily its must r through what
after cannot either itself n rather thus when
again changes events j needs reading times where
alison computers examples just no required too whether
all controls forms later non rules two who
allows could further less objects same types why
also d g levels often seen under within

although described given likely once should under-
standing without

always designed h little only simply us words
another designers had long other so used working
any designing has looking our states users would
applica-
tions detailed here m over such uses your

b devices his makes own t using being
back discussed however making p tasks usually better
because displays i many pages terms very

Tablo 3. 1000 ve üzeri Sıklığa Sahip Terim Olmayan Sözcükler

Aşama 3: Birliğin Oluşturulması
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Türkçedeki çeşitli karşılıkları belirlenen terimlerden hangisinin en sık kullanıldığını bu-
labilmek için Google, Yandex, Bing ve Yahoo arama motorları kullanılmıştır. Örnek ola-
rak, Şekil 2’de Google ile yapılan arama sonucu içerisinde “interface”, ve “Human-Com-
puter Interaction” sözcük veya sözcük grupları ile  Türkçe karşılıkları olabilecek “arayüz”, 
“anabirim”, “arabirim” ve “arayüzey”  geçen metinler sıralanmıştır. Sorgulama işlemi ya-
pılırken Ülke: Türkiye ve Dil: Türkçe yazılmış sayfalar olarak süzgeçlenmiştir. Şekil 2’de 
görüldüğü gibi içerisinde “access” , “arayüz” ve “Human-Computer Interaction” sözcük 
veya sözcük gruplarını içeren 731 sonuç bulunmuştur. 

A-B B-D D-I I-M M-P P-T T-V
access detail get machine position small video

action develop-
ment give made presentation social view

activity device go main press software virtual
actual dialog goal make principles some visual
addition different good means problem something want
allow difficult graphics memory proceedings sound way
analysis direct group menu process space web
applica-
tion discuss groupware message produce special whole

approach display guidelines method program specific wide
appropri-
ate document hand might programming specification window

areas domain hci model provide speech word
available drawing he mouse quite standard work
based during help move range state world
become easy high movement read status design
behavior editors how multi real still system
book effect human natural reality structure user
button electronic hypertext need recognition style
called email icon network represent support
case end image new require take
change engineering important next requirements task
chapter environment include normal research techniques
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clear error informa-
tion notations response technology

click evaluation input note results term
cognitive even interaction now rich test
color event interactive number right text
command example interface object rule theory
common experience issue off say there
communi-
cation eye items operation screen therefore

complete face key order second things
complex fact keyboard oriented section think
computer factors know out see those
computing features knowledge output select time
conference feedback language page separate together
consider few large paper server tools
context figure layout part set top

control file left partici-
pants several turn

conversa-
tion find level particular shared type

course first life parts she ubiquitous
current focus light people short understand
cursor form like perform similar up
data formal line person simple usability
describe full list personal since use
descrip-
tion function look physical single useful

Tablo 4.  Abecesel olarak 1000 ve üzeri Sıklığa Sahip Terimsel Sözcükler (f=280)

Örnek olarak, arama sonuçları içerisinde yer alan 1. sonuç açılarak ayrıntılı olarak in-
celenmiştir.  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve 
Uygulama Laboratuvarı tarafından yazılmış olan “İnsan Bilgisayar Etkileşimi Nedir?” 
başlıklı metine ulaşılmıştır. Metin ayrıntılı olarak incelendiği zaman “interface” sözcü-
ğünün “arayüz” olarak Türkçeye aktarıldığı görülebilir.  Diğer taraftan Türkçe karşılık 
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“arabirim” olarak değiştirildiği zaman, örnek olarak, Bayram (2002) tarafından yapılan 
“Öğretim Teknolojisi olarak Pencereleme Sistemlerinin Kullanılışı” başlıklı makaleye 
ulaşılmıştır. Bayram tarafından “interface” sözcüğünün Türkçeye “arabirim” olarak ak-
tarıldığı bu makalede görülebilir. Benzer şekilde Türkçe karşılık “arayüzey” olarak değiş-
tirildiği zaman ise, örnek olarak, Sema Alaçam Aslan (2008) tarafından yapılan “Mimari 
Tasarımda İşbirliği Sürecinde Kullanılabilecek Bir Arayüz Önerisi” başlıklı yüksek lisans 
tezine ulaşılmıştır. Aslan (2008), “interface” sözcüğünü “arayüzey” olarak Türkçeye ak-
tarmıştır. Diğer taraftan “interface” sözcüğünün Türkçeye “anabirim” olarak akataran 
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu biçimde ““arayüz”, “anabirim”, “arabirim” ve “arayüzey”   sözcükleri hem Google, 
Yahoo, Bing ve Yandex arama motorları ile aratılmıştır.  Tablo 5’de arama sonuçları 
gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Örnek Arama

Tablo 5’de gösterildiği gibi “interface” sözcüğünün Türkçe karşılığı çeşitli olmasına rağ-
men Google, Yahoo, Yandex ve Bing arama motorlarının sonuçlarına göre en yaygın 
olan “arayüz” olarak hesaplanmıştır. İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine bir terim birli-
ğinin oluşabilmesi için en yaygın olan karşılığın seçilerek yazılacak olan makale, bildiri, 
vb. yayınlarda tutarlılık oluşturulmalıdır. 

İngilizce Türkçe Google Yahoo Yandex Bing Toplam



İNSAN-BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİNDE TERMİNOLOJİ BİRLİĞİ İÇİN TERİM  SÖZLÜĞÜ ÇALIŞMASI 

Dursun Akaslan, Nurettin Besli,, Ali Kircay

108

İNSAN-BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİNDE TERMİNOLOJİ BİRLİĞİ İÇİN  
TERİM  SÖZLÜĞÜ ÇALIŞMASI

Dursun Akaslan, Nurettin Besli,, Ali Kircay

interface arayüz 731 792 3000 72 4595
interface anabirim 0 0 1 0 1
interface arabirim 87 40 131 17 275
interface arayüzey 8 0 111 0 119

Tablo 5. Örnek olarak “Interface” Teriminin Türkçe Karşılıkları

Aşama 4: Algoritmanın Yazılması

Türkçedeki çeşitli karşılıkları belirlenen terimlerden hangisinin en sık kullanıldığını bu-
labilmek için Google, Yandex, Bing ve Yahoo arama motorları kullanılarak en yaygın 
olan seçilebilir. Buna rağmen yüzlerce terimin karşılıkların belirlenmesi ve en yaygın 
olanın bulunması Türkçe konuşucuları ve yazıcıları açısından mümkün değildir. Bu iş-
lemlerin yapılabilmesi için bir web ara yüzüne ihtiyaç vardır. Benzer şekilde aynı algorit-
ma sadece İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine değil herhangi bir disiplin üzerine de uy-
gulanabilir. Şekil 3’de gösterildiği gibi Google, Yandex, Yahoo ve Bing arama motorları 
üzerinde en yaygın kullanılan Türkçe karşılığı bulmak için İngilizce, Türkçe ve Anahtar 
sözcüklerin girilmesi yeterlidir.

Şekil 3. En Yaygın Karşılığın Bulunması

SONUÇ

Bu çalışma ile İnsan-Bilgisayar Etkileşimi alanında terminoloji birliğinin sağlanabilmesi 
için kapsamlı bir terim sözlüğü oluşturmak amaçlanmıştır. Binden fazla terimden olu-
şan bu sözlük ile İBE alanında özel veya teknik anlamda sıklıkla kullanılan terimlerin 
tanımlanması hedeflenmiştir. Çalışmamızda Dix ve arkadaşları tarafından yapılan “Hu-
man-Computer Interaction”  temel kaynak olarak kullanılmıştır.  Bulgularımız sonuç 
olarak şu sonuçları işaret etmektedir.

Dix ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada 345 bin 900 sözcük kullanılmasına rağ-
men bu sözcüklerden sadece 280 sözcük üst öneme sahiptir. Bu sözcüklerin Türkçeye 
tutarlı bir biçimde aktarılması bile en azından İnsan-Bilgisayar Etkileşimi alanında bir 
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terim birliğinin oluşturulması için yeterli olabilir.

Çalışmamız için hazırlamış olduğumuz algoritma şuan için İngilizce, Türkçe ve Anah-
tar sözcüklere bağlı olarak çalışmaktadır. İleride yapacağımız çalışmalarda İngilizce bir 
metin içerisinde yer alan tüm sözcükler işlemci tarafından işlenerek en yaygın Türkçe 
karşılıkları ile eşleştirilecektir. 
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7
YABANCI DİL DERSLERİNDE OKUMA 
BECERİSİNİN “GÖREV TEMELLİ 
YÖNTEM” İLE GELİŞTİRİLMESİ

DEVELOPMENT OF READING SKILLS 
WITH “TASK-BASED LANGUAGE 
TEACHING” IN FOREIGN LANGUAGE 
COURSES
Fatma KARAMAN

Özet

Yabancı dil öğretimi okuma derslerinde; geleneksel anlamda cevabı direkt olarak metinde yer alan 
ve öğrencinin kendinden hiçbir şey katmadan, eleştirme ve yorumlama gibi zihinsel çabaya girme-
den cevap verebileceği sorularla metin okumaları yapılmaktadır. Oysaki okuma etkinlikleri yapılırken 
öğrencinin sahip olduğu becerileri ve farklı duyularını kullanabileceği öğrenme ortamlarının yaratıl-
ması; dersten hem daha iyi verim alınması hem de dersin daha keyifli geçmesi sağlanacak öğrencinin 
motivasyonu üst düzeye çıkarılabilecektir. Örneğin; metnin içeriğinin veya alımlama estetiğine göre 
metnin öğrenci tarafından alımlandığı şekliyle resimler aracılığıyla görselleştirilmesi, aynı şekilde met-
nin yorumlanarak farklı bir şekilde öğrenci tarafından yeniden formüle edilmesi ve metne farklı bir 
boyut kazandırılması, metnin plakatlarla görselleştirilmesi metnin yapısal ve anlamsal olarak çözüm-
lenmesine katkı sağlayabilecektir. Okuma etkinliklerinde amaç metni sadece içeriksel olarak anlamak 
olmadığı için cevabı direkt olarak metinde yer alan bu tarz sorulardan da kaçınılmalıdır. 

Bu çalışmada okuma derslerinde okuma öncesi ve okuma sonrası neler yapılması gerektiği, öğrencinin 
nasıl aktif hale getirileceği, okumada öğrencilerden ne beklenmesi gerektiği ve okuma dersinin görev 
temelli yöntem ile geliştirilmesi araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Görev temelli yöntem, okuma dersleri, alımlama estetiği.
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Abstract

In foreign language teaching reading lessons; in the traditional sense, the text is read directly in the text, 
with the questions that the student can answer without adding anything, without entering into the 
mental effort of criticism and interpretation. Whereas when learning activities are carried out, the skills 
of the student and the learning environments in which he / she can use different senses are created, the 
motivation of the student will be improved and the lesson will be made more enjoyable. For example, 
the visualization of the content of the text according to the aesthetics of reception through paintings, as 
well as the interpretation of the text in the same way that the text is reformulated by the student in a 
different way and the text is given a different dimension, can contribute to the structural and semantic 
analysis of text. These types of questions directly addressed in the text should be avoided, because the 
purpose of reading activities is not only to understand the text contextually.

In this study, it was investigated what should be done before and after reading in reading lessons, how 
to activate the learners, what to expect from the students in the reading and how to improve the reading 
lesson by task based method.

Keywords: Task- Based Language Teaching, Reading Lessons, Aesthetics of Reception

Giriş

Öğretim sürecinden verimli sonuçlar alabilmek için gerek öğretmenlerin gerekse de bu 
alanda çalışan akademisyenlerin yöntem arayışları geçmişte başlamış, günümüze kadar 
da devam etmektedir. Nitekim bu araştırmalar sonucunda en verimli olan yöntem gibi 
nihai bir sonuca varılmamıştır, çünkü yabancı dil yöntemleriyle ilgili yapılan çalışma-
lara bakıldığında en iyi yöntem diye bir kavramın olmadığı görülecektir (Bkz. Memiş 
ve Erdem, 2013; Hamamcı, 2013; Yavuz ve Şimşek, 2008; Aykaç, 2015; Demircan, 
2005; Öztürk ve Balcı, 2010; Demiryay, 2012). Bilindiği gibi her yöntemin kendi içe-
risinde sınırlılıkları ve faydalı yönleri mevcuttur. Bu nedenle her eğitimci kendi hedef 
davranışlarını en iyi şekilde öğrenciye kazandırabilme kaygısı ve amacıyla bir yöntem 
seçer dolayısıyla dersini bu yönde şekillendirir. Bu bağlamda bu çalışmada da yabancı 
dilde okuma derslerine farklı bir açıdan bakılmış ve bu derste, alanyazına bakıldığında 
genellikle temel seviyede dilsel yapıların öğretiminde kullanılan görev temelli yöntem 
tercih edilmiştir. Yöntemler arasında “yabancı dil öğretiminde iletişimsel dil öğretimi ve 
hemen onun ardından gelen görev odaklı öğretim en belirgin etkiye sahip olanlardır” 
(Hamamcı, 2013: 67). Yani gerek ulusal gerekse de uluslararası alanyazında iletişimsel 
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yaklaşımın başlıca türevi olarak görev temelli dil öğretimi (Task- Based Language Teac-
hing) görülmektedir (Yavuz ve Şimşek, 2008: 60).

Geleneksel yabancı dil öğretimi okuma derslerinde; cevabı direkt olarak metinde yer 
alan ve öğrencinin kendinden hiçbir şey katmadan, eleştirme ve yorumlama gibi zihin-
sel çabaya girmeden cevap verebileceği sorularla metin okumaları yapılmaktadır. Ancak 
okuma etkinlikleri yapılırken öğrencinin sahip olduğu becerileri ve farklı duyularını kul-
lanabileceği öğrenme ortamlarının yaratılması; dersten hem daha iyi verim alınmasını 
hem de dersin daha keyifli geçmesini sağlayacak, öğrencinin motivasyonunu üst düzeye 
çıkarabilecektir. Yabancı dilde kaleme alınan metinlere yabancı dille yazılmış olmaların-
dan dolayı bazen öğrenciler önyargı ile yaklaşmaktadırlar (Söylemez, 2016: 44). Aynı 
şekilde yabancı dilde yazılan bir metni okuma süreci, öğrenciler tarafından sıkıcı ola-
rak değerlendirilmektedir. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak ve okuma sürecini 
ilgi çekici hale getirmek için okuma etkinlikleri yapılırken öğrencinin farklı duyularını 
kullanabileceği görev ve sorumlulukların ön planda olduğu öğrenme ortamları yaratıl-
malıdır. Örneğin metnin resimler aracılığıyla görselleştirilmesi, benzer şekilde metnin 
yorumlanarak farklı bir şekilde öğrenci tarafından yeniden formüle edilmesi ve metne 
farklı bir boyut kazandırılması, metnin plakatlarla görselleştirilmesi okuma derslerini 
daha verimli ve keyifli hale getirebilir. 

Steinig ve Huneke okuma eyleminin sadece dilsel gösterge ve işaretlerin kodlarının çö-
zümlenmesi olmadığını, bu sürecin daha çok zihinde önceden var olan bilgilere nüfuz 
edilerek öğrencilerin şemalarının aktif hale getirilme süreci olduğunu belirtmiştir (2010: 
135). Dolayısıyla okuma becerisi alanyazında her ne kadar alıcı  (receptive )bir beceri 
olarak kabul edilse de kullanılan yöntem ve etkinliklerle bu ders üretici (produktiv) hale 
getirilebilir.  Hallet ve Königs de bu düşünceyle bağlantılı olarak öğrenciler tarafından 
alıcı (rezeptiv) olarak edinilen bilginin ürün olarak ortaya konulmasıyla birlikte alıcı 
ve üretici beceriler arasında bağ kurulabileceğini belirtmiştir (2010: 101-102). Dola-
yısıyla bu çalışmada geleneksel okuma derslerine alternatif yöntemlerden biri olan ve 
öğrencilere bir görev ve sorumluluğun verildiği görev temelli yöntem ile farklı bir boyut 
getirilmesi, alıcı bir beceri olan okuma becerisinin öğrenciler tarafından üretici hale 
getirilmesi amaçlanmıştır.
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Görev Temelli Yöntem 

Yabancı dil öğretiminde kullanılan alternatif yöntemlerden biri de görev temelli yön-
temdir (Task-Based Method). Bu yöntem sonuç değil süreç odaklı olması yönüyle ge-
leneksel yöntemlerden ayrılır. Çünkü “öğretimde iletişimin hedef olarak belirlendiği bu 
yöntemde sonuçtan ziyade öğretim şekline odaklanma önemsenir” (Aykaç, 2015: 171). 
Bu yöntem genellikle hedef kitlenin temel seviyede olduğu durumlarda dilsel yapıların 
öğretilmesinde kullanılmasına rağmen daha üst düzey hedef kazanımların ediniminde 
ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma derslerinde de öğretmenin dersi amacına uygun 
düzenlemesi durumunda kullanılabilir.  Richards ve Rodgers’a göre bu yöntemdeki öğ-
retim faaliyetleri, dili bütünsel nitelikte vurgulamak için dört dil becerisini bütünleştirir. 
Sınıfta yapılan görev çalışmaları sadece anlamlı öğrenme ortamları sağlamamakta aynı 
zamanda öğrencilerin iletişim kurmalarını da sağlamaktadır (2014, 158). Çünkü görev 
temelli dil öğretimi dili kullanarak edinmeye dayanan iletişimsel yöntemin diğer bir 
güçlü versiyonudur. Diğer bir deyişle bu yöntemde öğrencilere dili kullanabilecekleri bir 
görev verilerek dil edinimleri sağlanır (Freemann ve Anderson, 2011:150). “Görev bu 
yönteme göre, öncelikli bir öğrenim hedeflerinin anlamlı etkinliklere dönüşüm şeklidir” 
(Memiş ve Erdem, 2013: 314).

Bilindiği gibi yapılandırmacı öğretim yaklaşımı temel alınarak yürütülen yabancı dil 
öğretim süreci bu yöntemde olduğu gibi gerek öğretmenlere gerekse de öğrencilere bir 
takım görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Okuma dersinde kullanılan bu yöntemde, 
öğrencinin görevi metnin ona sunduğu içeriği olduğu gibi alması değil; metni yorum-
laması, metne farklı bir bakış açısı kazandırması, metinde geçen ileti ile kendi dünya-
sında var olan düşünceyi kendi alımlaması çerçevesinde bütünleştirmektir. Yani burada 
öğrenci, metni kendi hayalinde ve kendi algı çerçevesinde tekrar yapılandırır ve kendine 
ait bir ürün olarak metni farklı bir biçimde ortaya çıkarır. Bunu ise sadece yazı ile ifade 
etmez; ilgi ve yeteneklerine göre görseller ve resimler kullanarak yapar. Bunu yaparken 
de öğrenci birden çok duyu organını kullanma durumunda kalır. Akpınar ve Aydın’a 
göre çok duyulu öğrenme ortamları çoklu uyarıcılar sayesinde beş duyu organını ha-
rekete geçirerek bireyin potansiyelini daha fazla ortaya çıkarabilmektedir (2009: 101).

Bu yöntemde öğrenciye verilen görev öğrencilerin öğretim kademesine, alt yapısına ve 
bilgi birikimine göre değişiklik göstermektedir. Öğrenciler verilen görevler aracılığıyla 
gerçek hayatta karşılaşılabilecek durumlar arasında bağlantı kurabilmeli (Sert ve Bala-
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man, 2015: 49) ve söz konusu görev, öğrencilerin hayal dünyasına nüfus edecek kadar 
anlamlı olmalıdır. “Görev temelli öğretim, dili günlük yaşamda olduğu gibi anlamlı bir 
bağlam içinde sunmaya özen gösterir ve bu yöntemde dil iletişimin amacı değil aracıdır” 
(Yaylı ve Yavuz, 2008: 59). Öğretmenin bu süreçteki görevi ise öğrencilerin öncelikli 
yapıların ve bilgilerin farkında olmalarını sağlamak ve öğrencilere materyali veya ürünü 
ortaya çıkarmak için mevcut önbilgilerini hatırlamalarına yardım etmektir (Haznedar 
ve Uysal, 2010: 92).

Bu yöntemde öğrenciler küçük gruplar halinde yani ikişerli olarak çalışır. Grup çalış-
masında öğrenciler birbirleriyle görüş paylaşıp birbirlerini anlamaya çalışırlar. Gruplar 
sınıfta yaptıkları görevin sunumunu icra ederek ürünlerini nasıl yaptıklarını anlatırlar 
ve böylece öğrencilerin birbirlerinden öğrenmeleri de sağlanmış olup (Memiş ve Erdem, 
2013: 315) öğrenciler eksik yönlerini görebilmekte ve bu yolla diğer bir çalışma için de 
fikir sahibi olabilmektedirler.

Alımlama Estetiği

Görev temelli yöntem ile alımlama estetiği arasında okuru aktif bir özne olarak gör-
mesi ve okura bir sorumluluk vermesi bakımından benzerlik söz konusudur. Çünkü 
alımlama estetiği kuramına göre (Rezeptionsästhetik) her yazınsal ürün okuruna daha 
fazla rol ve sorumluluk vermektedir. Bu kuramın merkezinde metni okuyan ve metinle 
iletişime geçen bir özne vardır.  Bu özne metni kendine göre kavrar ve yeniden anlam-
landırır. Bu süreçte ise okurun yaşam deneyimi belirleyici olur (Özbek, 2005: 9-10). 
Metin ile öznenin sahip olduğu yaşam deneyimi, birikimi ve düşünce alt yapısı burada 
çarpışır ve metin yeniden anlamlandırılır. Dolayısıyla bu kuramla metne yaklaşan öğ-
rencilerin yaratıcılıklarını ön plana çıkarma imkânları daha da artacaktır. Bunun için ise 
okuma dersinde kullanılacak metinler öğretmen tarafından rastgele seçilmiş metinler 
değil; öğrencinin kendisini ortaya koyabileceği, kendi bilgisini gösterebileceği nitelikte 
olmalıdır (Erişek ve Yücel, 2002: 66-67). Bu durum ise bütün sorumluluğun öğrenciler-
de olmadığını, öğretmene de önemli görevlerin düştüğünü göstermektedir. Öğrencilere 
verilen metin bu süreçte artık durağan olmayıp dinamik bir malzeme olarak öğrencinin 
elinde işlenmektedir. Çünkü metin artık el değiştirip yazarın elinden okuyucunun eline 
geçmiştir. Burada öğrenciye şöyle bir görev verilmektedir; “metin üzerinden fantazi, dü-
şünce ve imgeleme dünyanda kurguladığın şekilde metnin sınırlarına bağlı olarak iste-
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diğin değişikliği yapabilirsin”. Böylece öğrenci metni kendi deneyimlerine göre yeniden 
yapılandırarak metne farklı bir boyutta zenginlik katabilmektedir. 

Görev Temelli Yönteme Göre Dersin Düzenlenmesi

Geleneksel okuma derslerinde bilindiği gibi öğretmen sınıfa bir metin getirir, öğrencile-
re metni tonlama ve vurgulamaya dikkat etmeden sesli okutturur ve arkasından hemen 
metin, adım adım öğrencilerin anadillerine çevrilir. Daha sonra, metnin içeriğiyle ilgili 
sorulara geçilir. Bu soruların özelliği de cevabı birebir metinde geçen ve öğrencinin ortak 
kelime benzerliğinden dahi rahatça yanıtlayabileceği sorular olmalarıdır. Esasında oku-
ma etkinliklerinde amaç sadece metni içeriksel olarak anlamak değil aynı zamanda sınıf-
ta yapılan sesli okumalar yardımıyla öğrencinin erek dili doğru bir şekilde telaffuz etmesi 
ve tonlamalarla aynı zamanda metnin temel fikrini ve mesajını vermektir. Böylelikle sesli 
okumayla bağlantılı olarak metni duyarak anlama çabasına da girebilecektir öğrenci. 
Bunun için metnin, sınıfta farklı farklı öğrenciler tarafından birden fazla okunmasının 
sağlanması faydalı olacaktır. Tekdüze bir okumadan çok; metnin bağlamının dinleyi-
cilere hissettirileceği bir okuma tarzı desteklenmelidir. Davranışçı öğrenme kuramının 
savunduğu bir ilke olan tekrar aslında doğru amaçla kullanıldığında öğrenciyi ezbere 
yöneltmemekte bilakis hedef davranışın daha etkili kazanılmasını sağlayabilmektedir. 

Yabancı dil öğretiminde metinler önemli bir yere sahiptir. İyi okuma metinleri hem yaz-
ma için hem kelime, deyim ve dilbilgisi gibi yapısal olarak dil öğretimi hem de tartışma 
ortamının oluşması için öğrencilere yeni konu imkânları sunar (Richards ve Renandya, 
2002: 273, Balcı, 2011:170). Bu bağlamda derste seçilen metinler herhangi bir ders 
kitabından seçilmemiştir. Farklı yazarlardan dersin içeriğine uygun olan yazınsal me-
tinler seçilmiştir. Yazınsal metin içeriği nedeniyle kültür bilgisini geliştirici özelliğiyle 
önemli bir rol üstlenmektedir (Genç ve Ünver, 2012: 69). Öğretmenin buradaki görevi 
ise öğrencinin deneyimine, alt yapısına, şemalarına,  ilgisine hitap edecek, onu derse 
güdüleyecek metinleri seçip öğrencinin yaratıcılığını, düşünme becerisini ortaya çıkara-
rak bunu kullanmasını sağlamaktır. 

Bu çalışmada ifade edilen düşünceler 2016-2017 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Anabilim dalında öğrenim gören ikinci sı-
nıf öğrencileriyle bir dönem boyunca okuma dersinde uygulamaya dönüştürülmüştür. 
Bu bağlamda derste yapılan metinlerden bazıları: “Das Brot (Wolfgang Borchert), Das 
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verlorene Gesicht (Birol Denizeri), der Aufbruch (Kafka)”dur. Çalışmada örnek olarak 
“Das verlorene Gesicht” adlı metnin görev temelli yönteme göre ele alınması açıklan-
mıştır. 

“Das verlorene Gesicht” adlı metinde işçi olarak Almanya’ya giden bir ailenin kız çocu-
ğunun yabancı kültüre entegre olamaması nedeniyle yaşadığı sıkıntılar anlatılmaktadır. 
Metin okunmadan önce öğrencilerin metne ilgisini çekmek amacıyla öğrencilerin 60lı 
yıllarda Türklerin Almanya’ya göç etmeleriyle ilgili neler bildikleri saptanmıştır. Bu ön 
hazırlık, öğrencilerin öğretmenin vereceği görev ve metin ile ilgili kültürel olarak ön 
bilgilerini ortaya çıkarıp göreve başlarken ne bildiklerini öğrencilerin bizzat kendilerinin 
fark etmesini sağlayacak ve öğrencileri güdüleyip cesaretlendirecektir (Uçkun ve Onat, 
2008: 156). Daha sonra metin öğrenciler tarafından okunmuştur. Metin okunurken 
okuma stratejilerinden olan yönlendirmeli (orientierendes Lesen) okuma stratejisi kul-
lanılmıştır. Bu stratejide metin, belirli bir konu veya durumun olup olmadığı amacıyla 
odaklı bir şekilde okunur (Lutjeharms ve Schmidt, 2010: 11). Daha sonra her öğrenci 
metinle ilgili fikrini belirtmiştir. Öğrencilerin metni en ince ayrıntılarına kadar anlama-
ları beklenmemiş, metnin özünün anlaşılması öğrencilerin verilen görevi yerine getir-
mesi için yeterli olmuştur. Metnin dili tumturaklı olmadığı için öğrenciler dilsel olarak 
metni anlamada güçlük çekmemişlerdir. “Dilin en iyi ve etkili şekilde kullanıldığı edebi 
eserler, bir taraftan toplumun kültürel değerlerini yansıtırken, diğer taraftan insanın 
duygularına hitap ederek onların gelişmesine aracılık eder” (Demir ve Açık, 2011: 57). 
Bu bağlamda öğrenciler figürün metinde yaşadığı duygu durumunu anlayarak duygu-
daşlık kurmuşlardır ve empatik düşünme yeteneklerini kullanarak sadece bilişsel değil 
duygusal bir kazanım da elde etmişlerdir. Öğrencilerin metni içselleştirebilmeleri için 
sınıfta Almanya’da doğmuş, büyümüş ve sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapmış bir erkek 
öğrencinin metindeki figürün yaşadığına benzer bir durum yaşayıp yaşamadığı sorulmuş 
ve yaşadığı şeyin örnek olay olarak sınıfta anlatılması istenmiştir.  Öğrenci Almanya’da 
kaldığı dönemde ilkokuldaki öğretmeninin ve sınıf arkadaşlarının ona karşı tavrının iyi 
yönde olmadığını sınıfta anlatmıştır. Öğretmenleri bir gün sınıfça dondurma yemeye 
gideceklerini söylemiştir. Ancak o gün geldiğinde öğretmenin, sınıfta sadece yabancı 
olan kendisinin gelmeyeceğini söylemesi üzerine yaşadığı travmayı anlatmasıyla diğer 
öğrencilerin de metni yorumlayıp fikir üretmeleri kolaylaşmıştır. Bu örnek olaydan yola 
çıkılarak metin sınıfta derinlemesine tartışılmıştır.
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Metinle ilgili tartışmadan sonra öğrencinin ne yapması gerektiği, görevinin ne olduğu 
anlatılmıştır. Öğrencinin buradaki görevi metnin ona sunduğu içeriği, bilgileri kavra-
ma düzeyinde olduğu gibi alıp geri vermesi değil; metni yorumlaması, metne farklı bir 
boyut kazandırması, metinde geçen iletiyi kendi alımlaması çerçevesinde kendi dünya-
sında var olan düşünceyle bütünleştirmektir. Yani öğrenciler burada metni, kendi ha-
yallerinde ve kendi algı çerçevelerinde tekrar yapılandırır. Bunu ise sadece yazı ile ifade 
etmez, görseller, resimler ve yeteneklerine göre çizimler kullanarak yaparlar. Öğretim 
sürecinde resimlerin farklı algı kanallarını açması bağlamında farklı işlevleri vardır. Re-
simler duyguları harekete geçirme, hayal gücünü desteklemesi, yoruma açık olması, soru 
yöneltme, tahmin yürütme ve değerlendirme gibi işlevlere sahiptir (Grätz, 1998: 4; akt. 
Sayınsoy Özünal, 2004: 82). Ders öğrenci merkezli yürütülmüştür. Öğrenci merkezli 
dil öğretiminde öğrenciler birlikte yaptıkları görevler aracılığıyla dili daha çok yaratıcı-
lıkla kullanıp iletişimsel yöntemle uyum içinde, dil bilgilerini ve becerilerini geliştirirler 
(Genç, 2013: 42).

Öğrencilerin metinleri farklı farklı alımlamalarına bağlı olarak çeşitli plakatlar hazırlan-
mıştır. Böylece metin artık yazıdan oluşan soyut bir materyalden somut bir öğrenci ürü-
nüne dönüşmüştür. Öğrenci metinde geçenleri pasif olarak almamakta onu yorumlayıp, 
eleştirip aktif bir şekilde metne can vermekte, metinle iletişime geçmektedir. Burada öğ-
renciler metni, kendi algı çerçevelerinde ve fantazilerinde yorumlar ve değerlendirirler. 
Yani kendi bilişsel dünyasında, metni deneyim ve alt yapısına göre yeniden inşa ederler. 
Bu durum ise öğrencinin bakış açısını, dünya görüşünü geliştirir ve kültürel birikimini 
arttırır. Öğrencilerin yaptığı çalışmalardan aşağıda örnekler verilmiştir.
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Şekil 1: Örnek Öğrenci Çalışması

Şekil 1’deki bu öğrenci ürününde aynada kendini iki farklı insan olarak gören bir genç 
kız görülmektedir. Saniye Anadolu’dan Almanya’ya işçi olarak giden geleneksel bir aile-
nin kızıdır. Saniye aile içerisinde kendi kültüründe yaşamaya devam ederken kendisine 
çok yabancı olan Alman toplumuna uyum sağlayamamış ve ikilemde kalmıştır. “Ver-
lorene Gesicht = Verlorene Persönlichkeiten (Kayıp Yüz = Kayıp Kişilikler) başlığıyla 
oluşturulan bu çalışmada kendini iki farklı kişilikte hisseden ve benlik karmaşası yaşa-
yan bir genç kız tasarlanmıştır. Şekil 1’de görüldüğü gibi metinde yer alan bu figürün 
etrafını önyargı, baskı, yalnızlık ve ötekileştirme gibi olumsuz duygular çevrelemiştir. 
Bu olumsuz duygular içerisinde sıkışıp kalan figür, aidiyet duygusu geliştiremediği için 
arada kalmış bir kişilikle yaşamaktadır. Resimde kullanılan eller onun gerçek benliğinin 
oluşmasını engelleyen toplumsal dış faktörleri ifade etmektedir.
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Şekil 2: Örnek Öğrenci Çalışması

Şekil 2 de yine “Das verlorene Gesicht” adlı metne bağlı olarak oluşturulmuştur. Bu 
öğrenci ürününde kişinin gündelik hayatta görünen yüzü ile iç dünyasındaki gerçek 
benliğinin birbirinden çok farklı olduğu, dışardan çok mutlu görünen bir yüzün aslın-
da mutsuz olabileceği resmedilmek istenmiştir. Öğrenciler metni, kendi yaşantılarına, 
düşüncelerine göre fantazilerinde plakatta göründüğü gibi alımlamışlar ve kendilerine 
özgü olan bu alımlama şeklini de yaratıcılıklarını ve imgeleme yeteneklerini kullanarak 
görselleştirmişlerdir. Böylece artık bu metin, soyut kavramlardan oluşan bir metinden 
somut ve yorumlanabilir bir ürüne dönüştürülmüştür.  “Was wir machen müssen” (yap-
mak zorunda olduğumuz) ve “was wir machen wollen (yapmak istediklerimiz) şeklinde 
yine iki zıtlıktan yola çıkılarak kişinin yaşamak istediği hayatı sürdüremediği; dayatma-
lardan oluşan istenmedik bir hayatı yaşanmak zorunda olduğu estetik duygularla dile 
getirilmiştir. “Die Menschen können über sie lachen aber was in ihrem Inneren passiert, 
können wir nicht wissen” (İnsanlar yüzünüze gülebilir ancak içlerinde olup biteni bi-
lemeyiz). Bu örnekte görüldüğü gibi okuma eylemiyle öğrencinin kendini ifade etme-
siyle birlikte yazma becerilerine de katkı sağlanmıştır. Burada okuma dersi yazma ile de 
desteklenmiştir. Çünkü öğrenciler metni yorumlayarak fikirlerini yazıya dökmüşlerdir. 
Yapılan uygulamalara bağlı olarak dersten zevk alan öğrenciler bir dahaki derse daha 
istekli gelmiş ve dolayısıyla okuma dersleri daha keyif verici hale gelmiştir.
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Şekil 3: Örnek Öğrenci Çalışması

Aynı metinle ilgili diğer bir öğrenci çalışması şekil 3’te yer almaktadır. Bu plakatta öğ-
renciler “Das verlorene Gesicht” metnine farklı bir boyut kazandırarak toplumu şe-
killendiren temel dinamitlerden olan adalet, din, güvenlik, ekonomi, eğitim ve poli-
tikadan yola çıkmışlardır. Öğrenci ürününde görüldüğü gibi bu dinamitler tek elde 
toplanmış ve toplumu oluşturan her bir birey omuzlarında bunların yükünü hissederek 
kamburlaşmıştır. Buna göre her birey kendi istediği hayat dışında ona sunulan belki 
de dayatılan bir hayatı yaşamak zorundadır. Yukardaki ipleri ellerinde olan bu güçler, 
toplumdaki bireyleri kukla gibi istedikleri şekilde oynatmaktadırlar. Kullanılan “Die 
Auflage in der Gesellschaft” başlığında da toplumdaki baskı dile getirilmek istenmiş-
tir. Görüldüğü gibi öğrenciler burada kültürel altyapılarını kullanarak metne derinlik 
kazandırmışlardır. Dolayısıyla bu yöntemle metne yüzeysel soru sorularak olgusal bilgi 
almak yerine, öğrenciler bir sorumluluk alarak daha üretken hale gelmişlerdir. Dikkatli 
incelendiğinde yukardaki çalışmanın bir çizim olduğu anlaşılacaktır. Böylece öğrenciler 
sahip oldukları yeteneklerini de okuma dersinde kullanma imkânı buldukları için ken-
dilerine olan güvenleri de artacaktır. 

Öğrenciler metinleri alımlama biçimleriyle yaptıkları plakatları tahtaya gelip sunmuş-
lardır. Öğrencilerin kendi aralarında tartışma ortamı oluşturmak için, tahtaya gelip yap-
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tığı çalışmayı sunan öğrenciler öncelikle plakatı arkadaşlarına göstererek bu plakatta ne 
gördüklerini yorumlamalarını istemişlerdir. Sınıftaki diğer öğrenciler ise düşüncelerini 
dile getirerek özgün yorumlarda bulunmuş ve çalışmalara katkıda bulunmuşlardır. Daha 
sonraki süreçte ise tahtadaki grup, plakatını anlatmıştır. Her grup plakat sunumundan 
sonra sınıf tarafından değerlendirilmiş ve en iyi plakatlar seçilmiştir. En iyi çalışmaların 
seçilmesi stratejisi ise öğrencilerin plakatlarını daha özenli çalışmalarını sağlamıştır. Ya-
pılan çalışmalardan anlaşıldığı gibi öğrencilere başta verilen tek bir metin artık okuyan 
öğrenciler sayısınca anlam kazanmıştır. Nitekim unutulmamalıdır ki bir metin ulaştığı 
okur kadar anlamlara sahiptir.

Sonuç

Görev temelli yöntemle okuma becerisinin geliştirilmesini amaçlayan bu çalışmada oku-
ma derslerinde öğrencilere sorumluluk verilerek bu dersi sevmeleri ve alıcı bir beceri 
olan bu dersin üretici hale getirilmesi sağlanmıştır. Bu yöntemle sorumluluk verilerek 
aktif hale getirilen öğrenciler bir şeyler yapabildiğini görerek okuma dersine yönelik gü-
dülenip motive olmuş ve kendilerine olan güvenleri artmıştır. Metinlerin her bir öğrenci 
tarafından farklı farklı anlaşılıp yorumlanması; öğrencilerin günlük hayatta karşılaştığı 
bir durumda çok yönlü düşünmesini, olaylara tek bir pencereden değil, birçok açıdan 
bakmasını sağlayacaktır. Bilindiği gibi 21. yüzyıldaki teknolojik gelişmeler gençlere 
birçok olanak sunmuştur. Teknolojinin gençlere sunduğu bu imkânların olumsuz so-
nuçlarından biri de okuma isteksizliğidir. Dolayısıyla bu yöntemle öğrencide okumaya 
karşı olumlu tutum geliştirilebilecektir. Bununla birlikte öğrenciye sorumluluk ve görev 
vermeyi ön plana çıkaran bu yöntem teknoloji ve dijital dünyanın öne çıktığı, her şeyin 
adeta altın tepside sunulduğu 21. yüzyılda öğrenciye daha çok sorumluluk bilinci de 
kazandıracaktır. Okuma derslerinin bu şekilde yapılması öğrencilere sadece dilsel kaza-
nım değil aynı zamanda öğrencilerin hayatları boyunca karşılaşacakları durumları çok 
yönlü düşünüp değerlendirmelerini, kendilerine özgü olan bir görüş ortaya koymalarını 
da sağlayacaktır.

Geleneksel bağlamda yapılan okuma derslerinde öğretmen metni öğrencilere önce için-
den okumalarını söyler sonra sınıfta metni bir öğrenciye okutturur.  Adım adım metin 
çevrilerek metnin öğrenciler tarafından eksiksiz olarak anlaşılması sağlanır. Daha son-
ra metinle ilgili hazırlanan sorular öğrenciler tarafından cevaplandırılır.  Ancak cevabı 
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direkt olarak metinde yer alan ve öğrencinin kendinden hiçbir şey katmadan, hiçbir 
eleştirme ve muhakeme etme gibi zihinsel çabaya girmeden verebileceği sorularla metin 
çözümlenemez ve bu tür sorulardan da kaçınılmalıdır. Bu şekilde yürütülen bir okuma 
dersinde öğrenci pasif durumdayken; görev temelli yöntemde aktif duruma geçmekte-
dir. Bu yöntemle geleneksel okuma derslerinde var olan okuduğunu anlama ve metinde 
geçen bilgileri belirli soru tipleriyle tekrar geri verme hedef kazanımının yerini daha 
üst, bir zihinsel emek gerektiren yorumlama, görüş geliştirme gibi istendik davranış 
alacaktır.

Kaynakça

Akpınar, B. & Aydın, K. (2009), Çok Duyulu (Multisensory) Yabancı Dil Öğretimi, 
Tübav Bilim Degisi, cilt: 2, sayı: 1. Ss. 99-106.

Aykaç, N. (2015),  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Genel Tarihçesi ve Bu Alan-
da Kullanılan Yöntemler. Turkish Studies, 10/3, ss. 161-174.

Balcı U. (2011). Textgrammatik im Daf-Unterricht in der Türkei. Contemporary Online 
Language Education Journal, 2(1), 169-180.

Darancık, Y. (2012), Yabancı Dili Geliştirme Yöntemi’ İle Yabancı Dil Derslerinde 
Okuma Becerisinin Geliştirilmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
21(2), 255-268.

Demir, A. &Açık, F. (2011), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürlerarası 
Yaklaşım ve Seçilecek Metinlerde Bulunması Gereken Özellikler, Tübar Der-
gisi, ss. 51-72.

Demircan, Ö. (2005), Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, İstanbul: Der Yayınları.

Demiryay N. (2012). ‘Kreativ-Imitatives Schreiben im Deutschunterricht. GFL- Jour-
nal (2-3), 138-157.

Erişek, Ö. &Yücel F. (2002), Dil Öğretiminde Yazınsal Metinlerin Yeri, Osmangazi Üni-
versitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 3, sayı: 2, ss. 63-75.

Genç, B. (2013), Öğrenme Kuramlarına Göre Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Birey 
ve Toplum Dergisi, cilt:3, sayı: 6, ss. 37-50.



CURRENT DEBATES IN LINGUISTICS & LITERATURE

Şenel Gerçek, Umut Balcı

123

Genç, A. &Ünver, A. (2012), Türkiye’de Geçmişten Günümüze Almanca Öğretimi için 
Yazılan Ders Kitaplarındaki Metinlerin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 
37/163, ss. 67-80.

Grätz, R. (1999), Kunst und Musik im Deutschunterricht. Fremdsprache Deutsch: 
Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. Heft 17, s.4-8. Akt. Sayın-
soy Özünal, Birsen (2004). Yabancı Dil Öğretiminde Eylem Odaklı Öğreti-
min Uygulama Boyutu. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı:2, ss. 
79-95.

Hallet W. & Königs, F. (2010), Handbuch Fremdsprachendidaktik, Seelze: Klett Verlag.

Hamamcı, Z. (2013), Yabancı Dil Öğretimi Tarihçesinde Yöntem İncelemesi. Eğitim ve 
Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt: 2, sayı: 1, ss. 66-70.

Haznedar, B. & Uysal, H. H. (Ed.).(2010),  Handbook for teaching foreign languages 
to young learners in primary schools. Anı Yayıncılık: Ankara.

Larsen - Freemann, D. &Anderson, M. (2011), Techniques & Principles in Language 
Teaching, Oxford University press: New York.

Lutjeharms, M. und Schmidt, C. (2010),  Lesekompetenz, Tübingen: Gunter Narr Ver-
lag.

Memiş, M. R. & Erdem, M. D. (2013), Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yöntem-
ler, Kullanım Özellikleri ve Eleştiriler. Turkish Studies, sayı 8/9, ss. 297-318.

Özbek, Y. (2005), Post- Modernizm ve Alımlama Estetiği, Çizgi Kitabevi: Konya.

Öztürk, A. O. & Balcı, U. (2010). Almanca öğretmenliği bölümleri için edebiyat 
öğretiminde bir uygulama. IX. Uluslararası Dil - Yazın - Deyişbilim Sempo-
zyumu (Yaratıcılık ve Yenilik Yılında Yeni Yaklaşımlar), Sakarya, Sempozyum 
Bildirileri içinde C. 2, S. 220-232. 

Richards, Jack C. & Rodgers, Theodore S. (2014),  Approaches and Methods in Langu-
age Teaching, Cambridge Press: Cambridge.

Richards, Jack C. & Renandya Willy A.  (2002), Methodology in Language Teaching, 
Cambridge Üniversity Press, New York.



YABANCI DİL DERSLERİNDE OKUMA BECERİSİNİN “GÖREV TEMELLİ YÖNTEM” İLE GELİŞTİRİLMESİ

Fatma KARAMAN

124

YABANCI DİL DERSLERİNDE OKUMA BECERİSİNİN  
“GÖREV TEMELLİ YÖNTEM” İLE GELİŞTİRİLMESİ

Fatma KARAMAN

Sert, O. & Balaman U. (2015), Çevrimiçi Görev- Temelli Etkileşimde Ortaklaşa Bilgi 
Yapılandırmasının Konuşma Çözümlemesiyle İncelenmesi, Mersin Üniver-
sitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, 12/2, ss. 45-72.

Söylemez, A. S. (2016), Yabancı Dilde Okuma Öğretimi, Erdinç Yücel, Hasan Yılmaz, 
Serkan Öztürk (Ed.). Yabancı Dil Öğretimine Genel Bir Bakış 1. Kitap için-
de.Konya: Çizgi Kitapevi.

Steinig, W. und Huneke, H. W. (2010), Deutsch als Fremdsprache, Eine Einführung 
34, 5B. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Uçkun, B. &Onat, Z. (2008), Yabancı Dil Kitaplarında Özgün Metin ve Özgün Görev 
Kullanımının Önemi: Bir Kitap İncelemesi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, 7/1, ss.149-164.

Yaylı, D. &Yavuz, M. A. (2008), Göreve Dayalı Öğrenme Yönteminin Yabancı Dil 
Olarak Türkçe Öğretimine Uygulanmasına İlişkin Sorunlar. Pamukkale Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 2, sayı: 24, ss.58-68.

Yavuz, M. A. & Şimşek, M. R. (2008), Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinin Eytişimsel 
İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
cilt: 10, sayı: 4, ss. 47-64.



CURRENT DEBATES IN LINGUISTICS & LITERATURE

Şenel Gerçek, Umut Balcı

125



126

8
ÇOCUK EDEBİYATI DERS 
KİTAPLARINDA HALK ANLATI 
TÜRLERİNE YÜKLENEN EĞİTİMSEL 
İŞLEVLER

EDUCATIONAL FUNCTIONS 
ATTRIBUTED TO FOLK NARRATIVES IN 
THE CHILDREN’S LITERATURE COURSE 
BOOKS
Hülya Çevirme

Özet

Bu çalışmanın amacı; Türk üniversitelerinde Çocuk Edebiyatı dersi için ders kitabı veya kaynak kitap 
olarak kullanılan kitaplarda, halk anlatılarından; mit, destan, masal, fabl, efsane ve halk hikayesine 
yüklenen eğitimsel işlevlerinin doküman analizi yönteminden, belge tarama tekniğiyle incelenmesi ve 
eleştirilmesidir. İncelenen 12 adet ders kitabında halk anlatılarının çocuğun gelişimine katkısı, büyük 
bir çoğunlukla olumlu bulunmuş, çocuk kitapları ve anadili ve edebiyatı dersleri aracılığıyla, anadili 
gelişimi, kültürel ve ulusal belleğin aktarılması, kuşaklar arası iletişim ve sempati, uluslaşma, tarihsel 
bilinç, kimlik edinimi, İnsani değerleri tanıma, kişisel ve kültürel yabancılaşmayı önleme, eğlendirme, 
sosyalleşme, ahlak gelişimi, sanatsal becerileri geliştirme, yaşamı tanıma, farklı kültürleri tanıma, 
benlik bilincini oluşturma gibi işlevleri açısından geleneksel halk anlatıların çocuğa aktarılmasının 
gerekliliği savunulmuştur. Çalışma, halk anlatılarının bu olumlu katkılarının betimlemesine katkı 
sunmak ve yanı sıra kimi teorik ve varsayımsal görüşlere ve genellemelere de daha şüpheli yaklaşımlarla, 
yeni araştırmaların gerekliliğine şu önerme ve önerilerle katkı sağlamayı hedeflemektedir. Halk 
anlatılarının potansiyel içerikleri (latent content), yani bilinç üstüne gönderilen iletileri, eğitim 
amacıyla kullanılacaksa, derin okumalarla sınıflandırılmalıdır. Halk anlatı türleri belli tarihsel, 
toplumsal ve psikolojik koşulların ürünleridir, eğitim alanına taşınırken neyin sansürleneceği, çocuğun 
gelişim aşamalarına göre nasıl yenileneceği tartışılmalıdır. Çocuklara uygun olmayan içerik ve iletileri 
olan anlatılar yenilenmeli, temel yapıları korunarak, sanatsal değerleri korunarak ve geliştirilerek güne 
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taşınmalıdır. Halk anlatılarından kabul edilen yararların elde edilmesi ise anlatının seçimine bağlıdır, 
metnin orijinal olup olmaması, yazıya geçirilme sürecinin olması gerektiği gibi olması,  eğitimsel ve 
sanatsal açıdan etkisini belirler. Halk anlatılarının eğitimsel yararlarını bilimsel yöntemlerle belirle-
mek ve eğitimsel araç olarak kullanmak için de iletişim,  halkbilim, dil, edebiyat, eğitimci, psikoloji, 
pedagoji, tiyatro, drama gibi alanların disiplinler arası işbirliğine gitmesi gerekmektedir.

Anahtar Sözcükler: Mit, Destan, Masal, Fabl, Efsane, Halk Hikâyesi, Çocuk Edebiyatı, Eğitimsel işlev

Abstract

The purpose of this study is books used as a course book or a resource book for children’s literature 
lessons at the Turkish universities, myth, epic, fairy tale, fable, legend and folk story, using document 
analysis technique and document scanning technique. In the 12 textbooks examined, the contribution 
of the folk to the development of the child was found to be mostly positive, through children’s books and 
mother tongue and literature lessons, the transfer of the mother tongue, cultural and national memory, 
communication and sympathy between the generations, nationalism, historical consciousness, it has 
been argued that traditional folk stories should be passed on to the child in terms of functions such as 
recognition of values, prevention of personal and cultural alienation, socialization, moral development, 
artistic skills development, recognition of life, recognition of different cultures. The study aims to cont-
ribute to the representation of these positive contributions to folk narratives and to contribute to the 
necessity of new researches with the following suggestions and suggestions with some doubtful approaches 
to some theoretical and hypothetical views and generalizations. The latent content of folk narratives, 
messages sent on consciousness, should be classified with deep readings if used for educational purposes. 
The types of folk narratives are products of certain historical, social and psychological conditions, and 
what is to be censored when it is brought into the field of education and how to be renewed according 
to the developmental stages of the child should be discussed. Content and communication that are 
inappropriate for children should be moved to the sun by preserving and restoring the artistic values   
while maintaining the renovated, basic structures. Obtaining the benefits that are accepted by the folk 
narratives depends on the choice of the narrative, whether it is original or not, and whether it should be 
the period of writing. The fields of communication, folklore, language, literature, educator, psychology, 
pedagogy, theater, drama must go to interdisciplinary cooperation to determine the educational benefits 
of folk narratives by scientific methods and to use them as educational tools.

Keywords: Myth, Epic, Tale, Fable, Legend, Folk Literature, Children’s Literature, Educational Fun-
ction
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Amaç

Bu çalışmanın amacı Türkiye üniversitelerinde Çocuk Edebiyatı dersi için ders kitabı 
ve kaynak kitap olarak kullanılan kitaplarda halk anlatılarına (mit, destan, masal, fabl, 
efsane, halk hikayesi) yüklenen eğitimsel işlevlerin araştırılması; halk anlatılarının olum-
lu katkılarının betimlemesine ve kimi teorik ve varsayımsal görüşlere de daha şüpheli 
yaklaşımlara dikkati çekmektir. 

Yöntem

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analiz yöntemi ile genel tarama 
tekniği kullanılmıştır. Bu yöntem; var olan kayıt ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya, 
hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini, üzerin-
de araştırma yapılan olgu ve olaylar kendi bağlamında ele alarak, insanların onlara yük-
ledikleri anlamlar açısından yorumlama ve ele alınan konu hakkında derin bir kavrayışa 
ulaşma çabası ile belli bir amaca dönük olarak, kaynakları bulma, okuma, not alma ve 
değerlendirme işlemlerini kapsar (Karasar, 2005:183, Yıldırım ve Şimşek, 2008:187, 
Altunışık ve Diğerleri, 2010:30, Neuman, 2012:224). Araştırmada yer alan veriler, İn-
celenen 12 adet çocuk edebiyatı kitabında halk anlatı türlerine ayrılan bölümlerden 
elde edilmiştir. Yorumlama da ise çalışma konusuna ilişkin alan yazın taramasından elde 
edilen bilgilerden yararlanılmıştır.

Giriş

Halk anlatıları, günümüzde geçmişin imgeleri, örtük anlamları ve arketipleriyle sanat, 
eğitim, kültür, iletişim, psikoloji ve politika vb alanlarda kullanılmakta ve her türlü 
okur- yazarlığı geliştirmek, geçmişe ve günümüze eleştirel bakma olanağı sağlamak, 
kültürel belleği aktarmak ve yeniden kurgulamak ve yeni sanatsal, toplumsal ve kişisel 
iletişim teorilerin aracı, psikolojide tedavi aracı olarak güncellenmektedir.

Özellikle eğitim alanında halk anlatılarını kullanımı çok eskilere dayanır, bunun neden-
lerinden biri de eğitimin bir kültür aktarımı, kültürleme- kültürlenme süreci olarak da 
kabul görmesidir. (Güvenç, 1972a:132, Tezcan1981:64, Ültanır 2000, Varış 1994, De-
mirel, 1999:9). Önemli dilbilimci ve gelişim uzmanları da dil edinimi ve kültürlenmede 
kültür ve sosyal yaşantının dolayısıyla bunların edebi yansımaları olan halk anlatılarına 
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göndermede bulunmaktadırlar. (Bascom 2010, Zipes, 1983: 172- 175, Bruner 1993:4, 
Vygotsky 1998, Baktin 1986:138, ). Bu kültürlenme sürecinde özellikle dil ve edebiyat 
eğitiminde, halk anlatılarından yararlanılmakta ve folklorik ürünlerin dil becerilerini 
geliştirme ve davranış örüntülerini sürdürme işlevinde etkili olduğu kabul edilmektedir.
(Yavuz 1997, Sever 2003, Dilidüzgün 2003, Şirin 2007).

Türkçe ve Türk Edebiyatı öğretimi programlarında da metinlerin kültürel işlevleri; 
(…) Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, manevî, ahlakî, kültürel ve evrensel 
değerleri anlamaları, toplumsal gelenekleri, kültürel ögeleri, dil çeşitliliğini fark etme ve 
takdir etme, kültürel çeşitliliğe saygı duyma, millî kültürel kimliğini özümseme ve diğer 
kültürlerle nasıl etkileşim içinde olduğunu Türkçe Öğretim Programı (2017: 4- 26)  ve 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programında (2017: 12), ifadeleriyle kabul edilmekte 
ve halk anlatı türlerine önem verilmektedir.

Türkiye’de Eğitim fakültelerinde ise öğretmen yetiştirme programlarından okul öncesi, 
ilkokul ve ortaokul öğretmen yetiştiren programlarda çocuk edebiyatı adı ile bir ders 
bulunmaktadır. Bu ders için yazılan ders kitaplarında halk anlatılarına önem verilmekte 
ve halk anlatı türlerinin çocuğun dil, edebiyat ve gelişim ve eğitimlerine neler sağladı-
ğından hareketle geniş bir yer ayrılmaktadır.

Bu çalışmada bu kitaplar incelenmiş ve aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 

Bulgular

Çalışmada İncelenen 12 adet ders kitabında halk anlatılarının çocuğun gelişimine katkısı, 
büyük bir çoğunlukla olumlu bulunmuş, türlere göre aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.

Masal

Masalların edebiyata, sanata ve okumaya yönelik olumlu duygular geliştirmesi ve din-
leme, okuma, konuşma, yazma gibi dil becerilerini geliştirmesi (Oğuzkan 2001, Güneş 
2002, Nas 2002, Güleryüz 2006, Arıcı 2007, Tanju 2013, Dedeoğlu 2013, akt: Güleç 
ve Geçgel 2006, s. 48, Şimşek 2002, akt: Tanju, 2013, s. 104, akt: Nas, 2002, s. 214, 
Demirel vd. 2010),

Masallarla birlikte ritim ve taklitlere yer verildiğinde dil becerilerinin yanında, duyuşsal 
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ve devinişsel becerileri de geliştirilebilmesi (Güleryüz, 2006). 

Masallar fantastik bir algı dünyasına sahip olmalarına bağlı olarak, sınırsız özgürlük ala-
nına sahip masallar çocukların yaratıcı düşüncelerini geliştirebilmek ve bu sayede sorun-
lara özgün ve farklı yaklaşımlar getirebilmelerini sağlaması ve çocukların hayal güçlerini, 
yaratıcılıklarını geliştirmesi (Güneş 2002, Güleryüz 2006, Şirin 2007),

Çocuğun ruhsal gelişimi, özgüven duygusu geliştirmesi ve kendini tanımasına, yaşamın 
ekonomik ve sosyal yanını tanımasına, okuma alışkanlığı edinmesine katkı sağlaması 
Masalların sembolik ve düşsel öğelerle çocukları dolaylı olarak hayata hazırlaması (Şim-
şek 2002, akt: Tanju, 2013, s. 104),

Masalların iyilik, adalet, hak tanırlık duygularını geliştirmesi, ahlak gelişimine olumlu 
etki yapması (akt: Nas, 2002, akt: Tanju, 2013, akt: Arıcı, 2007),

Çocukta iyilik arzusunun oluşmasına ve güzellik duygusunun gelişmesine katkıda 
bulunması, masalların sonunda her zaman iyi, yardımsever, dürüst tarafın kazanmasından 
dolayı çocuk da iyi olanlarla kendini özdeşleştirip bu yönde bir eğilim göstermesi (Güneş 
2002, Şimşek 2002),

Masalların çocuğun iç sorunlarına, gerilimlerine gönderme yaparak, dolaylı yoldan 
onun iç dünyasına girmesi, masalda kendini bulması (akt: Nas, 2002),

Masallarımızda saf görünen fakat bu saflığın altında ince bir zekâya sahip olan özgün 
kahramanlarımız, çocukların eğitiminde iyi bir şekilde kullanıldığında çocuklara ruh 
derinliği ve yetkinlik oluşturması  (Tanju 2013),

Masallar, Türkçe dersinin zevkli ve eğlenceli geçmesini sağlaması (Arıcı, 2007),

Masallarda kullanılabilir masalların çocukların bulundukları toplumun değer yargıla-
rıyla tanışmasına ve sosyalleşmesine yardımcı olabilmesi, Çocukların oyunlarında be-
nimsedikleri masal kahramanları ile özdeşim kurarak kendi cinsiyetini tanıyıp, sağlıklı 
cinsiyet algısı kazanmaları(akt. Tanju, 2013, s.104),

Kültürel farklılıkların farkına varmasına yardımcı olması (Dedeoğlu, 2013).
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Fabl

Halk edebiyatı eserlerini okuyan ve bunları anlatmada başarılı olan çocukların kendini 
ifade etme, okuma alışkanlığı geliştirme ve okuma becerilerinde başarıyı artırması, (De-
mirel vd. 2010, Tanju 2013, Dedeoğlu 2013),

 Fablın sonunda hikâye ile birlikte verilen atasözleri, teori ve pratiğin karışımı bir uygu-
lama ile çocukların atasözünü anlamalarını ve çocukta dil bilincinin uyanmasını sağla-
ması (Demirel vd. 2010),

Fablın sonunda olaylara kısmen de olsa getirilen eleştiri, çocuklarda eleştirel düşüncenin 
gelişmesi (Demirel vd. 2010),

Fablın öğretici ve bir ahlak dersi vermeye amacıyla; tok gözlülük, özveri, yardımseverlik, 
saygı ve sevgi gösterme, iyilik, sadakat, iyi bir insan olma, güler yüz gibi iyi davranışla-
rın çocuklara kazandırması(Güleç ve Geçgel 2006,Yardımcı ve Tuncer 2000, Oğuzkan 
2001, Demirel vd. 2010),

Destan

Destanların Millet olma bilincini, çocukların dolaylı bir şekilde toplumsal bir kimlik 
edinmeleri, destanlar milletlerin ortak ülkü, emel ve geleneklerini içlerinde barındırma-
ları, eski yaşantıları anlatırken geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmaları, çocukla-
rın macera ve tarih eserlerinden hoşlanmaya başladıkları çağda, onların bu isteklerini 
karşılayan ve onlara kendi milli tarihini, hayat anlayışını, geleneklerini öğretmeleri (akt: 
Arıcı, 2007, Tanju, 2013),

Tarih öncesi çağlardan bugüne dek, ulusların başlarından geçen olayları, inançlarını ve 
hayal güçlerini yansıtan ve o dönemlere tanıklık eden destanlardan çocuk eğitiminde 
kullanılması, destanlar, kahramanlık hikâyeleri, kahramanlık şiirleri on yaşından itiba-
ren çocukların ilgi duyup zevk ve heyecanla okuyabilecekleri bir tür olması (Oğuzkan 
2001, Güleç ve Geçgel 2006),

Destanlarda toplumun olaylara bakış açısı, ideal kahraman tipleri, sorunlara çözüm bu-
lurken gösterilen paylaşma bilinci gibi ortak bir duyuş ve düşünüş duygusunun bulun-
ması, çocuğun toplumsallaşmasında ve milli bir kimlik oluşturmasında etkili olması, 
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(akt. Tanju 2013:113)

Destanlardan yola çıkılarak, çocuklar için örnek olabilecek tip ve karakterlerle ilgili hi-
kayeler yazılabilmelerine olanak sağlaması (Şimşek, 2002),

Destanlarda belli bir ulusun yada ırkın yücelikleri ve kahramanlıklarının anlatılması, 
yiğitlik, kahramanlık gibi kavramlara geniş ölçüde yer verilmesinden ötürü bu türün 
çocuklar için önemli olması, 

Oğuz Kağan, Ergenekon, Manas, Dede Korkut destanlarının öğretilmesinin,   bir gu-
rur kaynağı olarak, kahramanlık, yiğitlik, aşk, acıma, yardımseverlik, yurt sevgisi, cesa-
ret, büyüğe saygı, kendine güvenme, fedakârlık gibi birçok olumlu davranışın çocuğun 
benlik gelişimine yardımcı olması ve toplumcu bir bilince ulaşmasında önemli olması, 
Çocuğun kendi dilini tanıması ve sevmesine, ifade gücünün gelişmesine yardımcı ola-
bilmesi (Oğuzkan 2001, Arıcı 2007, akt: Arıcı, 2007),

Mit ve Efsane

Efsane ve mitin özellikle de okul öncesi ve ilkokulun ilk sınıflarındaki öğrencilerin dü-
şünme şekline yakın fantastik kurgular olmaları nedeniyle çocukların hayal güçlerini 
geliştirmesi ve bazı soyut kavram ve olayları açıklamakta somutlamalara varması nede-
niyle, çocuğun düşünce biçimine kolaylık sağlaması, 

Efsanelerin yerel ya da ulusal olayları renkli ve heyecanlı bir şekilde anlatmasından ve 
içerdiği olağanüstülüklerden dolayı özellikle de çocukların ilgisini çekmesi ve çocuklara 
fark ettirmeden önemli tarih bilgisi vermesi tarih zevkini aşılaması ve çocukların efsane-
lerin içindeki milli kimliği benimsemelerine yardımcı olması (Oğuzkan 2001, Şimşek 
2002, Arıcı 2007),

Efsanenin Çocukların farklı düşünme yeteneklerini geliştirerek, yaratıcı düşünme bece-
rilerini geliştirmelerine birçok fırsat sağlayabilmesi,  okuyan ya da dinleyen çocukların 
duygusal ve sosyal zekâlarını geliştirici, olaylara, insanlara, doğa ve nesnelere farklı açı-
lardan yorum getirebilme yeteneğine ve yaratıcı düşünmelerine katkı sağlaması(Güler-
yüz 2006, akt: Arıcı, 2007, s. 145),

Efsanelerde kötülük yapanların mutlaka cezalandırılması, iyi insanlarınsa zor durum-
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lardan kurtulup ödüllendirilmesi çocuklar açısından adaletin er geç yerini bulacağı ve 
haksızlıkların sonlanacağı hissini vermesi ve çocuğa ruhen bir rahatlama sağlaması (Arı-
cı, 2007),

Efsanenin eski çağlara ait bir inanç sisteminin izlerini taşıması nedeniyle çocuklara ilk 
insanların inançları, duyuş ve düşünüş tarzlarıyla ilgili bir fikir verebilmesi(Güleç ve 
Geçgel 2006).

Halk Hikayesi

Hikayelerin kısa olması ve çocukta meydana getirdiği kısa süreli sürükleyicilik okuyan 
ya da dinleyen çocuğun kitap okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olması(Demirel 
vd. 2010),

Çocuklar büyüdükçe sona eren masal çağının ardından, daha gerçekçi ürünlere, 
hikâyelere yönelmesine katkısı (akt: Arıcı, 2007, s. 149). (Güleç ve Geçgel 2006),

Tarihi hikâyeler çocuklarda yurt ve ulus sevgisini uyandırması ve ulusal bilinci güçlen-
dirmesinde kullanılması, Çocukların tarihe ve ilgili olan olaylara ilgilerini artırabilmesi 
ve sağlıklı bir tarih bilincinin oluşmasını sağlayabilmesi, tarihi hikâyelerin geçmişte ya-
şanmış tarihi bir olayın ya da kişilerin tanınmasına da yardımcı olabilmesi (Oğuzkan 
2001, Dedeoğlu 2013),

Okul öncesinde Türkçe etkinliklerinde çocuklara hikâye okunarak; çocuklara sevinç 
yaşatma, sürprizler sunma ve merak uyandırma yoluyla edebiyatı sevdirmek ve çocuk-
lara grupla birlikte keyifli bir öğrenme yaşantısı sunmak hedeflenmesi (Güleç ve Geçgel 
2006).

Sonuç

Türk üniversitelerinde Çocuk Edebiyatı dersi için ders kitabı veya kaynak kitap olarak 
kullanılan kitaplarda, halk anlatılarından; mit, destan, masal, fabl, efsane ve halk hikaye-
sine yüklenen eğitimsel işlevleri türlere göre şu başlıklar altında yorumlanabilir.
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Masal

Edebiyata, sanata ve okumaya yönelik olumlu duygular geliştirme

Dil becerilerini geliştirme

Duyuşsal ve devinişsel becerileri geliştirilebilme

Yaratıcılığı geliştirme

Çocukları dolaylı olarak hayata hazırlama

Güzellik duygusunun gelişmesine katkıda bulunma

Benlik bilincinin oluşmasına yardımcı olma

Çocuğu eğlendirmesi ve Türkçe dersinin zevkli ve eğlenceli geçmesini sağlama

Toplumun değer yargılarının tanınmasına ve sosyalleşmeye yardımcı olma

Sağlıklı cinsiyet algısı kazandırma

Kültürel değerlerin aktarımına yardımcı olma

Kültürel farklılıkların öğrenilmesini sağlama

Fabl

Dil Becerilerini Geliştirme

Dil bilincini kazandırma

Eleştirel Düşünme

Olumlu Davranışlar

Fabılın olumsuz etkisi

Destan ve Halk Hikayesi

Milli tarihini, hayat anlayışını, geleneklerini öğretme

Millet olma bilincini edinme

Kuşaklar arası iletişim
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Toplumsallaşma

Macera duygu ve tutkusunun karşılama

Ulusların inanç ve hayallerini öğrenme

Model kahramanlıkları tanıma

Tarihsel ve toplumsal olay ve olguları öğrenme ve paylaşma

Yazma becerisini geliştirme

Çocuğun benlik gelişiminde olumlu değerleri aktarma

Sözlü ve yazılı anlatımı geliştirme

Mit ve Efsane

Soyut kavram ve durumları somutlaştırma

Çocukların hayal güçlerinin geliştirilme

Milli kimliğin benimsenmesi ve tarih bilinci oluşturması, kendi tarihini sevme

Yaratıcı düşünmeyi sağlama

Eleştirel düşünme becerisi geliştirme

Duygusal ve sosyal zeka gelişimini sağlama

Olumlu kişilik gelişimini sağlama( Ödül-ceza)

İnaçların tanınması ve aktarımı 

Yukarıdaki veriler; Çocuk Edebiyatı ders kitaplarını yazan ve bu yazarların atıfta bu-
lundukları yazar ve araştırmacıların hemen hemen hepsinin halk anlatılarının çocuğun 
gelişimine katkısının olumlu olduğunu düşündüklerini göstermektedir. Bu olumlu dü-
şünceler şöyle özetlenebilir: Halk anlatıları,  çocuk kitapları, anadili ve edebiyatı dersleri 
aracılığıyla, anadili gelişimi, kültürel ve ulusal belleğin aktarılması, kuşaklar arası iletişim 
ve sempati, uluslaşma, tarihsel bilinç, kimlik edinimi, İnsani değerleri tanıma, kişisel 
ve kültürel yabancılaşmayı önleme, eğlendirme, sosyalleşme, ahlak gelişimi, sanatsal 
becerileri geliştirme, yaşamı tanıma, farklı kültürleri tanıma, benlik bilincini oluşturma 
gibi işlevleri açısından halk anlatıları çok önemlidir, çocuğa aktarılması çok önemlidir ve 
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çocuk gelişiminde, eğitiminde, çocuk edebiyatında mutlaka bu anlatılar kullanılmalıdır.

Halk anlatılarının olumlu katkıları çocuk edebiyatı, çocuk kitapları, anadili ve edebiyatı 
öğretimi, çocuk eğitimi ile ilgili alanyazında Türkiye dışındaki yazar ve araştırmacılar 
tarafından da onaylanmaktadır. Ancak günümüzde halk anlatılarının olumsuz etkileri 
de tartışma ve araştırma konusudur(Zipes, 2002:7). Bu konuda, bu çalışmada incele-
nen ders kitabı yazarları, çocuk düzeyi, çocuk gerçeği ve çocuğun alımlaması, gelişim 
düzeyi gibi kavramlarla, halk anlatılarının çocuğa görelik açısından sınıflanmasını ve se-
çilmesini genel önermelerle ifade etmektedirler. Birkaç yazar da özellikle masalın somut 
işlemler dönemindeki çocuğa şiddet ve korku ögelerinden arındırılarak ya da masalın 
iletisinin bu korkutucu ögeleri yeniden düzenleyecek şekilde değiştirilerek verilmesi ge-
rektiğine ya da masalların çocuklara göre olanlarının kullanılmasına dikkat çekmişlerdir.
(akt: Güleç ve Geçgel, 2006, s. 48, Güneş 2002, akt: Nas, 2002,) Demirel vd. 2010, 
Tanju 2013). Buna rağmen çok fazlaca yarar beklenen halk anlatıları genel önermeler 
dışında bir dikkatle de incelenmemişlerdir. Ders kitapları, bu genel önermelerle ne ka-
dar etkilidir, çocuk edebiyatı dersi almış bir öğretmen adayı, bir çocuk kitabını, ya da 
anadili ve edebiyatı öğretiminde metin olarak seçilmiş bir halk anlatısını, çocuğa olan 
olumlu-olumsuz etkisini eleştirmek, kitabı yada metni, eğitimsel bir araç olarak kullan-
makta ne kar yeterlidir, sorusu da tartışılabilir.

Öncelikle bütün halk anlatılarının hiç de bahsedildiği kadar hep olumlu durumlar, ki-
şiler, olaylar, olgular aktarmak açısından çocuklar için örnek olduğu düşüncesi ve genel-
lemesinin doğruluğu tartışılmalıdır. Ders kitapları yazarları bunu çocuğa görelik kav-
ramıyla dile getirmekteler ancak bu genellemenin deneysel hangi çalışmaya dayandığı 
konusu da açık değildir. Bu konuda nedensel olmayan bilgilerin üniversite düzeyinde 
tartışılmasını bilimsel eğitim açısından zorunludur.

Halk anlatılarında geçmişe, tarihe, insanın ve toplumların, doğasına ait gerçekler bu-
lunabilir ama tarihsel ve nesnel gerçekliğin örnekleri olarak görmek ve eğitimde kul-
lanmak için derin okumalar yapmaya ihtiyaç vardır. Mitler bilim öncesi toplumların 
varoluşa dair yaşam bilgisi ve deneyimlerini taşır. Günümüzde bilimin bulguları yerine 
mitik düşüncenin bilgisini çocuklara aktarmanın aracı olarak halk anlatılarını görmek 
anlamlı değildir, aynı bağlamda tarih bilinci ve ataların geçmiş kahramanlıkları tarih 
biliminin verilerinden daha sağlıklı öğretebilir mi, destanlar ancak uzak ataların edebi 
söylenceleridir, nesnel tarihin yerini alamazlar.
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Kimi efsanelerde kişiler sonuçta iyi de olsa kötü de olsa genellikle ödül- ceza bağlamında 
ölür, öldürür veya başka bir nesneye, başka bir canlıya örneğin taşa, kuşa dönüşürler, 
olgu ve olayları somutlaştırırlar ancak efsanenin okul önsesi ve 9 yaş öncesi çocuk için 
işlevi de tartışılmalıdır.

Halk hikayelerinden aşk konulu olanları, genelde sınıfsal, dinsel ve etnik çatışmalar 
yüzünden bir araya gelemeyen, genellikle de ölen aşıkların acı sonunu anlatır. Halk 
hikayelerini soyut düşünemeyen çocuklara okutamayız, soyut düşünme döneminde ise, 
geçmişin çatışmalarını olumlayarak mı, yoksa olumsuzlayarak mı alılmamalarını sağla-
mada öncelikle derin okumalar yapmadan karar vermek, eğitimsel işlevi açısından tar-
tışılmalıdır.

Masallar yaşam deneyimi ve insanın doğasını betimlemek açısından eşsiz edebi ürün-
lerdir ancak masallar iyi- kötü ya da absürd, grotesk yaşamın görüntülerini de sunarlar 
(Zipes 1999: 2-3). Her masal kahramanı iyi ve haklı yollarla amacına erişmez, masalları 
salt iyi insanın kazandığı bir anlatı olarak görmek de masalları tanımamaktan kaynak-
lanmaktadır, çocuk eğitimi için olumlu kahramanın kazandığı masallar seçilmekte ya da 
masallar değiştirilmektedir.  Değiştirilen masalların çoğunluğunun yozlaştığı, sanatsal 
değerlerinin kaybolduğu da görülmektedir.(Sever, 2013:130, Karagül, 2017:274)

Halk anlatıları geçmişin imgeleri, örtük anlamları ve arketipleriyle günümüze taşınabi-
lir, okur- yazarlığı geliştirebilir, geçmişe ve günümüze eleştirel bakma olanağı sunabilir 
ancak kültürel ve kişisel bellek yaşanılan gerçek tarih dışında, algılarla örülür bu nedenle 
nesnel ve durağan değildir.  Halk anlatıları eğitimsel amaçla kullanılacaksa rastlantısal 
veya alışılagelmiş metin seçimine son verilmeli mutlaka bilimsel sınıflandırmalarla bu 
anlatılar gözden geçirilmelidir. Kişisel ve toplumsal eğitim için derlenen anlatılar, yetiş-
kinler, çocuklar, ergenler ve barındırdığı değerler açısından sınıflandırılabilir.

Halk anlatılarındaki geçmişe ait bütün yaşantılara ait inanç, değer, olguların günümüze 
taşınması anlamlı değildir, çünkü bütün olarak doğru ve kusursuz, örnekler değillerdir, 
olsalardı insanlık tarihi yıkımlar yaşamazdı,  Değişen koşul ve anlayışlar açısından da 
çocuklara yabancı metinlerdir, bu özelliklerinin salt kültürel aktarımı sağladıkları dü-
şüncesiyle, göz ardı edilmesi, anlatıların okunurluğunu ve yararını işlevsizleştirir. 

Eğitimsel araç olarak kullanılmak için değiştirilmiş anlatıların özgün halleri ve özgün 
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derleme ve kitaplardaki hali yaşamın her halini işlerler, halk anlatılarının ideolojik yapısı 
da tıpkı tüm sanat ürünleri gibi simgeseldir ve hangi bilinen yada bilinmeyen zamana ait 
olursa olsun iktidara güce hizmet edenleri de vardır, sınıf ayrımının doğal görüntülerini 
sunarlar ve insan ilişkilerinde tek tipleşmeye, kalıplaşmaya da hizmet ederler, pornog-
rafik ve cinsiyetçi olanları da az değildir. (Joosen, 2011:152-160. )Hak anlatılarındaki 
prototiplere öykünme her zaman yararlı da değildir. Statü ve aşka giden her yol mübah-
tır kimi anlatılarda. (Sezer,2014:110-121, Joosen, 2011: 152-160).

Halk anlatıları günlük yaşam içinde unutulmuş kişisel ve toplumsal, geleneksel olumlu 
değerlerin aktarılması, değerler eğitimi için güncellenmelidir. Potansiyel içerik (latent 
content), yani bilinçüstüne gönderilen iletileri eğitim amacıyla kullanılacaksa, derin 
okumalarla sınıflandırılmalıdır. Halk anlatı türleri belli tarihsel, toplumsal ve psikolojik 
koşulların ürünleridir, eğitim alanına taşınırken neyin sansürleneceği, çocuğun gelişim 
aşamalarına göre nasıl olmalıdır tartışılmalıdır. Anlatılar yenilenmeli, temel yapıları ko-
runarak, sanatsal değerleri korunarak ve geliştirilerek güne taşınmalıdır. (Boratav,1982: 
23, Sever 20013, Dilidüzgün, 2003: 49- 95, Güleç ve Geçgel, 2012: 57, Şirin 2015: 
45),

Türk toplumunda geçmişte bulunan ve günümüze taşınması gereken Yardım severlik, 
konukseverlik, kutsal değerler (su, ekmek, vatan), iyi insan olma, aile dayanışması, 
büyüklere saygı, büyüklerin bilgi ve deneyimlerine güvenme, kul hakkı vb, değerlerin 
yeniden gündeme getirilmesi ve halk anlatı metinlerinin okunması yanında interaktif 
anlatımı, canlandırılması da yapılabilir.

Halk anlatıları sözlü ürünlerdir ve yazıya geçirildiğinde ölçünlü bir dille yazılı dile ak-
tarılırlar, hele çeviri iseler yeniden farklı bir dille yazılırlar. Bu anlatıların yazıya aktarıl-
ması anadilinin kimi özelliklerini, zenginliklerini ağız, lehçe vb bağlamsal değerli söz ve 
sözcelerin kaybını kazınılmaz kılar. Bu nedenle dil gelişimine katkısı bu açıdan yeniden 
değerlendirilmelidir. Bütün bu önemli yararların elde edilmesi ise anlatının seçimine 
bağlıdır, metnin orijinal olup olmaması, yazıya geçirilme sürecinin olması gerektiği gibi 
olması,  eğitimsel ve sanatsal açıdan etkisini belirler.

Halk anlatılarının eğitimsel işlevlerinin ve bu amaçla kullanımının yeniden gözden ge-
çirilmesi,  kullanılan metinlerin derinlikli çalışmalarla incelenmesi, bilenlerin dışında, 
yenilerinin bulunması,  sanatsal ve eğitimsel alımlama düzeylerinin çocukların gelişim 
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düzeylerine göre sınıflandırılarak, derin okumaları yapılarak bu kadim türleri güne taşı-
mak için çok uzmanca araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmalar ise bu konuda uzman 
olan iletişim,  halkbilim, dil, edebiyat, eğitimci, psikoloji, pedagog, tiyatro sanatçısı vb 
uzmanlar tarafından disiplinler arası işbirliğiyle gerçekleştirilmelidir. (Çevirme ve Bilir, 
2015)
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MİKROELEKTRONİKTE KULLANILAN 
YABANCI KÖKENLİ TERİMLERİN 
TÜRKÇE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN 
AZALTILMASI İÇİN TERİM TÜRETME 
ALGORİTMALARINA YENİ BİR YAKLAŞIM

ALLEVIATING THE IMPACTS OF 
FOREIGN ORIGINATED TERMS IN 
MICROELECTRONICS ON TURKISH 
LANGUAGE USING A NEW APPROACH 
TO TERM DERIVATION ALGORITHMS
Dursun Akaslan, Ali Kircay , Nurettin Besli

Abstract

The negative impacts of technological advancements on Turkish language have been also observed on 
account of the use of foreign terms, especially in the fields namely computer, electrical and electronics. In 
Turkish Language, affixes are used as a letter or groups of letters adding to the end of a word to make 
a new word regardless of whether it is derivational or inflectional ones. The characteristics of Turkish 
language structure mentioned above might be used to alleviate the negative impacts of foreign languages 
on Turkish especially in the discipline of computer, electrical and electronics. The purpose of this study 
is to propose a new approach to studies of term derivation algorithms using the properties related to 
derivational and inflectional suffices. By achieving this purpose, we target to create a comprehensive 
dictionary of terms in microelectronics for a terminology unity. For creating a comprehensive dictionary 
of terms in microelectronics, five-stage was followed; (i) In the first stage, suffixes used in Turkish and 
English languages are compared and matched to create a consistent guide of translation of terms in 
microelectronics. (ii) In the second stage, the most frequently cited works at the time of this writing in 
microelectronics were selected for the investigation of terms’ common roots used in microelectronics; (iii) 
Turkish studies such as lecture notes, conference proceedings, and journal papers relevant to microele-
ctronics were also examined to specify the Turkish equivalents of common foreign originated roots in 
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microelectronics in the third stage; (iv) In the fourth stage, search engines such as Bing and Yandex were 
used to measure the prevalence of foreign originated words and their synonyms on the Turkish Language 
to determine the most effective synonym of the foreign originated terms; (v) In the final stage, we propose 
a new term derivation algorithm based on the most effective term used in the Turkish language relevant 
to microelectronics regardless of whether it is a foreign originated or Turkish.  The research findings of 
this paper indicate that a standard language form for the derivation of terms might alleviate the impact 
of foreign languages on Turkish. 

Index Terms—term, terminology, language, unity, microelectronics, Turkish synonym, technical term.

Öz

Teknolojik ilerlemelerin gelişiminden dolayı Türk dili üzerindeki yabancı kökenli sözcüklerin olumsuz 
etkileri özellikle bilgisayar, elektrik ve elektronik alanlarında gözlemlenmektedir. Türk dilinde hem 
çekim ekleri hem de yapım ekleri bir harf veya harf grubu olarak yeni bir sözcük türetmek için söz-
cüğün sonuna eklenir. Türkçenin bu özelliği kullanılarak yabancı dillerin özellikle bilgisayar, elektrik 
ve elektronik gibi bilim dallarında kullanılan Türkçe üzerindeki olumsuz etkileri azaltılabilir. Bu 
çalışmanın amacı yapım ve çekim eklerinin kullanılması suretiyle mevcut terim türetme algoritma 
çalışmalarına yeni bir yaklaşım getirmektir. Bu amaca ulaşarak, kapsamlı bir sözlük oluşturmak su-
retiyle mikroelektronikte bir terim birliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Binden fazla terim içerecek 
olan bu sözlük ile mikroelektronikte teknik veya belirli bir anlam çerçevesinde kullanılan terimlerin 
tanımlanmasını amaçlamaktadır. Mikroelektronikte böyle kapsamlı bir sözlüğünün oluşturulması 
için beş-aşama izlenilecektir: (i); Birinci aşamada, Türkçe ve İngilizcede kullanılan son eklerin karşı-
laştırılması ve eşleştirilmesi yapılacaktır; (ii) İkinci aşamada, bu yazının yazıldığı tarihte, Mikroelekt-
ronikte sıklıkla kullanılan terim köklerinin  seçilebilmesi için ilgili alanda en çok atıf alan çalışmalar 
kullanılmıştır; (iii) Mikroelektronik ile ilişkili ders notları, kongre bildirileri ve dergi makaleleri 
gibi Türkçe çalışmaların incelenmesi sonucunda, yaygınlıkla kullanılan yabancı kökenli terimlerin 
Türkçe karşılıkların belirlenmesi üçüncü aşamayı oluşturacaktır; (iv) Dördüncü aşamada, Bing ve 
Yandex gibi arama motorları kullanılarak  yabancı kökenli bir sözcüğün Türkçe karşılığını bulmak 
için söz konusu yabancı kökenli sözcüğün ve Türkçedeki çeşitli karşılıklarının yaygınlığı ölçülecektir; 
(iv) Beşinci aşamada, yabancı kökenli veya Türkçe ayrımı yapılmaksızın Mikroelektronikte en etkili 
kullanılan terimlerin belirlenmesi için yeni bir terim türetme algoritması önerilmiştir. Bu çalışmanın 
araştırma bulguları göstermektedir ki terimlerin türetilmesi için standart bir dil biçimi ile yabancı 
dillerin Türkçe üzerindeki etkileri azaltılabilir.

Index Terms—terim, terminoloji, dil birliği, mikroelektronik, Türkçe karşılıklar, teknik terim.
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Giriş

Yaşadığımız 21. yüzyılda eğitim, sağlık ve benzeri alanlarla ilişkili teknolojide ki büyük 
gelişmeler tüm bireyleri etkilemektedir. Benzer şekilde yüzyıllardır iletişim için kullan-
dığımız dilin de tüm bileşenlerini etkilemekte olup yeni sözcüklerin türetilme ihtiyacını 
ortaya çıkarmaktadır. Türk dil yapısının özellikleri kullanılarak yabancı dillerin özellik-
le bilgisayar, elektrik ve elektronik gibi bilim dallarında kullanılan Türkçe üzerindeki 
olumsuz etkileri azaltılabilir. Bu çalışmanın amacı yapım ve çekim eklerinin kullanılma-
sı suretiyle mevcut terim türetme algoritma çalışmalarına yeni bir yaklaşım getirmektir. 
Bu amaca ulaşarak, kapsamlı bir sözlük oluşturmak suretiyle mikroelektronikte bir te-
rim birliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Binden fazla terim içerecek olan bu sözlük 
ile mikroelektronikte teknik veya belirli bir anlam çerçevesinde kullanılan terimlerin 
tanımlanması amaçlanmaktadır. Geliştirilen algoritma ile yabancı kökenli terimlerin 
olası tüm karşılıkları (örneğin, amplify – yükselt ve amplifier – yükseltici) bulunması 
veya üretilmesi sağlanacaktır.  Bu çalışma sonucu elde edilecek araştırma bulguları ile  
terimlerin türetilmesi için standart bir dil biçimi oluşturulması sağlanılması hedeflen-
mektedir.

Alanyazı

Türkiye Türkçesi ve diğer lehçelerde  yaşanan sorunlar yabancı kökenli sözcüklerin kul-
lanımı ile oldukça ilişkilidir. Büyük dil bilimcisi Edward Sapir Türk dilinin harika bir 
mantığa sahip olduğunu vurgulamasına rağmen, günümüzde yabancı kökenli sözcükle-
rin yaygınlaşması Türkçenin gelenekselliğini ve görüntüsünü bozmaktadır (Akaslan ve 
diğerleri, 2016; Slobin and Zimmer,1986). Özellikle Türkçenin yabancılara öğretimin-
de dil bilgisi kuralları olmayan ve kuralsız sözcükler dolu bir görüntü algısı vermekte-
dir (Tekten, 2009). Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için, “hacker”, “online” ve 
“mortgage” gibi yabancı kökenli kelimelere eklenen son ekler  Türkçeyi tuhaf ve anlaşıl-
maz bir biçime dönüştürmektedir.  Örneğin, “online” sözcüğüne bir iyelik veya çokluk 
eki getirilmesi ile bu tuhaflık ve anlaşılmazlık görülebilir. 

Yiğit and Karaduman (2011), hem Türkçe ve hem de İngilizce kökenli bilgisayar terim-
lerinin nasıl tercih edildiği üzerine bir araştırma yapmıştır.    Yapılan araştırma sonu-
cu göstermektedir ki öğretmen adayları Türkçe sözcüklerinin (örnekler server-sunucu, 
driver-sürücü ve computer-bilgisayar) kullanımında duyarlı değildirler. Günümüzde 
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Temur ve Vuruş (2009) tarafından yapılan bir çalışmada İnternetin Türkçe üzerindeki 
etkisi incelenmiş ve Türkçenin ses özelliklerinin İnternet ortamında dikkate alınmadı-
ğını ortaya çıkarmıştır. Örnek olarak, “cok uzgunum, chark etti, ewe gitmem gerek,  
slm-selam, bn kçr-ben kaçar, ve chok cool cıkmıssın” verilmiştir.

Tanımlamalar

Teknolojik ilerlemelerin gelişiminden dolayı Türk dili üzerindeki yabancı kökenli söz-
cüklerin olumsuz etkileri özellikle bilgisayar, elektrik ve elektronik alanlarında gözlem-
lenmektedir. Yabancı kelimelerin yaygınlaşması, Türkçenin gelenekselliğini ve görün-
tüsünü zedelemektedir. Türkçe, sondan eklemeli bir dil olup bu ailenin tüm üyelerinin 
biçimsel dil özellikleri birbirlerine yakındır.  Bu aile üyelerinin biçimsel benzerlikleri 
biçimler, kök ve ekleri, yapım ve çekim ekleri olarak bilinmektedir.  Bu çalışmanın 
herkes tarafından doğru bir şekilde anlaşılabilmesi ve yanlış anlaşılmaları önleyebilmek 
için hem İngilizce hem Türkçe açısından biçimler, kök ve ekler, yapım ve çekim ekleri 
hakkında tanımlamalar yapılacaktır.

Biçimler

Dilde bir anlam taşıyan, yapı ve ses açısından anlamlı daha küçük birimlere ayrılma-
yan öğelere biçim denilmektedir (Demir, vd., 2011). Bu terimin İngilizcedeki karşılığı 
“morpheme” olup Türkçe kaynaklarda da morfem olarak kullanılmaktadır. Bu kelime 
Türk Dil Kurumu (2017) tarafından yayınlana Büyük Türkçe Sözlükte ise kelimelere dil 
bilgisi bakımından biçim veren, çoğu ek durumunda olan öğeler olarak tanımlanmak-
tadır. Bir dilin en küçük anlamlı birimi olarak tanımlanan biçimlere hem Türkçe hem 
de İngilizce olarak örnekler verilebilir. Örneğin, İngilizce “work-er”, “un-expect-ed-ly”, 
“foot-ball-er”, “store-house”, ve “read” sözcükleri bir veya birden fazla biçimden oluş-
maktadır. Gösterilen biçimlerden bazıları (örn., “store”, “house”, & “expect”)  yalnız 
başlarına kullanılabilirken bazıları (örnç, “er”, “ed”, “ly”, & “un”) ise yalnız başlarına 
kullanılamamaktadırlar. Bu nedenle İngilizcede Şekil 1’de gösterildiği gibi biçimler ikiye 
ayrılmaktadır. 
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Morpheme

Compound Words Complex WordsSimple Words

Free Morpheme Bound Morpheme

Şekil 1. Biçim Türleri

Bağımsız Biçimler

Yalnız başına kullanılabilen biçimbirimler bağımsız biçimbirimler olarak adlandırıl-
makta olup bir veya daha fazla bağımsız biçimbirimden oluşabilmektedir. Eğer sözcük 
sadece bir bağımsız biçimbirimden oluşuyorsa temel sözcük eğer birden fazla bağımsız 
biçimden oluşuyorsa birleşik sözcük olarak adlandırılmaktadır.  Tablo 1’de bağımsız bi-
çimbirimler çeşitli örnekler verilerek bunların temel mi birleşik mi olduğu gösterilmiş-
tir.  Görüldüğü gibi “the” sözcüğü tek bir biçimbirimden oluşup yalnız başına kullanıla-
bileceği için temel sözcük olarak bilinmektedir. Diğer taraftan örnek olarak, “keyboard” 
sözcüğü iki biçimbirimden oluşmakta olup bu biçimbirimlerin hepsi yalnız başına kul-
lanılabilecekleri için birleşik sözcük olarak adlandırılmaktadır. 

Bağımlı Biçimbirimler

Yalnız başlarına kullanılamadığı için diğer sözcüklere eklenen biçimbirimlere bağımlı 
biçimbirim denilmekte olup bunlar İngilizcede “bound morpheme” olarak adlandırıl-
maktadır. Tablo 2’de bağımsız biçimbirimlere örnek verilmiştir.   Bağımlı biçimbirimler 
yalnız başlarına kullanılamadıkları için bir veya daha fazla bağımsız biçimin yer aldığı 
sözcüklerde kullanılırlar. 
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Sözcük Birimleştirme Türü

the the temel sözcük

run run temel sözcük

keyboard key-board birleşik sözcük

greenhouse green-house birleşik sözcük

pretest pre-test karmaşık sözcük

disqualified dis-qualify-ed karmaşık sözcük

Tablo 1. Bağımsız Biçimbirimler

Gösterildiği gibi “pre-test” sözcüğü bir adet bağımlı biçimbirimden ve bir adet bağımsız 
biçimbirimden oluşarak bir karmaşık sözcük türetmiştir. Diğer taraftan, “disqualify-ed” 
sözcüğü ise iki adet bağımlı biçimbirimden ve bir adet bağımsız biçimbirimden oluş-
muştur.  İngilizcede karmaşık sözcükler en yaygın sözcük türüdür. Bu sözcükler Tablo 
1’de de gösterildiği gibi bir veya daha fazla bağımlı ve bağımsız biçimbirimlerin bir araya 
getirilmesi ile oluşturulur. 

Kök ve Ekler

Dilde bir anlam taşıyan, yapı ve ses açısından anlamlı daha küçük birimler sadece kök-
ten ibaret olan anlamlı biçimler olabileceği gibi köklere eklenerek onlara onların anla-
mını değiştiren veya metindeki diğer sözcüklerle ilişkilerini gösteren ekler de birer biçim 
olabilir (Demir, et al., 2011). Bu tanıma göre biçimler kök veya ekten oluşmaktadır. 
Kök hiçbir yapım eki almamış, anlamlı daha küçük parçala bölünemeyen sözcükler ola-
rak tanımlandığı için kökler biçim olarak algılanır. Kök, ad veya eylem kökü olabilir. 
Örnek olarak, “dil” ve “ot” ad soylu ve “bil-“ve “al-“ ise eylem soylu köklere için yazıla-
bilir.  Türkçe için yeni sözcük yapımında veya sözcükler arasındaki ilişkilerin belirlen-
mesinde büyük ölçüde köklere eklerin getirilmesi ile sağlanır. Bu İngilizce içinde görece 
doğru bir yaklaşımdır.  Kökler bağımsız veya bağımlı biçimbirimlerden oluşmakta olup 
bunlar daha küçük birimlere ayrılamazlar. Bu nedenle köklerde kendi içerisinde bağımlı 
ve bağımsız kökler olmak üzere iki alt sınıfta incelenir. Bağımsız köklerin karşılığı ba-
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ğımsız biçimler olup yalnız başlarına kullanılabilirler. Diğer taraftan bağımlı köklerin 
karşılığı da bağımlı biçimler olup yalnız başlarına kullanılmazlar. Bunun temel nedeni 
günümüzde kullanılan İngilizcede bu sözcüklerin kullanımı terkedilmiştir. Ekler ise sa-
dece bağımlı biçimlerden oluşabilir. Bu biçimlere kendi aralarında ön ve son ekler ol-
mak üzere iki sınıfa ayrılır. Ön ekler bir sözcük oluşturmak için diğer biçimlerin başına 
eklenirken son ekler ise sonuna eklenmektedir. Tablo 2’de kök ve ekler ile ilgili çeşitli 
örnekler verilmiştir. 

Sözcük Biçimler Biçim Türü

recollect re-collect collect bağımsız kök

bilingual bi-lingual lingual bağımsız kök

receive re-ceive ceive bağımlı kök

reduce re-duce duce bağımlı kök

dislike dis-like dis ön ek

deactive de-active de ön ek

admirable admir-able able son ek 

driver drive-er er son ek

Tablo 2. Bağımsız Biçimbirimler

Çekim ve Yapım Ekleri

Türk ve İngiliz dilinde, hem çekim ekleri hem de yapım ekleri bir harf veya harf grubu 
olarak yeni bir sözcük türetmek için sözcüğün sonuna eklenir. Hem İngilizcede hem de 
Türkçede kullanılan ekler kendi içerisinde çekim ve yapım eki olmak üzere ikiye ayrılır. 
Yapım ekleri sözcüklerin sözcük türünü değiştirirken çekim ekleri ise böyle bir değişim 
yapmadan sözcükler arası ilişkileri düzenler. Çekim ekleri, sözcüğün anlamında ve bi-
çiminde değişiklik oluşturmazken yapım ekleri ise sözcüğü hem anlam hem de biçin 
açısından değişikliğe uğratır. Hem Türkçede hem İngilizcede yapım ve çekim ekleri eş 
sesli olabilir. Örneğin, “younger” sözcüğü incelendiği zaman “young” ve “er” olmak 
üzere iki biçimden oluşmakta olup “er” eki sözcüğün anlamını ve biçimini değiştirme-
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miştir. Çünkü sözcüğe “daha genç” anlamı katmıştır. Diğer taraftan “driver” sözcüğü 
incelendiği zaman “driver” ve “er” olmak üzere iki biçimden oluşmakta olup “er” eki 
sözcüğünün anlamını ve biçimi değiştirmiştir. Çünkü “sürmek” anlamında olan bir ey-
lemi “sürücü” anlamında olan bir ada dönüştürmüştür. Benzer şekilde Türkçede de bu 
ekler eş sesli olabilir. Bu durum Türkçede de göreceli olarak yaşanmaktadır. Örneğin, 
“gelecek” sözcüğü incelendiği zaman “gel” ve “ecek” olmak üzere iki bicinden oluşmakta 
olup “ecek” eki sözcüğün anlamını ve biçimini değiştirmemiştir. Çünkü sözcüğe “ge-
lecek zaman” anlamı katmıştır. Diğer taraftan “verilecek” sözcüğü incelendiği zaman 
“veril” ve “ecek” olmak üzere iki biçimden oluşmakta olup “ecek” eki sözcüğün anla-
mını ve biçimini değiştirmiştir. Çünkü “vermek” anlamında olan bir eylemi “verecek” 
anlamında bir sıfata dönüştürmüştür. Bu açıklamalara göre yapım ve çekim eklerinin 
eş sesli olabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca, Demir, vd. (2011) tarafından vurgulandığı 
gibi eklerin envanteri belli olmasına rağmen mevcut eklerin zamanla kullanımdan kal-
kabileceği, bağımsız biçimlerin bağımlı biçimler haline gelebileceği, başka dillerin etkisi 
(örn, -matik), var olan bir biçimin işlev ve yapıca aşınması, bir biçimin birden çok işlev 
taşıması (örn. -sal), zamanla taşıdığı işlevi yerine getirememesi ve başka nedenlerden 
dolayı yeni ekler türetilebilir. 

YÖNTEM

Uygulama Aşamaları

Mikroelektronikte böyle kapsamlı bir sözlüğünün oluşturulması için Şekil 2’de gösteril-
diği gibi beş-aşama izlenilecektir: 

Aşama 1:
Köklerin  

Bulunması

Aşama 2:
Eklerin  

Bulunması

Aşama 3:
Karşılıklarının 
Belirlenmesi

Aşama 4:
Terim Birliğinin 
Oluşturulması

Aşama 5:
Terim Üretim 
Algoritması

Şekil 2. Yöntem Aşamaları

Birinci aşamada, bu yazının yazıldığı tarihte, Mikroelektronikte sıklıkla kullanılan 
terim köklerinin seçilebilmesi için ilgili alanda en çok atıf alan çalışmalar kullanıl-
mıştır.  Bu yol ile, özel ve teknik anlamda kullanılan terim köklerinin anlaşılabil-
mesi için en çok atıf alan çalışmalarda yer alan sözcüklerin sayısı ve sıklığı hesap-
lanmıştır. Mikroeletronikte kullanılan “sensor”, “sensing” ve “sensitive” sözcüklerini 
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oluşturulan “sense” sözcük kökü örnek olarak verilebilir. Bu Türk dilinde kullanılan 
terimlerin karşılıklarının bulunmasını kolaylaştıracaktır. 

İkinci aşamada, Türkçe ve İngilizcede kullanılan son eklerin karşılaştırılması ve 
eşleştirilmesi yapılacaktır. Terimlerin İngilizceden Türkçeye çevrilmesi için kendi 
içinde tutarlı bir kılavuz oluşturulmuştur. Bu aşamada İngilizcede yer alan eklerin 
(örneğin, amplify-er) Türkçedeki karşılıkları (örneğin, yükselt-ici) belirlenmiştir. 
Bu bize yeni terimlerin türetilmesi için standart bir dil biçimi oluşturulmasını 
sağlayacaktır.  

Mikroelektronik ile ilişikli ders notları, kongre bildirileri ve dergi makaleleri gibi 
Türkçe çalışmaların incelenmesi sonucunda, yaygınlıkla kullanılan yabancı kökenli 
terimlerin Türkçe karşılıkların belirlenmesi üçüncü aşamayı oluşturacaktır. Böylece, 
Türkçede kullanılan yabancı kökenli terimlerin çeşitli karşıları ortaya çıkarılacaktır. 
Örnek olarak, “sense” sözcük kökü Türkçeye duymak (örneğin, duyargaç), algıla-
mak (örneğin, algılayıcı) ve almak (örneğin, almaç) olmak üzere çeşitli şekillerde 
çevrilmiştir. 

Dördüncü aşamada, Bing ve Yandex gibi arama motorları kullanılarak yabancı kö-
kenli bir sözcüğün Türkçe karşılığını bulmak için söz konusu yabancı kökenli söz-
cüğün ve Türkçedeki çeşitli karşılıklarının yaygınlığı ölçülecektir. 

Beşinci aşamada, yabancı kökenli veya Türkçe ayrımı yapılmaksızın Mikroelektro-
nikte en etkili kullanılan terimlerin belirlenmesi için yeni bir terim türetme algo-
ritması önerilmiştir.

Simgeleştirme

Ekler üzerinde tutarlı bir sayısal inceleme gerçekleştirebilmek için eklerin gözlenebildiği 
çeşitli biçimler belirlenmiştir. Örneğin, İngilizcede ve Türkçede çoğul eki yapmak için 
kullan ekler “s” veya “es” biçimde ve “lar” veya “ler” biçiminde olabilir. Bu çeşitliliği 
göstermek için bir ekin birden çok çeşitliliğini gösterebilen bir üst biçim tanımlanmış 
olup Tablo 3’de gösterilmiştir. 
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Sayısal
Üst Biçim

Üst 
Biçim

Türkçe Biçimcikler

1 A a e          
2 E a e ı i u ü  
3 C c ç          
4 H ı i u ü      
5 N n y          
6 T t d          
7 S s ş          
8 I ı i          
Sayısal
Üst Biçim

Üst 
Biçim

İngilizce Biçimcikler

1 O o e
2 Z s z
3 U a i

Tablo 3. Üst ve Alt Biçimler

Örneğin, +CA ekinde yer alan C ve A üst biçimleri Tablo 3’de görüldüğü gibi dört alt 
biçimi göstermektedir. Bunlar sırası ile ça, çe, ca ve ce olarak kullanılmaktadır. Benzer 
şekilde Tablo 3’de gösterilen üst biçimlerden herhangi birinin düşebileceğini göstermek 
için ise ( ) işaretleri kullanılmıştır. Örneğin, +(S)Ar ekinde yer alan S ve A üst biçimleri 
+şar, +şer, +sar, +ser, +ar ve +er biçimleri ile birlikte altı alt biçime sahiptir.  Tablo 3’de 
gösterilen sayısal üst biçim ise algoritmanın hızlı bir şekilde çalışabilmesi küçük-büyük 
harfe duyarlı olmayan veri tabanların da üst biçim yerine kullanılacaktır. Ek olarak , İn-
gilizceye özgü biçimcikler de Tablo 3’de gösterilmiştir. Örneğin, +iZe ekinde yer alan Z 
üst biçimi İngiliz İngilizcesine özgü “-ise” ve Amerikan İngilizcesine özgü “-ize” eklerini 
göstermek için kullanılmıştır.  

Kaynaklar

İngilizcede yaygın bir şekilde kullanılan sözcük köklerinin belirlenebilmesi için öncelik-
le Sedra ve Smith (2014) tarafından yayınlanan “Mikroelektronik Devreler” ve Razavi 
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(2014) tarafından yayınlanan “Mikroelektroniğinin Temelleri” çalışması kullanılmıştır. 
Bu çalışmalarda geçen sözcüklerin sayısı ve sıklığı öncelikle belirlenmiştir. Tablo 4’de 
görüldüğü gibi 1489 sayfa olarak yazılan Smith ve Sedra’nın çalışmasında 490.407 söz-
cük yer almakta olup bu sözcüklerden 7.669 sözcüğün benzersiz olduğu hesaplanmıştır. 
Ek olarak, bu sözcüklerden sadece 621 tanesi 100 veya daha fazla sıklıkla kullanılmıştır. 

Sayfa Sayısı Sözcük Eşsiz Sözcük Sık Sözcük

Smith & Sedra 1.489 490.407 7.669 621
Razavi 932 256.405 6.390 366
Ortak - - 3.993 322
Toplam 2.421 746.812 10.029 665

Tablo 4.  Sözcük  Sayısı ve Sıklığı

Diğer taraftan, Razavi’nin çalışması ise 932 sayfa olup toplam kullandığı sözcük sayısı 
247.715 adet olarak belirlenmiş olup bu sözcüklerden 6.390 tanesi benzersiz olarak 
kullanılmıştır. Dahası, bu sözcüklerden sadece 366 tanesi 100 veya daha fazla sıklığa 
sahiptir. Her iki çalışmada 100 ve üzeri sıklığa sahip sözcükler ise 322 olarak belirlen-
miştir. Bu çalışmada bu 322 sözcüğe yoğunlaşarak kökleri belirlenmiştir. Ek olarak, her 
iki çalışmada da kullanın eşsiz sözcük sayısı 3993 olarak ve toplan eşsiz sözcük sayısı ise 
10.029 olarak belirlenmiştir. 

Bulgular

Bu bölümde mikroelektronikte teknik veya özel anlam amacı ile kullanılan terimle-
rin Türkçe karşılıkların belirlenmesi için bulgularımız beş aşamada verilecektir. Birinci 
şamada Sedra ve Simit ve Razavi’nin çalışmalarına göre terimsel sözcüklerin kökleri 
belirlenecektir. Bu işlemin yapılabilmesi için aynı köke ait tüm türetimler listelenecek-
tir.  İkinci aşamada terimsel özelliğe sahip sözcüklerin üretilmesi için kullanılan yapım 
ekleri gözden geçirilecektir. Bu işlemin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için en sıklıkla 
kullanılan terimlere öncelik verilecektir. Üçüncü aşamada özel veya teknik bir amaç 
ile kullanılan terimlerin hem kök hem de eklerinin olası karşılıklarına odaklanılacak-
tır. Bu işlemin başarılabilmesi için İngilizce terimlerin Türkçe karşılıklarının verildiği 
çeşitli terimler sözlüğü kullanılacaktır. Dördüncü aşamada Türkçe metinlerde en çok 
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sık kullanılan yani tercih edilme eğilimi yüksek olan Türkçe kök ve ekler ile İngilizce 
kök ve ekler eşleştirilmesi yapılacaktır. Bu aşamanın doğru bir şekilde uygulanabilmesi 
için eşleştirme işlemleri kök ve eklerin sınıflarına göre yapılacaktır. Örneğin, İngilizcede 
eylemden sıfat yapan bir ekin karşılığı olarak Türkçede eylemden sıfat yapan bir ekin 
eşleştirilmesi yapılacaktır. Beşinci aşamada ise İngilizce veya Türkçe verilen herhangi bir 
sözcüğünün biçim bilimsel analizi yapılarak, biçim birimlerine ayrılması ve    hem kök 
hem de eklerine göre eşleştirilmesinin yapılabilmesi için yeni bir algoritma 
önerilecektir.

Aşama 1: Köklerin Belirlenmesi

Terim, Zülfikar (2011) tarafından bilim dallarını, sanat ve meslek kollarının özel keli-
meleri olarak tanımlamaktadır. Mikroelektronikte teknik veya belirli bir anlam çerçeve-
sinde kullanılan terimlerin belirlenebilmesi için  ilgili alanda en çok atıf alan çalışmalar 
kullanılmıştır.  Sedra ve Simith (2017) ve Razavi (2014) tarafından yazılan “Microe-
lektronics Circuits” ve “Fundamentals of Microelectronics” bu yazının yazıldığı tarihte 
en çok atıf alınan çalışmalardır.  Mikroelektronikte sıklıkla kullanılan terim köklerinin 
seçilebilmesi için ilgili alanda en çok atıf alan çalışmalar kullanılması ve özel ve teknik 
anlamda kullanılan terim köklerinin anlaşılabilmesi için bu yol benimsenmiştir. Bu ça-
lışmalarda çalışmalar da yer alan sözcüklerin sayısı ve sıklığı hesaplanarak mikroelektro-
niğe özgü terimlerin belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmalarımızda 100 veya daha fazla sıklıkta kullanılan sözcüklerin özel veya teknik an-
lamda kullanıldığı görülmüştür. Bu sıklığa sahip sözcüklerin kökleri listelenmiştir. Kök-
lerin belirlenmesi işleminin nasıl yapıldığını göstermek için Tablo 5’de  “sense” sözcüğü 
örnek olarak verilmiştir. Örneğin, “sense” kökü Sedra ve Simith (2017) tarafından 233 
ve Razavi (2014) tarafından ise 248 defa kullanılmış olup bu kök ile türetilen sözcükle-
rin sayısı 18 olarak belirlenmiştir. Görüldüğü gibi yapılan çalışmalarda “sense” kökü ile 
ilgili olarak 18 sözcük türetilmiştir. Bu sözcükler bazıları (örn., sensors & sense) çoğul 
eki veya 3. tekil şahıs eki ile birlikte kullanılmıştır.  Ek olarak, Sedra ve Simith tarafın-
dan kullanılan temel sözcüklerden bazıları Razavi tarafından hiç kullanılmıştır. Örneğin 
“insensitivity” sözcüğü Razavi’nin çalışmasında hiç kullanılmamıştır. Benzer bir durum 
Sedra ve Smith’in çalışması içinde geçerlidir. Örneğin, “desensitization” sözcüğü Ra-
zavin çalışmasında kullanılırken Sedra ve Smith tarafından ise hiç tercih edilmemiştir. 
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Bu durum terim sözlüğü oluşturulmasında esas alınması gereken köklerin olduğunu 
göstermektedir. 

Sıra Sözcük
Sedra

(233)

Razavi

(248)

Toplam

(481)

1 sense 113 51 164

2 sensitivity 31 37 68
3 insensitive 14 2 16

4 sensitive 12 12 24

5 sensitivities 12 24 36

6 sensor 10 6 16
7 desensitivity 9 0 9

8 senses 9 32 41

9 sensors 7 0 7

10 sensing 5 31 36
11 sensed 4 46 50

12 insensitivity 3 0 3

13 desensitize 1 0 1

14 desensitizes 0 1 1
15 desensitizing 1 0 1

16 sensory 1 0 1

17 desensitization 0 6 6

18 sensitize 0 0 0

Tablo 5. “Sense” Kökü ile türetilen Sözcükler ve Sıklıkları

Aşama 2: Eklerin Belirlenmesi
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Simith (2017) ve Razavi (2014)  tarafından yazılan “Microelektronics Circuits” ve 
“Fundamentals of Microelectronics” sadece terim köklerinin belirlenmesi için değil aynı 
zamanda en sık kullanılan yapım ve çekim eklerinin belirlenmesinde de yol göstericidir. 
Örneğin, Tablo 6’de ayrıntılı kullanımı gösterilen “sense” 15 çeşit sözcük türetilmiş bu 
sözcüklerin türetilebilmesi için hem çekim ekleri hem de yapım ekleri birlikte kullanıl-
mış olup bu eklerin kullanım işlevleri Tablo 6’de gösterilmiştir.  Görüldüğü gibi “sense” 
kökü işlevleri farklı olan çeşitli ekler ile yeni sözcükler türetmiş veya sözcükler arası ilişki 
kurmuştur. Gösterilen ekler ile ilgili vurgulanması gereken bir nokta bazı ekler sözcüğün 
sınıfını veya anlamını değiştirmediği için çekim eki olarak kabul edilmiştir. Buna rağ-
men, “insensitive” sözcüğünde kullanılan “in” bir yapım eki olup sözcüğe olumsuzluk 
anlamı katmakta ve yeni bir sözcük üretmektedir. Bu rağmen, sözcüğün türünü değiştir-
memektedir. Diğer yandan, “ed” ve “ing” ekleri Türkçede de “ecek” ekinde olduğu gibi 
hem çekim hem de yapım eki olarak kullanılabilmektedir. Dahası, “s” eş sesli bir ek olup 
hem çoğul hem de iyelik eki olarak kullanılabilmektedir. 

Sıra Ekler Örnek Yapı İşlev
1 -ive sensity-ive yapım eki ad-sıfat
2 -ive conduct-ive yapım eki eylem-sıfat
3 -ity sensitive-ity yapım eki sıfat-ad
4 in- in-sensitive çekim eki sıfat-sıfat
5 -(e)s sensor-s çekim eki çoğul eki
6 -s sense-s çekim eki iyelik eki
7 -(O)r sens-er yapım eki eylem-ad
8 -ing sensing çekim eki eylem-ad
9 -ing sensing yapım eki sürekli zaman
10 -(e)d sensed çekim eki eylem-ad
11 -(e)d sensed yapım eki geçmiş zaman
12 de- desensitivity yapım eki ad-ad
13 -iZe desensitize yapım eki ad-eylem
14 -ory sensory yapım eki ad-sıfat
15 -ion desensitization yapım eki eylem-ad

Tablo 6. Eklerin Bulunması
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Aşama 3: Karşılıkların Bulunması

Kök Karşılıkları

Mikroelektronik ile ilişikli ders notları, kongre bildirileri ve dergi makaleleri gibi Türkçe 
çalışmaların incelenmesi sonucunda, yaygınlıkla kullanılan yabancı kökenli terimlerin 
Türkçe karşılıkları oluşturulmuştur. Türkçe karşılıklarının belirlenebilmesi için 1. be-
lirlenen kökler karşılıkları üzerine odaklanılmıştır. Örneğin, “sense” sözcük kökünün 
Türkçeye nasıl çevrildiğini bulabilmek için bu kök ile türetilen bazı sözcüklerin karşılık-
ları Google, Yahoo, Bing ve Yandex arama motorlarında ayrı ayrı incelenmiştir. Benzer 
şekilde hem sözcük kökünün hem de bu kök ile kullanılan eklerin Türkçe karşılıkları 
belirlenmiştir. Türkçe karşılıklarının doğru bir şekilde belirlenebilmesi için “mikroelekt-
ronik” sözcüğü ile birlikte arama motorları kullanılmıştır. Tablo 7’de “sense” kökü ile 
türetilen sözcüklerin Türkçe karşılıkları verilmiştir. 

Sıra İngilizce Tür

1 sense ad duyu, duygu, anlam, his, zeka, anlayış,   duyum, algılanma

2 sense eylem hissetmek, sezmek, anlamak

3 sensor ad algılayıcı, sensör, duyan, sezici, 

4 sensitivity ad duyarlık, hassasiyet, 

5 sensitive sıfat duyarlı, hassas

6 insensitive sıfat duyarsız

7 sensing ad algılama

8 desensitize eylem duyarsızlaştırmak

9 sensory ad duyusal

10 sensitize eylem duyarlaştırmak

Tablo 7. Köklerin Karşılıkları

Ek Karşılıkları

Mikroelektronik ile ilişikli ders notları, kongre bildirileri ve dergi makaleleri gibi Türkçe 
çalışmaların incelenmesi sonucunda, yaygınlıkla kullanılan yabancı kökenli terimlerin 
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Türkçe karşılıkları oluşturulmuştur. Benze şekilde yaygınlıkla kullanılan yabancı kö-
kenli eklerin Türkçe karşılıklarının belirlenebilmesi için 2. aşamada belirlenen eklerin 
karşılıkları üzerine odaklanılmıştır. Örneğin, “-ion” ekinin Türkçeye nasıl çevrildiğini 
bulabilmek için bu ek ile türetilen tüm sözcüklerin karşılıkları Google, Yahoo, Bing ve 
Yandex arama motorlarında ayrı ayrı incelenmiştir. Türkçe karşılıklarının doğru bir şe-
kilde belirlenebilmesi için “mikroelektronik” sözcüğü ile birlikte arama motorları kulla-
nılmıştır. Tablo 8’de “sense” kökü ile türetilen bazı eklerin Türkçe karşılıkları verilmiştir. 

Sıra Sözcük Tür Türkçe

1 -ive eylem-sıfat gan, im, ici,l
2 -ive ad-sıfat lu, li, 
8 -ing eylem-ad ma, me, ı, i, um, im, ım, lik, ıt, 
9 -ing eylem-sıfat an, 
10 -(e)d eylem-sıfat miş, li, şik, 

Tablo 8. Eklerin Karşılıkları

Aşama 4: Birliğin Oluşturması

Mikroelektronik ile ilgili Sedra & Smith ve Razavi tarafından yapılan çalışmalarda kul-
lanılan sözcük ve eklerin Türkçe karşılıkları oldukça çeşitlidir. Mikroelektronik üzerine 
bir terim birliğinin oluşabilmesi için İngilizce köklerin ve eklerin en yaygın kullanılan 
Türkçe kök ve ekler ile eştirilmesi gerekmektedir. Örnek olarak, yaygın olarak kullanılan 
köklerin ve eklerin eşleştirilmesi Tablo 9’de gösterilmiştir.

Sıra Biçim Sınıf İngilizce Ekler Türkçe Ekler
1 ek eylem-ad -ity -ar
2 ek ad-sıfat -ive -lH
3 ek Sıfat-ad -ity -lık
4 ek eylem-ad -Or -HcH
5 ek eylem-ad -ing -mA
6 ek eylem-sıfat -(e)d -mHş
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7 ek ad-eylem -iZe -lAş
8 ek Eylem-sıfat -ory -sal
9 ek Eylem-ad -ion -Hm
1 kök eylem sense- duy-
2 kök eylem conduct- ilet-
3 kök eylem behave- davran-
4 kök eylem assume- varsay-
5 kök eylem connect- bağlan
6 kök eylem operate- işle-
7 kök eylem resist- diren-
8 kök eylem use- kullan-
9 kök eylem advance- ilerle-

Tablo 9. Eklerin Eşleştirilmesi

Aşama 5: Algoritmanın Hazırlanması

Günümüzde bir sözcüğü biçimlerine göre ayrıştırmak veya parçalamak için Doğal Dil 
İşleme gelen biçimsel ayrıştırma (morphological parsing) kullanılır. Örnekler olarak, 
İngilizce ‘sensor’ sözcüğü ‘sense’ ve ‘or’ olarak ayrıştırılarak çözümlenebilir. Biçimsel ay-
rıştırma için en yaygın ve kabul gören Sonlu Durum Çevirici (Finite State Transducer) 
yaklaşımını kullanmaktır. FST ile girdi olarak verilen bir sözcük ayrıştırılır ve çıktı ola-
rak sözcüğünün kök ve ekleri verilir. Bu yaklaşımın başarılı olabilmesi için tam olarak 
değiştiricileri işaretlenmiş bir veri tabanına ihtiyaç vardır. 

Veritabanı Tasarımı

Türkçe ve İngilizce bir sözcüğün biçimsel ayrıştırmasının yapılabilmesi için önce doğru 
bir şekilde kökünün belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaca ulaşabilmek için öncelikle 
Mikroelektronik Devreler ve Mikroelektroniğin Temelleri çalışmalarından elde ettiği-
miz kökler kullanılacaktır. Bu nedenle öncelikle Şekil 3’de Türkçe ve İngilizce köklerin 
ve bu köklere ait yapısal özelliklerin yer aldığı bir veri tabanı oluşturulmuştur. Şekil 3’de 
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gösterildiği gibi İngilizce köklerin yer aldığı tablo “e_roots” olarak adlandırılmış olup, 
her kök için bir id numarası, kökün İngilizce yazılımı, kökün türü, açıklaması ve bir 
örneği tabloda yer almıştır. Benzer şekilde Türkçe köklerin yer aldığı tablo ise “t_roo-
ts” olarak adlandırılmış İngilizce eşdeğeri gibi tasarlanmıştır. Son olarak da İngilizce ve 
Türkçe köklerin eşleştirilmesi de “roots” olarak adlandırılan tablo içerisinde gerçekleşti-
rilmiştir. Örnek olarak, “e-roots” tablosu içerisinde yer alan “advance” kökü ve “t_roots” 
içerisinde yer alan “ilerle” kökü eşleşleştirilerek “roots” tablosu içerisine yazılmıştır. Ek 
olarak, Şekil 3’ de gösterildiği gibi Türkçe ve İngilizce eklerin eşleştirilmesinin yapılabil-
mesi için üç tablo oluşturulmuştur. Görüldüğü gibi “e-affixes” olarak adlandırılan tablo 
İngilizcede yer alan ekleri içermekte olup bu eklerin sözcük türünde yaptığı etkide veril-
miştir. Örneğin, İngilizcede kullanılan “ion”  eylem olarak kullanılmakta olan köklerin 
türlerini ad olarak değiştirdiği için tabloda yer alan “a_from” sütünuna eylem (yani 4 
rakamı) ve “e_to” sütununa ise ad (yani 1 rakamı) girilmiştir.  

Şekil 3. Kökler için Tabloların Oluşturulması

Algoritma Yazılımı

İngilizcede veya Türkçedeki herhangi bir sözcüğünün diğer dilde karşılığının bulunabil-
mesi için öncelikle sözcüğün tamamı maksimum eşleme (maximum match) algoritması 
ile veri tabanın da aranmaktadır. Söz konusu veri tabanında yer alan sözcükler kök ha-
linde olacakları için herhangi bir biçimsel ayrıştırma uygulanmaz. Çünkü bu sözcükler 
ek almamış ve kök halindedirler. Eğer sözcük veri tabanı içerisinde yer almıyorsa her 
seferinde sözcüğün sağından bir harf atılarak sözcüğün kalan kısmı veri tabanı içerisinde 
tekrar aranır. 

Bu işlem sözcük kökü bulunana kadar devam edilir. Sözcük tek harf olarak kaldığında 
(veya “0”) sözcüğün hatalı yazıldığı varsayılır. Benzer şekilde sözcük bulunduktan sonra 
aynı algoritma ekler içinde uygulanır.  Eklerin uzunluğu sıfır olana kadar bu işlem de-
vam ettirilir. 
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Eşleştirme Uygulaması

İngilizce veya Türkçe herhangi bir yapım eki almış veya almamış bir sözcüğün eşleştiril-
mesi için HTML, CSS, PHP ve MYSQL ile Şekil 4’de gösterildiği gibi bir web uygula-
ması hazırlanmıştır. Bu uygulamanın çalışabilmesi için öncelikle HTML ile bir kullanıcı 
ara yüzü oluşturularak bir sözcüğün Türkçe veya İngilizce karşılığının bulunmasının 
sağlanması gerekmektedir. 

Şekil 4. Eşleştir Uygulaması

Görüldüğü gibi arama çubuğuna İngilizce veya Türkçe herhangi bir sözcük girildiği 
zaman öncelikle sözcüğün kökü ve eklerin veri tabanında sorgulanması sağlanacaktır.  
Sorgulama sonucunun doğru olması durumunda kök ve eklerin eşleştirilmesi yapıla-
caktır.  Örnek olarak “sense” sözcüğünün eşleştirme uygulaması Tablo  10’da verilmiştir. 
Görüldüğü gibi “conduct” ve “sense” sözcüğü “Or” eki ile türetilerek ad yapıldığı zaman 
Türkçede de aynı ek ile eşleştirilir. Bu nedenle “sensor” ve “conductor” sözcükleri Türk-
çeye “duyucu” ve “iletici” olarak çevrilmiştir. Bu ekler İngiliz ve Türkçe kök eşleştirilmesi 
yapılmış herhangi bir sözcüğe de uygulanabilir. 

Sıra İngilizce Biçimler Türkçe Biçimler İngilizce Biçimler Türkçe Biçimler

1 sense- Duy- Conduct- İlet-
2 sense-ity-ive-ity Duy-ar-lı-lık - -
3 sense-ity-ive Duy-ar-lı - -
4 - - Conduct-ive-ity İlet-ken-lik
5 - - Conduct-ive İlet-ken
6 sense-ity-ive-ity-s Duy-ar-lı-lık-lar - -
7 sense-or Duy-ucu Conduct-or İlet-ici
8 sense-or-s Duy-ucu-lar Conduct-or-s İlet-ici-ler
9 sense-ing Duy-ma Conduct-ing İlet-me
10 sense-(e)d Duy-muş Conduct-(e)d İlet-miş
11 Sense-ory Duy-sal - -
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12 Sense-ity-ize Duy-ar-laş - -
13 - - Conduct-ion İlet-im
14 - - Conduct-ance İlet-geç

Tablo 10. Kök ve Eklerin  Eşleştirilmesi

Sonuç

Türkçe üzerindeki yabancı kökenli sözcüklerin olumsuzu etkilerini azaltmak için bu 
çalışmanın Türkçenin yapım ve çekim eklerinin kullanılması ile terim türetme algorit-
malarına yeni bir yaklaşım getirmektir.  Yabancı kökenli sözcüklerin olumsuz etkileri 
özellikle bilgisayar, elektrik ve elektronik alanlarında gözlenmekte olduğu için çalışma-
mızın ne kadar verimli olduğunu göstermek için  mikroelektronik devreleri örnek çalış-
ma olarak seçilmiştir. 

Araştırma bulgularımız şu sonuçları vurgulamaktadır. Türkçenin dil özellikleri ve söz 
dağarcığının doğru bir şekilde kullanılması durumunda Sedra ve Smith’in 1489 sayfalık 
“Mikroelektronik Devreler” ve Razavinin 932 sayfalık “Mikroelektroniğin Temelleri” 
çalışmaları sadece bir tuşa basarak doğru bir şekilde Türkçeye aktarılabilir. Türkçedeki 
yapım ekleri günümüzde sadece isim-isim, isim-eylem, eylem-isim ve eylem-eylem ola-
rak sınıflandırılmaktadır. Yaptığımız çalışmada eklerin görevlerinin ayrıntılı olarak ve-
rilmesi gerekmektedir. Bunun için ekler sadece üst saydığımız gibi değil ad-ad, ad-sıfat, 
ad-zarf, eylem-ad, eylem-sıfat, eylem-zarf vb. şekilde ayrıntılı olarak verilmelidir. Aslan 
(2017) ve Şerifoğlu (2015) tarafından yapılan çalışmalarda adları sıfat yapan eklerin 
durumları üzerine çalışılmıştır. Bu çalışmaların artırılması ve Türkçe üzerinde yapılan 
biçim bilimsel çalışmaların sayısı artırılmalıdır. Günümüzde yapılan çeviri çalışmala-
rında büyük bir tutarsızlık vardır. Örneğin, İngilizce yer alan “education”, “interaction” 
ve “abbreviation” sözcükleri Türkçeye çoğunlukla “öğretim”, “etkileşim” ve “kısaltma” 
olarak çevrilmektedir. Çevrilen sözcüklerde aynı yapım eki kullanılmasına rağmen çe-
viride farklı yapım ekleri kullanılmıştır. Bu tutarlı ve bilimsel bir çeviri için “abbrevia-
tion” sözcüğü Türkçeye “kısaltma” olarak değil “kısaltım” olarak çevrilmelidir. Benzer 
şekilde “educating”, “interacting”, “abbreviating” sözcükleri ise “öğretme”, “etkileşme” 
ve “kısaltma” olarak çevrilerek tutarlı olunmalıdır. Türkçede yabancı dillerin olumsuz 
etkilerinin görülmesinin en önemli nedenlerinden biri yabancı sözcüklerin ödünç olarak 
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alınması ve iade edilmemesidir. Özellikle biyoloji, tıb, elektronik, vb. alanlarda yaban-
cılaşma oldukça yoğun olarak görünmektedir. Önerdiğimiz yaklaşım ile sadece İngiliz-
cedeki hazır da kullanılan sözcükler değil doğmamış sözcüklerin bile Türkçe karşılıkları 
hazır olacaktır. 

Kaynakça

Akaslan, D., Salur, M.U., Tenekeci, M.E., Gümüşçü, A. (2015). Designing a relational 
database to alleviate the impacts of foreign words on the Turkish Language. 
International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (2), 516-
525.

Aslan, Ö., 2017. Addan Sıfat Yapan Eklerin Anlamsal İşlevlerinin belirlenmesi. Ulusla-
rarası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(2), pp. 734-748.

Blackwood, G., Gispert, A. D., Brunning, J. & Byrne, W., 2009. Large-Scale Statistical 
Machine Translation with Weighted Finite State Transcuders. Post-procee-
dings of the 7th International , s.n.

Demir, N., Yılmaz, E. & Gencan, T. N., 2011. Türkçe Biçim Bilgisi. Eskişehir: Anadolu 
Üniversitesi.

Razavi, B., 2014. Fundamentals of Microelectronics. 2. ed. Danvers: John Wiley & 
Sons.

Sedra, A. S. & Smith, K. C., 2015. Microelectronic Circuits. 7. ed. New York: Oxford 
University Press.

Sapir, E. (1921). Language: An Introduction to the Study of Speech. New York: Har-
court, Brace.

Şerifoğlu, Y., 2015. Türkiye Türkçesinde İsimleri Sıfat Yapan Eklerin Durumları Üze-
rine Bir İnceleme ve Yeni bir Terim Önerisi. Uluslararası Dil, Edebiyat ve 
Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 3(6), pp. 71-78.

Slobin, D. I., & Zimmer, K. (1986). Introduction. In D. I. Slobin, & K. Zimmer 
(Eds.), Studies in Turkish Language (pp. 1-). Amsterdam/Philadelphia: John 
Benjamins Publishing Company.



CURRENT DEBATES IN LINGUISTICS & LITERATURE

Şenel Gerçek, Umut Balcı

165

Tekten, T. (2009). Türk Dilindeki Yabancı Kelimelerin Türkçe Öğretimine Etkileri. 1st 
International Symposium on Sustainable Development. Sarajevo, Bosnia 
and Herzegovina.

Temur, T., & Vuruş, N. (2009). An Analysis About The Use Of Turkish On The In-
ternet Environment. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
12(22), 232-244.

Yiğit, M. S., & Karaduman, A. (2011). Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Bilgi-
sayar Terimlerini Türkçe Olarak Kullanmaya İlişkin Görüşleri. International 
Journal of Social and Economic Sciences, 1(1), 15-23.



 

 

166

MİKROELEKTRONİKTE KULLANILAN YABANCI KÖKENLİ TERİMLERİN TÜRKÇE ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİNİN AZALTILMASI İÇİN TERİM TÜRETME ALGORİTMALARINA YENİ BİR YAKLAŞIM

 



CURRENT DEBATES IN LINGUISTICS & LITERATURE

Şenel Gerçek, Umut Balcı

167



168

10
OSMANLI ŞİİRİNDE HADDİ AŞAN 
BİR EYLEM: SEVGİLİYE ÖYKÜNME VE 
CEZALARI

AN ACTION CROSSING THE LINE IN 
OTTOMAN POETRY: IMITATING THE 
BELOVER AND PUNISHMENTS
Gülçin Tanrıbuyurdu

Özet

Osmanlı şiirinin ana temi olarak farklı şâirlerin dizelerinde asırlarca terennüm edilen “aşk”, mecburi 
bir duygu olarak bu edebiyatın mutlak benimsenmesi gerekenler listesinin başında yer alır. Geleneğin 
belirlediği bu duygu hali yine aynı geleneğin belirlediği formda, bu edebiyatın aslî tipleri olan “âşık” 
ve “sevgili”nin şahsında temsil edilir. Bu ilişki örüntüsünde, aşkı uğruna her türlü ıstıraba katlanarak 
hasret ve ayrılık acısıyla günlerini geçiren âşık, duygusal durumun aktif yönünü temsil eder. Aşığın 
temel misyonu, sevgiliye giden yolda canını hiçe sayarak ona koşulsuz bir sadakatle bağlanmaktır. Söz 
konusu örüntünün diğer tarafında ise tepeden tırnağa tüm hususiyetleri önceden belirlenmiş ve idealize 
edilmiş sevgili yer alır. Sevgili, aktif olarak aşka katılmadığı için edilgen konumda olsa da “aşk uyan-
dıran”, “aşka sebep olan” olarak her daim ön planda ve sonsuz kıymettedir. Ona benzemek kimsenin 
haddi değildir. Şiir metinlerinde sevgilinin çoğunlukla hükümdar konumunda vasıflandırılması da 
ona uzanacak el ve dokunacak her türlü sözü cezalandırmayı gerekli kılar. Âşık kisvesine bürünmüş 
şâirlere göre; sevgiliye benzemeye çalışmak, herhangi bir yönden ona benzediğini söylemek ya da ima 
etmek haddini bilmezliktir ve en büyük suçlardan biri olarak mutlaka cezalandırmayı gerektirir. Bu 
çalışmada, farklı yüzyıllardan seçilmiş örnek beyitler ışığında, idealize edilmiş kusursuz güzellikteki 
sevgiliye “öykünmek” yani ona “benzemeye çalışmanın” hangi yönleriyle suç teşkil ettiği ve hangi cezala-
rı gerektirdiği tespit edilecek, bu suç ve cezaların Osmanlı ceza hukukundaki karşılıkları ve toplumsal 
izdüşümü değerlendirilecektir. 
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Abstract

 “Love” that has gently been sung for centuries in verses of different poets as the main theme of the 
Ottoman Poetry has the leading place in the list of elements that must absolutely be adopted by this 
literature as a compulsory emotion. This emotional mood determined by the traditions is represented in 
the form determined by the same tradition, in the person of “Lover” and “Beloved”, the key characters 
of this literature. In this pattern of relation, the lover who endures all pains for the sake of his/her love 
and spends days in longing and separation grief represents the active aspect of the emotional mood. The 
essential mission of the lover is to be attached to the beloved with an unconditional loyalty putting his/
her life at stake on the path to the beloved. On the other side of the said pattern, there is a beloved 
one who was idealized and whose all characteristics from head to foot were specified beforehand. The 
beloved is always in the foreground as the one “Building Love” and “Leading To Love” and has infinite 
value even though he/she is in passive position because she has not taken part in the love actively. No-
body can presume to liken to him/her. Qualifying mostly the beloved as in the ruler position in the verses 
of poems necessitates to punish any and all hands reaching and words touching to him/her. According 
to the poets who wrap themselves in the Lover, it is presumption to try to liken to the beloved and to say 
or imply that he/she looks like him/her in any aspect and it requires to absolutely punish as one of the 
major offenses. In this study, in the light of exemplary couplets selected from different centuries, it will be 
identified in which aspects “imitating”, namely “trying to liken to” to the beloved who has the idealized 
and perfect beauty constitutes a crime and which punishments are required, and the equivalents and 
social projection of these crimes and punishments in the ottoman criminal law. 

Giriş

Bütün Doğu toplumlarında olduğu gibi Osmanlı toplumunda da “aşk” bir yaşam şekli 
olarak benimsenmiş ve hayatın merkezine dâhil edilmiştir. Kâinatın yaratılış sebebinin 
“aşk” olduğu düşüncesinden hareketle, bu duygu halinin insanoğlunu olgunlaştırdığı 
ve kişiyi her yönüyle donatan bir mektep olduğu kabul edilmiştir. Büyük ölçüde cin-
sellikten arındırılmış aşkın duygu hali, var olan her şeyi aşkla izaha muktedir bir felsefe 
ve edebiyatın zeminini oluştururken aşkın çepeçevre kuşattığı bir yaşam alanında aşkı 
benimseyiş, kabul ediş ve halden hale geçişin yarattığı psikolojik durum Osmanlı edebi-
yatının merkezine de aşkı koymuştur. İslami kültürün ayrılmaz bir parçası olan tasavvu-
fun, Osmanlı toplumunda ve kültürel hayatında da yadsınamaz bir rol üstlenmesi, aşk 
olgusunun İslami kültürde geçirdiği süreçlerin edebi eserlere yansımasını beraberinde 
getirmiştir. Zira tasavvufi ve edebi kültürde yaratılışın özünü teşkil ettiği ifade edilen 
“aşk”, hakiki sevgiliye ulaşma yolunda yegâne araç olarak benimsenmiştir. 
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Büyük ölçüde, yukarıda kısaca sözü edilen dini-tasavvufi kültürden beslenen Osman-
lı şiirinin ana temi olarak farklı şâirlerin dizelerinde asırlarca terennüm edilen “aşk”, 
âşıklığın edebi eksendeki gereklerini yerine getirebilmek üzere bu edebiyatın mutlak 
benimsenmesi gerekenler listesinin başında yer alır. Geleneğin belirlediği bu duygu hali 
yine aynı geleneğin belirlediği formda, bu edebiyatın aslî tipleri olan “âşık” ve “sevgili” 
şahsında temsil edilir. Sevgilinin aşkıyla deli divane olmuş, dünyaya ait her şeyden el 
etek çekmiş, sevdiği dışındaki her şeyle bağlantısını kesmiş, yakası paçası dağılmış, vü-
cudunda yaralar açılmış, sararmış solmuş biçare âşık, vuslat beklentisi olmayan her daim 
dert ve çilenin eşiğinde bir tip olarak şiir metinlerinde boy gösterir. Klişeleşmiş anlam ve 
yapılar ardında, tepeden tırnağa tüm hususiyetleri önceden belirlenmiş sevgili ise güzel-
liğinin zirvesindedir. Sevgili; lal dudakları, servi boyu, gonca ağzı, gül yanakları, sünbül 
saçları, şehla gözleri, keskin ve öldürücü bakışlarıyla artmayan, eksilmeyen dolayısıyla 
değişmeyen bir güzelliği temsil eder. 

Ahmet Atilla Şentürk, “Osmanlı şiirinin tipik özelliklerinden birinin de Allah, peygam-
ber, zamanın padişahı, kendisine değer verilen büyük bir insan yahut karşı cinsten bir 
sevgiliye varıncaya kadar genişleyebilen, hüviyeti meçhul, daha doğrusu herkese ve her 
meşrebe göre değişebilen bir sevgili yelpazesini aynı anda oluşturabilmesi” olduğunu 
ifade eder (Şentürk, 2007: 363). Bu bağlamda, söz konusu duygu hali kimin şahsında 
yaşanıyor olursa olsun aslında çıkış noktası tek hakikat olan yaratıcıya duyulan aşkın 
yansımasından öte bir şey değildir. Tam da bu noktada klâsik edebiyatın merkezine aşkı 
koyan zihniyet, âşığın sevgiliye bağlılığını aşkın duygusal bir temele dayandırır. Aşkın 
karşı konulamaz ve hükmedilemez bu hali aşığı aktif kılar. Aşkın hareket ibresi hep 
âşıktan yana durmadan döner. Âşık, aşk yolunda ne kadar etkin ve hareketli ise sevgili 
aldırmayan, görmezden gelen, karşılık vermeyen tavrıyla bir o kadar hareketsiz ve pasif-
tir. O, sadece aşkı başlatan, aşk uyandıran, aşka sebep olan konumundadır (Andrews, 
2009:116-119). Âşık rolüne bürünmüş şâirler için sevgilinin bu edilgen hali şikâyet 
vesilesi ya da isyan sebebi değildir. Zira bu, aşkı daha da yücelten bir durumdur.

Yaşanan aşkın niteliği ve hüviyeti ne olursa olsun sevilen varlık tektir, biriciktir ve sonsuz 
kıymettedir. Sevgili kimseye benzemediği gibi kimse de ona benzeyemez. Ona benze-
meye çalışmak, benzediğini söylemek hadsizlik, edepsizlik ve kendini bilmezliktir. Bu 
bağlamda, âşıklık kisvesine bürünmüş şahıslar için aşkında sâdık olma şiârı, koşulsuz 
şartsız itaat ve boyun eğişi gerektirdiği kadar sevileni canı pahasına her daim korumayı 
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da gerektirir. Sevilene uzanacak bir el, dokunacak bir söz mutlak surette cezalandırılma-
lıdır ki bu noktada cezayı gerektiren en mühim hallerden biri de klâsik şiirimizde sıklıkla 
söz konusu edilen “sevgiliye öykünme” eylemidir. 

Sözlükte, “birinin yaptığı gibi yapmak, birine veya bir şeye benzemeye çalışmak, taklit 
etmek” anlamına gelen öykünme, klâsik şiirimizde sevgili ekseninde söz konusu edilir. 
Sevgilinin türlü güzellik unsurlarına benzemeye çalışan, onu taklit edenler hor görülür, 
eleştirilir ve cezalandırılır. Tek suçu, kusursuz güzellikteki sevgiliye benzemeye çalışmak 
ya da onu taklit etmeye çalışmak olan şey ya da kişi toplum nazarında mahkûm edilir. 
Bunun da çıkış noktası, şiirde sözü edilen aşkın temelinde, mistik bağlamda Allah’a yani 
yaratıcıya duyulan aşk olduğu gerçeğidir. Öyle ki, bu fikrî zemin üzerine inşa edilen bir 
beyitte sevgiliye öykünenlerin dinden çıkıp, kâfir olacağı açıca zikredilir. Beyitte gonca, 
sevgilinin gözüne öykünen nergisin, bu hareketinden dolayı kâfir olduğuna şahadet par-
mağını kaldırarak şahitlik1 eder. 

Kâfir oldı diyü nergis gözüne öykünüben 
Kaldurur barmağını getürür îmân gonca  
Şem‘î Dîv. g.159/3 

Zira Allah’ın zatında, sıfatlarında ve işlerinde ortağı, benzeri yoktur. Hal böyle olunca, 
şekil bakımından sevgilinin kaşını taklit eden yeni ayın yaptığı boş bir hayal kurmaktan 
öte bir şey değildir. Beyitte kullanılan “kec” (eğri) sözcüğü, yeni ayın (hilal) kavisli yapı-
sından kaynaklanan doğal eğriliğine işaret etmenin yanı sıra sevgiliye öykünme halinin 
çarpık bir düşünce olduğunu anlatmak üzere özellikle seçilmiştir. 

Kaşuña öykünmek istedi hilâl 
‘Akl didi zi-hayâl ü fikr-i kec 
Ahmedî Div. g.103/3 

Şâirlerin nazarında sevgiliye öykünenler hayâdan yoksun, utanmaz kimselerdir. Ahmedî, 
ceylanın göbeğinden elde edilen miskin, sevgilinin saçına öykündüğünü söylemekte ve 
hadsiz davranışı için onu elden ele gezen kara yüzlü bir levent olarak tanımlamaktadır. 

1  Teşehhüd,	şahadet	kelimesini	söylemek,	şahadet	talep	etmek	anlamına	gelen	dini	bir	kavram	olup,	
namazın	her	oturuşunda	Ettahıyyâtü	duasını	okumak	veya	bunu	okuyacak	kadar	oturmak	demektir.	
Namazın	ilk	ve	son	oturuşlarında Tahiyyât	suresi okunurken	“lâ	ilâhe”	denince	sağ	elin	şehadet	
parmağını	kaldırıp,	“illallâh”	derken	de	indirilmesi	sünnettir.	Bu	sünnetin	hikmeti	ise,	Allah’tan	başka	
ilah	yoktur	sözüne	şahitlik	etmektir. 
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Miskin siyah renginin özellikle vurgulandığı beyitte, mecazen “utanmaz, ahlaksız” an-
lamlarına gelen “yüzü kara” ifadesi özellikle seçilmiştir. Pakalın’ın verdiği bilgiye göre 
levent; eskiden bahriyede kullanılan askerlerin bir nevine verilen ad olup, Farsça serbest 
tavır ve hareketle geçinen, tembel, işsiz, zendost, ayyaş ve kabadayı manalarına gelmek-
tedir (1993: 358). Burhan-ı Katı’da ise kalbinde Allah korkusu olmayan utanmaz, kor-
kusuz ve pervasız kimseler olarak tanımlanmaktadır (2000:130).  Bu bağlamda rengi-
nin siyahlığı ve güzel kokusu yönüyle sevgilinin saçına öykünen miskin, kara yüzlü bir 
levent olarak sunulmasında “elden ele” gezmek ifadesinin kullanımı, levendin yukarıda 
zikredilen serbest tavırlı, zendost, ayyaş manaları göz önünde tutulduğunda daha da iyi 
anlaşılmaktadır. 

Öykünür zülfine yâruñ varur elden ele misk 
Görmedüm ancılayın dahı yüzi kara levend 
Ahmedî Div. g.14/2 

Sevgiliye öykünmenin arsızlık ve yüzsüzlük olduğunu ifade eden bir diğer beyitte, bu 
eylemin muhatabı aynadır. Aynanın bu arsızlığının nedeni, sürekli ayna karşısına geçe-
rek güzelliğini seyreden sevgilinin bu tutumundan yüz bulup şımarmasıdır. Şâir, hem 
sevgilinin aynaya bakma halini anlatmak hem de aynanın bu arsızlığının sebebini vurgu-
lamak üzere “yüz vermek” ifadesini seçmiştir. Sevgili, aynanın karşısına geçip güzelliğini 
seyrederken aslında aynaya her daim yüzünü göstermekte, ayna da olması gerektiği gibi 
karşıda gördüğünü yansıtmaktadır. Aynanın bu son derece doğal, karşıda görüneni yan-
sıtma hali, onun camdan mamul sert yapısını anlatmak üzere beyitin ikinci mısraında 
kullanılan “yüzü pek” ifadesi ile birleşince aynayı sevgilinin güzelliğini taklide götüren 
bir utanmazlığa büründürmektedir. Öyle anlaşılmaktadır ki şâir, sevgilinin güzelliğini 
vurgulamak ve onu koruma psikolojisiyle aynanın karşısında görüneni aynen yansıtması 
kadar doğal bir hali bile bambaşka bir kurguyla ifade etmiştir. 

Yüz virürsin anuñ içün öykünür ruhsâruña 
Olmaya âyîne gibi ‘âlem içre yüzi pek  ENMN Naz. 2412/4
Sevgiliye öykünenler utanmaz oldukları kadar kibirli,
Lâle yüzüñe öykünür imiş senüñ meger 
Niçelerüñ başın yile virüp durur gurûr
Ahmedi Div. g.195/2 
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(Lale, meğerse senin yüzüne öykünüyormuş; bu (yersiz) gurur nicelerini yok etti (haberi 
yok)!)

ya da ahmaktırlar.

Boyuña öykünürmiş serv işitdüm 
Bilürem kim tavîli olur ahmak ENMN Naz. 2361/3

(Servi ağacının, (senin) boyuna öykündüğünü duydum; uzun boylular ahmak olur, bi-
lirim. 

Sevgiliye öykünen dile düşer, adı kötüye çıkar;
Meclisde cân-fezâ lebüñe öykünüp şarâb
Dillere düşdi göz göre çekdürdi adını 
Revânî Div. g.438/2 

(Şarap, mecliste senin cana can katan dudağına öykünüp, göz göre göre dile düşüp adını 
kötüye çıkardı.)

Sevgiliye öykünenlerin bu kendini bilmez hal ve tavırları şâirlerin nazarında son derece 
gülünçtür. 

Öykündügini cilveñe tâvûs işidüp 
Kebk-i hırâm hande ider kahkahâ-y-ıla ENMN Naz.4709/2

(Ey sevgili!) Keklik, tavus kuşunun senin salınışına öykündüğünü işitip ona kahkahayla 
güldü.) 

Bu öykünme hali klâsik şiirimizde her zaman tebessümle karşılanmaz. Sevgiliye öykün-
menin suç teşkil edip ceza gerektirdiği haller klâsik şiirin lirik söylemi ve estetik imajla-
rın oluşturduğu klişe yapıların ardında Osmanlı ceza hukukuna dair zengin bir birikime 
de işaret eder. Osmanlı sosyal yaşamı ve hayat anlayışında yeri olan yergi ve cezalandır-
ma şekilleri bu vesileyle söz konusu edilir. 

Sevgiliye koşulsuz bağlılık ve onu her durum ve şartta koruma mücadelesinin, sevgiliye 
öykünenlere biçtiği cezalara geçmeden önce Osmanlı hukuk sisteminden kısaca bah-
setmek yerinde olacaktır. Şer’î ve Örfî hukuk olmak üzere iki temel hukuk sisteminin 
şekillendirdiği Osmanlı hukuku, bir yanda Kur’an, sünnet, icma ve kıyas üzerine otu-
ran Şer’î hukuk diğer yanda siyasi otoritenin sınırlı yasama yetkisi çerçevesinde gelişen 
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Örfî hukuk temelleri üzerine kurulu bir hukuk sistemidir (Yurtseven-Şahin, 2016:163). 
Şer’î hukukun esaslarına aykırı olmamak kaydıyla törelere uygun olarak belirlenen örfî 
hukuk kurallarının ortaya çıkışı ile iki hukuk sisteminin birleşimini ifade eden eşsiz bir 
Osmanlı-Hanefi hukuku oluşmuştur. Zira bu sistemler birbiriyle çatışan değil, büyük 
bir coğrafyayı, farklı dinler ve milletlerden oluşan bir toplumu idare etme çabasındaki 
imparatorluğun çatısı altındaki tüm unsurları birleştirici sistemlerdir. Dolayısıyla Os-
manlı hukuku, şeriat ve özellikle de erken dönemlerde şeriatın ele almadığı alanları ta-
mamlayan örf ve fermanlardan oluşan kanunların uyumlu bir birleşimidir (Obaldia, 
2014:3). Osmanlı ceza hukukunda şahsa, mala, şerefe, devlete, dine, kamu barışı ve 
huzuruna, ahlaka ve namusa karşı işlenen suçlar, suçun niteliği ve şiddetine göre had, 
kısas, diyet ve ta’zir adı verilen cezalarla karşılığını bulmuştur. Bu cezalardan ta’zir; had, 
kısas ve diyetin dışında kalan suçlar için miktarı belirlenmemiş olan cezalar olup en 
hafifi azarlama, nasihat ve en şiddetlisi hapis ve sopa ile vurmak şeklinde olan bir cezalar 
grubudur (Tekin, 1995:1). Hatta bazı önemli suçlarda cezalar ölüme kadar varabilir ki 
buna “siyaseten katl” adı verilir (Yurtseven, 2001:278). Ta’zir, hukuken sabit olmayan 
ve kamusal veya özel çıkarlara karşı işlenen, şeriatın bir ceza tayin etmediği her türlü 
suçu içine alabilen cezalardır. Bunlar sadece cezalandırıcı değil ıslah edici ve düzeltici 
bir yapıya sahip olduklarından ceza kişiselleştirilmiştir (Obaldia, 2014:35-36). Kısas ve 
diyetin tersine karar mekanizmasına verilen geniş yetki ceza kararlarının daha adil ve 
insancıl olmasını sağlamıştır. 

Sevgiliyi taklit etmenin ya da ona benzemeye çalışmanın sabit bir suç teşkil ettiği Os-
manlı şiirinde, şâirlerin bu suçun muhataplarına biçtikleri cezalar da yukarıda anılan 
ta’zir cezalarını kapsamaktadır. Bu bağlamda sevgiliye öykünenler, öykünmenin yönü ve 
şâirlerin nazarında bu eylemin gerektirdiği cezalar şöylece sıralanabilir:

Beddua Etmek

Osmanlı hukuk sisteminin önemli bir ayağını oluşturan ta’zir cezaları önceden belirlen-
meyip, suça, suçlunun durumuna, toplumun örf-âdetine ve sosyo-kültürel telakkilere 
göre belirlenmiştir. Cezanın uygulayıcıları suçun unsurlarına, ispat durumuna, suçlu-
nun kişiliğine ve verilen cezanın kendisini ne derece ıslah edeceğine dikkat etmişlerdir. 
Osmanlı ceza hukukuna dair kaynaklarda bu cezaların en hafifinin azarlama ve tembih 
olduğu ifade edilirken (Tekin, 1995:3) klâsik şiirde bu cezaların en hafifi öyle anlaşı-
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lıyor ki suçun muhatabına beddua etmektir. Kültürümüzde “karış, ilenç, kargış, ah” 
gibi sözcüklerle karşılanan beddualar, acı çeken, zor durumda kalan çaresiz kimsenin 
karşısındaki kişiye olan öfkesinin ve nefretinin ifadesidir. Aşağıda alıntılanan beyit çınar 
ağacının, lale gibi kırmızlı yanaklı sevgilinin uzun boyuna ve kusursuz endamına özenen 
servi ağacına beddua ettiğini söylemektedir. “Karış vermek” beddua etmek anlamında 
bir deyim olup beyitte kullanılan “karış” sözcüğü ayrıca çınar yaprağının el şekline ben-
zemesini de hatırlamak amacıyla ustaca kullanılmıştır.

Boyuña serv öykündükçe aña 
Karış virür çınâr ey lâle-ruhsâr 
Me‘âlî Div. g.224/4

Yüzüne Tükürmek

Sevgiliye öykünenler için biçilen cezalardan biri de Osmanlı’da ta’zir cezalarından biri 
olarak uygulanan kınama cezası dâhilinde değerlendirilebilecek olan suçlunun yüzü-
ne tükürerek hadsizliğini yüzüne vurma cezasıdır. Buradaki amaç, cezalandırılan kişiyi 
utandırarak ıslah etmek ve edeplendirmektir. “(Ey sevgili!) Güller utanmazlık edip senin 
yüzüne öykündü diye sabah rüzgârı yağmurla (onların) yüzlerine tükürdü” anlamındaki 
beyitte, hafif rüzgârlı ve yağmurlu bir bahar mevsimi tablosu içerisine yerleştirilen hayal, 
sevgilinin kırmızı ve güzel kokulu yanaklarına öykünen gülün, sabah rüzgârı tarafından 
yüzüne tükürülerek cezalandırılmasıdır. Bahar mevsimine dair son derece alışılagelmiş 
görsel bir imaj sunan gül yaprakları üzerine düşmüş yağmur taneleri, şâir tarafından 
hayâsızca işlenen bir suçun karşılığı olarak “yüze tükürme” eyleminin içerisine dâhil et-
miştir. Gülün, bilinen kırmızı rengi de sanki utancından ve cezalandırıldığından dolayı 
yüzü kızarmış tasavvuru oluşturmak üzere kullanılmıştır. 

Bî-hayâlık eyleyüp öykündügiçün haddüñe 
Güllerüñ bârân ile yüzine tükürdi sabâ  
Me‘âlî Div. g.17/2

Teşhir Etmek

Osmanlı döneminde uygulan ta’zir cezaları arasında önemli bir yeri olan bu ceza şekli, 
öncelikle işlenen suçun herkese duyurulmasını amaç edinir. Kaynakların verdiği bilgiye 
göre cezanın uygulama şekli ise; suçun muhatabının çarşı, pazar gibi toplumun her 
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kesiminden insanların bulunduğu kamusal alanlarda gezdirilerek suçu ilan edilmesi ya 
da yüzünün karaya boyanarak saçının kesilmesidir (Yakut, 2006: 29). Emrî Divanı’nda 
yer alan “Ay, yine sevgilinin yanağına öykünmüş olmalı ki, felek, onu yüzüne kara sürüp 
gezdirir” anlamındaki şu beyit tam da sözü edilen cezayı dile getirmektedir. Beyitteki 
suçlu, parlaklık ve güzellik yönünden sevgilinin yanağına öykünen aydır. Felek de bu 
suçundan dolayı, yüzüne kara sürüp onu halka teşhir etmektedir. Gök cismi olarak ayın 
yüzeyinde bulunan lekelerden yola çıkarak bu lekeleri ayın yüzüne çalınmış bir kara 
olarak hayal eden şâir, bu söylemle söz konusu ceza şekline gönderme yapmaktadır.  

Mâhuñ yüzine kara sürüp gezdürür felek 
Öykündi var ise yine yârun yanağına 
Emrî Div. g.426/3

Bu cezalandırma yöntemine işaret eden bir diğer beyitte ise suçlunun teşhir edildiği 
mekânlar olan çarşı ve pazarlar zikredilmektedir. Şâirin kurgusuna göre, Osmanlı çarşı-
larında satılan ürünlerinin en rağbet edilenlerinden biri olan ve rengi siyah olan miskin, 
pazara düşmesinin sebebi, sevgilinin mis kokulu saçlarına öykündüğü için cihan halkı-
nın onun yüzüne kara sürüp pazarda teşhir etmesidir. 

‘Anber saçuña öyküneli müşgi gezdürüp
Bâzâr içinde yüzine ‘âlem kara sürer  
Adnî Div. g.19/5

Osmanlı’da uygulanan teşhir cezalarından biri de özellikle dirhemden çalan çarşı esna-
fına uygulanan ve batılı seyyah Fresne-Canaye’nin de sözünü ettiği, suçluların boyun-
larına, üstüne birçok çıngırak takılmış bir tahta geçirilerek şehirde dolaştırılmasıdır. Bu 
cezalandırma şeklinde suçlu, yanında dört ya da beş cellâtla birlikte hem yürür hem de 
suçunu haykırır (Canaye, 2000:68). Çevresi haleler tarafından kuşatılmış ayın, sevgili-
nin yanağına öykünme suçunu işlediği için felek tarafından boynuna halka geçirilerek 
teşhir edilen bir suçluya benzetildiği şu beyit, bu uygulamaya işaret etmesi yönünden 
önemlidir. 

Hâle sanma cedvel-i sîmîn çeker etrâf-ı mâh 
Rûyuña öykündügiyçün boynına çarh urdı tavk  
Nâtıkî Div. g.258/2

Osmanlı şiir metinlerinden yansıyan bir diğer teşhir cezası ise suçluyu parmakla gös-
termektir. Gökyüzündeki ayın hilal şekli ile işaret parmağı arasındaki benzerlik üze-
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rine kurgulanan beyitte, sevgilinin parmağına öykünen hilal, halk arasında parmakla 
gösterilerek teşhir edilmeyle tehdit edilmektedir. Tehdit, Osmanlı’da uygulanan ta’zir 
cezalarından biridir ve ileride işlenmesi muhtemel bir suçu engellemeye yöneliktir (Ya-
kut, 2006:29). Ayrıca beyit, o dönem toplumunda ay hilal şeklini aldığında insanların 
birbirilerine parmakla işaret ederek ayın hilal şeklini göstermeleri hadisesine bir gönder-
me niteliğindedir. 

Mâh-ı nev gibi olursın halk-ârâ engüşt-nümâ 
Nâhun-ı dildâra öykünme iñende ey hilâl
Nisârî Div. g.153/4

(Ey hilal! Sevgilinin parmağına fazla öykünme; yoksa yeni ay gibi halk arasında parmak-
la gösterilirsin.)

Kulağını Çekmek

Suçluyu ıslah etmek, işlediği suçtan dolayı pişman duruma getirmek için uslanacağı 
düşünülen şahsa yönelik uygulamalardan olduğu anlaşılan bu ceza, ta’zir cezalarından 
nasihat başlığı altında değerlendirilebilir. Zira bu ceza, suçlunun dikkatini çekmek için 
verilen öğütten ibarettir (Yakut, 2006:28). Aşağıda sunulan beyitte, sevgilinin yanağına 
öykünen gülün kulağı çekilerek, kendisine nasihat edilmiştir. 

Gül ruhlaruña öykünür iñen seher şimâl 
Burup gülün kulağını hoş itdi gûşmâl ENMN Naz.2930/1
Yasaklamak / Men Etmek

Şarabın yasaklanması hadisesinin Osmanlı toplumunda özellikle de şâir zümresi arasın-
da hoş karşılanmadığı malumdur. Aslında şarabın yasaklanmasından duyduğu rahatsız-
lığı dile getiren Emrî, şarabın yasaklanmasının sebebi olarak, onun sevgilinin dudağına 
öykünmesini gösterir. Bu yasaklama hali, Osmanlı ta’zir cezalarından tecrid (terk) baş-
lığı altında değerlendirilebilir. Bu ceza, suçluyla ilişkiyi kesmek, onunla konuşmayı ve 
selamlaşmayı bırakmak şeklinde olup suçluya terk edilişin ve yalnızlığın işlediği suçtan 
kaynaklandığına dair ikazı da kapsar (Yakut, 2006:29). Kanuni Sultan Süleyman dev-
rinde şarap taşıyan gemilerin boğazdan geçişinin yasaklanması ve bunun sebep olduğu 
şaraptan uzaklaşma hali, sevgiliye öykünme suçu ve cezası şeklinde tasvir olunmuştur.
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Sakın öykünme diyü la‘l-i yâra
Yasağ oldı şarâb-ı hoş-güvâra 
Emrî Div. muk.410

 Sopa Cezası

Temel ta’zir cezalarından olup anında infaz edilen bir ceza şeklidir. Osmanlı toplumun-
da, ahlaki yapıyı bozmak ya da casusluk gibi suçlar ta’ziren sopa cezası ile cezalandırıl-
mıştır. Bu ceza, kamçı, kırbaç, sopa, çomak, ağaç ve değnekle uygulanmıştır (Tekin, 
1995:4-9). Klâsik şiirde, sopa cezasının farklı uygulamalarına yer verilmiştir. Bunlardan 
ilki, değnek ile vurarak suçlunun vücudunda yaralar açmaktır. Sevgilinin yüzüne öykü-
nen yasemin çiçeğinin, sabah rüzgârının değnekle vurması sonucu vücudunda gül gibi 
kırmızı yaralar açılması bu yüzdendir. 

Çün semen yüzüñe öykündi sabâ ol deñlü 
Çûb-ı ter urdı ki hep gülgül olupdur bedeni 
Adnî Div. k.12/5 

Suçluya el ile dövmek yani tokatlamak da yine klâsik şiirde bahsi geçen cezalardandır. 
Sevgilinin uzun boyuna ve endamına öykünen servi ağacının, çınarın sillesine maruz 
kalması bunu örneklendirmektedir. 

Kaddüñe öykündügiçün serve urmış silleler 
Ey boyı şimşâd var olsun çınâruñ elleri     
 Me‘âlî Div. g.127/6 

Sopa cezasının boyutunu daha da öteye götüren şâirler olmuştur. Sadece bir tokat ya da 
değnek sopası ile uslanmayanların dövülerek ağızları kanla doldurulmuştur. Klâsik şiirde 
“mîm” harfinin küçüklüğü itibarıyla sevgilinin ağzına teşbihi malumdur. Bu imajdan 
hareket eden şâir, hat sanatına ilişkin bazı terimleri kullanarak yazıda mîm harfinin or-
tasındaki küçük boşluğun kırmızı mürekkeple doldurulması hadisesini farklı bir açıdan 
okuyucuya sunmaktadır. Beyitte mîm harfi, sevgilinin ağzına öykündüğü için suçlanmış 
ve ceza olarak da ağzı kana bulanmıştır. 

Sürh ile tolma degül ağzuña öykündügiçün 
Mîmüñ erbâb-ı kalem itdiler ağzın tolu kan 
Emrî Div. g.379/4
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Hapis Cezası

Suçlunun ıslahı için özgürlüğünün kısıtlanması her dönem ve her toplumda uygulanan 
bir ceza şekli olmuştur. Osmanlı’da da ta’ziren uygulanan cezalardan biri olup bazen suç-
lunun pişmanlığı ve uslanmasıyla son bulup bazen de suçlunun ölümüne kadar devam 
etmiştir (Yakut, 2006:28). Kuyu ya da zindana atarak hapsetmek şeklinde uygulanan 
ceza, Osmanlı şiirinde de söz konusu edilmiştir. Emrî, anılan hapis cezasını sedefin içe-
risinde oluşan ve bir süre sonra sadeften dışarı çıkan inci hayali üzerinden anlatmıştır. 
Sevgilinin dişlerine öykünen inci, deniz tarafından cezalandırılmış ve sadef kuyusu içe-
risine hapsedilmiştir. 

Dişlerüñe yohsa öykündi mi lûlû-yi ‘Aden 
Bahr anı çâh-ı sadef içinde habs itmek neden 
Emri Dîv. g.366/1

Gümüş veya altından tel çeken sanatkârlar olarak anılan sîm-keşler, erimiş madeni dö-
küp tel yapmaya mahsus, delikli, hadde adı verilen bir alet kullanırlar. Aşağıya alıntıla-
nan ve bu hadde adı verilen aletin delikli yapısı üzerine kurgulanan beyit, beyazlık ve 
parlaklık yönünden sevgilinin sinesine öykünen gümüşü, cezanın muhatabı kılmıştır. 
Beyitteki hayal, sevgiliye öykünerek haddini aşan gümüşün, sim-keş ustaları tarafından 
delikten deliğe sokulması, yani zindana atılarak hapsedilmesidir. 

Bî-edeblik idüben sîneñe öykünmese sîm 
Sîm-keşler anı sokmazdı delikden delige 
Zâtî Div. g. 1351/2 

Recm

Osmanlı hukuk sisteminden klâsik şiire yansıyan cezalardan biri de recm (taşlama) ce-
zasıdır. Fasîhî’nin,  kapalı haldeki goncanın açılıp güle dönüşme hadisesi ekseninde bu 
cezaya işaret ettiği beyitte cezanın muhatabı goncadır. Gonca, sevgilinin yanağına öy-
kündüğü için felek de gökten yağdırdığı çiğ taneleriyle onu taşlamış ve parçalamıştır. 
Goncanın parçalanması hadisesi aslında goncanın açılıp güle dönüşmesi ve gülün yırtıl-
mış gibi görünen yapraklarından kinayedir. 
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Tâzeler sanma felek şebnemle berg-i gonceyi
Rûyuña öykündügiçün recm idüp eyler şikest 
Fasîhî Dîvânı g. 61/4

Vücudunun Bir Uzvunu Kesme 

Suçlunun bedenine yönelik cezalar grubundan olan bu cezalandırma şekli özellikle hır-
sızlık suçunu tekrarlayanlara yöneliktir. El, ayak, burun, kulak ve dil kesmek şeklinde 
uygulamaları bulunduğu bildirilen bu cezalandırma (Üçok, 1946:72), klâsik şiirde de 
söz konusu edilmiştir. Bu bağlamda, sevgilinin parlak yanağına öykünen mumun cezası 
burnunun kesilmesi, 

Şem‘-i meclis meger öykündi çerâg-ı ruhuña
Burnını kesdi siyâsetler idüp aña makas 
E. Ravzî Div. g.357/2

onun, uzun boyu ve kusursuz endamına öykünen servi ağacının cezası da bahçıvan ta-
rafından ayağının kesilmesidir.

Bâgbân kesdi ayağın bâğ içinde ey sanem 
Öykünelden kaddüñe serv-i sehî reftârda PBMK g.6381/2

Derisini Yüzmek

Suçlunun derisinin yüzülerek denize atılması da Osmanlı’da uygulanan ceza ve işkence 
şekillerinden biri olarak anılmaktadır. Nâtıkî Divânı’nda yer alan bir beyitte nergis, sev-
gilinin gözüne; gonca da lal dudağına öykündüğü için onların bu ceza ile cezalandırıl-
maları hükm olunmuştur. Cezayı infaz edecek olan da rüzgardır. Rüzgarın esiş şiddetine 
bağlı olarak çiçeklerin yapraklarını dökme hadisesi bu hayal üzerinden anlatılmıştır. 

Çeşmüñe nergis öykündi gonca la’l-i nâbuña 
Hükm olundı bâda kim sen bunlaruñ postını şoy 
Nâtıkî Div. g. 383/3

Yakmak /Dilini Yakmak

Kaynaklar, o dönem toplumunda özellikle ulema sınıfının siyaseten katli ile ilgili olarak, 
I. Bayezid’in fesat ve rüşvetle suçlanan kadıları bir evde toplayarak yakmak istediği an-
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cak sonra padişahın bu kararından vazgeçirildiğini bildirmektedir (Katgı, 2013:205). Bu 
bağlamda, klasik şiir metinlerinin de Osmanlı toplumunda suçluların vücutlarının ya 
da dillerinin yakılarak ıslah edilmelerine dair bir tecrübeyi barındırması dikkat çekicidir.  
Sevgilinin uzun boyuna öykünen çam fıstığı ağacının şehre getirilip ocakta yakılması,

Sanevber kaddine öykündi Emrî
Getürüp şehre yakdılar ocaga 
Emrî Div. g.483/5

ya da sevgilinin yanağına öykünen mumun dilinin yakılması bu yüzdendir. 

La’line öykündügiçün lâle ruhsârına şem’ 
Lâleye dağ urdılar şem’üñ zebânın yakdılar 
Mihrî H. Div. g.19/4 

Kafasını Kesmek 

Osmanlı ceza hukukunda padişah ve devlet otoritesine yönelik fiiller siyaseten katl adıy-
la anılan cezalandırmayı gerektiren hallerden kabul edilmiştir (Yurtseven, 2001:278). 
Bu cezalandırma şeklinde infaz eğer idam etme ya da boğdurma şeklinde gerçekleşmişse, 
ölünün başı muhakkak kesilmiş, suçlunun cezasını bulduğunu ilan etmek için kesilen 
baş teşhir edilmiştir (Katgı, 2013:195). Aşağıda sunulan beyitte, geceyi aydınlatan ay, 
sevgilinin güneş gibi aydınlık ve parlak yüzüne öykündüğü için kafası kesilerek ceza-
landırılmıştır. Hz. Muhammed’in ayetlerle2 de sabit olan parmağıyla gökteki ayı ikiye 
bölme mucizesine gönderme yapan beyit söz konusu cezalandırma şekline de dikkat 
çekmesi bakımından önemlidir. 

Öykündügiçün gün yüzüñe mâh-ı şeb-ârâ 
Başını anuñ itdi yed-i mu’ciz iki sak 
Zâtî Div. g.655/2

Asmak / Çengele Asmak

Bir ta’zir cezası olarak siyasen katl cezası adı altında, padişah hakkında ileri geri ve onu 
tahkir edici konuşmalar yapan kimseler rütbeleri ne olursa olsun idam edilmişlerdir. 

2 	Kamer	Suresi	(55/1-2):	“Kıyamet	saati	yaklaştı,	ay	yarıldı.	Bir	mucize	görseler	hemen	
yüz	çevirirler	ve	süregelen	bir	büyüdür	derler.”	(kuran.diyanet.gov.tr).
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Ayrıca üst üste hırsızlık yaparak bu fiili alışkanlık haline getirenler de aynı ceza ile ceza-
landırılmışlardır (Yurtseven, 2001:279). Necâtî, Osmanlı çarşılarında şekerlerin iplere 
asılarak sergilenmesi ve satılması hadisesi ekseninde sosyal ve iktisadi yaşama dair bir 
manzara sunduğu beyitinde, aynı zamanda bu ceza şekline de işaret etmektedir. Şeke-
ri idama götüren suç, sevgilinin tatlı dudaklarına öykünmesidir. Beyit, aynı zamanda, 
idam edilecek olan suçlunun çarşı, pazar gibi umuma açık alanlarda infaz edilerek teşhir 
edildiğini de göstermektir. 

Husrevâ şîrîn lebüñ öykündügiyçün sükkerüñ 
Asdılar bâzârda boynına urgan dakdılar 
Necâtî Div. g.183/3

Osmanlı’da cellâtlar tarafından infaz edilen bir başka ceza türü de çengele asma cezasıdır. 
Elleri ve ayakları bağlanmış halde palangalarla çekilip, bir insan boyundan daha yüksek 
kalın kalaslardan oluşan ve bu kalasların çeşitli yerlerinde bulunan çengellere asılan suç-
lular işkence ile idam edilmişlerdir. Bu ceza Osmanlı sosyal hayatına dair gözlemlerini 
yansıtan batılı seyyahlarca da söz konusu edilmiştir. Luıgı Bassano söz konusu izlenimini 
şöyle ifade etmektedir: “Astıkları noktada buğdayı biçmek için kullanılan fakat insan 
asmaya yetebilecek büyüklükte tırpan şeklinde üç tane kanca bulunuyor ve bu şekilde 
mahkûm, birkaç gün boyunca acılı bir şekilde asılı tutulmaktadır (2011:109). Klâsik 
Türk şiirinde rengi, kokusu ve kıvrımları yönüyle sevgilinin saçı ile benzerlik ilişkisi içe-
risinde sunulan sünbülün, sevgilinin mis kokan saçlarına öykündüğü için çengele asılma 
cezasına çarptırıldığını söyleyen şu beyitte sünbülün kıvrımlı yapısı ile çengel arasındaki 
şekilsel benzerlik göz ardı edilmemelidir. 

Şehâ anları cellâd-ı kazâ çengâle urmışdur 
Görüp öykündügini zülf-i müşk-âsâna sünbüller 
G. Âlî Div. g.412/2

Kafasından Dilini Çekmek

Osmanlı şiir metinlerinden öğrendiğimiz kadarıyla ıslahı mümkün olmayan suçlulara 
uygulanan işkencelerden biri de suçlunun kafasından dilini çekmektir. Rengi, kokusu 
ve boyunun eğriliğiyle şiir metinlerinde sıklıkla söz konusu edilen menekşe, sevgilinin 
saçlarına öykündüğü için böyle bir cezaya çarptırılmış görünmektedir. Dünyanın hâki-
mi, işlediği suçtan dolayı kafasından dilini çekip onu pazarda teşhir etmiştir. Menekşe, 
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yapısı itibarıyla kısa boylu ve taç yaprakları yere eğik bir çiçektir. Şâir, bu şekil benzerli-
ğinden yola çıkarak onu kafasından dili çekilmiş bir suçlu gibi hayal etmektedir. 

Benefşe zülfüñe öykündügiçün hâkimi dehrüñ 
Dilin bâzâr içinde gezdürüp çekdi kafasından 
Adnî Div. g.69/6 

Boynunu Kırmak

Ta’ziren uygulanan cezalardan biri olarak suçlunun bedenini yaralama ve suçlunun boy-
nunu kırma da yine klâsik şiirimizde menekşe ile sevgilinin saçları arasındaki benzerlik 
ilişkisi üzerinden ifade edilmiştir. Menekşenin yapısı itibarıyla boynunun eğri durması 
ve menekşenin koyu rengi üzerine kurgulanan beyitte, söz konusu çiçeğin boynundaki 
eğiklik sevgilinin saçına öykündüğü için boynunun kırılması, renginin koyuluğu da yine 
aynı suçtan dolayı sopa cezasına maruz kalıp vücudunda morluklar oluşması şeklinde 
izah edilmiştir. 

Öykündü zülf-i yâra anuñçün benefşenüñ 
Cismini gök gök idüben boynını burdılar 
Sun’î Div. g.38/3

Ağzını Kulaklarına Kadar Toprakla Doldurmak

Klâsik şiirde konu edilen bir diğer cezalandırma şekli ise suçlunun ağzını taş ya da top-
rak gibi sert bir maddeyle doldurmaktır. Öyle anlaşılmaktadır ki bu tür bir cezalandır-
ma, suçluyu nefes almak, yutkunmak ve konuşmaktan men edecek bir işkence çeşididir. 
Azmîzâde Hâletî’nin aşağıdaki beyitinde sevgilinin ağzına öykünen gonca, sabah rüzgarı 
tarafından ağzı kulaklarına kadar toprakla doldurularak cezalandırılmıştır. 

Öykündügin dehânuña gûş itdi goncenüñ 
Hâk eyledi kulagına dek agzını sabâ 
Azmî-zâde Haletî g. 28/3 

Zehirlemek

Siyaseten katl bahsinde, Osmanlı’da daha çok hanedan mensuplarının katline ilişkin 
olarak sözü edilen bir cezalandırma yöntemidir (Katgı, 2013:198). Bu ceza yöntemine 
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göndermede bulunan bir beyitte, dudakları şifa dağıtan sevgilinin yanaklarına öykü-
nen çiçeklerin sabah rüzgârı tarafından zehirlendiğinden söz edilmektedir. Sabahın ılık 
rüzgârıyla çiçek tozlarının etrafa yayılması hadisesini farklı bir kurguyla sunan şâir, bu 
yönüyle devrin ceza hukukuna dair bir birikime de işaret etmektedir. 

Lebi tiryâkler ruhsârına öykündüñüz deyu 
Girüp ezhâr arasına saçar bâd-ı sabâ zehri
Zâtî Div. g. 1772/6

Çeşitli Silahlarla Yaralama ve Öldürme

İslam devleti, hükümdarlarına, devlete zararlı oldukları kanısına vardıkları kimseleri öl-
dürebilmeleri yolunda bir hak tanımıştır ki, buna siyaseten katl denir. Siyaseten katlin 
infazında kullanılan araçlar kemend, urgan, kılıç, balta ya da pala olmakla birlikte infaz, 
suçlunun statüsüne göre asılmak, kılıçla kafasını kesmek, hançerle ya da ateşli silahlarla 
öldürülmek veya suda boğdurulmak şeklinde gerçekleştirilmiştir (Katgı, 2013:194). İn-
fazda kullanılan ok, hançer, tabanca gibi çeşitli silahlar klâsik şiirde de söz konusu edilir. 

Nihâl-i gül sana öykündügiyçün âh okın urdum 
 Degül gonca teninden taşra çıkdı kanlu peykânı 
Emrî Div. g.539/5

(Gül fidanı üzerinde görüneni gonca zannetme; sana öykündüğü için ona ahımın oku-
nu attım, o okun kanlı temreni de dışarı çıktı).

Kadd-i nigâra öykünür imiş utanmadın 
Serve tabanca urur ise yeridür çenâr
Âhî Div. g.33/1

(Servi, utanmadan sevgilinin boyuna öykünüyormuş; çınar tabanca çekip onu vursa 
yeridir.)   

İslam hukukunda cezaî sorumluluk gerektirmeyen kimi hallerin başında “delilik” göste-
rilir. Akıl ve idrakten yoksun, tam ve sürekli delilik halindeki kimseler davranışlarından 
sorumlu tutulamazlar ve kendilerine cezai yaptırım uygulanmaz (Esen, 2002: 35-36). 
Klâsik şiirimizde de sevgiliye öykünme suçunun mazur görülebileceği hal delilik halidir 
ve bu kişiler “kızıl deli” olarak adlandırılmışlardır. Şiirimizde deli, divane oluşuyla söz 
konusu edilen Mecnûn tiplemesi üzerinden konuyu ele alan bir beyitte, sevgilinin yana-
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ğına öykünen bir demet gül “kıpkızıl deli” olarak sunulmuştur. Gülün renginin kırmızı 
oluşu ve gül destesinin bir iple bağlanması durumu üzerine kurgulanan beyitte delilerin 
de zincirle bağlanmasına atıfta bulunulmuştur. 

Bağladı iller tutup bir kıpkızıl Mecnûn diyü 
Haddüñe öykündi çün gül-deste ey Leylâ-cemâl 
Ta’cizâde C. Çelebi Div. 

Sonuç

Osmanlı şiirinin manzum klişeler, estetik imajlar ve kalıplaşmış anlam ve yapılarının 
ardında son derece zengin ortak bir kültürel mirası bünyesinde barındırdığı muhakkak-
tır. Bütünüyle estetiğin emrinde olan bu edebiyat, aynı zamanda var oluşun ve kâinatın 
yaratılış sebebinin “aşk” olduğu üzerine yaslanan bir hayat anlayışının toplumsal bellek-
teki kültürel kodlarını sosyal yaşam manzaraları ile birleştirerek okuyucusuna sunmuş-
tur. Başrolün her daim sevgiliye verildiği bir kurguda hayatın tam da içinden yansıyan 
bu manzaralar klâsik şiir geleneğinin toplumsal gerçeklikle olan yadsınamaz bağını da 
ortaya koymuştur.

Sözü edilen toplumsal gerçekliğin son derece önemli bir boyutu da şüphesiz o toplum-
da uygulanan hukuk sistemi ve dolayısıyla bu sistemin gerektirdiği cezalardır. Yukarı-
da farklı yüzyıllarda yaşamış şâirlerin şiirlerinden sunulan örnek beyitler, Osmanlı şiir 
metinlerinin o dönem ceza hukuku ve cezalandırma şekilleriyle ilgili zengin bir vesika 
olduğunun kanıtıdır. Sözcük, imge, imaj ve mazmunlar sınırlı olsa da söz konusu edilen 
cezalandırma sahneleri okuyucunun gözünde canlanacak kadar ustaca resmedilmiştir. 
Sözcüklerle tablolaştırılan bu ceza sahnelerinin doku malzemesi aynı zamanda toplu-
mun çeşitli katmanlarını kapsayan bir yaşam yelpazesidir. 

Aşkın “mistik” bağlamdaki önemi ve sözü edilen sevgilinin hüviyeti ne olursa olsun 
sonunda bütün yolların “ilahi sevgiliye” çıkacak oluşu düşüncesi klâsik şiirde sevgiliyi 
tek, biricik dolayısıyla da benzersiz kılmıştır. Mistik yorumda ilahi sevgilinin zatında ve 
sıfatlarında benzeri olmaması vurgusundan beslenen bu düşünce, sevgiliye “benzeme” 
ve “onu taklit etme” halini en büyük suç olarak değerlendirmiştir. Şâirlerin “öykün-
mek” sözcüğü ile anlattıkları ve mutlak surette cezalandırmayı gerektiren bu hal, toplum 
nazarında haddi aşmanın, suç işlemenin ve günaha girmenin en büyük sebeplerinden 
bir sayılmıştır. Toplum nazarında mahkûm edilmekle kalmayan suçlu, en hafifi kınama 
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ve azar, en ağırı ölüm olan cezalar ile cezalandırılmıştır. Tüm bunlar da Osmanlı ceza 
sisteminin bir parçası olan ve had ya da kısas gerektirmeyen durumlarda uygulandığı bi-
linen ta’zir cezalarına dair hatrı sayılır bir birikime işaret etmesi bakımından son derece 
değerlidir. 
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11
GÜNEY AMERİKA MEHCER EDEBİYATI 
ŞAİRİ ŞÜKRULLAH EL-CURR

SOUTH AMERICAN MIGRATION 
LITERATURE POET  
SHUKRULLAH AL-JURR
Rukiye Aydemir

Özet

Mehcer edebiyatı, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kuzey ve Güney Amerika’ya göç eden Arap-
lar tarafından geliştirilmiştir. Şükrullah el-Curr, Mehcer edebiyatının Güney Amerika’daki en önemli 
temsilcileri arasında yer alır. Beyrut’ta dünyaya gelen el-Curr; şair, gazeteci ve nesir yazarıdır. Şair, 
1931 yılında Brezilya’ya ikinci kez yolculuğu esnasında İspanya’nın tarihi kültür mirasından çok 
etkilenerek Rio de Janerio’da Endülüsü’l-Cedîde adlı aylık bir dergi yayınlamış ve böylece edebi haya-
tına adım atmıştır. Şükrullah el-Curr, eserlerinde milli birlik ve beraberlik duygularını yerleştirmek 
için dil, tarih ve din gibi diğer faktörlerden ziyade en büyük rolü edebiyata yüklemiştir. Milliyetçilik 
ve ulusçuluk gibi sosyal konulara eserlerinde sıkça yer vermiş ve bu meseleleri insani ve idealist bir 
çerçevede ele almıştır. Karakterindeki duygusallık özelliğiyle ön plana çıkan el-Curr, aynı zamanda 
el-Minkâru’l-Ahmar adlı eserinde de görüldüğü gibi sert eleştiri üslubuna sahiptir. Söz konusu ça-
lışmamızda Mehcer edebiyatının Güney Amerika’daki önemli temsilcilerinden olan şairin çok yönlü 
edebi kişiliğini ve hayatını sunmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Şükrullah el-Curr, Mehcer Edebiyatı, Arap Edebiyatı.

Abstract

Mahjar literature has developed by Arabs who migrated to northern and southern America since the 
second half of the 19th century. Shukrullah al-Jurr is one of the most significant representatives of Mah-
jar literature. Al-Jurr, who was born in Beirut is a poet, a journalist and thereupon a prose writer. The 
poet got influenced by Spanish historic cultural heritage during the second migration to Brazil in 1931 
and published a monthly journal in Rio de Jenerio, which was named “Endulusu’l-Cedîde”. However, 
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he took the first step his literary life. Shukrullah Al-Jurr landed literature with importing of national 
unification and solidarity among language, history and religion factors. He mentioned social issues such 
as nationalism in literal his works and has dealt with them in a humanistic and idealistic framework. 
Al-Curr, who has the character of emotionalism in his character, also has a hard critique style as seen in 
his work al-Minkâr al-Ahmar. In this work we will try to present the versatile literary personality and 
life of the poet, one of the important representatives of Mahjar literature in South America.

Key words: Shukrullah al-Jurr, Mahjar Literature, Arabic Literature.

Giriş

XIX. yüzyılın son dönemi ve XX. yüzyılın başlarında, Arap edebiyatında büyük bir 
edebi hareket (Nahda) başlamıştır. Bu dönemlerde Suriye ve Lübnan’dan bir takım genç 
yetenekler siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı Kuzey ve Güney Amerika’ya göç et-
miştir. Ancak bu genç yetenekler, anavatanları ve ana dilleri Arapçaya karşı olan derin 
ilgilerini hiçbir zaman kaybetmemişlerdir. Vatanlarından uzak bu yabancı topraklarda 
Arap dili ve edebiyatının geliştirilmesi için edebi faaliyetlerde bulunmuşlar ve neticede 
Mehcer edebiyatı olarak bilinen bir edebi form üretmişlerdir. Bu anlamda Amerika’da 
ulusal geleneklerini ve dillerini korumaya çalışmak ve yabancı topraklarda daha yakın-
dan birleşmek amacıyla çeşitli gazete ve dergi kurmuşlardır. Öte yandan, Mehcer ede-
biyatının ünlü temsilcisi olan Halil Cibran tarafından yönetilen ilk Arap edebiyatı top-
lumu er-Râbitatu’l-kalemiyye 1920’de New York’ta kurulmuştur. el-Kalemiyye grubu 
yeni bir düşünceyle karakterize edilen ve yazarları şekillendiren en büyük Arap edebiyat 
topluluğu özelliğine sahiptir. Toplumun ilk üyeleri Mihail Nuayma, İlya Ebu Madi, 
Nasib Arida, Raşid Ayyub, Abdulmesih Haddad ve Nedrad Haddad olmuştur. 

Güney Amerika’da ise 1933 yılında Brezilya’nın Sao Paulo kentinde Şükrullah el-Curr 
önderliğinde el-Usbetu’l-Endülüsiyye grubu kurulmuştur. Endülüs edebiyatı Doğu ile 
Batı’nın birleşmesinden oluşmuş ve Doğu ile Batı’nın özelliklerini birleştirmiştir. el-Us-
betu’l-Endülüsiyye grubunun temel amacı Doğu’da Mehcer edebiyatını, Güney Ameri-
ka’da ise Doğu edebiyatını yaymak olmuştur. (Islam, 2014: 143-144) Öte yandan Ku-
zey Amerika’da kurulan er-Râbitatu’l-kalemiyye grubu klasik Arap edebiyatı geleneğinin 
önemi vurgularken el-Usbetu’l-Endülüsiyye grubu Arap edebiyatına yenilikler getirme 
düşüncesinde olmuştur. Endülüs grubu üyeleri şiire pek çok yenilik getirerek önem ve-
rirken nesir ikinci planda kalmıştır. 
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el-Usbetu’l-Endülüsiyye grubunun kurucusu ve Güney Amerika’daki Mehcer edebiya-
tının öne çıkan şairlerinden Şükrullah el-Curr, mizacı romantik bir şairdir. el- Curr’un 
eserlerinin çoğu toplumsal ve hisli vatan duygularını ihtiva etmiştir. 

Hayatı

Mehcer edebiyatı şairi, gazeteci ve nesir yazarı Şükrullah el-Curr, 1907 yılında Lüb-
nan’ın Kesrevan’a bağlı Yahşûş köyünde dünyaya geldi. İlk eğitimine Amcası Süleyman 
el-Curr’a ait köy okulunda başladı.  Ancak çok geçmeden I. Dünya Savaşı’nın başladığı 
yıl okulu kapandı ve ara verdiği eğitimine savaşın sona ermesiyle Beyrut’ta devam etti. 
(Dekkâk, 1973: 653)

1923 yılında kardeşi Akl el-Curr’un çağırması üzerine Brezilya’ya göç ederek 4 yıl boyun-
ca ticaretle meşgul olan amcasına yardım etti. Bir süre sonra vatanına ve ailesine olan öz-
leminden dolayı 1927 yılında Lübnan’a geri döndü. Şair, 1930 yılında ticareti bırakarak 
gazeteciliğe geçiş yaptı. (Zirikli, 1983:171) Öte yandan seyahatleri esnasında İspanya’da-
ki Arap kültür mirasından etkilenerek 1931’de Rio de Janerio’da Endülüsü’l-Cedîde adlı 
aylık dergi ve el-Hurriye adlı haftalık dergi yayınlamaya başladı. (Meisami, 1998:419) el-
Curr, Endülüsü’l-Cedîde adlı dergiyi Mehcer edebiyatını güçlendirmek, dini ve siyasi bir 
kimliğe bürünmeden Arap edebiyatına hizmet etmek ve bütün Arap âlemiyle irtibatını 
sağlamak, amacıyla kurdu. (Jafaroy, 2013: 202) Brezilya’daki Suriye ve Lübnanlı toplu-
luklar arasındaki artan kırılmadan endişe duyan şair, Sao Paulo’da el-Usbetu’l-Endülüs 
adında edebi bir grup kurulmasında öncülük etti ve her iki milletten yazar ve şairleri bir 
araya getirerek 1933 yılında söz konusu grubu kurdu. (Yazıcı, DİA:366)

Şair, 1942 yılında Brezilya hükümetinin yabancı dille yayın yapan gazete ve dergilerin 
kapatılmasına ilişkin bir kanunu yürürlüğe sokmasıyla, yeniden ticarete atıldı. Bir süre 
sonra gazetelerin, yabancı dilde yayın yapılmasına izin verilmesine rağmen gazeteciliğin 
sıkıntı ve stresinden bunalması ve şiddetli özlem sebebiyle vatanına dönmeye karar ver-
di. Şükrullah el-Curr, edebi hayatı boyunca yaklaşık 10 yazma eser, pek çok şiir ve nesir 
birikimi bıraktı. Şükrullah el-Curr mizacı romantik olan bir şairdir ve şiirlerinin çoğun-
da duygusal gurbet konularını işlemiştir. (Dekkâk, 1973:658-670) 

Mehcer edebiyatının Güney Amerika’daki önemli temsilcilerinden olan şair el-Curr, 
şiirlerinde vatanının güzelliklerini, sevgisini, özlemini ve hayat felsefesini nasıl tanımla-
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dığını ifade eden şiirler nazmetmiştir. Şair, gelecek nesillere tesir eden muhteşem eserler 
bıraktıktan sonra 1970 yılında vefat etmiştir. (Çevrimiçi, http://ouruba.alwehda.gov.sy/
node/254172, 10.11.2017.

Eserleri (Mücahid, 1994:1029-1030; Dâğr, 1983:176)

Şiir: er-Revâfid, (1934), Zenâbiku’l-fecr (1945), Burûk ve Ru’ud (1972), Egâni’l-leyl, Kar-
taca (1965), Min havâbi’z-zaman (1973), er-Revâk. 

Roman: Abdullah, eş-Şibhu’l-ebyad (1964).

Eleştiri: el-Minkâru’l-ahmar. Nesir kitapları arasında Cibran Halil Cibran’la ilgili olarak 
yazdığı Nebiyyu Orplid (Orplid Ermişi)bulunmaktadır.

Edebi Kişiliği

Şükrullah el-Curr, toplumsal ve ulusal konuları ihtiva eden ilk divanı er-Revâfid’i 1934 
yılında yayınlamıştır. Şiirlerinin yanı sıra şairin bizzat kendi fırça darbeleriyle birkaç 
sembolik resmin mevcut olduğu ikinci divanı Zenâbiku’l-Fecr’i ise 1940 yılında yayın-
lamıştır. (Kabbeş, 1971:303) Şair, şiirlerinde o dönemlerde Mısır’da cereyan eden olay-
ları konu edinmiş ve şiirlerinin Beyrut gazetelerinin birinde yayınlanmasıyla da şöhreti 
mehcer edebiyatçıları arasında yayılmaya başlamıştır. Şükrullah el-Curr aynı zamanda 
usta bir ressamdır ve zaman zaman eserlerine kendi fırça darbeleriyle resimler çizmiştir. 
(Dâğr, 1983:175)

Toplumsal konularda kasideler kaleme alan şair, Beyrut’ta çıkan Safâ ve Berîd adlı gaze-
telerde Afganistan’daki reform devrimi konusunda Lübnanlı şair ve gazeteci Emin Na-
sırıddîn ile şiddetli şiirsel tartışma yapmıştır. Öte yandan şair, Arap devrimi lideri olan 
Hüseyin, Kral Faysal, Fevzi Malûf ve Cibran Halil Cibran’ı da şiirlerinde ele almıştır. 
(Dekkâk, 1973:658)

El-Curr’un şiirleri sözlü müzikal olarak, nesri ise ifadelerin sıcaklığı olarak tanımlanır. 
Şiirleri göç hayatının adaletsizliği ile cahil ve sorumsuz bir ortamda kaybedilen değerle-
rin izini yansıtmaktadır: (Kabbeş, 303)
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 انيلع ءاقشلا ردق نم و                          سانلل ةداعسلا ردق نم لج
انيرب نا  يلا  اهقانعا                  مالقالا نم يربن رامعالا انيضق دق

 انولف انولو ةشير ةشير                          ينفي قزقزملا انبرص اذإف
İnsanlara saadeti takdir edende,  Bize mutsuzluğu takdir edende yüce Allah’tır.
Ömrümüzü kalemleri yontarak geçirdik, ta ki biz tükenip yok olana kadar…
Tüy tüy, renk renk bir grup kuş yok oluyor. 

Şair şiirlerinde Lübnan’ın doğal güzelliklerine çokça yer vermiştir. Şiirlerinde vatan ve 
özlem teması ağırlıkta olan el-Curr, Revâfid adlı kasidesinde ülkesine karşı samimi dü-
rüst ve derin sevgisini şu dizelerle ifade etmiştir: (Kabbeş, 1971:303)

             ميسنلا  اهدعج             ءارضحلا ةجابيدلاك رهنلا و
           ميركلا ردص يف            ءاسرخلا ةعوللا لثم باسني

Nehir meltemin dalgalandırdığı (estiği) yeşil bir başlangıç
Sanki kerem sahibinin göğsünde sessiz bir keder gibi süzülüyor.

Şairin, er-Revâfid kasidesini yazdığı dönemlerde sanat bakımından taklit aşamasında ol-
duğu görülmektedir. Ahmed Şevki’yi taklit eden el-Curr’un, er-Revâfid adlı kasidesinde 
Şevki’nin şiirlerine benzeyen dizeler yer almıştır. Örneğin Ahmet Şevki zeplini şu şekilde 
tarif etmiştir: 

                    ءافخ و روهظ نيب حباس      هب جوملا يمتري توحك وا

…Ya da balina gibi dalgalara atılan, bir görünür bir kaybolur halde yüzen..

Şükrullah el-Curr ise zeplini Şevki’nin cümlelerine benzeyen şu dizelerle tarif etmiştir:

          ءامسلا جربا نيب نم ايواه                     ءاضفلا ضرع يف توحلا تيأرأ

Gökyüzünde akıp giden balinayı gördün mü? (Dekkâk, 1973:661)

Şair, er-Revâfid adlı divanında ülkesindeki toplumsal ve ulusal konuları ele almıştır. 
Emin er-Reyhânî şairin söz konusu çalışmasını görünce çok beğenmiş ve ona ithafen şu 
sözleri söylemiştir:

“Ey Şükrullah sen beliğ bir şairsin. Senin milli ve sosyal şiirlerin, cehalet, taassup, zillet, 
hainlik, ihtilaflar ve nifak gibi meselelere karşı büyük mücadele üstlenmiştir. Bu güzel ka-
sidelerini hala terennüm ediyoruz ve hala o yüce ruhlar Lübnan’dan kaçarken mehcerde bir 
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teselli bulmaktadır.”

Şairin edebi hayatında er-Revâfid adlı ilk divanını yayınlamasının ardından büyük bir 
değişim başlamıştır. 1940 yılında Zenâbiku’l-Fecr adlı ikinci divanını yayınlamasıyla el-
Curr için tamamen net olarak belirginleşen ikinci edebi merhale başlamıştır. Şair adeta 
Zenâbiku’l-Fecr adlı divanıyla yaratıcılık dönemine girmiştir. Bu eseri ile önceki divanı 
arasında bir benzerlik yoktur. Bu divanında sosyal konular yerine aşırıcı kasideler yer al-
mıştır. Yine söz konusu çalışmasında görüldüğü üzere şairin bu dönemlerde en belirgin 
yönü ise aşırı romantizm olmuştur. 

Şükrullah el-Curr’un bir diğer eseri el-Minkâru’l-Ahmar eleştiri kitabıdır. Şair bu ese-
rinde Endülüsü’l-Cedîde adlı dergide olduğu sert üsluplu tenkit yazılarına yer vermiştir. 
Öyle ki bu kitabında, Mütenebbi, Victor Hugo, İlya Ebu Madi, Abbas m. Akkad gibi 
büyük yazarlar ve şairlere yönelik yıkıcı bir tenkit diline sahip yazılar yazmıştır. Bir baş-
ka anlamda el-Curr, bu tenkit yazılarıyla Arap şairleri ve tüm edebiyat literatürünü bir 
çırpıda yok saymıştır.

Öte yandan şair bu eserinde,  milli birlik ve beraberlik duygularını yerleştirmek için dil, 
tarih ve din gibi diğer faktörlerden ziyade en büyük rolü edebiyata yüklemiştir. Milli-
yetçilik ve ulusçuluk meselesini insani ve idealist bir çerçevede alan şair bu konuda şöyle 
demiştir: (Dekkâk, 1973:659)

“Yeter bu gençliğin vatan vatan diye çıkışmaları. Bu nasıl vatan ki evlatlarını katlet-
meyi helal kılıyor çocukları yetim bırakıyor ve ocakları söndürüyor…”

Mizacı romantik olan şairin kişiliğinde duygusallık, en belirgin özelliğidir. Romantikle-
rin yaptığı gibi ikinci divanında duygusallığı büyük ölçüde benimsemektedir. Diğer yan-
dan şiirlerinde vatan özlemi ve gurbet konuları sıkça görülmektedir: (Dekkâk,1973:657)

                  ادجوو ىنض كافك دقلف                        ادهس نينعلا كاهنت ال
                       ادهيو يناعلا كداؤف                          حيرتسيل ناوالا نآ

                    ادمغ بيشلا تسبل دقف                     نينسلل كحالس حرطاف
                      ادعبو ابيرق هتبجأ                           يذلا نطولا يلا دلخاو

 Gözlerini yorma bitkinlik ve özlem sana yeter,
Şimdi acı çeken kalbinin dinlenme zamanı
Yaşlılık silahını bırak artık sen yaşlandın…
Uzakta iken de yakında iken de sevdiğin vatanını ölümsüzleştir.
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Şükrullah el-Curr’un Lübnan, Cebelu’l-ilhâm, Garîk absara’ş-şâti’ ve Ve keza’l-muhibb adlı 
şiirleri de vatan özlemini en güzel şekilde ifade etmektedir. (İshakoğlu, 2013:63) Şair, 
romantik şiir özelliklerinin görüldüğü tabiat şiirlerinde, tabiatı kendisiyle baş başa ka-
lan, göğsünde acı ve üzüntüleri taşıyan sessiz ve güvenilir barınak sıfatlarıyla ele almıştır. 
Güzelliklerini ise büyüleyiciyi şairane bir üslupla işlemiştir. Şairin ruhunda derin tesirler 
bırakan ve en güzel şiirlerinin ortaya çıkmasına sebep olan vatanı Lübnan’a özlemiyle 
vatan şiirleri kaleme almıştır. Ancak şairin sonraları vatan özlemine dair kaleme aldığı 
şiirlerinde siyasi nağmelerde görülmektedir. ( Bob‘ayû, 1985-1986: syf numarası yk)

Şükrullah el-Curr, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk›ten de 
etkilenmiştir. Mustafa Kemal›i bilge bir lider ve Türk halkını akıllı bir ulus olarak niteleyen 
şiirlerinde Mustafa Kemal Atatürk›ün bilge politikası nedeniyle Türkiye›yi geliştirdiğini şu 
dizeleriyle ifade etmiştir: (Jafarov, 2013:202-203)

 Şüphesiz Atatürk›e benzeyen ve yoluna devam eden halkını asla yanıltmayacak.
Keşke Doğuda İslam onun açtığı yolda ilerleseydi.
O bir yenilikçiydi, geldi ve milletin hatalarını düzeltti,
Türkiye’ye önemli bir konum kazandırdı, kaybettiği şanını ülkesine geri getirdi. 
Herkes bu duruma şaşkınlıkla bakıyor bütün dünya hayret ediyordu.

Şükrullah el-Curr, Cibran Halil Cibran’a karşı derin bir sevgi, yüceltme ve saygı duyguları 
beslemiştir. Nebiyyu Oprlid adlı kitabında Cibran’ın tesiri ve bu duyguları apaçık görül-
mektedir. Zenâbiku’l-Fecr adlı divanında Cibran’ın üslubu hâkimdir. Şair söz konusu 
eserinde Cibran’ı ve felsefesini abartılı bir şekilde överken, üzerindeki etkisi açık bir şekilde 
ortaya çıkmaktadır: (Hafâcî, 1986:709) 

“Cibran içimizdeki sıcaklıktı… Ruhlarımızın gıdasıydı… Gözlerimizdeki güzellik-
ti… Edebiyatımızdaki hayalimizdi… Zayıf anımızdaki gücümüzdü.. Kalplerimiz-
deki ateşli düşüncemizdi… Eskinin yenileyicisiydi… Düşüncelerimizin ve kelimele-
rimizin en büyük itici gücüydü… Düş dünyamızın kıyılarında berrak ışığımızdı…” 
(Yazıcı, 2002: 334)
Şair, muhafazakârlık ve yenilikçilik arasında orta bir yerdedir. (Dâğr, 1983:175) 
Aynı zamanda bu durum Güney Mehcer grubunun genel karakteridir. Son derece 
özgüvenli olan Şükrullah el-Curr, zengin bir kültüre sahiptir ve bu özelliği tüm 
eserlerine yansımıştır. (Yazıcı, 2002: 338)
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Sonuç

XX. yüzyılın başlarında bazı yetenekli Arap gençleri, ekonomik ve siyasal nedenlerle 
Amerika’ya göç etmelerine rağmen asıllarına ve geleneklerine bağlı kalmışlardır. Arap 
dilini ve edebiyatını geliştirmek için çeşitli edebi faaliyetlerde bulunarak gazete ve dergi 
kurmuşlardır. Bu gençlerden şair, gazeteci ve nesir yazarı gibi çok yönlü edebi kişiliğe 
sahip olan Şükrullah el-Curr, Güney Amerika’da kurulmasında öncülük ettiği el-Us-
betu’l-Endülüsiyye grubu ile Doğu Batı arasında adeta edebi bir köprü oluşturmuştur.

 Şair eserleriyle Arap edebiyatında özelliklede şiirde bir takım yeniliklere kapı açmıştır. 
Vatanına olan özlemi şairin kişiliği ve mizacında önemli ölçüde hissedilmiş ve kendi-
sini mizacı romantik bir şair yapmıştır. Öte yandan ülkesindeki ve Arap dünyasınd-
aki toplumsal ve sosyal konulardan uzak kalmayarak edebi şahsiyetiyle düşüncelerini 
eserlerine taşımış ve bu yönüyle o dönemdeki olaylara farklı perspektiften bakılmasını 
sağlamıştır. Aynı zamanda Atatürk’e olan hayranlığı sebebiyle nazmettiği şiirinde yeni-
likçi kimliğini ortaya çıkaran Mehcer edebiyatının ölümsüzleşen edebiyatçıları arasında 
yerini almıştır.
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LANGUAGE VARIATION: THE CASE OF 
THE ALGERIAN TV PROGRAMMES
Belhadj Rymel

Abstract

Human communication can’t be effective without the use of an appropriate language for each situation. 
Both formal and informal settings provide the choice of the language to be used. Television programmers 
often compete to attract and persuade people. So, the way language is used is of paramount importance 
because it is an important influencing factor. The radio and the press produce meaning through lan-
guage. Television engages in signification through unity and conflict of verbal, visual and sound codes. 
Language is socially and regionally variable. It varies according to the situational context. In fact, one 
notices differences in the way speakers talk according to the context in which they are. Their speech gives 
clues about them i.e., who is the speaker? What is the nature of the relationship between interlocutors? 
Moreover, we find differences in language according to the fields. Each field provides a specific vocabu-
lary. For example, we can’t use medical vocabulary in sports commentaries. The relationship between 
participants shape the human language by using formality scale. We have distinct forms of style: from 
the most informal to the most formal. Finally, the mode is very important. Each situation, each activity 
colligates with one or both means of communication (speech, writing).

Introduction 

The analysis of an utterance is not worthy just by including the structural level. But it 
is to be studied as a response to the context of a particular situation. The theory of ’’ 
context of situation” becomes central to Firth’s approach to linguistics. Therefore, his 
work is a significant contribution to our understanding of human language (J.catford, 
1969:250). For him language is a set of events which speakers utter. Besides, it is a 
mode of action a way of doing things. So, the linguist should focus on the speech 
event themselves. Speech acts are not interesting just by studying their structural form. 
We have to analyze them as tied to the context of situation they occur in. As a social 
institution, television involves several programmes including: politics, entertainment, 
medicine, etc. Every programme is purely distinct from the others. Likewise, each 
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programme explores special events, participants etc 

Television intervenes in the language environment and creates its special discourse, 
styles and varieties. Different programmes illustrate different registers. Therefore, every 
programme colligates with one, or more than one, register. A particular interest is given 
to Montgomery’s theory of register which is derived from Halliday’s pioneering work 
(Montgomery (1995). Montgomery’s theory is summarized as follow:

- Field (subject matter of discourse)

-Tenor (the participants and their relationships)

- Mode (the channel of communication)

1-The corpus

Our corpus for this study is recorded in video cassettes (video K7) and not in tape 
recording. The extra linguistic factors such as clothes, gesture, facial expression, etc. are 
very important for the present work. We obtained three video cassettes.

1- [qira ?a :t] readings

It is a cultural and religious programme. Discourse in this programme focuses (limited) 
on anlyses of books, investigations and research on either culture or religion.

Our topic is [ttafsiræ :t əssūfijja] The explanation of Sufism.

Doctor X tries to show the TV audience the results and hypotheses reached in an 
investigation. Hence, he starts to explain what Sufism is. Then he makes a link between 
Sufism and the Koran using the Sufi’s interpretation of the Koran. 

2- [?ir ʃād āt tebijja] Medical advice

Doctors use a specialized register. So, it is difficult to understand their jargon.

However, they try from time to time to explain and to clarify the technical concepts 
to some extent. The way the journalist and the doctor address each other is a matter 
of a style. Thus, the choice of the personal addressee is entirely determined by the 
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relationship between the addresser and the addressee. Besides, the setting , the strategies 
which the addresser uses to express aim at looking and analyzing the language used 
between doctors as professionals and non professionals. Besides, doctors may need to be 
careful about what they imply when they explain and ask questions.

3- [mala :?ib əl ؟a :lam ] The world’s stadiums.

The journalist sheds light on the sports results in all the stadiums of the world .

However, the majority of reports are about football, the most popular sport. The 
description of sports events needs a language which quite distinguishable from a 
language used in other contexts.

The most distinguishable feature is the vocabulary. Terms as, penalty, corner, etc are 
examples related to football. Likewise, grammar is also different. Therefore, the sport 
announcer talk is famous for “play-by-play’’ description. 

The aspects of analysis

We deal with sentences, utterances and all factors that can contribute in the 
communicative act. Television gains importance and it is considered different from 
other media through centrality of the visual image.

Our task in this vein is to put the finger on the differences of all extra linguistic features 
that contribute in the communicative act and that are particular to a specific programme.

The third aspect tackles registers. Nearly each programme has specific characteristics. 
The vocabulary used in one programme may not be used in another because of many 
parameters. We try to deal and give samples of vocabulary differences. Moreover, we 
explain on which basis registers are different.

Firth’s Four Headings

To analyze the language of every programme, we have to consider the context of 
situation it occurs in. Context of situation according to Firth, is “a field of relations, 
relations between persons playing a role in a society, the words they utter, and other 
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objects, events and so on to which they are related (J.C.Catford, 1923:250). ”.

Firth’s context of situation (Firth, 1960). is adopted from Malinowski, for whom 
the context of situation is the actual physical environment of an utterance. Context 
of situation is interpreted by Malinowski in concrete terms as a kind of scenario, a 
background of what is going around at the moment of the speech events. 

For Firth, language is a social phenomenon. Thus each role we play in the society has its 
appropriate and specific language. Therefore, words have meaning when they are related 
to its participants and context of situation. Situational relations are between language 
utterance and non-verbal constituents of the situation. The language of the television 
are shaped by social circumstances. So, television constitutes a social practice in and of 
itself.

The participants

Who are the participants involved in the communicative act? The discourse produced is 
mainly governed by the recognition of the audience. ‘ participant’ is a central concept 
in a language setting, the participant has “… a marked effect on the language used even 
though silent himself… (Peter Doughty;Geoffrey Thorton, 19972:190)”. For example 
the first programme we have two doctors involved and a reporter. The third programme 
( the world’s stadiums ) we don’t have any participants because the journalist reads his 
text which is semi-scripted.

The action of the parti cipants

What they are doing involves both verbal and non- verbal actions. In face-to-
face interaction, diversified signals are at work. We communicate through words. 
Additionally, we use intonation, body gesture, facial expressions, and so on. All these 
signals verbal and non- verbal , play a role in the communicative process. They can add 
or modify information in discourse. Moreover, they are highly linked with one another. 
Frequently the meaning of signals complements the meaning of what is being said. For 
instance we use the index of our hand to show something. Therefore, this non- verbal 
action substitutes a verbal one. For example, hand shake, kisses are in informal setting. 
However, some settings exclude the occurrence of many non-verbal acts due to their 
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formality.

Other relevant features of the situation

Objects and events that exist at the moment of communication contribute to what is 
going on. Besides, the colors, decoration, etc used in studio indicative. For example 
:children programme provide emotional, vivid colors. They are selected skillfully to 
attract them.

The effect of the verbal action 

The changes that can be brought by the participants in X situation by uttering just a 
word .Indeed every sentence uttered has an outcome. The following example illustrate 
an outcome. When the journalist says (we will see a documentary) while his guest tries 
to explain a point it means ; this sentence is produced to stop the doctor’s explanation.

The following programme is [qira ?a :t] readings

Participants: the participants involved in the communication are: a doctor and a 
journalist

- The action of the participant: both verbal and non-verbal acts are interwoven to form 
the “communicative act». When the journalist asks a question , she uses both verbal and 
non- verbal acts.

For example: [ h əl jumkin] (is it possible), she uses her hands ;she moves her eyes.

[ ?əlqira : ؟ a tuɣajjir] she moves her eyebrows stressing on the [j ].

She believes that reading changes everything for readers. While uttering this sentence, 
she moves her eyes. She wants to transmit the message by using distinct means (verbal 
and non verbal actions). Before starting the interaction the journalist introduces the 
topic. While doing this, she was looking at the camera

After that, she moves her head towards her guest. (this comes before the verbal action). 
These examples entail the side-by-side presence of the two actions.

The objects and events present at the moment of the communicative event: in the studio 
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we have a big picture of a book; we have also a feather which symbolizes writing. The 
first poets and writers used it.We have also light (knowledge).

The effect of the verbal action: the following example deals with several effects:

-Doctor: [h؟ə dmawdu؟….]

 -Journalist [qabl h əda xal īna nəbda minsu ? æ :l muw æ li ] let’s start with the 
following question.

The previous utterances demonstrate that not only the journalist interrupts the doctor 
but they show that she controls the interaction. So, she follows notes written down on 
a paper. Doctor deals with the biography of “Abderrahmane”; the journalist interrupts 
him by saying we will deal with this later. She asks a question and they focus on other 
points.

The second proramme is [?irʃ ād āt tebijja ] Medical advice

In fact, a speech act involves a context of situation. This context is sometimes restricted 
to a linguistic setting (the previous and anticipated items in discourse). However, in 
many cases the intermediate physical and social environments are included. Following 
Firth’s context of situation, we have participants : a journalist and two doctors. They have 
different statuses “ formal situations define people by their positional and public rather 
than personal identities by invoking public roles, social distance rather than intimacy 
is stressed (Judith Irvine 1979:778)”. Both verbal and non verbal actions are present.

Example: : doctor: [h ā dəlmarad xat:ir ] while uttering this, he tightens his hands. 
These verbal and non-verbal actions demonstrate the danger of this illness.

Doctor: [ law tasmauli ](at the same time he uses his index finger). While uttering this 
he uses a non-verbal action to avoid the journalist’s interruption. He knows she is going 
to interrupt him

-Journalist: [jaqulu :n həd lmarad qdi :m ] journalist knows that this illness exists. 
The rational behind selecting this is the spreading of this disease. The journalist aims at 
provoking interaction (the effect of the verbal action).
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Both the journalist and the two doctors are members of the same community. So, 
different meanings that are attributed to non verbal behaviors could not be present , 
except for slight differences because within the same speech community patterns of non 
verbal behaviors function to signal distinction in status 

The analysis of the programmes is not purposeful just by considering their context of 
situations but also their registers as well.

Mongomery’s Functional Approach of Register 

Martin Montgomery defines registers in these terms “there is however, a further crucial 
dimension along which language varies: it varies not just according to who we are, but 
also the situation in which we found ourselves (Montgomery 1995:105).” This type of 
variation is traditionally approached through the concept of register, sometimes also 
being referred to as stylistic variation.

The notion of register lets the interrelationship of language with context clarified 
by handling it under three basic headings which are: field, tenor, tenor. These three 
elements are the chief constituents of the functional theories of language developed by 
(M.Halliday 1978). Thus, these concepts help to explain how language users interpret 
social contexts in which meanings are made.

Field: for the first programme which is (readings) is religion.

The topic is (Sufism). [faqih sufi  ] jurisprudent, sufi are terms restricted to religion 
(islam)

[ ttafsi :r sufi] sufism interpretations.

Tenor: it means the participants’ relationship. Two participants are involved in this 
programme. Addresser: journalist. Addressee: a doctor. The two participants do not 
have same statuses.There is no power relation between addresser and addressee.

For example :the doctor says [wulida ‘Abderrahmane’… ]. Suddenly he is interrupted 
by the journalist

Journalist: [m æliʃ sawfa natatarq ] never mind , we shall discuss this…
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Mode: the mode of course is spoken. For example: 

[sufija ja؟ni… ] the word sufi means …(ers)

[ həl naqul ?anna ?anna…] (repetition).

[ na؟ am ? əqur?a:n ? əqur?a:n jufassir] reworked. yes the Koran explains

The second programme is Mongomery’s theory of register

According to Montgomery’s theory of register we have the field which in this case is 
medical because the vocabulary and lexis are specific to medicine

For example : [ munadamət ssiha əl?alamija] World Health Organization. Bacil of 
coque. [ basil də kok]

[ ?a؟rad :d] symtoms. [ infek ʃ on ] infection. [tub ə rkiloz ] these technical words 
identify that the two doctors are specialized in pneumology or at least they are talking 
about a topic which is tied up with pneumology.

Mode: the means adopted here is speech. Language is sensitive to the mode chosen. We 
have many characteristics tied with the mode of speech. For instance: the doctor says :

[xa :satən min lmrid js؟ əl js؟ əl ] especially when the patient coughs, coughs. The 
verb “cough” is repeated twice(repetition). The presence of disfluencies makes the 
spontaneous speech desparate.

‘Excuse me doctor’ could you ….give us the latest statistics (false starts and self 
correction) utterances are reworked sometimes in different ways. The process of speech 
entails the side by side presence with act of speaking itself (Montgomery 1995).

The last programme is [mala : ؟ib əl؟a:lam ] The world’s stadiums. The journalist reads 
his scripted text According to Montgomery, the mode used is mixed mode because the 
scripted text is prepared to be read... Therefore, writers have time to revise their texts. 
We have just one reporter who from time to time contacts other reporters (but no direct 
interaction). Words like:

[ h ædəf ]goal / [h æ k əm ] referee
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[niha :j ət əlmumara:t ] The end of the match

 girder [ arida؟ ]

These are related to the field of sports and football in particular. The following examples 
are from an extract of a football match.

1- [ h æ :jla h æ :jla mən ‘Makawi’’] very good, very good(an action) by Makawi.

2- [ difa: ؟ jxri ʒuha] defense take it out

3- [ ʃadi :da ʃadi :da qawija …. fizzawija] very strong in the corner

4- ‘Achyou’... Achyou

The Play- by- Play Description

The first, the third examples illustrate syntactic reduction. While describing the action, 
the sport’s commentator omits the subject noun or pronoun. The meaning is not lost 
because the omitted word is usually predicted from the context. The first example 
illustrates syntactic inversion. The inversion of the word order allows the commentator 
to focus on the action. It allows him to identify the subject of the action(very important 
for the listener).

Particular context and actions requires special intonation patterns. The fourth example 
illustrates that people are important at that moment. “People rather than action are the 
focus of interest at certain points during the sport’s announcer piel…” (Janet Holmes, 
2001:247-248).

(Play-by-Play) description focuses on action. Hence, its grammar is telegraphic. “this 
involves features such as syntactic reduction and the inversion of a normal word order 
in a sentence” (). All these factors contribute to the announcer’s aim of communicating 
the drama of the moment (ibidem).

Conclusion

We noticed that the programme (medical advice) exposes technical concepts, words 
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related to the field of medicine. These items are not very simple to understand. 
Nevertheless, they are in many cases explained. However, the speakers can’t make their 
comments more explicit through paraphrasing because it is not easy to find equivalents 
in the Arabic language .Participants do not share the same background knowledge. Both 
doctors use their repertoire. So, they are called insiders. The journalist belongs to a field 
completely different from that of the doctors. She is an outsider. Thus, the interlocutor 
accommodates his language according to the context of situation. It is not easy for 
television audience to fully understand the doctors’ repertoire. “the more technical 
registers, such as that of medicine, raise an interesting point. Obviously, if you are going 
to talk about a particular topic successfully, you need to learn the vocabulary that goes 
with that topic” (Trudguill, 1994: 12). 

Television watchers ask questions, to both doctors, the language used is French. The 
choice of this variety is a matter of attitude. Here, attitude is individual, but has its 
origin in collective behavior. Generally ,all people consulted by doctors do their best to 
speak French

Bibliography

Butt,	D.	 (2001).	 Firth,	Halliday	 and	 the	 development	 of	 systemic	 functional	 the-
ory.	 In	 S.	Auroux,	 E.	 F.	 K.	 Koerner,	 H.-J.	 Niederehe	&	K.	Versteegh	
(Eds.),	History	of	the	Language	Sciences:	An	International	Handbook	on	
the	Evolution	of	the	Study	of	Language	from	the	Beginnings	to	the	Pres-
ent (Vol. 2). Berlin and New York: Walter de Gruyter.

Butt,	D.	G.	(2008).	Whitehead	in	functional	 linguistics.	In:	M.	Weber	et	al.	 (Eds)	
Handbook	of	Whiteheadian	Process	Thought.	Frankfurt:	Ontos	Verlag.

Firth,	J.R.	(1968).	Linguistic	Analysis	as	a	Study	of	Meaning.	In	Selected	Papers	
of	J.R.	Firth.	Edited	by	F.R.	Palmer.	Longmans	Linguistics	Library.	pp	
12-26.

Halliday,	 M.A.K.	 (1985/2003).	 Systemic	 Background.	 In	 J.J.	Webster	 (Ed.),	 On	
Linguistics	and	Language.	Volume	3	in	Halliday’s	Collected	Works (pp. 
1-29). London and New York: Continuum.



 

Belhadj Rymel

210

LANGUAGE VARIATION: THE CASE OF THE ALGERIAN TV PROGRAMMES

Belhadj Rymel

Janet	Holmes,	2001:248)	Routledge;	5	edition	An	Introduction	to	Sociolinguistics	
(Learning	about	Language)	5th	Edition

J.catford.	A	Linguistic	Theory	Of	Translation	Oxford	Univ.	Press	(	1965)

Judith	Irvine.	The	Psychology	of	Culture	2nd	Edition	by	Edward	Sapir 

Mongomery,	Martin(1995)	An	Introduction	to	Language	and	Society,	by	Clays	Ltd	
st	Ives	pls



CURRENT DEBATES IN LINGUISTICS & LITERATURE

Şenel Gerçek, Umut Balcı

211



212

13
THE INHUMAN RELATION BETWEEN 
THE HERO AND HIS MOUNT: AVATAR
Şafak Altunsoy

Abstract

Avatar, released in 2009, achieved a unique success in the history of Hollywood based film industry. 
With its spectacular visual effects supported by digital effects and animations, it deserves to be listed 
in the best science fiction movies. Directed by a renowned director, James Cameron, the production 
provides exactly what the popular audience expects. Its action scenes, a passionate love between the hero 
and the clan’s most popular girl and of course, a good guy-bad guy based conflict reflect the stereotypes 
of Hollywood film industry. However, the aim of this study is not to discuss the underlying reasons for 
the popularity of the movie or the achievement of its Hollywood effects. Since the popular films can 
be quite influential in creating a common perception through some definite paradigms defined by the 
producers, scriptwriters, and directors, they deserve to be evaluated from different perspectives, even 
their popularity can reflect what the audience yearns for or rejects due to the fact that they are nurtured 
by the popular, the dominant or hero-worshipping culture. The study does not evaluate the whole film 
from a cinematographic perspective. On the contrary, it focuses on demonstrating the inhuman relation 
between the leading player and his mounts, a wheelchair, a Pandora horse, a dragon-like bird, and 
the living legend of the dragons, Toruk. In conclusion, the bond formed between Jack, the protagonist 
and his mounts consolidates the “global network” functioning (01:32:43). The main character presents 
a personal development by means of the inhuman link, the nature of which is not fragmentary and 
individualistic. The hero in Avatar undergoes a similar process with the young knight in medieval 
romances. In both cases, the horse becomes a symbolic space in which the subject and object merge into 
each other. Consequently, by promoting co-dependence and culture of living together, the post-human 
relation stands as the best alternative to the one presented by the colonizer in Pandora.

Keywords: Avatar, post-human, film analysis, criticism, and science-fiction.
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Introduction

Avatar, released in 2009, achieved a unique success in the history of Hollywood based 
film industry. With its spectacular visual effects supported through digital effects and 
animations, it deserves to be listed in the best science fiction movies. Directed by a 
renowned director, James Cameron, the production provides exactly what the popular 
audience expects. Its action scenes, a passionate love between the hero and the clan’s most 
popular girl and of course, a good guy-bad guy based conflict reflect the stereotypes of 
Hollywood film industry. However, the aim of this study is not discuss the underlying 
reasons about the popularity of the movie or the achievement of its Hollywood effects. 
Since the popular films can be quite influential in creating a common perception 
through some definite paradigms defined by the producers, scriptwriters and directors, 
they deserve to be evaluated from different perspectives, even their popularity can reflect 
what the audience yearns for or rejects due to the fact that they are nurtured by the 
popular, the dominant or hero worshipping culture.

The study does not evaluate the whole film from a cinematographic perspective. On 
the contrary, it focuses on demonstrating the inhuman relation between the leading 
character, Jack and his mounts, a wheel chair, a Pandora horse, a dragon like bird, and 
the living legend of the dragons, Toruk. Jack Sully as the protagonist is a disabled veteran 
whose brother works in a special research center on the avatars, “remotely controlled 
bodies” “grown from human DNAs mixed with the DNA of the natives” or produced 
as the replicas of the local inhabitants of the clan Na’vi (00:08:24). Because each avatar 
is only suitable for the DNA of the person for whom it is produced, when Jack’s brother 
died, he, as the most appropriate person to match with his brother’s avatar, brought 
to Pandora, the planet they are exploring. Similar to a stereotype teleportation scene, 
there are two capsules, in one of which Jack lies down and sleeps (for only by sleeping 
they enter into their avatars besides the complex equipments) and in the other, his 
avatar. In this respect, Jack Sully also gains a fifth mount, his self or his avatar two times 
bigger than him, in a dark blue and shiny color. The relation he establishes between the 
wheelchair, the horse, two flying dragons and his avatar is different. Before trying to 
explain the different codependence Jack presents between these objects and animals, it 
is better to commence with the starting point, chivalric nature of the protagonist leading 
to the powerful relation between the hero and his animate supporters or in a sense his 
horses. 
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Avatar as an example of science fiction paradoxically reflects the essences of a medieval 
romance. In this respect, Kathryn Hume’s argument as “many twentieth-century 
fantasies resemble medieval romances” with similar use of “elves, dragons, wizards, 
truly noble aristocrats, horse-and-sword technology, magic and non-materialistic quest” 
(1982: 15) is also valid for a twenty first century popular film production, Avatar with 
its fantastic animals, shamans, magical events and a “non-materialistic quest” (Hume, 
1982: 15) of the hero at the end of the film. 

By calling to mind a typical medieval romance, the hero in Avatar strives for self-esteem 
too and thus his acts reflect chivalric codes. He tries to get his lady’s, Neytiri’s love and 
respect, fights against giants portrayed as huge space crafts full of technological weapons 
and puts his life in danger in order to protect the desperate folk from his colonizing 
earthling. In the first twinning, Jack cannot get used to his new body. While his human 
body is without the ability of walking, he runs with his avatar body, thus regains his 
previous freedom through his avatar. As it happens in every story, the bad man in Avatar, 
an army officer, Colonel Miles Quaritch is the embodiment of the destructive material 
and terrestrial ambitions. Even though he depicts the natives as little insects to be 
crushed in their hive (appears as a primordial tree in which Na’vi clan lives), he cannot 
develop emotionally throughout the film and confirms his place as a flat character in a 
typical Hollywood screen play. In Forster’s model of characterization, as Mete argues, 
“. . . flatness or roundness of characters in Forster’s theory is a feature that is mostly 
related to human beings. Other characters that are not human beings are commonly 
excluded from being flat or round characters” (2017: 75). However, although it is not 
the concern of this study, flat and round characters in Avatar, both underline the clichés 
of a Hollywood production and suggest the failure of such separations when humanoids 
and animals behaving like virtuous individuals involved (as in the case Neytiri’s mount 
saves her live by sacrificing itself ).

The human beings in Pandora communicate with the natives or humanoids by changing 
into their avatars since the natural conditions such as breathing or the proportions of the 
objects around are extremely different from those of the world. The human beings can 
go outside only with special breathing equipment and protective clothes. Since only Dr. 
Grace Augustine, the chief researcher of the lab and her team have avatars, they carry 
messages between the company executives (they came to Pandora in order to exploit the 
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underground treasures of the new planet under the pretext of scientific research) and the 
clan. Dr. Augustine is aware of the executive’s ambitions and the colonel’s as well. She 
knows that Pandora is a planet in which every animate and inanimate is interconnected 
to each other through special electromagnetic webs and waves. But, Colonel plans to 
eradicate the whole clan without any negotiation with the clan’s magistrate since Na’vis 
are hindering the excavation of a huge rift whetting the company’s appetite under the 
great sacred tree between the roots of which their hive like town is positioned. Miles 
persuades Jack to be his spy and to learn the weak points about the clan by gaining 
their trust (00:22:29). The colonel’s order “just find out what the blue monkeys want” 
in fascistic tone foregrounds his destructive ambition which would cause the murder 
of many natives through huge machines and aircrafts later on (00:49:39). Then, Jack 
mingles with the clan, learns their habits and language, participates their rituals, but 
also sends regular reports to the colonel. There happens a change in plot and Jack falls 
in love with Neytiri, the magistrate’s daughter. He internalizes the habits and lifestyle 
of the colony too. As a result, Jack changes his side by rejecting to send messages to the 
colonel and struggles for the protection of the clan against the colonizer.

Neytiri’s words “you are like a baby, making noise, don’t know what to do” turns Jack 
into a young knight who will deserve his bravery and abilities through tutorials and 
exercises (00:38:55). Jeffrey Cohen (2003) in “The Inhuman Circuits,” draws attention 
to the medieval chivalry and posthuman bodies as follows, “through an analysis of 
chivalry, a medieval code of masculine embodiment the effects of which are still being 
felt on gendered relations in the West today, I argue that the European Middle Ages 
could be antihuman in a way associated in contemporary writing with cyber culture 
and postmodernity” (p. 167). In a similar way, concentrating on Jack’s chivalric 
achievements in the film reflects the relation which is not anthropocentric but inhuman. 
He maintains that “the perfected manhood that chivalry represented was enabled only 
through the loving dispersal of selfhood across and into the body of a horse” (p. 167). 
So, Jack’s attempts to find a suitable mount to prove himself are crucial for his chivalric 
development.

 Na’vi is a seemingly primitive clan with a magistrate (Eytukan), his wife, a woman 
diviner or shaman (Tsahik), and warriors with horses and birds. But in its primitiveness, 
Neytiri’s comment as “Sky people cannot learn. You do not see” (00:39:47) verbalizes the 
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affectivity the technological man cannot achieve: to see the link between every animate 
and inanimate as exemplified with the territory of the planet Pandora. Moreover, in his 
encounter with Jake, the magistrate’s words, “we have tried to teach other Sky people, 
it is hard to fill a cup which is already full” illustrate the hubris of mankind and how 
anthropocentrism makes the human kind blind to his surroundings (00:46:11). 

As it is apparent in the regular medieval tournaments, the bond between the knight and 
his horse creates a kind of unity in which both the knight and the horse move and react 
together. As Miler recounts in Japanese history the term ‘jinba ittai’ exactly expresses the 
connection between the warrior and his horse. He maintains that “as one correspondent 
put it, ‘horses and soldiers who battle together become as one \jinba ittai\. . . Man 
and horse—the battlefield is red with stories that bind these two spirits together’” 
(2013: 114).  Thus, “this assemblage, which commixes the animal and the human, the 
organic and the inorganic, illustrates well the limits of the body for the medieval and the 
postmodern period” (Cohen, 2003: 167). In Avatar, the inhuman relation between the 
Pandoran horse and its rider is visualized through the eyes of the horse Jack attempts to 
ride on but fails to set the link between him and the horse in his first trial. 

The people of Na’vi (the Ometicaya) have long braided hair with electromagnetic 
sensor-like ends. Their mounts possess the same braids. When Jack sees the horse, he 
unintentionally says “easy, boy” in order to sooth it. But Neytiri immediately corrects 
him as “Pale is female” (00:52:07/09). Jack’s unintentional reaction can reflect the 
masculine relation between the horse and the knight. But in Pandora, it is beyond 
such category. Neytiri’s following words delineate the circuit established between the 
rider and his horse, “that is tsaheylu. The bond. Feel her heartbeat. Her breath. Feel her 
strong legs. You may tell her what to do. Inside. For now, say where to go. Forward!” 
(00:52:45/52:17). When Jack connects his braid to that of the horse, the camera 
focuses on the horse’s eye which changes as if a different creature has entered inside it 
and dominated its limbs. Neytiri’s instructions depict the construction phase of “the 
posthuman, antihumanistic body” (Cohen, 2003: 171). Deleuze and Guattari clarify 
this common body by stressing on the affectivity as below,

We know nothing about a body until we know what it can do, in other words, what 
its affects are, how they can or cannot enter into composition with other affects, with 
the affects of another body, either to destroy the body or to be destroyed by it, either to 
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exchange actions and passions with it or to join with it in composing a more powerful 
body. (qtd. in Cohen, 2003: 171)

As the next stage to the link between Jack and his horse, Neytiri takes him to the high 
steep mountains where, ikrans, Pterosaur-like birds live. Each warrior in Na’vi, has to 
complete the procedure of taming an ikran (banshee). Neytiri explains the importance 
of the link between the warrior and his or her ikran with the words, “Ikran is not 
horse. Once tsaheylu is made, ikran will fly with only one hunter in the whole life” 
(00:58:36/59:01). In other words, the connection between the warrior and his ikran 
defines Deleuze’s “powerful body”. Jack asks Neytiri how he can choose the suitable 
ikran for him. She says that it is a reciprocal process since he chooses an ikran and that 
ikran also decides on to be selected. So still he cannot keep away from anthropocentrism. 
If the animal welcomes the warrior’s attempts to have it, it tries to kill him and they 
fight. As Deleuze and Guattari state, the ikran reacts to “the affects of another body, 
either to destroy the body or to be destroyed by it” (qtd. in Cohen,2003: 171). The 
ikran’s aggressiveness can be evaluated as its reluctance to enter into a new body in 
which its own corporeality will merge with that of its rider. Thus by becoming bounded 
to the rider, it has to say farewell to its earlier freedom. The same situation is valid for 
the warrior too. Without selecting an ikran, his knighthood is not legalized. So, putting 
his life into danger is not more significant than having an ikran. In this respect, he is 
dependent on the ikran he selects. Jack accomplishes to forge the link between him and 
his ikran. The first flight strengthens and seals the new bond and the “inhuman circuit” 
becomes complete (Cohen, 2003: 169). When Jack’s ikran experience is reread within 
Deleuze and Guattari’s definition of the “powerful body,” it comes out that he knows 
nothing about to what extend this flight experience and that ikran can change him since 
its affects are incomparable when his human body is a crippled one and this humanoid 
form merged with a bird provides a great sense of freedom besides the physical power. 
However, it is certain that the experience with the ikran reconstructs Jack’s previous 
heroic passion and transforms him into a real Na’vi member. He questions the colonel’s 
orders and stops sending reports about the clan from then on, which means through the 
inhuman relation, he gains a more unifying stance towards nature by beginning to ‘see’ 
the bond between each element of nature. 

As the young knight has to prove his courage by means of several heroic acts such 
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as taming a wild horse, assaulting a dragon or more realistically participating in the 
crusades, Jack tries to regain respect in the clan by venturing an almost impossible deed. 
When Neytiri and others learn Jack’s real aim of collecting intelligence about them 
and that he knew the company would attack to the great tree when he joined their 
clan, they leave him in the town which is full of ash heaps after the colonel’s bloody 
campaign against their colony. While the clan is moving to the forest where they can 
hide and fight, Jack plans to ride on a Toruk, the last “great leonopteryx” (01:16:51). 
Because Neytiri told him their clan history, he knew the importance of flying with 
Toruk. Unlike other birds, Toruk chooses its rider and its color is red. The warrior riding 
Toruk becomes Toruk Macto and dominates over the whole clan. Jack flies over Toruk 
with his own ikran and achieves the tsaheylu (connection via hairs) by jumping on it. 
Thus, he proves his chivalric courage and turns back to the clan with his Toruk, which 
calls to mind the medieval attitude of that “a horse under the complete control of its 
rider was the public signifier of a knight’s internalized discipline, of his self-mastery” 
(Cohen, 2003: 176). Because riding Toruk has become only for five times since “the 
first songs”, the clan regards Jack as if he is a gift sent by Eywa, the spirit they worship 
and the protector of the harmony in nature (01:17:20). Up to that time, they only 
worship around the sacred tree of knowledge and memories, but, they regain their hope 
with Toruk and prepare for a huge assault against the colonel’s robots and aircrafts. 
The nonhuman relation between Toruk and Jack nurtures his chivalric achievements 
later on. Similar to “the transformation of the world via the assemblage formed by 
knight, horse, and equestrian objects” in romances, this newly formed link between 
the last Toruk and Jack unites all the other clans from different regions of Pandora and 
triggers the desire leading to the total banishment of the colonizers from Na’vi planet 
(Cohen, 2003: 175). Without Toruk, Jack would return to his wheelchair, presented as a 
dysfunctional and inorganic mount through the film (towards the end, the colonel with 
his robot attacks to the hidden lab in which Jack connects with his avatar. When the 
colonel breaks the glasses of the lab, Jack wakes up and needs the ‘emergency rebreather 
unit.’ But as his wheel chair cannot help, he has to crawl). Similarly the mounts colonel 
and soldiers use, cannot function properly on the ground of the forest despite the 
high technology equipments and weapons. But the most important reason is the false 
connection between the rider and the mount, in other words even the clumsy walking of 
robots with soldiers controlling them inside reflect their failure to achive ‘jinba ittae’ or 
their inability to create such an organic relation similar to the natives and their mounts.
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Toruk as a unique war steed, makes itself equal to its human rider. Cohen points out 
to this parallelism between the rider and his horse as “their knightly possessions are so 
central to their identity [knight’s identity] that these objects [horses] take on a numinous 
aura, agency, even a humanizing name” (2003: 175). For instance, in the scenes Jack 
and other Na’vis visit different clans to collect a powerful army against the humans, only 
a glimpse of Toruk is enough to persuade them. When they see it, they show respect to 
the bird as if it is their lord and protector. Another example is the way Jack and Toruk 
fight against the enemy. When Jack jumps over an aircraft and explodes it, he just leaves 
himself into the space and Toruk grabs him. The unity between Jack and Toruk even 
goes beyond the conventional connection between the natives and their ikrans, which 
makes the rider’s acts legendary. They do not need a corporeal tie to move together 
from then on. Respectively, the camera focuses on Jack’s gestures, which visualize the 
nonhuman body they establish. When his dragon snatches a helicopter with its claws, 
Jack’s facial expression creates the impression that he is carrying the helicopter with his 
own hands.

Cohen explains the affectivity between the medieval knight and his mounts as below,

Objects lose their materiality to become conduits and agents. All are transformed (at 
least for a little while, at least when divorced from their restrictive teleology), all become 
posthuman hybrids. The horse, its rider, the bridle and saddle and armor together form 
the Deleuzian ‘circuit’ or ‘assemblage,’ a network of meaning that includes the inanimate 
and the inhuman. (2003: 179)

In Avatar, the relation established with the robotic weapons and the soldiers contrasts with 
the organic bond between the Na’vi warrior and his Toruk or ikran. The soldier cannot 
have an access to “the posthuman body” with the robot he is in. The anthropocentrism 
dominant in the colonel’s hi-tech army is visualized with the soldiers sitting in the center 
of their robots. Although they are integrated into the robots which imitate the same 
movements of the soldiers, without the soldiers’ control they cannot move or cannot 
protect their drivers when there is a threat. On the contrary, as the scene in which 
Neytiri’s ikran is shooted denotes, the animal sacrifices its own life to protect her. The 
scene of the colonel’s killing the big black cat-like animal she rides also visualizes the 
powerful bond between ‘the rider and the horse’ as it happens in a medieval tournament 
or battle field in which “horse and rider are not going anywhere in the cavalry charge 
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except to a quick death” (Cohen, 2003: 174). Moreover, to experience the mount’s 
death equals to one’s own death since the circuit between them is disrupted. Thus, the 
posthuman body dies. 

Lastly, Jack’s avatar, which is a combination of his brother’s DNA codes with Ometicayan 
DNA codes, can be regarded as the embodiment of “posthuman hybrid[ity]” (Cohen, 
2003: 179). But without twinning with the human body, his avatar is just a lifeless 
replica of the natives. In other words, the avatar is not so much different from the 
robots that the colonizing forces use. There is no genuine bond formed between Jack 
and his avatar as it happens in tsaheylu (electrochemical bond between the rider and his 
mount through hair). Unlike the uninterrupted circuit of energy between two entities 
in the planet Pandora, the limited nature of mechanical and technological instruments 
(twinning cabins, computers and the power units charging them) always threaten the 
established link between the avatar and the person. Thus, the posthuman body created 
with the avatar is an artifical one and its nature is based on mutual dependence by being 
bounded to the external factors. In the final scene, Jack records his last video log in the 
lab and decisively says he will not be in his human body or in the lab no matter what 
happens. The film ends with the scene in which Ometicayans bring Jake’s human body 
and his avatar before the tree of memories, the most sacred place of Eywa. The tree’s 
capillary roots spread over the two bodies and all other Na’vi members connect to the 
tree’s branches through tsaheylu by chanting their ancient songs about Eywa. In other 
words, they recreate the twinning mechanism in the lab. However, for the first time the 
self and the object connect to each other actually through nature’s circulating power. 
Jack opens his eyes again in his avatar as his unique body.  

Conclusion

In conclusion, the bond formed between Jack, the protagonist and his mounts 
consolidates the “global network” functioning (01:32:43). The main character presents 
a personal development by means of the inhuman link, the nature of which is not 
fragmentary and individualistic. The hero in Avatar undergoes a similar process with the 
young knight in medieval romances. In both cases, the horse becomes a symbolic space 
in which the subject and object merge into each other. Consequently, by promoting 
co-dependence and culture of living together, the posthuman relation stands as the best 
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alternative to the one presented by the colonizer in Pandora.
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AND MEMORY IN D. H LAWRENCE’S 
THE HORSE DEALER’S DAUGHTER
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Abstract

As an important definition, ‘collective unconscious’ is effectively used in psychoanalysis by the remar-
kable psychologist Carl Gustav Jung. For him archetypal images, patterns or motifs are universal and 
deposited in the collective unconscious. Jung emphasizes that universal archetypes can be seen in every 
stage of human being’s evolution period. In D. H. Lawrence’s short story called The Horse Dealer’s Da-
ughter archetypal symbols such as farm-house, cemetery, lake, church garden, water are noteworthy to 
be analysed in terms of archetypal criticism with references to the concept of the open and closed spaces. 
In the story, space is used as a means to reveal the secret meanings in Mabel’s psychological situation. 
After her parent’s death Mabel’s life becomes more difficult because she has to leave their farm house. 
Her psychological situation is revealed by means of space in the story. Additionally, Mabel’s love affair 
with Dr. Fergusson is presented as a key point in the story with references to concept of memory because 
Mabel’s importance has changed for Dr. Fergusson since he was in love with her. Hence, Mabel’s value 
for Dr. Fergusson changes from good to bad or from bad to good in the direction of his memory about 
her vision with references to space, archetypally. In this context, Jungian literary criticism as a method 
can be applied to literary works, and one’s inner life can be analysed through the images or motives in 
the light of archetypal criticism within an interdisciplinary approach.

Key words: Collective unconscious, space, archetype, open space, closed space, Jung, Lawrence, memory.

Introduction

Archetypal theory and criticism has been used in the twentieth century literature by 
the influence of psychoanalyst Carl Gustav Jung, founder of Analytic Psychology. 
Archetypes are material powers that have strong influences on the self-formation of 
the human mind. They have their own unique functions. It is known that Jung found 
archetypal images in every culture and every period of human history. These archetypes 
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had unchangeable rules in the functioning of events. While studying the operation 
of archetypes, Jung searches for the collective unconscious of the universe. For him 
archetypal motifs are not only derived from tradition but also from inherited patterns 
of the human mind and memory (Jung, 1997c:77). Archetypes constantly guide our 
judgements, priorities, emotional relations and reactions in our daily lives. 

Related with archetypal theory of criticism memory becomes an important subject. 
In Jungian terminology memory functions both at the step of the unconscious and at 
the step of the conscious psyche. It also exists within the collective unconscious in a 
subliminal form. Jung talks about the contents which are the repressed past experiences 
of the individual’s own life time. Jung names these contents as the memories of the 
personal unconscious (Coward, 1985: 64-65). In this context the British author D.H. 
Lawrence (1885-1930) reflects the traces of archetypes in his short story called The 
Horse Dealer’s Daughter. His pathetic story is about the young female character Mabel’s 
relationship with Dr Fergusson who saves her life and becomes her lover at the end. 
Their unexpected love relations refer to strong archetypal symbols in Jungian terms. This 
study aims both to display the archetypal patterns having universal importance in the 
story and to show the relationship between archetypal criticism and literature as well.

Archetypal LiteraryTheory

The origin of the term Archetype extends to Plato. “Arche” means the original, “typos” 
form. Jung’s manipulation of the mind is the use of a set of psychological energy patterns 
as a source of unconscious and become visible in dreams, narratives having ethnic roots. 
Myths include archetypes at numerous levels as well as figures. Jung anticipated that 
universal images and ideas could pass through genetic, and he shaped the concept of 
collective unconscious. For him, archetypes are the contents of collective unconscious 
and they are the primordial images and symbols existed and preserved in the collective 
unconscious. They have an opposite position to personal unconscious (Archetype, 2001: 
46) . According to Jung, the soul has many images that lead to the emergence of myths. 
In this sense myths are common to collective unconscious and appear in dreams and 
spread to humanity. For Jung it is a kind of archetypal transformation (Eliot, 1992:17-
18).

As Jung’s concept of archetype depended on the concept of collective unconscious, he 
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developed Freud’s concept of personal unconscious. He seperates the unconcious into 
two. These are called personal unconscious and collective unconscious by him. There 
are memories that are intentionally forgotten in the personal unconscious. These are a 
number of sensory perceptions that have not come to the surface of the consciousness ( 
Eliot, 1992:16-17). For Jung the dominant factor is the collective unconscious that has 
a potential to make changes in one’s life and in the world. It does not have a personal 
characteristic and it can be possible to meet their contents in different cultures in the 
earth (Jung, 1997b:50). For Jung the content of collective unconscious is full of motives, 
images and all the psychological heredity of humanity (Jung, 1997b:48).

Unlike the others, Jung adds another chapter to his theory of collective unconscious. This 
emphasizes the importance of spirit. According to him, the soul was also unconscious. 
He asserts that a number of forms of behavior has already been formed outside of 
spiritual unconsciousness conveyed from one generation to other by heredidity (Guerin 
&Labor, 1992: 177). These structural elements that Jung thought existed outside of 
spiritual unconsciousness appeared as motives, images or archetypes. Jung asserts that 
one can meet these motives, symbols and archetypes in the legends, myths, fairy tales, 
dreams and visions of today’s people. In this sense archetypes not only spread through 
myths and migrations but also inherited archetypal samples of human mind (Jung, 
1997b:232.) In this sense, it can be said that archetypal images, symbols or the patterns 
are the oldest and most universal forms of thought of mankind  (Fordham, 1997:98). 
In this sense it can be said that archetypes are the information store of the mankind and 
the unity of the hidden powers having deep meanings within the triology of God, man 
and cosmos. By combining the personal unconscious with collective unconscious one’s 
secret world can be analysed by the psychologists ( Kipling & Litz, 1972:180-181).

At the core of mythological or archetypal approach is to bring out the common spirit 
in the universe. So, according to this approach, there are a number of recognizable and 
essential symbols, images, characters and motifs called archetypes that lead people to 
the same reaction. Archetypes exhibit the deep meaning of cultural patterns inherent 
in motifs. This also requires an interest to myth criticism. In this sense, the influence of 
James Frazer’s Golden Bough and Jung’s collective unconscious theory is indisputable. 
For Jungians myth can not be a timid dream of individual; but it is the first created 
mold of a race. In the middele of the twentieth century, Canadian critic Northrop Frye 
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(1912-91) suggested new distinctions in literary criticism between myth and archetype. 
The archetype for Frye is the first exemplary image borrowed from Jung and is a part 
of a collective unconscious. According to Frye, archetype is a symbol that provides 
communication. Since archetype is a social symbol, archetypal criticism is primarily 
concerned with literature as a social reality and as a mode of communication in Fry’s 
literary thought (Jung, 1964a: 57-58). 

Archetypes can appear in different forms. Archetypes representing the hero, the child, 
the cheater, the devil, the landlord frequently appear besides the appearrance of the 
nature and strong animal motifs. They can also appear in the form of events, as births, 
rebirths and deaths, or as places (Guerin,1992:149-154). Frye often expresses his 
gratitude to Jung and accepts some special knowledge of Jung like persona, anima, self, 
shadow, wise man. It also presents the theory as a Jung Critique. On the other hand, the 
American mythologist Joseph Campbell explores archetypal concepts at varying times 
and contexts with a broad comparison. It is possible to encounter archetypes at fables, 
rituals and mythos. So, after Sir James G. Frazer’s important work on primitive rituals 
and myths,  Campbell reduces these myths to a single search of archetype of separation, 
examination, and return phases. If the hero succeeds in the phases, the happiness of 
the society will be guaranteed (Moran, 1999: 45). Jung explains about some other 
archetypes called persona, anima-animus, shadow, and self which shape the different 
parts of personality. But this study is limited with archetypal images, patterns or motifs 
including water, colour, rebirth and hero archetypes rather than persona, anima-animus, 
shadow, and self due to the potential of archetypal motifs existed in Lawrence’s story .

Archetypal Analysis of the Story

As a controversial English author Lawrence focuses on the complexities of human 
nature through a powerful psychological understanding. His short story called The 
Horse Dealer’s Daughter is about a love affair between a town doctor and a young lady 
called Mabel, whom he rescues from committing suicide. In the story, deeply conflicting 
feelings of Mabel and Dr. Fergusson are introduced. Mabel is the daughter of a horse 
dealer who has lately died and left his children in debt. Mabel’s mother had died before 
her father. In this miserable circumstances her brothers want to move away without 
caring her any more. She doesn’t have a good relationship with her brothers because of 



 

Ayla Oğuz

226

ARCHETYPAL REFERENCES TO SPACE AND MEMORY IN D. H LAWRENCE’S THE HORSE 
DEALER’S DAUGHTER

Ayla Oğuz

their indifference and mail dominant attitudes to her. They advise her to live with her 
sister. In such a depressed and uncomfortable mood, Mabel feels lonely and goes to her 
mother’s grave very often. She ornates it with flowers. It is clear that space has a great 
importance in Mabel’s perception of belonging and expression of love archetypally in 
Jungian lexicon. After her parents’ death respectively she finds herself in despair. She has 
lost her parents, her home and house and her position as a wealthy person. Her brothers 
are quite indifferent to her and she is left by them. 

In the story one of the most important archetypal motifs is the water aechetype. 
According to Jung, water is one of the most common symbols of collective unconscious. 
It represents the mystery of creation and the symbols of resurrection after death. 
Archetypally, creation is a process of birth and death. The water archetype symbolizes 
death, rebirth, spiritual mystery, eternity, timelessness, the passage of time and the 
transition phases of life (Guerin &  Labor, 1992:158). When Mabel feels her life is 
worthless she walks into the pond, which is a small lake to end her life. The pond as 
a space is full of water. Therefor, Mabel does not expect to be rescued because she has 
already decided to walk into the water. She never minds drawning for the sake of a 
new life with her dead mother either: The author describes Mabel’s moving into the 
pond and Dr. Fergusson’s shock at that moment in the fallowing passage: “He stood 
motionless as the small black figure walked slowly and deliberately towards the center 
of the pond, very slowly, gradually moving deeper into the motionless water, and stil 
moving forward as the water got up to her breasts” (Lawrence, p. 454). He also goes on 
describing the water as such in describing Dr. Fergusson’s attempt to rescue Mabel: “He 
slowly ventured into the pond. The bottom was deep, soft clay, he sank in, and the water 
clasped dead cold round his legs. As he stirred he could smell the cold, rotten clay that 
fouled up into the water” (Lawrence, p. 454). The water archetype (Guerin, 1992:149) 
is the symbol of the concepts of creation, birth, death, resurrection, purification, regret, 
salvation, fertility and growth in Jungian terms. 

In this context, Mabel’s practices in her salvation process refer to these concepts of the 
water archetype. She wants to die because her dearest parents have died and her brothers 
are very rude persons and indifferent to her. She has no one to love and to be loved as 
a penniless but honourable young lady. Eveybody visiting them were her brothers’ rude 
friends except Dr. Fergusson. For this reason she becomes depressive and wants to die 
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in the water. Thus, her rebirth begins with her desire to die in the water. When she 
was rescued by Dr. Fergusson they understand that they desire each other sexually. It 
is an unexpected and extraordinary meeting for love. At the moment of drowning, Dr. 
Fergusson runs to save Mabel as soon as he notices her. As a doctor he does his best and 
immediately jumps into the cold water to save her although he isn’t good at swimming. 
He carries her to the house where he takes off her wet clothes and wraps her in blankets. 
When Mabel understands she has been rescued and undressed by him she asks if he 
loves her. She grasps him firmly and says continually “you love me, you love me, I know 
you love me, I know.” In spite of Dr. Fergusson’s shock Mabel kisses him passionately 
and Dr. Fergusson responses her passion:

Did you dive into the pond for me?’ she asked.

‘No’ he answered. ‘I walked in. But I went overhead as well.’

‘Why did you?’ she asked.

‘Because I didn’t want you to do such a foolish thing,’ he said.

‘It wasn’t foolish,’ she said, still gazing at him as she lay on the floor, with a sofa cushion 
under her head. ‘It was the right thing to do. I knew best, then.’

‘I’ll go and shift these wet things,’ he said. But still he had not the power to move out 
of her presence, until she sent him. It was as if she had the life of his body in her hands, 
and he could not extricate himself. Or perhaps he did not want to (Lawrence, p. 455).

As it is understood from the dialoque between these two caharacters, Dr. Fergusson 
rescues Mabel, and thus, she has the possibility to go on living by means of Dr.Fergusson’s 
heroic behaviour and sensibility as a doctor. Hence, it is clear that water archetype 
symbolizes a rebirth and the mystery of creation in the story in Jungian terms. Mabel 
makes love with Dr. Fergusson in the house. As a closed space, the house represents the 
returning to love and life for her. After their sexual relation they cannot know how to 
behave and Mabel begins to cry because of her shame. But Dr. Fergusson understands 
that he loves her: “And again from the pain of his breast he knew how he loved her. He 
went and bent to kiss her, gently passionately, with his heart’s painful kiss” (Lawrence, 
p. 458). Because of the fact that he hasn’t been prepared for this love before, he is 
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also in a shock but sure that is love in his hearth. After touching water, Mabel’s life 
changes from bad to good. In this sense, Dr Fergusson as an archetypal hero in myth 
criticism symbolizes the benefactor of Mabel’s need for love and affection and her hope 
of salvation from her miserable situation. 

Additionally, until her relationship with Dr. Fergusson her mother’s tomb is the only 
place for Mabel to be happy and feels herself nearer to the world of the death. In the 
story, she remembers her family’s good days when she goes to cemetery to visit her 
mother’s tomb. She memorizes her mother and establishes a connection with her in the 
cemetery. Collective unconscious is the place of the repressed or forgotten memories in 
Jungian theory of archetype. Mabel’s personal memories ties her to her to the past and 
to her mother especially. Through the time she spent in the cemetery she remembers her 
mother all the time. It can be asserted the existence of mother archetype in this sense. 
The image of the Good Mother is associated with the life principle, birth, warmth, 
nourishment, protection, fertility, growth, abundance (Guerin, 1992:151). For Mabel, 
to work around her mother’s tomb makes her satisfied. It is the space of peace for her: 
“It gave her sincere satisfaction to do this. She felt immediate contact with the world of 
her mother” (Lawrence, p. 452). For the reason that her mother is there she feels herself 
protected and in peace.

Colours also have archetypal meanings in Jungian terms. In the story, black, pinky white 
and green are used as colours having archetypal meanings. It was seen that Mabel was 
in a black dress when she was walking into the pond. It was her walking to death at first 
sight. Black archetypally symbolizes chaos, death, devil, mystery, unknown, melancholy, 
darkness. Green is a symbol of the concepts of growth, productivity, sensitivity and hope. 
The negative signs of green include death and end. In the fallowing passage these colours 
are used as archetypal symbols during Mabel’s visit to her mother’s tomb: “Carefully she 
clipped the grass from the grave, and arranges the pinky white, small chrysanthemums 
in the tin cross. When this was done, she took an empty jar from a neighboring grave, 
brought water, and carefully, most scrupolously sponged the marble headstone and the 
coping-stone” (Lawrence, p. 452). As an open space she also likes the surrounding area 
of the cemetery full of a lot of grass and flowers.

In this sense, green (Guerin, 1992:150) as a colour of the grass is the archetypal symbol 
of hope in its positive meaning and death in its negative meaning. On the other hand, 
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white (Guerin, 1992:150) archetypally represents purity, innocence, value and light 
in its positive sense. In its negative sense it symbolizes death, terror and supernatural 
formation. Thus, it becomes clear that Mabel’s hope is to be with her parents due to her 
spiritual depression although they are dead. Besides the archetypes of colour, the cross 
as a religious motif can be considered having an archetypal meaning. In Christianity, the 
cross as a motif (Guerin, 1992:153) is defined as the life tree symbolizing the process of 
adaptation, growth, fertility, productivity, reproduction, immortality and an unfinished 
life. In the story, Mabel wants to end her life at first but she can’t be successful. With 
reference to this fact the author gives the description of her mother’s tomb with a tin 
cross denoting that her depression will be over and go on living archetypally. Hence, 
it can be asserted that it refers to Mabel’s unfinished life. In the story Dr. Fergusson 
is depicted as a hero on the other hand because he has rescued Mabel from drawning 
although he doesn’t know swimming. Another difficulty is with the pond that it is 
muddy. Archetypally, the hero must perform impossible tasks to overcome the obstacles 
(Guerin, 1992:153) and Dr. Fergusson was capable of doing this: “He had crossed over 
the gulf to her, and all that he had left behind had shriveled” (Lawrence, p. 457). Thus, 
it is clear that Dr. Fergusson is shown as the archetypal hero of the story by Lawrence.

Conclusion

Jung treats myth as the use of a set of psychological energy patterns as a source of 
collective unconscious and become visible in the dreams, stories and narrative 
transmissions. Myth includes situations, symbols, and archetypes. Jung explored these 
images by claiming that many myths exist in the human psyche. 

Archeypal motifs or themes may be included in varied mythologies. Moreover, certain 
images which occur in the myths spread in time and place. Besides, they share a common 
meaning. Because of this, people in different places show the same psychological 
responses to the same events according to myth critics. These motifs, patterns and 
images are called archetypes in Jungian terms. In the Horse Dealer’s Daughter, Lawrence 
displays the existence of these motifs and images as archetypes found in collective 
uncoscious. In this sense, the archetypal motifs such as water, colour, rebirth, cross 
have a function in the revelation of the main characters’ psychological situations in 
Lawrence’s short story. At the same time the motifs related with space such as house, 
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cemetery, pond particularly conribute to the archetypal analysis of the story in order to 
reveal the psychological situation of Mabel.

In this context memory stimulates Mabel to set up a correlation between her past and 
present. As a last, through the archetypal criticism, symbols of the collective unconscious 
appear in the story, and thus it is illustrated that there exist universal archetypes found 
in the collective memory of mankind in Lawrence’s story called A Horse Dealer’s 
Daughter. Hence, it can be said that archetypal cricism can be applied to literary works 
in terms of the analysis of the characters, situations and events. Moreover, the inner life 
of a character in a fictional work including novel and short story can be analysed by 
means of the images, patterns or motives in the light of archetypal criticism within an 
interdisciplinary approach.
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AHLÂM MUSTEGÂNÎM’İN  
FEVDÂ’L-HAVÂS ADLI ROMANINDA 
KARA ON YIL 

DARK DECADE IN AHLÂM 
MUSTEGÂNÎM’S NOVEL FEVDÂ’L-HAVÂS
Turgay Gökgöz

Özet

Cezayir, seksenli yılların sonlarından doksanlı yılların ortasına dek ruhlarda derin bir iz bırakan bir 
dönemden geçmiştir. Ülkede 1992 yılından 2002 yılına dek süren iç savaşta yüz binleri aşan Cezayirli 
yaşamını yitirmiş ve iç savaşta yaşananlar çeşitli romanlarda ve öykülerde işlenmiştir. Fevdâ‘l-Havâs 
adlı romanda ise bir roman yazarı olan Hayat karakteri, eşi ve erkek kardeşinin baskılarından bunal-
mış ve bir roman kaleme alarak burada kendisine ait olan bir dünya kurmuştur. Ancak gün geldiğinde 
ise bu romanın karakterine aşık olmuş, gerçek ve hayal arasında bir aşkı yaşamaya başlamıştır.

Romanda sevginin baskıyla, hayatın ise ölümle adeta iç içe girdiği bir söylemle karşılaşabiliriz. İşte bu 
Cezayir’in yaşamış olduğu zor yılların adeta bir tasviridir. Aşk ve sevgi konusunda önemli olmayan 
marjinal şeylere bakmaksızın sadece Cezayir’in içinden geçmiş olduğu zorlu yılları nitelemek içindir. 
İlginç bir öykü çerçevesinde bu hikayenin kahramanı olan Hayat, bilinçli ve kültürlü bir şahsiyet 
olarak kendisini tanımlamaktadır. Bir taraftan da Cezayir iç savaş yaşadığı için romanda Cezayir 
toplumunun yaşamış olduğu sıkıntıları, suikastleri ve ölümleri, bunların karşısında eli kolu bağlı olup 
hiçbir şey yapamayan insanların çaresizliklerini çok net bir şekilde görebiliriz. 

Özellikle ordu ve radikal İslamcılar arasındaki çatışmalar yeri geldiğinde halkı, yeri geldiğinde ise 
aydın kesimini etkilemiştir. Dönem içerisinde çok ciddi bir şekilde baskı söz konusudur. Gazetecilik 
neredeyse yapılamaz hale gelmiştir ki yazı yazmak suç sayılır olmuştur. Dönem içerisinde aydının sı-
kıntıları bitmek bilmemiştir ve aydın kesimin sesini kesmek için çözüm ise onları öldürmekten geçmiş-
tir. Nitekim yüzbinlerce insan bu terör ortamında yaşamlarını yitirmişlerdir. Bu kaos ortamında hedef 
hiç belli olmamakta olup bazen bir asker bazen halktan biri bazen ise bir aydın tüm bu yaşananlara 
kurban gitmiştir. 
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Söz konusu bu roman dönem içerisinde yaşananların adeta bir sesi olmuş ve  insanların hissetmiş 
olduğu hüzünleri, sevinçleri, umutları ve gözyaşını bizlere çok iyi bir şekilde betimlemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ahlâm Mustegânimî, Modern Cezayir Edebiyatı, Cezayir Romanı, Kara On Yıl, 
Mağrip Edebiyatı.

1. Ahlâm Musteğânimî  (1953-)

Aslen Cezayir’in doğusundaki Konstantin şehrinden olan Ahlâm Musteğânimî 13 Nisan 
1953 tarihinde Tunus’ta dünyaya gelmiştir. İlköğrenimine Tunus’ta başlamış, başkent 
Cezayir’de es-Seâlibiyye okulunda daha sonra ise ‘Aişe Ummu’l-Mu’minîn okulunda 
okumuştur. Babası Muhammed eş-Şerîf, yeni yönetim tarafından eski cumhurbaşkanın 
adamlarından sayıldığı için düşman olarak görülmüş ve kendisine suikast girişimi yapıl-
mıştır. Bunun üzerine askeri bir hastanede psikolojik tedavi görmeye başlamıştır. Bütün 
bunlar liseyi bitirip üniversiteye hazırlanan Ahlâm Musteğânimî’yi çok etkilemiş bunun 
üzerine de ailesinin sorumluluğunu üstlenmiştir. 1971 yılında Hemesat (Fısıltılar) adıyla 
bir şiir programı yapmaya başlamış ve dikkatleri üzerine çekmiştir. Üç yıl sürmüş olan 
bu program Fas, Tunus gibi ülkelerde de takip edilmiş ve bu program sayesinde ün ka-
zanmaya başlamıştır.

İlk şiir divanını 1971 yılında liseyi bitirdiğinde 18 yaşındayken radyodaki programında 
yayınlamaya başlamıştır. Cezayir Üniversitesi Edebiyat Fakültesine girmiş buradan ise 
1975 yılında mezun olmuştur. Bu esnada Maruni bir gazeteci olan George er-Rasi ile 
evlenmiş ve Paris’e taşınmıştır. 1982 yılında Sorbonne Üniversitesi Sosyoloji bölümünde 
ünlü Doğubilimci Jacques Augistin Berque yönetimindeki doktora teziyle doktor 
unvanı almıştır. Paris’te eşinin çıkarmış olduğu el-Hivâr dergisinin edebiyat sayfasına 
katkıda bulunan Ahlâm, Londra’da yayımlanmakta olan et-Tedâmun dergisinde çeşitli 
yazılarını yayımlamıştır. 1994 yılından itibaren hayatını Beyrut’ta idame ettirmiş olan 
yazar evlendikten sonra babasıyla görüşememiştir. Babasıyla vefat edinceye değin hep 
mektuplaşarak iletişim kurmuşlardır. Babası kızıyla ilgili olarak sorulan bir soruya şu 
şekilde yanıt vermiştir: “Sadece Ahlâm’ı dünyaya getirmek için doğmuş olsam bile, bu gurur 
bana yeter. Ahlâm benim en büyük sevinçlerimden biridir. Yeter ki bana Ahlâm’ın babası 
desinler yeter ki beni onun adıyla, onu da benim adımla ansınlar.” 

Ahlâm Musteğânimî, Arapça roman yazıp yayımlayan ilk Cezayirli kadın yazar ve şair-
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dir. Romanlarında sadece Cezayir’in gerçekleşmemiş hayalleri değil aynı zamanda poli-
tik ve sosyal sıkıntılara da yer vermiştir. Ancak yazarın en önemli katkısı, Cezayirli kim-
liğini Arapçayı kullanarak canlandırmanın yoluna gitmiştir. Edebî metinlerde Arapça 
kullanımını eski haline getiren genç Cezayirli yazarlardan birisidir. Musteğânimî’ye göre 
bağımsızlık basit bir askeri amaç değil, gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra Cezayir’in 
henüz başaramadığı kültürel, sosyal ve duygusal bir özlemdir.

Eserleri:
‘alâ Merfeî’l-Eyyâm (Günlerin Limanında) 
el-Kitabe fî lahzati ‘Uri  (Çıplak Anında Yazmak)
Ekâzîbu Semeketin (Bir Balığın Yalanları)
Fevda’l-Havâs (Duyular Kaosu)
‘Abir Serîr (Yataklar Arası)
Nisyân. com (Unutmak. com)
Kulubuhum Ma’anâ ve Kanâbiluhum ‘Aleynâ (Kalpleri Bizimle Bombaları Üzeri-
mize)
el-Esved Yelîku Bik (Siyah Sana Yakışıyor)
Zâkiretu’l-Cesed (Bedenin Hatırası) (Dali, , 2014:15-20; Çevrimiçi http://www.
ahlammosteghanemi.com/books 28.10.2016)

2. Modern Cezayir Romanı

Cezayir romanı, Arap edebiyatının ayrılmaz bir parçasıdır ve Mevlud Fir‘avn Mevlud 
Ma‘meri ve Muhammed Dîb gibi Fransızca yazan; et-Tâhir Vattâr, Vasini A ‘râc, ‘Abdul-
hamîd b. Haddûka ve Mirzak Bektaş, Ahlâm Musteğanîmî gibi Arapça yazan romancı-
lar sayesinde evrensel olabilmiştir. Okuyucu, bu romanları okuduğunda içerik bakımın-
dan ortak özelliklere sahip olduklarını görebilmektedir. Bu dönem içerisinde yazarların 
hepsi geçim sıkıntısını ve toplum üzerinde etkili olan büyük olayları yansıtırlar. Yazarın 
yaşam içerisinde olabilecek her şeyi yansıtabilmesi tabi ki makul bir şey değildir. Aksine 
yazar olayları seçer ve metnin ayrıntılarıyla, dönüşümlerde ve yönlerde istenilen amaç-
larla uyumlu olabilecek olanları alır. İşte bu durum pek çok romancının ve hikayecinin 
yaptığı bir şeydir.

Cezayir roman türünde edebi ürünlerin oluşmasında etki eden iki önemli olay yaşan-
mıştır. Bunlardan ilki bağımsızlık savaşı, ikincisi ise “Kara On Yıldır” diyebiliriz. (Lûsîf, 
2010:186)
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3. Kara On Yıl

Cezayir, seksenlerin sonlarından doksanların ortasında kadar ruhlarda derin bir iz bı-
rakan bir dönemden geçmiştir. 1992 yılından 2002 yılına dek ülkede süren iç savaşta 
yüz binleri aşan Cezayirli yaşamını yitirmiş ve iç savaşta yaşananlara, çeşitli romanlarda 
ve öykülerde değinilmiş ve bu yaşantılar işlenmiştir. Bu dönem içerisinde vücut bu-
lan romanlar şu şekildedir: et-Tâhir Vattâr’ın eş-Şim‘atu ve’d-Dehâlîz (Mum ve Dehliz-
ler), Vâsini A‘râc’ın Seyyidetu’l-Makâm (Makamın Hanımefendisi), Reşid Bûcedra’nın 
Tîmûmûn, sonuncusu ise Ahlâm Musteğânîm’in Zâkiretu’l-Cesed (Bedenin Hatırası). 
Zâkiretu’l-Cesed, sanatsal olarak yüksek bir seviyedeydi. Bu roman Cezayir’deki Fransız 
egemenliğine karşı direnişi ve bağımsızlığın kazanılmasından sonra ortaya çıkan sorun-
ları ele almaktadır. Nizâr Kabbânî söz konusu roman için “Bu roman başımı döndürdü” 
ifadesini kullanmıştır. 

Ahlâm Musteğânimî’nin ilk romanı olan Zakiretu’l-Cesed’te büyük bir yaratıcılık ve yük-
sek bir sanatsal seviye vardır. Bu romanın sonrasında Fevdâ‘l-Havâs (Duyular Kaosu) 
adlı romanı Zakiretu’l-Cesed gibi Cezayir toplumunu ve bireylerin yaşamlarını doğru ve 
cesur bir şekilde yorumlar ve “Kara On Yıl” içerisinde Cezayir’in yaşamış olduğu sevinç-
leri ve hüzünleri gözlemler. Roman bir taraftan elemi ve hüznü diğer taraftan ise sevgiyi 
ve umudu özetlemektedir. Ahlâm Musteğânimî nazarında bu roman, sanatsal romanın 
en önemli esaslarını teşkil eden vatan, ölüm ve sevgi gibi temel eksenleri yansıtır. Aynı 
zamanda bizleri Cezayir siyasi kulislerindeki bazı siyasi işlere de götürmektedir.

Cezayir’de büyük terör olaylarının gölgesinde Fevdâ‘l-Havâs (Duyular Kaosu) 1997 yı-
lında Beyrut’ta Dâru’l-Adab tarafından yayımlanmıştır. Bugüne değin 15 baskısı yapıl-
mış, olup pek çok yabancı dile çevrilmiştir. (Lûsîf, 2010:186)

4. Fevdâ‘l-Havâs’ta Vatan, Ölüm ve Sevgi

Bu roman Ahlâm Musteğânimî’nin Zâkiretu’l-Cesed, Fevdâ‘l-Havâs, ‘Âbir Serîr adlı üç-
lemesinin ikinci kitabıdır. Zâkiretu’l-Cesed adlı romanın devamı niteliğindedir. Seviyesi 
yüksek olan şiirsel bir dille kaleme alınmıştır. Cezayir tarihinin yanısıra eserin merke-
zinde doksanlı yıllarda var olan bir aşk hikayesi vardır. Romanın hem anlatıcısı hem 
de kadın kahramanı olan Hayat, bir subayla evlidir, kardeşi ise Nâsır ise muhafazakar 
biridir ve Hayat, bu ikisinden kaçarak kendi hayal dünyasında bir aşk kurgulamaktadır. 
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(Çevrimiçi http://mawdoo3.com/23.09.2017 ;ساوحلا_ىضوف_يمناغتسم_مالحا; Çevrimi-
çi http://mawdoo3.com/23.09.2017 يمناغتسم_مالحأ_ةيثالث.)

Bu romanda sevginin baskıyla, hayatın ise ölümle adeta iç içe girdiği bir söylemle karşı-
laşabiliriz. İşte bu Cezayir’in yaşamış olduğu zor yılların adeta bir tasviridir. Aşk ve sev-
gi konusunda önemli olmayan marjinal şeylere bakmaksızın sadece Cezayir’in içinden 
geçmiş olduğu zorlu yılları nitelemek içindir. İlginç bir öykü çerçevesinde bu hikayenin 
kahramanı olan Hayat, bilinçli ve kültürlü bir şahsiyet olarak kendisini tanımlamakta-
dır. (Lûsîf, 2010:187)

Ahlâm, bu romanın gerçek kahramanıdır. Buradaki adı ise Hayat’tır. Romanın içeri-
ğinde Hayat, hem eşinden hem de baskıcı olan kardeşinden kurtulmak için bir roman 
kaleme almaktadır ve romanındaki kahramanı olan ‘Abdulhak’a aşık olur ve zamanla 
da gerçek ile hayal arasında kalır. Bu esnada Cezayir, iç savaşın tam da ortasındadır 
ve Hayat, sevgisiz bir evliliğe kapılmış genç bir romancı olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Hayat’ın yüksek rütbeli bir subay olan kocası politikayla ilgilenirken, kendisi ise 
kaleme aldığı dünyada kendisinin yarattığı hayatta özgürlüğünü bulmaktadır ve orada 
karakterleri için tutkulu bir hikayeyi örgütlemektedir. Fakat kurgu ile gerçek arasındaki 
çizgi bulanıklaşır ve sonrasında kahramanı onu baştan çıkaran bir adam haline dönü-
şür. (Çevrimiçi https://www.bloomsbury.com/us/chaos-of-the-senses-9781408857298/ 
23.09.2017.)

Hayat,  bu romanda kimi zaman bir şehir ve bir vatan, aynı zamanda bir hatıra ve hayat 
ve kimi zaman ise yazar ile yazılan, aşık ve maşuk, rüya ve elemdir. Çünkü  burada aslın-
da rüya da ve elemde Ahlâm’ın kendisidir. 

Yazar girişte ana konu hakkında pek çok emare sunmuştur. Bu detaylar aslında sonradan 
gelecek olan olaylar için giriş niteliğinde olup aynı zamanda romanın küçük bir resmi 
gibi olduğunu söyleyebiliriz.

Romanın  kahramanı olan Hayat, Mustafa Bey ile evlidir. Ancak kendisini sevmeyip 
hayalinde kurmuş olduğu ve gerçek ile hayalin birbirine karışmış olduğu birini sevmek-
tedir o da Abdulhak’tır. Karışan bu gerçeklik ve hayal arasında Hayat, bir gün sinemaya 
gider ve orada sevgilisi Halit’in arkadaşı olan Abdulhakk ile karşılaşır ve ondan çok 
hoşlanır. (Lûsîf, 2010:187-188)
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 “Temenni ettim gizli bir şekilde, keşke bu adam benim olsa. O benim dilimin 
ve sessizliğimin aynısı. O benim hüznüme, mizacıma uygundur”. (Musteğâ-
nimî,1998:27)

Başka bir gün ise Halit’le buluşmak için kafeye gider aslında Abdulhak’ı görmek isti-
yordur ve o gün Halit yalnız değildir yanında arkadaşı Abdulhak da vardır ve bugünün 
sonrasında ise Hayat’a Abdulhak’tan sadece iki şey kalmıştır. İlki kullandığı parfümü 
ikincisi ise kullanmış olduğu “tabi” ve “kesinlikle” kelimeleridir. (Lûsîf, 2010:188)

Geçen zamanla birlikte Hayat, içsel burhanlar yaşamış ve çileler çekmiştir. Zor seçimleri, 
radikal gruplara katılan kardeşi, asker eşi ve sevgilisi olan gazeteci Halit arasında kalmış-
tır. (Lûsîf, 2010:188)

“Her	 an	 şok	 olma	 korkusu	 taşıyordum	 ben,	 çevremdekilerin	 ani	 bir	 ölüme	
yakalanmasından	korkuyorum.	Yani	devletin	peşine	düştüğü	İslamcı	radikal-
ci	kardeşim,	radikalciler	tarafından	peşine	düşülen	asker	olan	eşim,	sevdiğim	
gazeteci	ise	hem	radikalciler	hem	de	devletle	karşı	karşıya.	Ben	nasıl	bu	korku	
çemberinin	dışında	kalacağım”.	(Musteğânimî, 1998:340)

Kardeşi Nâsır ise 90’larda yaşayan Arap ve Cezayir gençlerinden oluşan bir kitleyi ve II. 
Haliç Savaşı sonrasında iyileşmeyen Arap gençliğinin hatıralarında onları temsil etmek-
tedir. (Lûsîf, 2010:188)

“Bu	gençlik	ki	Amerika	Irak’ı	işgal	ettiğinde	geceleyin	Saddam’ı	desteklerken	
gündüzlerin	 Kuveyt’i	 destekliyordu.	 Arada	 kalmışlardı”.	 (Musteğânimî, 
1998:119)

Nâsır kardeşi Hayat’tan eşinin kendisine uygun olmaması bahanesiyle boşanmasını isti-
yordu. Ayrıca susmasını ve yazmaktan vazgeçmesini istiyordu. Kardeşi Nâsır ise Milli-
yetçilik öyküsü sona erdiği için Arapçılıktan vazgeçip radikal İslamcılığa yöneldi.(Lûsîf, 
2010:188-189)

Hayatın eşi subay Mustafa Bey, etkin olan siyasi bir isimdi. Cezayir’deki dönemin ik-
tidarının simgesiydi. Cezayir’in bağımsızlığını kanıyla yazan biriydi. Zaman geçtikçe 
mevkilerin ve paranın cazibesine kapılmış ve bu yüzden prensiplerini harcamıştır. Boz-
gunculuğa ve açgözlülüğe yönelmiştir.

Halit’e geldiğimizde yazar, önceki romanı olan Zakiretu’l-Cesed’teki karakteri bu romana 
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aktarmıştır ki burada da bir aşk macerası amaçlamıştır. Halit, bu romanda işini seven 
vatanına sadık olan Cezayir gazeteciliğinin bir örneğidir. Kamuoyunu olaylarla ve yeni 
olgularla bütün ayrıntılarıyla aydınlatır. Uzman olduğu fotoğrafçılık silahıyla zalim olan 
iktidara muhalefet etmiştir. Nitekim fotoğraf çekerken sokaklarda protestoların birinde 
sol yanı felç olmuştur. (Lûsîf, 2010:189)

“1988 Ekim olaylarında ben fotoğrafçıydım. Ani bir şekilde sokakları kalabalıklar 
bastı. Bende fotoğraf çekmek için gittim. Bir askerin fotoğrafını çekmeye çalıştığı-
mı hatırlıyorum. Parti binasında üst katlarda duruyordu silahını sokağa yönelterek 
ardında Cezayir bayrağı. Kurşun binadan çıkar çıkmaz sol omzuma saplandı. Ra-
dikalciler ise gazeteciliğe devam edip eleştiri yapmayı sürdürürsem beni bu sefer 
de sağ omzumdan vurmakla tehdit ettiler”. 

Öyleyse bu roman aynı zamanda bir taraftan ülkedeki askeri güvenlik kuvvetleri ile dini 
istismar eden siyasal İslamcı radikal gruplar arasında olan çatışmaların ve  dönemde 
yaygın olan siyasi söylemin sesidir.  Bu çatışmalar Cezayir halkı üzerinde çok vahşi ve 
acımasız bir şekilde büyük cinayetlerin işlenmesine neden olmuştur. Burada hayal kırık-
lığı, acı, aşk, sevgi gibi çelişkiler ve çağrışımların ortasında yazılı ve sesli bir şekilde peş 
peşe gelen ölüm haberlerini buluruz. (Lûsîf, 2010: 189-190)

Aşk konusunda ise Hayat, sanki iki taraflı aşk romanlarının saçmalık olduğunu düşün-
mektedir. (Lûsîf, 2010:191)

“En	 güzel	 aşk,	 	 başka	 bir	 şey	 aradığında	 sana	 gelen	 aşktır”. (Musteğânimî, 
1998:307)

Romanda Hayat’ın eşi Mustafa Bey’in şoförü olan Ahmet amcanın ve ailesinin ölümü 
söz konusudur. Hayat’ın yanında oturdukları için yanlışlıkla öldürülmüşlerdir. Çünkü 
subay oldukları düşünülmüştür. (Lûsîf, 2010:190)

“Bütün soruları ben tek bir soruya indirgedim. Bu adamın ölmesi kaderin suçu mu 
yoksa ahlakın suçu mu dolayısıyla ben ne derece onun ölümünden sorumluyum ki”. 
(Musteğânimî, 1998:119)

Onun ölümü devrimin başlangıcından beri Fransız sömürgesi ile mücadele eden şehirde 
yani Konstantîn’de gerçekleşmiştir. Ahmet amcanın ölümü Fransızların eliyle değil radi-
kal gruplar yüzünden olmuştu. Nitekim bu ölüm söz konusu dönem içerisinde asker ile 
radikal İslamcıların arasındaki çatışmanın boyutunu gözler önüne sermektedir.  (Lûsîf, 
2010:190)
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Dönem içerisinde çok ciddi bir şekilde baskı söz konusudur. Gazetecilik neredeyse ya-
pılamaz hale gelmiştir ki yazı yazmak suç sayılır olmuştur. Dönem içerisinde aydının 
sıkıntıları bitmek bilmemiştir ve aydın kesimin sesini kesmek için çözüm ise onları öl-
dürmekten geçmiştir.

Bu romanda, terörün arka planda yer aldığını görmekteyiz. Romanda terör açısından 
büyük bir olayı şekillendiren unsurun Ahmet amcanın ölümü olduğunu ifade edebiliriz.  

Sonuç 

Hayat, kendi ailesine ilişkin duygularına yer verirken aslında genel manada bu dönem 
içerisindeki bütün Cezayirlilerin yaşadığı acıların, hissettiği duyguların, sevinçlerin ve 
hüzünlerin sesi olmuştur. Romanın adından da anlaşılacağı üzere duyular kaosu içeri-
sinde yazar hem söz konusu dönemde Cezayir’in içinde bulunduğu kaosu hem de Hayat 
karakterinin yaşamış olduğu duygusal karmaşıklığı tanımlıyor olabilir.

Budyaf, Ahmet amca ve ‘Abdulhak karakterlerinin ölümlerinde masum insanların ya-
şamlarını yitirdiğini görmekteyiz. Bu insanlar karanlık ve belirsiz bir şekilde ölmektedir 
ve bu durum söz konusu dönemin neden “Kara On Yıl” olarak adlandırıldığını bize 
açıklamaktadır. Öldürülen bu üç kişi Cezayir’deki yönetici, halk ve aydın üçgeninin 
birer simgesidir ve bu savaşta her kesimden insanın yaşamını yitirebileceği acımasız bir 
savaş olduğunu bize göstermektedir.

Romandaki aşk hikayesi hem bir umut hem de bir mutluluğu temsil etmektedir. Kah-
ramanın adının Hayat olması bir metafora bağlı olabilir. Hayat adının bir metafor ol-
duğunu tasavvur edersek Cezayir’in bu dönem içerisinde içinden geçmiş olduğu karma-
şıklığı anlamamız mümkün olabilir. Bu yüzden Hayat karakterinin hayali sevgilisi hep 
‘Abdulhak olmuştur. Nitekim Hayat, hakkı yani adaleti, barışı istiyor diyebiliriz. 

Romanda öldürülen ‘Abdulhak karakteri diğer gazeteciler gibi ordu ile radikalciler ara-
sında kalıp öldürülmektedir. Yeri geldiğinde ise bu iki taraftan hangisi tarafından öldü-
rüldüğü bilinmemektedir.

Ve son olarak ise Ahlâm bu romanını, Cezayir için savaşan, her şeyini feda eden ba-
ğımsızlıktan önce Fransızların hapishanelerine kalan, bağımsızlıktan sonra ise 30 sene 
boyunca Fas’ta sürgün hayatı yaşayan, herkes için adaleti, huzuru ve umudu temsil eden 
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şehit cumhurbaşkanı Muhammed Bûdyâf ’a ithaf etmektedir. (Lûsîf, 2010:191)
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20.Y.Y. ORTADOĞUSUNDA YAŞANAN 
SİYASİ GELİŞMELERİN ÜRDÜN 
ROMANINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF POLITICAL 
DEVELOPMENTS OCCURRED IN THE 
20th CENTURY OF MIDDLE EAST ON THE 
JORDANIAN NOVEL
Yasemen Işık

Özet

20. y.y.’ın başında Ortadoğu bölgesinde yaşanan sosyo-politik gelişmeler ile edebiyat arasında önemli 
bir bağ kurulmuştur. Zira Ürdün edebiyatının gelişmesinde etkisi bulunan en önemli faktörlerden bir 
tanesi özellikle komşu ülke Filistin’de yaşanan siyasi olaylar olmuştur. Filistin’in İsrail tarafından işgal 
edilmesinin ardından nüfusun büyük bir kısmı Ürdün’e göç etmişlerdir. Bu göçmen grupların içerisin-
de edebiyatçılar da yer almıştır. Ürdün’e göç eden bu aydın kesim buradaki meslektaşları ile birlikte 
ortak bir edebiyat geliştirmişlerdir. Böylece Filistin meselesi Ürdün edebiyatının en önemli konu baş-
lıklarından bir tanesi olmuştur. Aslen Filistinli olan ama edebi hayatlarını Ürdün’de sürdüren ve artık 
Ürdün edebiyatının önemli temsilcileri arasında zikredilen Sâlim en-Nahhâs, Teysîr Sebbûl, Emîn 
Şennâr…vb. pek çok yazarın eserlerinde Filistin’in başına gelenler özveriyle dile getirilmiştir. 1948 ve 
1967 yıllarında Ürdün ve İsrail arasında yaşanan siyasi savaşlar, 1982 yılında Beyrut’un Filistinlilere 
verdiği destek yüzünden İsrail tarafından işgal edilmesi, yaşanan savaşların toplumda açtığı yaralar, 
gurbet acısı, özgürlük ve demokrasi gibi kavramlar Ürdünlü yazarların romanlarında en çok üzerinde 
durdukları konu başlıkları olmuştur.

Söz konusu çalışmamızda 20.y.y.’da özellikle Filistin ve Ürdün bölgelerinde yaşanan siyasi olayların 
Ürdün romanı üzerinde bıraktığı etkilerden bahsetmeye çalışacağız. 

Anahtar kelimeler: Arap Edebiyatı, Ürdün Edebiyatı, Roman
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Abstract
It is forged a strict bond with the socia-political developments occured in the beginning of 20th century 
of middle east and literature. Then, one of the most important element which has an impact on the 
development of Jordanian literature is the political events living in the neighbor counry Palestine. Be-
hind the Palestine occupation by Israel, a major part of Palestinian population immigrated to Jordan. 
There was litterateurs between these immigrant groups. These intellectuals immigrated to Jordan had 
improved a mutual literature with their native collegues. Thus, the Palestinian issue became the most 
significant topic tittlein Jordanian literature. The political wars came off between Jordan and Israel in 
1948 and 1967, the Israel occupation of Beirut in 1982 because Lebanon’s support for Palestinian ci-
tizens, a deep wound inflicted in view of living wars, the pain of homesickness, freedom and democracy 
are the most interested topic that the Jordanian writers emphasized on them.

In this work, we try to mention the effects of political developments occured in the 20th century of middle 
east on the Jordanian novel. 

Key words: Arabic Literature, Jordanian Literature, Novel

Giriş
Yy. Ortadoğu’sunda yaşanan sosyo-politik olaylar ile edebiyat arasında sıkı bir ilişki ku-
rulmuştur. Çünkü bu bölgede modern edebiyat, ilk ürünlerini, tam anlamıyla yaşanan 
siyasi gelişmelerin etkisi altında vermeye başlamıştır. (Hafez, 1992: 270) Ürdün ve Filis-
tin’de edebiyatın gelişimiyle ilgili olarak iki önemli siyasi olayın etkisi büyük olmuştur. 
Bunlardan biri Osmanlı hükümeti tarafından 1908 anayasasının ilanı ve diğeri de her 
iki ülkenin de İngiliz manda yönetimi altına girmesine neden olan I. Dünya Savaşı’dır. 
(Yıldız, 2004: 40) 1908 anayasasının ilanı ile birlikte Osmanlı yönetimi altında bulunan 
Ortadoğu bölgesinde yeni müfredatlı okulların, mevcut gazete, dergi ve süreli yayınla-
rın, edebi derneklerin sayısında ciddi bir artış görülmüştür. 

Yy.’ın ilk çeyreğinde Ürdün’de çıkan yazılı basın araçları, beşer hayatına ve yeni dünya 
düzenine farklı bir bakış açısı getiren, yeniliklere, modern düşünceye ve çağdaş değerlere 
ayak uyduran söylemlerden beslenmişlerdir. Böylece toplumun bazı kesimleri siyasi ve 
edebi sorunlarla daha çok alakadar olmaya başlamışlardır. Toplumun aydın ve okur-ya-
zar kesimi, ülkelerinin batı sömürgeciliğinden kurtulabilmesi ve tam bağımsızlıklarını 
kazanabilmeleri için ulusal bilincin ve devrimci mücadelenin tetiklenmesi gerektiğine 
inanmış ve bu düşüncelerini halkla buluşturacak yeni yazım türlerine ihtiyaç duymuş-
lardır. 
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Ürdün ve Filistin’in siyasi tarihi içerisinde yaşanan gelişmeler, iki ülkenin ortak sosyolo-
jik yapılarından ayrı düşünülemez. 20.yy.’da bu iki ülkede yaşanan sosyo-politik olaylar 
edebiyatlarının da ortak bir zemin üzerinde kurulmuş olduğunu göstermektedir. Öyle 
ki, modern Arap edebiyatı tarihi üzerine yazılmış pek çok eser, Ürdün ve Filistin’deki 
edebi gelişmelerden bahsederken eserlerin yazarlarının aslen Ürdünlü mü yoksa Filistin-
li mi olduğu konusunda kesinlikten bahsedememiştir. (Ashour, 2008: 204)Bu durum 
aslında bu iki ülkenin siyasi geçmişlerinin tarih boyunca birbirlerini tamamlar nitelikte 
bir gelişme göstermiş olduğunun kanıtıdır. 

Osmanlı hakimiyeti sonrası Filistin ve özellikle Ürdün’de aynı yüzyılın ikinci yarısın-
dan itibaren yaşanan gelişmelerin beklenilenden çok farklı şekillenmesi, bu iki ülkedeki 
roman edebi türünün konusu bakımından büyük önem teşkil etmektedir. 20.yy.’ın ilk 
çeyreği Ürdün açısından bakıldığında örtülü gerçeklik ve yalın toplumsal gerçeklik diye-
bileceğimiz romanların ortaya çıkış dönemi olmuştur. Toplumsal felaketler tarih boyun-
ca edebiyatın konularını arasında yer almıştır. Yanı başında cereyan eden siyasi ve sos-
yolojik olaylar doğal olarak Ürdün edebiyatını etkilemiş ve Filistin sorunu, Araplar ile 
İsrail arasında yaşanan savaşlar, Arap milliyetçiliği, göç, gurbet, demokrasi ve hürriyet, 
siyasi baskı ve zulümler gibi konular 20.yy.’ın ortalarından itibaren Ürdün romanında 
işlenen ana temalar olmaya başlamıştır. 

Ürdün’ün kurulmadan önce Filistin topraklarına dahil olması, Filistinin İsrail tarafın-
dan işgal edilmesinin ardından nüfusun büyük bir çoğunluğunun Ürdün’e göç etmesi, 
halen günümüzde dahi Ürdün’de yaşayan Filistinlilerin ülke nüfusunun iki katından 
fazla olması gibi nedenler bu iki ülkenin siyasi ve sosyolojik kaderlerini birbirine bağ-
lamıştır. Bu bağlılık da kendini her iki ülkenin edebi ürünlerinde etkisini göstermiştir. 

1948 I. Arap-İsrail Savaşı 

Araplarla Yahudilerin bir arada yaşama planı dahilinde 1930’lu yıllarda Filistin’e başla-
yan Yahudi göçü, 1948 yılında İsrail’in bir gecede bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistin 
topraklarında başta Amerika olmak üzere birçok batılı emperyalist güçlerin tanıdığı res-
mi bir devlet kurmasıyla sonuçlanmıştır. Ürdün, Filistin’in Yahudi işgali altında olan 
bölgesinin kendi topraklarına ait olduğunu iddia ederek 1948 yılının Nisan’ında ordu-
sunu Filistin’e göndermiştir. Diğer Arap ülkelerinin de katılımıyla daha da büyüyen bu 
savaş Filistin açısından var olandan daha kötü sonuçları beraberinde getirmiştir. Doğu 
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Kudüs bölgesi ve Batı Şeria’nın neredeyse tamamı Ürdün’ün eline geçen bu savaş sonra-
sı, neredeyse yarım milyon Filistinli Ürdün’e göç etmek zorunda kalmıştır.(Armaoğlu, 
1994: 480-485)

1950’li yıllar Ürdün romanı açısından önemli yıllardır. 1948 yılında Filistinlilerin Batı 
Şeria’dan Doğu Şeria bölgesine göç etmeleri ve 1950 yılında iki bölgenin birleşmesi 
sonrasında işgal altında yaşayan tüccar, zanatkar, eğitimci ve genç nüfus grupları Ür-
dün’de bir hayat kurmaya başlamışlardır. Böylece Filistinli orta sınıfın kökleriyle beraber 
Ürdün’e bu göçleri; sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik bir takım değişiklikleri de bera-
berinde getirmiştir. Ürdün’de daha önceki orta halli sosyal sınıf yerini karma bir yapıya 
bırakmış, özellikle de burjuva sınıfının varlığı kendini hissedilir derecede göstermeye 
başlamıştır. 

Toplumda yaşanan bu değişimler siyasi çevreleri de etkisi altına almıştır. Politika dün-
yasında işgalci zihniyete sahip bazı siyasi partilere karşı çıkan gruplar oluşmaya başlamış 
ve öncekinden daha fazla siyasi partinin temsil edildiği yeni bir siyasal düzen kurul-
muştur. Bu durum Arap milliyetçiliğini savunan ve ümmetçilik anlayışını benimseyen 
siyasi parti liderleri açısından büyük boşluk yaratmıştır. Bu gelişmeleri kültürel çevrede 
özellikle Arap dili ve edebiyatı alanında yaşanan edebi hareketler takip etmiştir. Eğitim 
ve öğretim faaliyetleri geniş kitlelere yayılmaya başlamış ve mevcut rejim yandaşı veya 
karşıtı yazılı basın araçları toplumda ciddi etkiler yaratmıştır. 

Bu dönemde, karşımıza Abdulhalîm Abbâs’ın 1948 savaşının etkilerini üzerinde taşıdı-
ğı bir dönemde toplumun tecrübelerine tercüman olacak ‘Filistinli Bir Genç Kız’ adlı 
eseri karşımıza çıkmaktadır. (el-Kerakî, 1986: 29) Ürdün edebiyatının ilk romanı kabul 
edilen eser, 1948 olaylarının yaşandığı bir dönemde Filistin halkının yaşadıklarını, bu 
felaketin toplumsal boyutunu ve binlerce Filistinlinin zorunlu göçünü anlatmaktadır. 
Aynı yazarın ‘Dayr Yasin’li Bir Genç’ adlı romanı da Filistin’e göç etmek zorunda kalan 
genç neslin başına gelen felaketlerden bahsetmektedir. 

Muhammed Sa’id el-Cuneydi’nin 1956 yılında yazdığı ‘İkinci Kavşak’ ve  1958 yılın-
da yayınladığı ‘Batının Güneşi’ adlı romanları da 1948 olaylarının bir sonucu olarak 
gelişen Filistin halkının yaşadığı sefalet ve yoksulluğu sosyal boyutuyla ele alan önemli 
eserler arasında zikredilmektedir.(Ebû Sûfe, 1983: 373-377) Filistinin başına gelenleri 
romantik üslupla toplumsal gerçekçiliği harmanlayarak okuyucusuna sunan Süleyman 
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İbrahim el-Meşinî, 1959 yılında çıkardığı ‘Kurtuluş Yolu’ adlı romanında Filistin soru-
nunu ahlaki boyutuyla ele almıştır. (Ebû Sûfe, 1983: 153-162)

Ürdün ve Filistin edebiyatının en üretken yazarlarından biri olan İsâ en-Na’ûrî, Filis-
tin’in başına gelen bu savaşı kötülediği ve barışı yücelttiği felsefik tarzda kaleme aldığı 
‘Mars Teçhizatı Yok Eder’ adlı romanı ile 1948 savaşına edebi yönden farklı bir bakış 
açısı getirmiştir. Yazarın Filistin dramına dikkat çektiği ve yaşanan felaketin tekrarlan-
mamasına yönelik verdiği ipuçlarından bahsettiği bir başka romanı ‘Sınırın Ötesindeki 
Ev’ siyonist liderlere karşı adeta bir başkaldırıdır. (Ebû Sûfe, 1983: 51-59)

Gazze’de doğan ancak ailesi ile birlikte Ürdün’e göç eden yazarlardan biri olan Şükrî 
Şa’şa’nın 1956 yılında yayınladığı ‘Zaman Yolunda’ adlı eseri Filistin halkının milli ve 
beşeri yönden yaşadığı felaket günlerini konu edinmiştir. ( el-Fa’ûrî, 1999: 17) O dö-
nemde yaşanan tarihsel gerçekliği anlamız açısından oldukça önemli olan bu esere veri-
len değer malesef yazıldığı dönemle sınırlı kalmıştır. Romanda Arap halkının toplumda-
ki yanlışlıklara karşı gösterdiği cesaretin yanı sıra duydukları milli ve sosyal kaygılardan, 
ayrıca bu durumun toplumda yarattığı etkilerden bahsedilmiştir. 

Atîye Abdullah Atîye’nin 1966 yılında yayınladığı ‘Ağaçla ne zaman yapraklanacak?’ 
adlı romanı da 1948 olayları sonrası Arap basınını kontrolü altına almış siyasi grupların 
faaliyetlerini konu edinmektedir. Yazar, romanda tüm öfkesini İngiliz sömürgeciliği, Si-
yonizm ve diğer batılı devletler üzerinde yoğunlaştırmıştır. ( el-Fa’ûrî, 1999: 20)

1967 II. Arap-İsrail Savaşı ‘Haziran Yenilgisi’

Filistin halkının daha yakın bir geçmişte başına gelen felaketin ardından 1967 yılın-
da İsrail’in Ürdün havaalanını bombalamasıyla başlayan savaş,  Arap ülkeleri açısından 
tam bir hezimet olmuştur.. Ürdün’ün 1948 savaşında ilhak ettiği Filistin topraklarını 
tamamen kaybetmesi ile sonuçlanan bu savaş, Filistin milliyetçiliğine yeni bir boyut 
kazandırmıştır. Edebiyat kayıtlarına ‘Haziran Yenilgisi’ olarak geçen bu savaş, hem Arap 
halkının hem de edebiyatçıların vicdanlarını derinden etkilemiştir.

Haziran yenilgisi çoğu Arap yazarının nezdinde önemli siyasi olaylardan biri olarak ad-
dedilmiştir. Eserlerinde bu yenilgiden fazlasıyla izler taşıyan Mısırlı, Suriyeli, Lübnanlı, 
Filistinli ve Ürdünlü yazarlar, yaşanan felaketler silsilesinin toplumda açtığı derin yara-
ları Arap ülkelerinin sınırları dışına taşımışlardır. Bu yenilgi modern Arap edebiyatının 
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öncü temsilcileri tarafından eserlerinde konu edinmiş ve edebiyat kulislerinde önde ge-
len tartışma konularından biri olmuştur. Yazarlar, Arap toplumunu bu yenilgi öncesin-
de çaresiz ve umudunu yitirmiş olarak tasvir ederken yenilgi sonrasında mücadeleci ve 
ümitvar olarak işlemeye başlamışlardır. 

Arap toplumunun aldığı bu ağır yenilgi, mevcut yönetim kademlerinde oluşan ciddi 
çatlakları da beraberinde getirmiştir. Böylece toplumun olaylara bakış açısı ve değer 
yargıları değişmiştir. Ayrıca toplumda yeni düşünce akımları zuhur etmeye başlamıştır. 
Arap toplumu tüm çıplaklığıyla bir insanlık dramına şahit olmuştur. Sosyal, siyasi, eko-
nomik ve askeri yapıda sebep olduğu değişikliklerden dolayı bu yenilgi, edebi türler üze-
rinde de hem şekil ve içerik hem de ideolojik anlamda önemli gelişmeleri doğurmuştur. 
Bu yenilginin bir sonucu olarak Arap dünyasında özellikle de bu felaketten doğrudan 
etkilenen Ürdün ve Filistin gibi ülkelerde roman alanında verilen serlerde bariz bir artış 
gözlemlenmiştir. 

Ürdün  romanı ortaya çıktığı günden bu yana bölgenin özellikle Yahudi saldırılarına 
şahitlik eden sömürgecilik faaliyetlerine karşı topluma vatan sevgisini aşılamaya çalışan 
ve vatan toprağına bağlılığı  güçlendirmeye çabalayan milliyetçi düşünce akımlarından 
beslenmiştir. Vatanı savunma düşüncesini desteklerken bu yeni sömürgecilik anlayışına 
aleyhtar bir tavır takınmıştır. Ürdün romanı, hem inanç düzeyinde hem de davranışsal 
olarak millete ve vatana aidiyet duygusunun pekiştirilmesi üzerinde yoğunlaştığı gibi 
Arapların İsrailli devletlerle yaptıkları savaşlardan doğan musibet manzaralarını da tasvir 
etmiştir. Hikayelerde zikredilen genç kahramanlar içinde bulundukları durumdan kur-
tulmak için çareyi farklı görüş taraftarı olan siyasi örgütlere üye olmakta aramışlardır. 

Haziran yenilgisinin toplumda yarattığı şokun etkisiyle edebiyat bir süre sessizliğe bü-
rünmüşse de bu durum fazla uzun sürmemiştir. Bu dönemde eserlerindeki içerik zen-
ginliği, kullanılan dilin anlaşılır ve etkileyici olması ve usta anlatı tarzları ile Teysîr Seb-
bûl ve Sâlîm en-Nahhâs, Emîn Şennâr…vb. gibi yazarlar Ürdün kısa hikaye türünü 
yeniden ayağa kaldırmayı başarmışlardır.  

İsâ en-Na’ûrî’nin 1967 yılında yayınladığı ‘Taze Yaralar’ adlı romanında Arap insanını 
ciddi şekilde üzüntüye sürükleyen bu felaketin toplumda açtığı yaralardan, ülke sınır-
larının gittikçe daralmasından, askeri idarenin başarısızlıklarından bahsetmiştir. Ayrıca 
yazar İsrail uçaklarının Arap askerlerine acımasızca saldırışını, toprağı nasıl ateşe verdik-
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lerini, atılan kimyasal bombalar yüzünden şehrin her yerinde eriyen metalin ve yanan 
insan cesetlerinin kokusunu, neredeyse tüm yaşam alanlarının vahşice yakılışını, yüzleri 
ifadesiz şaşkın şaşkın sokaklarda gezen insanları ustalıkla tasvir etmiştir. ( Atîyât, 1985: 
71)

Teysîr Sebbûl belki de eserlerinde Haziran yenilgisini en iyi anlatan yazardır.  Yazarın 
1967 savaşı sonrası kaleme aldığı ‘Bugünden Böyle Sen’ adlı romanı, savaşı arkasında 
bırakmış toplumun kederli halini dile getirmiştir. Sosyal yapıda meydana gelen ahlaki 
çöküntünün yanında yenilginin sebep olduğu endişe duygusu da başarıyla tasvir edil-
miştir. Romanda gelecekten ne beklendiğinin öngörülmesinden ziyade geçmişe takı-
lı kalmanın ve hala onunla yüzleşmeye çalışmanın sonuçları aktarılmaya çalışılmıştır. 
Çoğu araştırmacı tarafından Ürdün romanının asıl başlangıcı olarak kabul gören bu 
eser, “bu savaşta neden yenildik?” sorusuna cevap aramaya çalışmıştır. ( Sâlih, 1993: 
39-57) Ancak Sebbûl bunu yaparken okuyucuya yenilginin nedenlerini açıkça söyleye-
ceğini ifade etmez ve gerçekleri yaşadığımız dünyadaki olumsuz yönleri ortaya koyarak 
anlamamızı sağlar. Anlatıcının babasının evdeki eti çaldığı için kediyi öldürüp kafasını 
koparıp atması sahnesiyle başlayan romanda babanın çocuğa ve eşine, erkeğin kadına, 
toplumun bireylere, siyasi otoritelerin ferdi iradeye uyguladığı baskı mertebeleri misal-
leri ile gözler önüne serilmekte ve bu sistemli baskı Haziran Yenilgisinin dolaylı sebebi 
olarak vurgulanmaktadır.  

Sebbûl romanlarında Haziran yenilgisi yüzünden halkın yaşadığı kabusların, başta Filis-
tinliler olmak üzere Arap milletinin başına gelen müsibetlerin, toplumsal bunalımların 
sorumlusu olarak Arap ırkının kendisini göstermiştir. Yaşanan yenilgiler daha yeni yeni 
cereyan ederken toplumun bu olanlar karşısında bir çaba harcamadığından bahsetmiştir. 
Yazar, Arap ırkının okur-yazar kesiminin bu yenilgi hakkında ki düşüncelerine de yer 
vermiştir. Aynı zamanda yaşadıkları toplumda kendi kimliklerinden  yabancılaştırılma-
ya çalışılan halkın  sindirilmişlik hissinden ve bu hissin  toplumu yenilgiye sürükleyen 
asıl neden olduğuna da vurgu yapmıştır. Dolayısıyla; Sebbûl’e göre bu yenilgi İsrail dev-
letinin eliyle değil Arap halkının kendi eliyle başına ördüğü bir felaketten başka bir şey 
değildir. ( el-Fa’ûrî, 1999: 30)

Emîn Şennâr’ın 1967 savaşını konu edindiği ‘Kabus’ adlı romanı da derinlemesine sem-
bolik bir alt okumayla Haziran Yenilgisini tarihi yönden izaha çabalamaktadır. Roman 
kurgusundan daha çok fikri ve ideolojik bir çalışma olarak karşımızda duran bu eser, 
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yenilginin sebebi olarak dinden ve dini öğretilerden uzaklaşma metaforunu kullanmış-
tır. (el-Fa’ûrî, 1999: 31-32) Emperyalist saldırılar karşısında ideolojik bir başkaldırıyı 
ifadeye çabalayan bu eser, yenilginin sebebini dindeki kaza ve kader anlayışı çerçevesinde 
sembolize ederek ifadeye zorlamış, bu felaketi Allah’ın münafık kullarına verdiği bir ceza 
olarak tanımlamıştır. Roman kahramanlarının gördükleri kabuslar da, sanki günahkar 
kulların karabasanlarıdır. 

Şennâr’ın ‘Kabus’ adlı romanı bir başka açıdan da hain planlarını gerçekleştirmek üzere 
Filistindeki bazı büyük konakları satın alan Yahudilerin bu garip davranışlarını mercek 
altına almıştır. Ayrıca Yahudilerin Filistin halkını kendi topraklarından kovuşuna, bazı 
vatan hainlerinin ülke arazilerini düşmana satmada aracı olmalarına, ülkelerinin karşı 
karşıya oldukları tehlikelerin bilincinde olan toplumun cengaver ve onurlu insanlarını 
kontrol altında tutmak için Yahudilerin satın aldıkları zayıf karakterli kişilere kadar dö-
nemin pek çok gerçek meselesinin üzerinde durulmuştur.

Sâlim en-Nahhâs da eserlerinde, bir devrim olarak nitelediği Haziran Yenilgisini en çok 
sorgulayan yazarlar arasındadır. Hatta yazarın başarısı Teysîr Sebbûl ve Emîn Şennâr’dan 
daha da ileri basamaklara çıkmıştır. Bunda Nahhâs’ın diğer iki yazara oranla kendi siyasi 
fikirlerini açık yüreklilikle ifade etmiş olmasının payı büyüktür. Yazarın 1967 savaşını 
konu edindiği anlaşılan, sanatsal kimliğinden ziyade ideolojik yönünün ön planda oldu-
ğu ‘Solgun Yapraklar’ adlı romanı Arap halkının maruz kaldığı bu hezimetlerin sorum-
lusu olarak yine Arapların ülke yönetmede kullandıkları sistemleri suçlu göstermiştir. 
Özellikle de hürriyet ve demokrasinin karşısında duran askeri yönetim sistemlerinin 
asıl suçlu olduğunu öne sürülmüştür. Bu romanda halkın potansiyel gücünün ve halk 
devrimlerinin özgürlük karşıtı her türlü askeri yönetim sisteminden daha iyi bir alter-
natif olduğu görüşü üzerinde durulmuştur. Yazar milliyetçi kimliği ile romanının baş 
kahramanı Ebû Ya’rib’e verdiği isim de dahil olmak üzere kullandığı sembolik ifadeler ve 
olaylar ile Haziran Yenilgisi’nin nedenlerini sorgulamaya ve bu yenilgiyi kabullenmeme-
ye çağrı yapmıştır. (el-Ezra’i, 2002: 192-193)

1973 Ekim Savaşı 

1967 yılında yaşanan savaşın ardından Ürdün’de faaliyetlerine hız katan Filistin gerilla 
hareketi 1970 yılının Eylül ayında başlayan bir dizi iç karışıklığa neden olmuştur. İsra-
il’in Filistin topraklarından çıkarılması adına mücadele veren milis güçleri amacından 
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saparak Ürdün’deki Filistinli nüfusu ayaklandırarak zaten daha önce kendilerine ait olan 
Ürdün topraklarında yeni bir Filistin Devleti kurmaya cesaretlendirmişlerdir. Ürdün 
silahlı kuvvetleri ile el-Fetih ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı milis güçler arasında 
uzayan sürtüşmeler iç savaşa dönüşmüştür. 1973 yılında Filistin’ toprakları üzerinde 
1948 yılında hak sahibi olan Arap ülkeleri yine aynı sınırları elde etmek adına İsrail’e 
savaş açmış ve tarih kayıtlarına Ekim Savaşı olarak geçen yeni bir felaket dönemi baş-
lamıştır. Ürdün bu savaşa resmi olarak katılmasa da dışardan destek vermiştir. Ayrıca 
büyük bir Filistin nüfusunu barındıran bu ülkenin savaştan yara almadan çıkması pek 
de mümkün olmamıştır.

Arap gerçeği üzerinde tezahür eden bir başka toplumsal sarsıntı olarak ortaya çıkan bu 
yeni felaket Arap aydının düşünce dünyasına adeta ket vurmuş ve roman gibi edebi 
türleri şekil ve içerik bakımından tek düzeliğe ve zayıflamaya doğru sürüklemiştir. Sözde 
devrimci yazarlar bu dönemde yazdıkları romanlarında yaratıcılıktan uzak sadece halkın 
acılarından, bulabildikleri cesaret ve mücadele örneklerinden oluşturdukları durağan bir 
edebiyat sunmaya başlamışlardır. üstelik yazarlar bunu yaparken romanlarında yer ver-
dikleri toplumsal ilişkilerden herhangi bir siyasi sonuç çıkarmadıkları gibi onları kendi 
siyasi ideolojilerini gizlemek adına kalkan olarak kullanmışlardır. 

Filistin asıllı hikaye ve roman yazarlarından biri olan Reşâd Ebû Şâbir, iki yenik savaş 
arası geçen dönemde Arap toplumunun yaşadıklarını usta işi bir vurguyla dile getir-
miştir. Yazarın ‘Sevgilinin Göğsünde Ağlamak’ adını verdiği romanı, 1970 yılının Eylül 
ayında Ürdün’de meydana gelen olaylar sonrasında yönetim ayağından kaynaklanan 
yanlış irticali eylemler yüzünden Filistin milis güçlerinin kendi ülke sınırları içerisinde 
çektiği çileler, Filistin direniş güçleri ile Ürdün mevcut yönetimi arasındaki çekişmeye 
sahne olan kanlı saldırıları konu edinmiştir. ( el-Fa’ûrî, 1999: 44)

Ekim savaşının bir başka yüzünü bize anlatmaya çalışan İsmail Fehd İsmail ‘67 Numa-
ralı Dosya’ adını verdiği romanında, savaşa zemin hazırlayan tehlikeli hamlelerden ve 
silahlı mücadeledeki çarpıklıklardan söz etmiştir. Yazarın Lübnan’da bir yerleşim bölgesi 
olan ‘eş-Şiyâb’ adını verdiği romanı, Filistin mücadelesine destek veren Lübnan’da yaşa-
nan iç karışıklığın altında yatan hakiki nedenleri sorgulamamıza yardımcı olmaktadır.  
(el-Fa’ûrî, 1999: 44)

Bu dönemde Yahya Yahluf ’un ‘Sil Baştan Necrân’ adı ile kaleme aldığı romanı ve Seher 
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Halîfe’nin ‘Sabredenler’ ve ‘Cariyeleri Size Yedirmedik’ adlı romanları, Arap toplumu-
nun Ekim savaşı öncesi yozlaşmış yönüne ve Siyonist fitnenin sebep olduğu kanlı Ey-
lül olaylarının toplumda yarattığı dehşet şokuna dikkatlerimizi çekmektedir. (el-Fa’ûrî, 
1999: 45) Bu romanlar, aynı zamanda Arap insanı üzerinde oynanan çirkin oyunlara, 
Lübnan’da iç karışık çıkartmak adına planlanan biz dizi tasfiye ve savaş girişimlerine ve 
mezhep savaşlarına bizi tanık etmektedir. 

1982 Beyrut’un İşgali

1960’lı yılların sonarına doğru Arap aydınları, devrimciler hürriyet ve kurtuluş gayesiyle 
ayrıca Filistin mücadelesine daha yakından tanıklık etmek adına Lübnan’a sığınmışlar-
dır. Lübnan’da yeni sömürgecilik faaliyetleri dahilinde meydana gelen bir dizi yenilginin 
ardından halk, Yahudi saldırılarına karşı mücadele etmeye ve bu güçle savaşmaya baş-
lamıştır. Halkın bu direnişi Filistin ve Ürdün’den bu ülkeye sığınanlar içinde bir umut 
ışığı olmuştur. Ancak İsrail işbirlikçileri ile beraber Lübnan’ın bu direniş hareketini en-
gellemek istemiştir. Bunu yaparken bir yandan toplumdan fikir ayrılıklarını körükle-
meye çalışmış diğer yandan da milis grupları ile bazen sınıf ayrımcılığı iddiasıyla bazen 
de reformist ve ideolojik fikir uyuşmazlığı iddiasıyla alevlendirdiği toplumsal grupları 
birbirine düşürmeye çalışmıştır. Lübnan’ın güneyinde direniş sürerken Yahudi yerleşim 
alanları işgal altındaki Filistin’in kuzeyine kurulmaya başlamıştır. Aslında tüm bu faa-
liyetler 1982 yılında Beyrut’u işgal etme bahanesiyle İsrail devletini kurma çabasından 
ibarettir. İsrail’in bu tutumu geride, özellikle ülkedeki Lübnanlı ve diğer Arap devrim li-
derleri ile Lübnan direniş güçleri açısından hem Arap dünyası hem de Lübnan nezdinde 
büyük bir yıkım ve utanç bırakmıştır. Tüm bu yaşananlar edebiyata ve edebi düşünceye 
yansımıştır. Bu işgal Arap aydını açısından büyük bir sarsıntıya neden olmuştur.

Bu yeni felaketi anlatmada üretken yazarlara büyük görev düşmüştür. Bu noktada kar-
şımıza çıkan yazarlardan ilki Îlyâs Ferkûh ‘tur. Yazarın bu dönemde yazdığı ‘Köpüğün 
Boyu’ adlı romanı, bu işgali artık yenilmekten bıkmış, usanmış, tükenmiş Arap aydını-
nı tasvir etmek suretiyle bize aktarmaya çalışmıştır. ( el-Fa’ûrî, 1999: 46) Romandaki 
kahramanlar genel olarak yakalanmaları an meselesi olan, çatışma ve gösterilerden ka-
çan, gerçekle yüzleşmekten ve onu değiştirmeye çalışmaktan aciz bireyler olarak tasvir 
edilmişlerdir. Bu kişiler için intihar sıkça başvurdukları bir çözüm olmuştur. Devrimci 
grupların siyasi duruşları sarsılmaya ve  yönetimleri içten çatlamaya başlamıştır. Bu ne-
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denle Filistin meselesi artık amacından sapmıştır. Hatta silahlı Filistin mücadelesinin 
neredeyse sonuna gelinmiştir. Zira; Filistinli direnişçilerin söylemlerinden, Beyrut’ta 
yaşanan Yahudi düşman istilalarından, Lübnan’da ki toplumsal sınıf çatışmalarından 
ve Arap yönetimlerinin istikrarsız tutumlarından bu sonuca varmak çok da zor değil 
gibidir.

Mu’nis er-Rezzâz da özellikle 1982 yılında kaleme aldığı ‘Ölü Denizin Canlıları’ adını 
verdiği romanında Beyrut’un işgalini konu alan bir diğer yazardır. Romanda İsrail’in 
Beyrut saldırısı karşısında bir yönüyle Lübnanlı ve Filistinli gerillaların soğukkanlı du-
ruşu diğer bir yönüyle ne yazık ki Arap ırkı açısından ölüm ve yıkımla sonuçlanan yüzü 
tasvir edilmiştir. ( el-Fa’ûrî, 1999: 46)Yazar için Lübnan, tarih boyunca Arapların düşler 
şehri olarak tanımlanmış, özgürlükler ülkesi olarak anılmış ve diğer Arap ülkelerinde 
ki baskıdan kaçan siyasilerin sığınağı olmuştur. Beyrut, aralarında ciddi fikir ayrılıkları 
bulunan siyasi örgütler arasında uzun yıllar süren savaşlara sahne olmuştur. Bunun neti-
cesinde Beyrut’un hayalperestlerin rüyalarını süsleyen şehir kimliği yerini herkesin zorla 
susturulduğu harap bir şehir manzarasına bırakmıştır. 

Sonuç

Tarih boyunca kayda geçmiş siyasi ve sosyal olaylar şüphesiz insanoğlunu derinden sars-
mış, değer yargılarının ve hayat görüşlerinin önemli derecede değişmesine neden olmuş-
tur. Hikaye anlatmak da insanın bu yaşanmışlığının bir parçası olmuştur. Bu yüzden 
hikayeler gerçek hayatta meydana gelen olaylardan etkilenmiş ve toplumda şekillenen 
yeni değer yargılarının ayırt edilmesine yardımcı olmuştur. Yeni edebi türlerin ortaya 
çıkmasını zorunlu kılan bu durum zamanla toplumda şekillenen yeni değer yargılarını 
içinde barındıran sanatsal bir çerçeveye dönüşmüştür. Bu sayede edebi çalışmalar ile 
siyasi, sosyal ve ekonomik değişimler arasında güçlü bir bağ kurulmuştur. 

Arap toplumunun özellikle de Filistinlilerin başına gelenlerin, çoğu aslen Filistinli olan 
Ürdünlü edebiyatçıları etkilemesi pek şaşılacak bir durum değildir. Arap toplumunun 
başına gelenler silahlarıyla değil ama keskin kalemleriyle savaşan edebiyatçılar için bir 
ülkü olmuştur adeta. Filistinli asıllı olsun ya da olmasın Ürdünlü edebiyatçıların pek 
çoğu Filistin’in başına gelenleri büyük bir özveri ile dile getirmeye çalışmışlardır. 

Arap-İsrail savaşları siyasi, askeri, ekonomik ve fikri sahanın her düzeyinde Arap mil-
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liyetçiliği kaygısını daha da ileri boyuta taşımıştır. Çünkü Filistin sorunu Arap-İsrail 
savaşlarının temelini oluşturmuştur. Arap ırkının varlığını geleceğini tehdit eden bu is-
tila tehlikesinin karşısında Arap halkı ayakta kalmayı başarmıştır. 20.yy’ın başlarından 
itibaren meydana gelen bu savaşlar; binlerce Filistinlinin vatanlarından sürüleceklerinin, 
başka ülkelerde yaşamaya zorlanacaklarının, yavaş yavaş Filistinli kimliklerinden yaban-
cılaştırılacaklarının habercilerinden biri olmuştur. Bu milletin ülke sınırlarının yeniden 
çizilmesi konusunda yeni bir formül bulmaya çalışan Filistin ve Ürdünlü aydınları; eser-
leri aracılığıyla batı sömürgeciliği ve Siyonist saldırılar karşısında Arap milletinin verdiği 
acı mücadele çerçevesinde toplumsal eğilimlerin bir araya getirildiği bir milli davanın 
savunucusu olmuşlardır.

Kendileri de gurbet ülkelerinde yaşayan Filistin asıllı Ürdünlü yazarlar, evinden barkın-
dan ayrılmak zorunda kalan insanın özellikle daha güvenli bir sığınak olarak gördükleri 
Arap ülkelerinde içinde bulundukları vaziyetlerini ve bu yıpranmış halkın izlenimleri-
ni hafızalarına kaydetmişlerdir. Bu halk; gözlerinin önünde akrabaların, öz kardeşlerin, 
arkadaşların maruz kaldıkları zulümlerle bilenmiş bir halktır. Şu an geçici olarak var 
oldukları ülkelerdeki bu gurbetçiler sanki hiçbir acı yaşamamış hiç zulüm görmemiş 
gibi kabul görmekte ve diğer göçmenler gibi sadece gurbette çalışan vatanseverler olarak 
varsayılmaktadırlar. Bu nedenle; bu vatansever ruhu cesaretlendirmek, vatanlarını geri 
alabilecek umut ateşini alevlendirmek ve halkın benliğinde var olan devrim inancını 
yükseltmek gerekmektedir. Çok çalışmak da bunu ateşlemek için gerekli olan tek şeydir. 
Yazar ve edebiyatçıların pek çoğunun bu gerçeğin farkında olduklarına hiç şüphe yok-
tur. Eser verdikleri süre boyunca da bu durumu resmetmeye çalışmışlar ve asıl amaçları 
düşmanı birbirine düşürmek olmuştur.  
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ÇAĞDAŞ TÜRK TİYATROSUNDA 
SANSÜRE ÇÖZÜM ARAYİŞLARİ:  
CİVAN CANOVA ÖRNEĞİ

SOLUTION SEEKING FOR CENSORSHIP 
IN CONTEMPORARY TURKISH 
THEATRE:  
THE EXAMPLE OF CİVAN CANOVA
Arzu Özyön

Abstract

Civan Canova’s play called Sokağa Çıkma Yasağı (1996) takes the different reactions of people from 
different parts of the society, who were trapped into a hotel lobby because of the curfew order, towards 
prohibitions as its subject.  As is understood from its title, the play is rich in references to socio-political 
background of the 1980’s and 1990’s. However, these references are quite often done implicitly. The 
reason of this, is the anxiety of being caught up by the censorship system, which dominates generally 
over Turkish Literature and particularly over Turkish Theatre. Therefore, the writer tries to find a solu-
tion to censorship, on the one hand by using the element of dream and on the other hand by handling 
abstraction in the names of the figures in the play called Sokağa Çıkma Yasağı. Although the writer’s 
multi-dimensional play called Erkekler Tuvaleti (1999) which takes place in five different places and 
questions the order, system, power struggles and even woman-man relationships; is also rich in terms of 
the political, social and economic reflections of the period, it is observed that these reflections have been 
scattered through the lines of the play and presented implicitly to the reader/spectator. Canova, this time 
by using a made-up place  and applying abstraction in the names of figures, enters into the search of 
avoiding from the perception of his play as a play unique to a specific society and the risk of being caught 
up by the censorship. Turkish Theatre which was predominantly seen as a medium of entartainment 
in the past, was perceived as a threat factor at times, especially during the coup d’état periods when the 
fundamental rights and liberties were restricted and democracy process was interrupted. This situation 
naturally generated the phenomenon of censorship and sometimes even the phenomenon of self-censor-
ship; the writers chose to restrict and censor themselves. However, some writers who did not want to be 
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dominated by the prohibitions, searched for the ways to get rid of censorship and for this reason applied 
for certain techniques in their plays. In this context, this study will handle Civan Canova’s play called 
Sokağa Çıkma Yasağı in terms of the techniques he applied in order to write without being caught up 
by censorship.

Key Words: Civan Canova, Sokağa Çıkma Yasağı, Erkekler Tuvaleti, Censorship.

Giriş

Bu çalışma ‘sansür’ olgusunun genel olarak sanatın heykel ve resimden tutun da sinema 
ve müzik gibi birçok alanında, özelde ise tiyatroda artarak devam ettiğini ve dolayısıyla 
güncelliğini koruyan bir konu olduğunu göstermeyi; tiyatro alanında oyunların sansür 
engeline takılmadan (metin ve okuyucu bağlamında düşünüldüğünde) basımına ve ya-
yınlanmasına, (performans ve izleyici bağlamında ise) sahnelenmesine olanak sağlaya-
cak çeşitli çözüm yollarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, temel olarak 
metne içkin yöntemin ve zaman zaman da edebiyat sosyolojisinin kullanıldığı çalışmada 
Civan Canova’nın Sokağa Çıkma Yasağı ve Erkekler Tuvaleti adlı oyunlarında geliştirdiği 
bazı teknikler, çağdaş Türk tiyatrosunda sansüre çözüm arayışı olarak ele alınıp analiz 
edilecektir.

Sansür Nedir? Neden ve Nasıl Uygulanır?

‘Sansür’ genel olarak kitap, gazete, dergi, oyun, film gibi basılı, sözel ve görsel olarak 
üretilmiş olan sanat eserlerinin sakıncalı olduğu varsayılan içeriği üzerindeki kontrol ve 
denetim mekanizması şeklinde tanımlanabilir. Sıla Şenlen Güvenç sansürü benzer şe-
kilde, “kitap, dergi, oyun, film gibi yazılı, görsel veya sözel eserlerin içeriğinde sakıncalı 
olarak nitelendirilen entelektüel, siyasi ve dini fikirlerin, ahlaka aykırı, müstehcen, onur 
kırıcı, saldırı niteliği taşıdığına inanılan düşüncelerin veya görüntülerin denetlenme-
si, değiştirilmesi ve kontrol altında tutulması” (Şenlen Güvenç, 2011: 8) olarak ifade 
eder. “Batı’da sansüre: ‘Toplum ve ahlak düzenini korumakla kendini yükümlü bilen ik-
tidarın, bu düzeni baltalıyan ya da baltalıyacağı kuruntusuna vardığı, düşünce, eğilim ve 
hareketleri kısıtlıyan politikasıdır.’ derler” (Dürder, 1963: 502). Dürder’in bu tanımda 
kullandığı “kuruntu” ifadesi daha sonra da görüleceği üzere, aslında iktidarın varsayım-
lara dayanarak sansür konusunda keyfi hareket edebileceğine dikkati çeker.



ÇAĞDAŞ TÜRK TİYATROSUNDA SANSÜRE ÇÖZÜM ARAYİŞLARİ: CİVAN CANOVA ÖRNEĞİ 

Arzu Özyön

258

ÇAĞDAŞ TÜRK TİYATROSUNDA SANSÜRE ÇÖZÜM ARAYİŞLARİ:  
CİVAN CANOVA ÖRNEĞİ

Arzu Özyön

Normal şartlarda devletin çıkarlarına aykırı durumlarda; ayrıca vatanın ve milletin 
bölünmez bütünlüğünün tehdit altında olduğu durumlarda uygulanması gereken san-
sürün özellikle Türkiye eksenli düşünüldüğünde keyfi bir şekilde uygulandığı gözlen-
mektedir.

Baha Dürder’in de vurguladığı gibi, “[b]izde sansür; isyan, dine saygısızlık, ‘küfür’, ‘mü-
stehcenlik’, onur ve kişiliğe çatma işleri göz önünde tutularak uygulanmak istendiği 
halde, çoğu zaman- hatta her zaman- o günkü iktidarın düşünce, çıkar ve eğilimlerine 
uyularak harekete geçirilmiştir” (Dürder, 1963: 502). Haldun Taner de “Sansür Üzeri-
ne” adlı yazısında aynı noktaya değinir: “Her devirde, sansür ulusal çıkar adına hareket 
ettiğini savunmuştur. Ama buna hiçbir zaman kendi de inanmamıştır. Aslında gele-
neğin, statükonun bekçiliğini, sırf emrinde bulunduğu efendilerinin adına yapar. Öyle 
olmasa her yeni idare ile sansür ölçülerinin değişmemesi gerekirdi...” (Taner, 1962 akt. 
Gürün, 2000: 122). Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu keyfi sansür uygulamal-
arının örneklerini görmek mümkündür. Söz gelimi, 1997 yılında Metin Balay’ın hem 
yazıp hem yönettiği ve Altan Erkekli’nin oynadığı İnadına Yaşamak adlı tek kişilik 
oyun, ‘güvenlik kuvvetlerine hakaret edildiği ve polise karşı halkı tahrik eder mahiyette 
olduğu” gerekçesiyle Afyon il sınırları içinde yasaklanırken, aynı oyun Samsun’da farklı 
bir sebep ve yöntem ile- oyunda içki sahnesi olması sebebiyle Samsun Cumhuriyet Li-
sesi Okul Aile Birliği tarafından- yasaklanır (Gürün, 2000: 112). Oyunun yasaklanması 
için gösterilen farklı sebepler ve sıradan bir lisenin okul aile birliğinin bile bir oyunu 
yasaklamak için kendinde hak bulması, yine ülkemizde sansür olgusunun hem gülünç 
hem de üzücü bir şekilde keyfiyete dayandığını örneklemektedir. Hangi alanda olursa 
olsun üretilen eser ile birlikte üretenin/sanatçının ifade özgürlüğünü de kısıtlayan san-
sür, demokrasi ve demokratik anlayış ile zıtlık içindedir/sergiler. Selma Koç da sansür ol-
gusunun “demokratikleşme süreci” ile ters düştüğünün altını çizer (Koç, 1997: 36-37).

Peki sansür sadece devletin çıkarlarına, düzene ters düşen hallerde; dine saygısızlık, kü-
für, müstehcenlik ve onur kırıcılık gibi nedenlerle mi uygulanır? Örneğin tiyatro bağ-
lamında düşünüldüğünde, geçmişte olduğu gibi günümüzde de eğlence aracı olarak 
görülen tiyatronun belli zamanlarda bir tehdit unsuru olarak da algılandığı gözlemlenir. 
Tiyatronun bir tehdit kaynağı olarak görülmesi; onun toplumu siyasal, toplumsal ve 
ekonomik sorunlar; diğer bir deyişle düzenin ve sistemin aksaklıkları üzerinde düşün-
meye, sorgulamaya ve bilinçlendirmeye teşvik etmesi ile açıklanabilir. Tiyatronun top-
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lumsal anlamdaki eleştirel ve bilinçlendirici işlevi doğal olarak zaman zaman iktidarın 
çıkarları ile ters düşebilmektedir. Stanislavsky, “Teatral bir prodüksiyon, yabancı bir ülke 
hakkında bütün bir dizi konferans, kütüphaneler, kitaplar ve yılların teorik çalışmaları-
nınki ile kıyaslanamayacak kadar çok şey söyleyebilir” (Stanilavsky akt. Zaitsev, 1975: 
119) der.

Sansür devlet tarafından uygulandığı gibi, “devlet kurumları, politik gruplar, partiler, 
devletin çıkarını gözeten bireyler, mahalle örgütlenmeleri, kültür-sanat kurumları, kü-
ratörler, meslek örgütleri, sektör temsilcileri, fon veren kuruluşlar” (Başaran, 2014: 28) 
tarafından da uygulanabilir. Pelin Başaran sadece yasalarla değil farklı aktörler aracı-
lığıyla uygulanan çeşitli sansür yöntemlerini sıralar: “Cezalandırma, yasaklama, hedef 
gösterme, tehdit etme, korkutma, aşağılama, engelleme, saldırı, gayrimeşrulaştırma, 
ötekileştirme sansür vakalarında kullanılan yöntemlerdendir” (Başaran, 2014: 28). Yu-
karıda adı geçen kurum ve kuruluşlar ile bireyler tarafından uygulanan sansürün yanı 
sıra, tehdit, baskı ve sindirme nedeniyle sanatçıların, yazarların ve tiyatro yönetiminin 
uyguladığı oto-sansür örnekleri de görülmektedir. Yasemin İnceoğlu, oto-sansürün ar-
dında yatan nedenlerden birinin medyanın, iktidarın çıkar ve eğilimleri doğrultusunda 
hareket etmesi olduğuna değinmektedir:

Medya,	olumsuz,	alaycı	ifadeler,	küfür,	hakaret,	aşağılama,	abartı	taktiklerine	
başvurarak	“ötekileştirdiği”	ve	“hedef”	haline	getirdiği	grupları,	kamu	güven-
liğini	tehdit	edici	“potansiyel	risk	ve	tehdit	saçan	öcüler”	gibi	sunarak,	toplum-
daki	“öteki”	gruplara	karşı	beslenen	önyargıları	pekiştirir	ve	bu	grupların	ken-
dilerini	korumasız	ve	savunmasız	hissetmelerine	yol	açar	(İnceoğlu,	2012:	38).

Burada bir yandan medyanın sansür uygulamaları konusunda itici bir güç olduğu vur-
gusu yapılırken, öte yandan alay, küfür, hakaret gibi taktiklerle ötekileştirilen ve hedef 
gösterilen grupların çaresiz kaldıklarına; belki de sırf bu yüzden sansürü içselleştirerek 
kendi kendilerine oto-sansür uyguladıklarına işaret edilmektedir.

Oto-sansür uygulayan sanatçı ve yazarların aksine bazı yazarların sansüre çözüm arayışı 
içine girdikleri ve eserlerini farklı şekillerde basıma-yayın ve sahnelemeye hazırladıkları 
gözlenir. Çalışmaya konu olan Civan Canova da çeşitli teknikler kullanarak sansüre 
takılmadan eser verme kaygısı ve arayışı içinde olan yazarlar arasındadır.
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Türk Tiyatrosunda Sansürün Tarihçesi ve İlk Örnekler

Konumuz çağdaş Türk Tiyatrosunda sansüre çözüm arayışları olmasına rağmen Türk 
tiyatrosunda “sansür’ olgusu oldukça eski bir geçmişe dayanmaktadır ve ilk örneğinin 
1800’lü yıllarda görüldüğü bilinmektedir. Devlet eli ile sansür ilk kez Namık Kemal’in 
Vatan Yahut Silistre adlı oyununa uygulanır.

Ülkemizde tiyatroya uygulanan sansürün Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre 
ile yasallaştığını kabul edersek- alınan kararda bundan böyle oynanacak piyeslerin 
Zaptiye Nezaretinde ‘muayeneden geçtikten sonra’ sahneye çıkarılmaları öngörü-
lüyordu- o günden bu yana ‘muayene’ konusunda da bir şeylerin değişmediğini 
söylemek yanlış olmaz (Gürün, 2000: 113).

Tiyatro oyunlarını denetleme görevi Cumhuriyet döneminde 1934 yılında Matbuat 
Umum Müdürlüğü’ne verilirken 1950 yılında tiyatroda sıkı denetimin kalktığı görülür. 
1960’lı ve 1970’li yıllar ise tiyatroda baskı ve sansürün son derece yoğunlaştığı dönemler 
olur. 1961 Anayasası ile şekillenen özgürlük ortamının sansür ve baskı uygulamalarını 
da beraberinde getirmesi ilginçtir (Gürün, 2000: 81). Ancak birçok kaynakta bu döne-
min özgürlük ortamının “göreceli” olarak nitelendirilmesi de zaten bu nedenledir.

Bu dönemden itibaren tiyatroda sansür örneklerine bakılacak olursa, 1961 yılında Va-
tandaş Oyunu ile Erdek Şenliği’ne katılan genç Oyuncular hem saldırıya uğrar hem de 
komünizm propagandası yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılır (Gürün, 
2000: 81). 1962 yılında Lady Chatterley’in Aşkı adlı oyun “müstehcen” olup olmadığının 
anlaşılması için savcılık tarafından oluşturulan bilirkişi kurulu tarafından denetlene-
rek müstehcen olmadığı sonucuna varılır. Aynı yıl aziz Nesin’in Biraz Gelir misiniz? 
adlı oyunu ilk gösterimden sonra sağlık nedenleri ileri sürülerek kaldırılır. Yine 1962’de 
Fakir Baykurt’un Engin Orbey tarafından oyunlaştırılan Yılanların Öcü adlı eserin ça-
lışmaları yine komünizm propagandası yapıldığı gerekçesiyle durdurulur.1964 yılında 
Şehir Tiyatroları Tepebaşı Sahnesi’nde oynanan Brecht’in Sezuan’ın İyi İnsanı gericiler 
tarafından saldırıya uğrar. Aynı yıl İzmit Belediye Tiyatrosu’nda Oynanan Sultan Ge-
lin’in ön oyunu Kondulu Hayriye (Oktay Arayıcı) valilik emriyle kaldırılır. 1965 yılında 
Adana Şehir Tiyatrosu’nda bir aydır oynanan Muhipzade Celal Kafes Arkasında adlı 
oyununun afişleri Belediye Başkanı’nın emriyle indirildi. Aynı yıl içinde sansür ve bas-
kıdan nasibini alan oyunlar arasında Rıfat Ilgaz’ın Hababam Sınıfı, Haldun Taner’in 
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım ve Gogol’ün Müfettişler adlı oyunları da vardır 
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(Gürün, 2000: 82-84).

1965 yılının Mart ayında Oktay Rıfat’ın Çil Horoz adlı oyunuyla açılışını yapan Zey-
tinburnu Tiyatrosu aynı gün kapatılırken, Ankara’da ise Kültür Müsteşarı Adnan Ötü-
ken’in isteği üzerine Adalet Ağaoğlu’nun Çatıdaki Çatlak adlı oyunundaki “yakışıksız” 
sözcükler tiyatro yönetimince oyundan çıkarıldı (Gürün, 2000: 85). Görüldüğü üzere 
uzun bir çalışma ve emek sonucunda ortaya çıkan bir oyun yazarına bile sorulmaksızın/
danışılmaksızın değiştirilebiliyor, kişisel istekler uğruna her biri yazarın yaratıcılığının 
ürünü olan sözcükler hiçe sayılıp çöpe atılabiliyordu. Bu durum da diğerleri gibi biz-
deki demokrasi anlayışının düşünce özgürlüğüne yer vermediğini gösteren örneklerden 
yalnızca biridir.

1967’de Yolcu adlı oyun Samsun’dan oynanamadan döndü. 1968’de Mum Söndü adlı 
oyun hakkında soruşturma açıldı. Aynı yıl Aydın Engin’in İstanbul Valiliği tarafından 
yasaklanan Devr-i Süleyman adlı oyunu, ismi Devr-i Küheylan olarak değiştirilmesine 
rağmen bu defa da Ankara Valiliği tarafından yasaklandı. 1969 yılında hem Aziz Ne-
sin’in Berber Nonoş adlı oyunu Kadıköy İl Tiyatrosu’ndaki gösterim sırasında saldırıya 
uğradı (dekorlar ve soyunma odaları zarar gördü) hem de Ulvi Uraz Tiyatrosu’nun Ya-
lova Kaymakamı adlı oyununun Elazığ’daki temsili yasaklandı (Gürün, 2000: 86). Aziz 
Nesin’in oyununa yapılan saldırı, oyunların yasalar yoluyla sansüre uğraması yanında, 
tiyatro üzerindeki baskı ve sansürün gayriresmi bir şekilde sürdüğünü göstermektedir. 
Tiyatroya yapılan bu türden “gayriresmi müdahaleler” (Kosova, 2012: 6-7) çoğunluk-
la devletin bütünlüğü ve çıkarlarından kendilerini sorumlu tutan bireyler ve mahalle 
örgütlenmeleri tarafından genellikle de kışkırtmalar sonucunda gerçekleştirilmektedir.

Tiyatro sanatı için bir denetleme ve yasaklamalar dönemi olan 1971-1975 yılları ara-
sındaki dönemde Oktay Arayıcı’nın Nafile Dünya adlı oyunu sıkıyönetimce yasaklanır-
ken, Gol Kralı Sait Hop Sait’in İstanbul’daki gösterimi bir sanatçının göz altına alınması 
nedeniyle gerçekleşemedi. 1972-1973 sezonunda ise Anouilh’un Jan Dark Olayı’nın 
oynanmasına izin verilmezken, İsmet Küntay’ın Evler Evler ‘inin bazı bölümleri Sıkıyö-
netim Komutanlığı’nca sakıncalı bulunduğundan sansüre takıldı (Gürün, 2000: 87-88).

1980 dönemi, tiyatro üzerinde 12 Eylül Darbesi’nin ve ANAP iktidarının yoğun et-
kilerinin görüldüğü bir dönemdir. İrticai hareketlerin giderek arttığı bu dönemin en 
dikkat çekici olaylarından biri Şan Tiyatrosu yangınıdır (Gürün, 2000: 98). Böylece 
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devlet eliyle ya da direkt olmasa da bir tiyatro binasının yakılması ile dolaylı bir şekilde 
tiyatroda sansür uygulamalarının devam ettiği gözlenir.

1990’lı yıllarda ise Erol Toy’un Ankara Birlik Tiyatrosu’nda sahnelenen Pir Sultan Abdal 
adlı oyunu yasaklanır. Sivas olaylarının devam ettiği bu dönemde dikkati çeken diğer bir 
olay Aziz Nesin Sahnesi’nin Refah Partili Güngören Belediyesi tarafından 1993 yılında 
ansızın kapatılmasıdır (Gürün, 2000: 99).

Tanzimat Dönemi’nden başlayarak 1990’lı yıllara kadar özetlemeye çalıştığımız Türk 
tiyatrosunda sansürün tarihi ve sansür vakaları elbette 1990’lı yıllardaki olaylarla sınırlı 
değildir. “Demokratik” anlayışın egemen olduğu ülkemizde tiyatro alanı da dahil olmak 
üzere birçok alandaki sansür uygulamaları 2000’li yıllarda da artarak devam etmekte-
dir (Günal, 2012: 21).1* Önceki bölümlerde bahsi geçen resmi ya da gayriresmi çeşitli 
sansür uygulamaları karşısında kimi yazarlar eli kolu bağlı bir şekilde çaresiz kalırken, 
diğerleri ise sansüre takılmamak için alternatif çözümler geliştirmeyi tercih ederler.

Bu bağlamda, sonraki bölümde sansür uygulamalarına karşı çözüm arayışı içine giren 
oyuncu ve tiyatro yazarı Civan Canova’nın Sokağa Çıkma Yasağı ve Erkekler Tuvaleti 
adlı oyunlarında sansüre takılma kaygısı ile uyguladığı farklı teknikler ele alınıp analiz 
edilecektir. 

Çağdaş Türk Tiyatrosunda Sansüre Çözüm Arayışları

Türkiye’de neredeyse her on yılda bir gerçekleşen darbe dönemleri genel olarak temel 
hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı; sıkıyönetimin uygulandığı ve sokağa çıkma yasağı baş-
ta olmak üzere birçok yasağın uygulamaya koyulduğu dönemlerdir. Civan Canova da 
Sokağa Çıkma Yasağı ve Erkekler Tuvaleti adlı oyunlarında toplumcu gerçekçi bir yakla-
şımla 12 Eylül Darbesi’ni izleyen yıllarda ülkenin içinde bulunduğu siyasal, toplumsal 
ve ekonomik koşulları yansıtmaktadır.

1 *  Özen Yula’nın metnini yazdığı “Yala ama Yutma” adlı oyun Vakit gazetesinin hedef göstermesi ile baş-
layan baskı ve tehditler sonunda 15 Şubat 2010 tarihinde Kumbaracı50’de yapmayı planladığı prömiyeri 
ve gösterileri iptal etti. Bir dilekçe ile valiliğe başvurarak oyunun oynanacağı tarihler için emniyetten 
güvenlik önlemi alınmasını talep eden tiyatro ekibinin emniyete gittiği aynı gün Kumbaracı50 tiyatro 
binası yangın merdiveni olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.  Sonuç olarak oyun “yeni eser” başlığı kul-
lanılarak ve farklı bir görsel ve tanıtıcı metin ile sadece New York ve Almanya’daki festivallerde gösteril-
di.
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Sokağa Çıkma Yasağı

Civan Canova’nın oyunu, adından da anlaşıldığı üzere sokağa çıkma yasağı sırasında bir 
otelde, hatta otelin lobisinde sıkışıp kalmış bir grup insanın, yasaklar ve özgürlüklerin 
kısıtlanması karşısındaki farklı tepkilerini konu edinir.

Oyunun 1996 yılında yazıldığı dikkate alınırsa, yazarın 12 Eylül sonrasında da devam 
eden sokağa çıkma yasağı uygulaması üzerinden insanların temel hak ve özgürlüklerinin 
kısıtlanmasını eleştirdiğini söylemek mümkündür. Ancak 1980’li yılların çalkantılı at-
mosferinin ardından toplumsal eleştirel yönü ağır basan bir oyunu herhangi bir sansür 
mekanizmasına takılmadan kitlelere ulaştırmak çok da kolay değildir: Bu süreçte yazar 
ya kendi oyununa oto-sansür uygulayacak ya da sansüre takılmadan oyununun yayın-
lanması ve sahnelenmesi için alternatif yollar arayacaktır. İlk seçenek yazarın sanatçı 
hassasiyeti, aydın sorumluluğu ve ayrıca kendi kişiliği ile de ters düşeceğinden Canova 
sansüre çözüm arayışı içine girmeyi yeğler. Yazar yasaklar karşısındaki tutumunu ve as-
lında yasakların üretkenliği ve yaratıcılığı teşvik ettiğini kendi sözleriyle ifade eder: 

İnsanda uyandırdığı şeytani arzular ve yasak edilenlerin tersini yapma dürtüsü ne-
deniyle yasakların en büyük düşmanı gene yasaklardır bence. Ya ben? Yazar olarak 
yasakların düşmanı olabilir miyim? Sanırım olamam. İnsanoğlunun çare üretme 
sınırını zorladıkları için belki. Belki yaratıcılığı körüklediği için. Birçok estetik ve 
düşüncel güzelliğin yasaklar nedeni ile filizlendiğini düşündüğüm için ben sevmek 
zorundayım yasakları (Canova, 2011: 10).

Yazarın sözleri çıkış noktası olarak düşünülürse, bir yasak olarak kategorize edilebilecek 
sansür de Canova’nın çare üretme sınırlarını zorlar ve onun sansür karşısında çözüm 
arayışı içine girmesine neden olur.

Sokağa Çıkma Yasağı adlı oyunda sansüre karşı temel olarak iki çözüm yolu sunulur: 
bunlardan ilki yazarın oyun kişilerinin isimleri konusunda soyutlamaya başvurmasıdır. 
Bir otelde (daha çok otel lobisinde) geçen oyunda mekâna uygun olarak kişilerin çoğu 
oda numaraları ile bazıları ise fiziksel özellikleri ya da otel içindeki görevleri doğrultu-
sunda adlandırılmaktadır. Her tiyatro oyununda olduğu gibi Sokağa Çıkma Yasağı’nda 
da oyunun henüz başında verilen kişi kadrosu, kişi isimleri ile ilgili bir fikir sahibi olun-
masını sağlar: “Bayan 555, Bay 555, 302, Şişman, Müdür, I. Garson, II. Garson, 402, 
101, 303, 100, Turist, Bayan 101, Zayıf ” (Canova, 2011: 14). Görüldüğü üzere oda 
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numaralarının yanı sıra zayıf/şişman gibi fiziksel özellikler ile ya da Müdür, I. Garson, 
II. Garson gibi oteldeki görevleri ile ya da Turist şeklinde orada bulunma amacına bağlı 
olarak isimlendirilen kişilerin kendilerine ait gerçek isimlerinin olup olmadığı oyun sü-
resince anlaşılmaz. 

Yalnız oyunun bir bölümünde resepsiyonda görevli olan Şişman’ın otel müşterilerinden 
biri ile diyaloğu sırasında gerçek adını söylemeye çalıştığı izlenir:

303: Benim oda numaramdan mı söz ediliyordu?
ŞİŞMAN: Canım lafın gelişi, tahmin sadece.
303: bir şeyler bilmediğinize emin misiniz?
ŞİŞMAN: Adım gibi.
303: (Sorguya çeker gibi ansızın) Adınız ne?
ŞİŞMAN: (Birden cevap verir) Şişman.
303: Nasıl Şişman?
ŞİŞMAN: Basbayağı Şişman.
303: Yani adınız Şişman mı?
ŞİŞMAN: Hayır. Yani evet. Yani öyle çağırırlar beni. Lakap. Adıma gelince.
303: Gördünüz mü, adınızdan bile emin değilsiniz. Bir şeyler bilip bilmediğiniz-
den nasıl emin olabilirsiniz?
ŞİMAN: Ama ben (Canova, 2011: 36).

Bu bölüm isim açıklama çabası konusunda oyunda yaşanan tek diyalogdur, ancak o da 
başarısız olur. Şişman adlandırmasının resepsiyon görevlisi tarafından lakap olarak kul-
lanıldığı anlaşılır ancak o bu lakabı o kadar benimsemiştir ki adı sorulduğunda “Şişman” 
der. Bunun bir lakap olduğunu söylemesine rağmen, sözü otel müşterisi 303 tarafından 
kesildiğinden kendi adını söyleme fırsatı bulamaz.

Oyunda oyun kişilerinin isimleri yerine oda numaraları ve lakapların kullanılması aslın-
da bir taraftan 12 Eylül döneminde ve sonrasında kişilerin kişiliksizleştirildiğine işaret 
etmekte, hastane ve hapishane gibi kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi oda ve koğuş 
numaraları ile anıldıklarına dikkat çekmektedir. Diğer yandan kişi isimlerinde bu şekil-
de bir soyutlamaya gidilmesi, yazarın aynı dönemde uygulanan denetim ve sansürde0n 
kaçınmak için geliştirdiği bir stratejidir. Zira oyunda oda numaraları ile anılan oyun 
kişileri ne belli bir topluma ne de belli bir kültüre dair ipucu verirler. Bu sebeple an-
cak satır aralarını okuyabilecek kadar dikkatli ve tarihsel anlamda belli bir birime sahip 
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okuyucular oyunun geçtiği toplum/ülke ile ilgili fikir yürütebilirler. Yazarın da isteği 
bundan fazlası değildir aslında.

Yazarın Sokağa Çıkma Yasağı’nda sansüre takılmamak adına uyguladığı bir başka teknik 
ise düş ögesinin kullanımıdır. Dış dünyanın bir mikrokozmozu olan otelde sokağa çık-
ma yasağından da cesaret alan Müdür ve otel müşterilerinden 101 adeta sıkıyönetim ilan 
ederek diğer müşterilerin otel içinde zaten kısıtlı olan imkanlarını ve hareket alanlarını 
giderek sınırlandırırlar. Oyun kişileri arasında oteldeki bu haksız uygulamaların ve kısıt-
lamaların bilincinde olan -ve bu yönüyle yazarın oyundaki yansıması olarak kabul edile-
bilecek- tek kişi 302’dir. Ancak 4 sahneden oluşan oyunun ilk üç sahnesinde otel müş-
terilerinin sokağa çıkma yasağı nedeniyle otelin içinde sıkışıp kaldıkları ve yasağa farklı 
tepkiler gösterdikleri izlenirken, oyunun 4. sahnesinin başında 302’nin oyunun başında 
uykuya daldığı ve ilk üç sahnenin aslında onun gördüğü bir rüya olduğu anlaşılır:

Hava aydınlanmıştır. 302 ilk sahnedeki yerinde uyuklamaktadır. Zayıf, bir adım 
gerisinde, ayakta, gülümseyerek onu izlemektedir. Sahnede başka hiç kimse yok-
tur.
302: (Sayıklayarak) Saçmalamayın.. O öleli yıllar oldu.. Hem.. çocuk oyuncağı 
değil bu.. ne mahkemesiymiş?
ZAYIF: (Kibarca 302’ye dokunarak) Affedersiniz.
302: (Hafifçe sıçrar, uyanır) Ha? Ne?
ZAYIF: Uyandırmak zorundayım. Temizlik yapılacak da.
302: Temizlik mi yapılacak? Ne temizliğinden söz ediyorsunuz siz? O adam Che 
Guevara değil ki bir kere. 
ZAYIF: Hangi adam?
302: 303. (Bir an durur, Zayıf ’a bakar, şakaklarını ovuşturarak) Pardon.. Özür 
dilerim.
ZAYIF: Hiç önemli değil.
302: Sanırım içkiyi biraz kaçırdım dün gece. (Zayıf gülümser) Komutan nerede? 
Yattı mı?
ZAYIF: Komutan mı? (Asansör dördüncü kata çıkar.)
302: 101 numarada kalan adam. 
ZAYIF: Yanılmış olmayasınız, 101 numara boş (Canova, 2011: 96).

Böylece 302 yavaş yavaş bir rüya görmüş olduğunun ayırdına varmaya başlar. Ancak 302’nin de-
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neyimlediklerinin diğer bir deyişle ilk üç sahnenin ne kadarı rüyadır henüz tam olarak anlaşılmaz. 
Bu belirsizlik de yine 302’nin soruları ile aydınlığa kavuşur:

302: Başım çok ağrıyor.. Bütün gece, rüya  mı kabus mu adını koyamayacağım 
çok tuhaf şeyler gördüm. Saçma sapan.. Şimdi size bir soru soracağım, ama sakın 
beni deli falan sanmayın. Yalnızca gerçek yaşamı yakalamaya çalışan bir uyku ser-
semiyim ben. Ya da akşamdan kalma bir ayyaş.
ZAYIF: Rica ederim. İstediğinizi sorabilirsiniz. 
302: Sokağa çıkma yasağı var mı?
ZAYIF: Var tabii. Ama iki saat kadar önce bitti.
302: Güzel. Bir ucundan yakaladım sayılır (Canova, 2011: 97).

Böylece oyundaki tek gerçeğin sokağa çıkma yasağı olduğu, onun dışında yaşananların 
ise yalnızca 302’nin rüyasından ibaret olduğu izlenimi verilir. Ancak yaşananlar gerçek-
ten rüya mıdır ya da ne kadarı rüyadır yine de tam olarak anlaşılmaz. Yazarın amacı tam 
da budur aslında, düş ögesinden faydalanarak oyunda bir belirsizlik yaratmak ve böylece 
sansür kaygısı olmadan oyununu kitlelere ulaştırmak. Kendi deyimiyle, 

[...] yasaklar evrene haykırışımı sağlıyor. Acıyla değil ama alayla. Kimine göre 
açıkça değil ama çoğuna göre apaçık. Hücre anahtarlarını elinde tutanı çaresiz 
ve gerekçesiz bırakarak. Kimsenin eline koz vermeden. Hem sezdirerek hem de 
sezdirmeden... Anlatılmak istenenin bir rüya mı, yoksa gerçek mi olduğunu belli 
etmeden. Ve de satır aralarına kafa yoranlarla sohbet ederek. [...] Kendinizi bir 
şeyler söylemek zorunda hissediyorsanız farklı söylemler geliştirmeniz gerekir (Ca-
nova, 2011: 11).

Diğer bir deyişle, yazar bir aydın hassasiyeti ve sorumluluğu ile kitlelere söylemesi gerek-
tiğine inandığı şeyleri özgürce söyleyebilmek amacıyla düş ögesinden faydalanarak farklı 
bir “söylem”/strateji geliştirir. Böylece daha önce de vurgulandığı gibi bilinçli ve dikkatli 
okur, onun söylemek istediklerini satır aralarından bulup çıkaracaktır. 

Erkekler Tuvaleti

Yazarın çalışmaya konu olan ikinci oyunu Erkekler Tuvaleti de önceki oyunu gibi 12 
Eylül Darbesi’nin ardından 1990’lı yıllarda yazdığı, yine sosyo-politik ve ekonomik 
göndermeler açısından zengin bir başka oyundur. 
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Beş tablodan oluşan ve her bir tablosu farklı bir mekânın erkekler tuvaletinde (sırasıyla 
bir kumarhanenin erkekler tuvaleti, bir parti merkezinin erkekler tuvaleti, bir hapisha-
ne tuvaleti, bir yolcu gemisinin erkekler tuvaleti ve bir hava alanının erkekler tuvaleti) 
geçen oyun, hayatın farklı alanlarındaki ve hatta kadın ve erkek arasındaki iktidar mü-
cadelelerini işler.

Dönem bağlamında düşünüldüğünde içerik olarak yine belli önlemlerin alınmasını ge-
rektiren oyunda yazar, ilk oyununda olduğu gibi oyun kişilerinin adlarında soyutlamaya 
gitmektedir. Ancak bu oyunda da kişilere verilen isimler, soyutlama yoluyla sansürden 
kaçınmak dışında başka bir işlev de yüklenirler. Yazarın, oyun kişileri için tercih ettiği 
Kupabacak, Sinekpapazı, Otuzaltı gibi sembolik isimler iskambil kağıtlarında/oyunla-
rında kullanılmakta ve hayatın bir oyun olduğu fikrini vermektedir. Hayat ile iskambil 
oyunu arasında kurulan bu analojide iskambil kağıtları nasıl oyunun bir parçası ise in-
sanlar da hayatın (aslında bir başka oyunun) bir parçasıdır. Bunun yanı sıra, belirtilen 
isimler oyunun içeriği ile birlikte düşünüldüğünde hilebazlık/dolandırıcılık gibi olguları 
da çağrıştırırlar. Yazarın her tablonun başında tuvaletlerden birinin “bozuk” olduğunu 
vurgulaması da o dönemdeki “bozuk düzen”e işaret ederek hilebazlık/dolandırıcılık ol-
gularını güçlendirmektedir. 

Her tabloda farklı bir hikâyenin sunulduğu oyunda bir başka tabloda isimler örneğin, 
Bay Erk, Bay Muhalif, Çömez, Doberman ve Muhabir Kadın olarak değişir. Bir kadın 
adı olarak kullanılmış olan ve bir oyun kişisi olarak bütün tablolarda yer alan Bonus 
ise aslında dolaylı olarak kadın için o toplumda çizilmiş olan olumsuz imgeye dikkat 
çekmektedir:

TİYATRO BİZ: Kadın karakter için seçilen isim oldukça ilginç. Bonus. Bu kirli ilişkiler 
yumağında, kadınların tek işlevi bonus olmak mı? Paralı ama kirli erkeklerin dünyasında 
bir aksesuar ya da ödül olarak!
CİVAN CANOVA: O dünya, dediğiniz gibi erkeklerin dünyası. Üstelik kötü niyetli ve 
bencil erkeklerin dünyası! O halde rolleri de, isimleri de onlar belirliyor. Bilinçsiz 
ve de savunmasız bir kadın, kötü niyetli bir erkek için ‘Bonus’tur [...] (Erdoğan, 
2011: 234).
Bu bağlamda, çizilen bu olumsuz kadın imgesinin tepki çekebileceği, siyasal ve 
toplumsal içeriğin bu kadar yoğun olduğu bir oyunda oyun kişilerinin isimleri ilk 
oyunda olduğu gibi yine belli bir topluma, kültüre ya da ülkeye işaret etmemekte-
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dir. Yazarın verdiği bir röportajda kişi isimlerinin tercihi konusundaki söylemi de 
bu fikri destekler niteliktedir:
TİYATRO BİZ: Oyunda karakterlerin isimleri yok. Her birinin takma adı var. Bunların 
Ahmet, Mehmet olması önemli değil, onlar sadece sorguladığınız bozuk düzenin birer par-
çası, her gün karşılaşabildiğimiz sıradan insanlar mı?
CİVAN CANOVA: Oyunu Ahmet, Mehmet gibi isimlerle lokalize etmek istemedim gali-
ba. Ben ülkemizde geçen bir olayı anlatmadım. Sadece çağdaş dediğimiz ama yalan ve çıkar 
üzerine kurulmuş bir düzene, absürt biçimde ve komedi üslubuyla yaklaşmak istedim. Bu 
nedenle de isimleri üsluba yakışacak biçimde seçmeyi yeğledim. Yerli isimler ya da yabancı 
kişi adları kurmak istediğim dünyaya uymayabilir, farklı çağrışımlara yol açabilirdi (Erdo-
ğan, 2011: 232).

Yazarın verdiği röportaj sırasında bile aslında sansür kaygısı ile temkinli davrandığı sezil-
mektedir. Söyleminde oyun kişilerinin isimlerinin tercih sebebini her ne kadar oyunun 
yerel olmaktan çok “evrensel” bir oyun olduğu ile ilişkilendirse de sansüre takılma ve 
oyununu okuru/izleyicisi ile buluşturamama kaygısı taşıdığı hissedilmektedir. Yazarın 
“farklı çağrışımlara yol açabilirdi” şeklindeki ifadesi de bu iddiayı doğrulamaktadır. Bu 
bağlamda, oyunun hangi ülke/toplum ekseninde geçtiğini çözümlemek yine dikkatli, 
bilinçli, bilgi birikimine ve deneyime sahip, en önemlisi de satır aralarını okumayı bilen 
okura düşmektedir. 

Yazarın Erkekler Tuvaleti isimli oyununda sansüre çözüm olarak geliştirdiği bir başka 
strateji, oyunda mekân olarak uydurma bir ülke adı kullanmasıdır. Köksal Alver’in 
de vurguladığı gibi, “Yazar, eserinde gerçek hayatın değil düşlediği [...] yok-ülkenin, 
yok-ilişkilerin hikayesini anlatabilir; içinde yaşadığı toplumsal gerçekliği olduğu gibi 
aktarmayabilir, bu gerçekliği dönüştürüyor yahut bozuyor da olabilir.” (Alver, 2012: 13) 
Oyunun 1. tablosu hariç sonraki dört tabloda mekân/ülke adı olarak yazar tarafından 
uydurulmuş olan ve gerçek hayatta var olmayan “Bestaragonya” adı kullanılmaktadır. 
Uydurma ülke Bestaragonya’nın adı her tabloda, ülkemizde 1990’lı yıllarda yaşanan 
olayları çağrıştıran yolsuzluk ve skandallarla anılmaktadır. Örneğin 2. tabloda Bay Erk 
ve Bay Muhalif ’in iktidara gelebilmek için birbirlerine montajlı skandal kasetleri hazır-
lattıkları izlenir. 3. tabloda bir hapishanedeki suçluların tecavüz, yolsuzluk, sahtekarlık, 
kadına şiddet gibi suçlardan mahkûm oldukları anlaşılır. 4. tabloda yine işportacılık, 
kaçakçılık ve tecavüz gibi konu ve suçlara değinilir. 5. tabloda ise Bestaragonya bu defa 
devlet-mafya ilişkisi içinde anılır:
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OTUZALTI: Pasifik adalarına gideceği için için sevinçten uçuyordur şimdi. 
ASHHALL: Kim uçuyordur?
OTUZALTI: Kim olacak Katty. Eşiniz yani.
ASHHALL: Onun nereye gideceğimizden haberi yok.
OTUZALTI: Yok mu? Nasıl olur?
ASHHALL: Sürpriz.
OTUZALTI: Çok incesiniz.
ASHHALL: Hayır, zorunlu bir sürpriz. Biletleri kayınpederim yolladı. Kendi-
si Bestaragonya devlet başkanı Bay Fırsat’ın mafya ilişkileri bakanıdır (Canova, 
2011: 208).

Böylece Bestaragonya’nın bir mafya ilişkileri bakanının olması ile ülkenin mafya ile bağ-
lantısı da bir anlamda meşrulaştırılmaktadır. Döneme dair siyasi olayların ve skandalla-
rın oyunun her bir tablosunda ayrı ayrı ve yoğun olarak işlenmesi ve oyunu “sakıncalı” 
bir hale getirmesi, bu oyun için de bir sansür stratejisi geliştirilmesini zorunlu kılmakta-
dır. Bu sebeple de yazar, oyunun sansüre uğrama riskine karşı bir önlem olarak oyunda 
haritada var olmayan, gerçekte bulunmayan bir ülke adı kullanmayı yeğler. 

Sonuç Yerine

Çağdaş Türk tiyatrosunda sansüre çözüm arayışlarını örneklendirmek için yapılan bu 
çalışmada Civan Canova’nın Türkiye’de 1990’lı yılların sosyo-politik ve ekonomik yan-
sımaları açısından zengin olduğu anlaşılan Sokağa Çıkma Yasağı ve Erkekler Tuvaleti adlı 
oyunları, yazarın sansüre karşı geliştirdiği stratejiler/alternatif çözüm yolları bağlamında 
mercek altına alınarak analiz edilmiştir. Bu amaçla ilk olarak sansür olgusuna açıklık 
getirilmiş, uygulanma nedenleri ve yöntemleri üzerinde durulmuştur. Ardından Türk 
tiyatrosunda sansürün tarihçesine ve bilinen bazı örneklerine çalışmada yer verilmiştir. 
İlk üç bölümde teorik alt yapı oluşturulduktan sonra,  dördüncü bölümde çalışmanın 
asıl konusu olan Canova’nın adı geçen iki oyunu, yazarın sansüre karşı geliştirip uygu-
ladığı stratejiler bakımından incelenmiş; her iki oyunda da oyun kişilerinin isimlerinde 
soyutlamaya başvurularak sansüre karşı önlem alındığı; bunun yanı sıra yazarın Sokağa 
Çıkma Yasağı adlı oyununda ayrıca düş ögesinden/sahnesinden faydalanılarak oyundaki 
olayların gerçek hayatta yaşanmadığı izleniminin verilmeye çalışıldığı; farklı bir strateji 
olarak Erkekler Tuvaleti adlı ikinci oyunda ise uydurma bir ‘yok-ülke’ yaratılarak her iki 
oyunun da sansüre takılma riskinin bertaraf edildiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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