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Siyaset Dili ve Çevirişi 
N. Berrin AKSOY* 

Özet 
Siyaset dili, siyasi söylemin tüm özelliklerini içermesi ve soyutluğu açısından çevirisinde kül- 
türel, yapısal ve anlamsal bağlamda ele alınan güçlükler içerir. Bu güçlüklerin üstesinden 
gelebilmek için yerine göre kısaltma ve düzeltmeler, işlevsel bir çeviri yöntemi çercevesinde 
benimsenmeli, dilsel özelliklerin aktarımında hedef dildeki doğal kullanımlar göz önüne 
alınmalıdır. 
 Abstract 
Political language, in its nature, includes abstract conceptual terms within a specific political 
discourse. Hence, translation of political language involves challenges in terms of 
structural,cultural and semantic elements which force the translator to adopt functional 
approach. Also, a natural ease and flow in the target language as well as the full transference 
of information should also be achievad. 

I-Giriş 

a. Siyaset dili Çevirisi ve İşlevsel Çeviri Kuramı (Skopos) 

Siyaset dili çevirisi, çevirinin başka türlerinde olduğu gibi, farklı kültürlere ait kişi- 
lerin bulunduğu iletişimsel ortamlarda ve işlevsel bir amaç çerçevesinde gerçekleşir. 
Dil, kültürlerin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Kültürü "bilgi, yeterlik ve algılama bü- 
tünlüğü" (Snell-Homby 1988:40) olarak kabul ederek Amerikalı etnolojist Ward H. Go- 
odenough'un aşağıdaki sözleriyle açımlayabiliriz: 
Toplumun kültürü, üyelerince kabul edilebilir bir tutumla hareket edebil- 
mek için kişinin bilmesi ve inanması gerekenleri içeren ve buna uygun rol- 
lerin benimsenmesini gerektiren bir olgudur. Kültür, kişilerin biyolojik mi- 
raslarından ayrı olarak öğrenmesi gerekenler olarak, öğrenmenin ürünleri- 

 

 

 

 

(*) Doç. Dr., Hacettepe Ümversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Anahilim Dalı. 
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ni kapsar. Bu da bilgidir. Bu tanıma göre, kültürün maddesel bir olay ol- 
madığın söyleyebiliriz. Nesneleri, insanları, davranışları ya da duyguları 
değil, bunların düzenlenmiş bir bütününü içerir. Kültür, kişilerin zihninde 
var olan şekiller ve algılama, ilişkilendirme ve yorumlama modelleridir 
(1964:36). 
Bu tanımdan yola çıkan Alman çeviribilimciler (Vermeer 1986, Ammann 1989, 
Nord 1993, Göhring 1978, Ag 
ar 1991) çeviriye işlevsel yaklaşımı kültürlerarası iletişim 
çerçevesinde geliştirmişlerdir. İşlevsel yaklaşım tüm detaylarıyla önce Hans Vermeer ve 
Katharina Reiss tarafından ortak olarak yazılan kitapta ele alınmış, kitabın birinci bölü- 
münde Vermeer "Skopos" kavramım bağdaşıklık ve kültür düzeyinde, ikinci bölümün- 
de de Reiss yeterlik ve eşdeğerlik kavramım çeviriye işlevsel yaklaşım açısından irdele- 
miştir. 

Vermeer ve Reiss tarafından kültür ve iletişim çerçevesinde ortaya atılan işlevsel çe- 
viri yöntemi, daha sonra Christiane Nord tarafından geliştirilerek tüm metin türleri için 
(yazınsal metinler de dahil) amaca yönelik işlev ilkesi doğrultusunda uygulanabilir bir 
model haline getirilmiştir (1997). Buna göre Nord, çeviri alanında üç tür amaç olduğu- 
nu öne sürer: 

a) Çeviri sürecinde çevirmence hedeflenen genel bir amaç (para kazanma, tanınma, 
iş edinme v.b.) 

b) hedef metince hedef durum içinde hedeflenen iletişimsel amaç (okuyucuyu bil- 
gilendirmek) 

c) belirli bir çeviri yöntemi ve süresince hedeflenen amaç (sözcüğü sözcüğüne çe- 
viri, serbest çeviri v.b). 

Vermeer ve Nord'un "Skopos" adım verdikleri bu yaklaşım amaç, hedef, niyet ve iş- 
lev (aim, purpose, intention, function) unsurlarım içerir. 
Çeviriye işlevsel yaklaşım, iletişimi sosyal ve kültürel odaklı ve iletişimin amaçları- 
nı ve işlevlerini içeren bir olgu olarak ele aldığından siyaset dili çevirilerinde yol göste- 
rici bir yöntem olarak belirlenebilir. Siyaset dilinin içerdiği siyasi söylem tamamen ile- 
tişim amaçlı olup kültür odaklı soyut kavramlarla bezenmiştir. Siyasi söylemde hedefin 
kültür odaklı bir iletişim olması, çevirisinde bu unsurları içeren bir yöntem benimsen- 
mesini gerekli kılar. Aslında Vermeer, Reiss ve Nord tarafından geliştirilen Skopos ku- 
ramı, bir bakıma siyaset dili çevirisi için kusursuz bir örnek oluşturur. Skopos kuramı, 
siyasi söylemin içerdiği aşağıda sıralanan ve verilen örneklerde de gözlemlenmesi 
mümkün olan tüm özelliklerini yansıtır: 
   -    Siyasi söylem, Skopos kuramı gibi edimbilimsel olup, iletişimsel etkileşimin 
        durumsal koşullarını, hitap edilenlerin beklenti ve gereksinimlerim içerir. 
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- kültürel odaklı olup, sözel ve zihinsel tüm kültürel biçimleri içeri 

-  kendi içinde tutarlı olup, işlevsel bir amaç uğruna gerçekleşir 

-      uygulanabilir olup, kültürlerarası iletişimin tüm gerekliliklerini içerir 
-      kapsamlı olup iletişimsel değerlerin tüm araçlarım kullanır 
-     sezgiye ve bilgiye dayalı olup mantıklı ve anlaşılır ürüne yönelir (Nord 

1997:123-124). 
 
Görüldüğü gibi, çeviride işlev odaklı skopos kuramı, siyasi söylemde yer alan tüm 

bu özellikleri kendi içinde doğası gereği taşıdığından siyaset dili çevirisinde çevirmene 
süreç ve yöntem açısından ışık tutar. 

b) Metin türleri açısından siyaset dili 
 
Siyasi söylem içeren metinler ve konuşmaları metin türleri açısından sınıflandırma- 
da güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Katharina Reiss'in metin türlerine göre hem işlevsel 
(functional), hem bilgi verici (informative) hem de anlatımsal (expressive) hem de ses- 
lenimsel (vocative) metin türlerinin özelliklerini taşıyan siyaset metinlerinde işlevsel bir 
yaklaşımla çeviriyi gerçekleştirmek, bu karmaşık özellikler taşıyan metinlerin biçemsel 
ve duyuşsal özelliklerinin de diğer dile ve kültüre aktarılmasını kolaylaştırır (içinde 
Shuttleworth ve Cowie 1997: 156-157). 
Metin türü açısından karmaşık özellikler gösteren bir siyaset metnini örnek olarak in- 
celediğimizde siyasi söylemin de çok yönlülüğü ortaya çıkabilir. Örnek metinden yapı- 
lan aşağıdaki alıntıda siyaset dilinde kullanılan kavramlar tüm özellikleriyle (kültür 
odaklı, değer yüklü, tarihsel kapsamda, işlevsel, soyut) yansıtılmıştır. 

Since people have been able to draw maps, they have pointed out the im- 
mutable fact of Turkey's geography- that Asia Minor is a bridge between 
continents. Less than a kilometer separates Europe from Asia at the nearest 
point along the Bosphorus. And, in reality, there is no seperation at all, 
thanks to the bridges you have built (...) To the south, the Middle East is 
still roiled with viloence, but blessed with an historic opportunity to build 
a comprehensive, just and lasting peace. Turkey is a force for that peace as 
well, through its ties to Israel and the Arab States (Bill Clinton, 15 Kasım 
1999). 

Metin, kavramlar düzeyinde ele alındığından kültür odaklı ve değer yüklü kavramlar 
Türkiye'nin yerinin tanımlandığı tümcelerde "immutable fact" (değişmeyen gerçek) sı- 
fat tamlaması vurgusunda, tarihsel kapsamı açısından da "since people have been able 
to draw maps" (insanlar harita çizmeye başladıkları günden beri) imgesinde ve zaman 
kullanımında (present perfect tense-have been....) göze çarpar. Ayrıca işlevsel açıdan 
bakıldığında metnin okunduğu TBMM içinde milletvekilleri ve basın yayın aracılığı ile 
izleyen Türk halkına, ABD'nin Türkiye'nin yerine ve konumuna atfettiği büyük önemin 
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vurgulanmasının sağlanmasının hedeflendiği gözlenmektedir. Öte yandan, metin türleri 
açısından bu metin incelendiğinde karmaşık metin türü özelliklerinin bir arada yer aldı- 
ğı gözlemlenmektedir. Konuşma amacıyla yazıldığından dolayı seslenimsel olduğu, ta- 
rihi değerlerin altını çizmesi açısından anlatımsal ve bilgi verici özellikler içerdiği ayrı- 
ca konuşmacının "thanks to the bridges you have built"(kurduğunuz köprüler sayesin- 
de) ifadesinde de görüldüğü üzere dostça bir biçemle konuşmasını gerçekleştirdiği ve 
konuşma metninin duygusal boyut içerdiği söylenebilir. 
Siyaset söyleminin ve siyasi metinlerin bu örnekte de görülen çok yönlülüğü işlev- 
sel bir çeviri yaklaşımım gerekli kılar. Amaç, hedef, niyet ve işlevin somut olarak belir- 
lenebilir olması, iletişim değeri yoğun olan siyaset metinlerinin işlevsel kapsamda de- 
ğerlendirilmesini kolaylaştırır. 
Siyaset dili, ağırlıklı olarak siyasi bir söylemden oluşan, günlük olaylar, kavramlar, 
bilgi ve yorum içeren soyut ve karmaşık yapılardan oluşmuş bir dildir. Siyaset dili çevi- 
risini ilgilendiren unsurları ele almadan önce bu dilin özelliklerini tartışmak yararlı ola- 
bilir: 

c. l. Siyaset dilinin dilbilimsel özellikleri: Siyasi söylem 
Siyasi söylem ya da siyaset içeren söylem, sosyal anlamların üretildiği ve sorgulan- 
dığı anlambilimsel bir alan içinde ele alınır (Seidel, 1985: 44). Siyasi söylemde tümce 
yapısı ve sözel edim arasındaki ilişkide ortaya çıkan sosyal içerik, siyasetin "güç" kav- 
ramıyla olan bağlantısını gösterir. "Güç" kavramının çeşitli dışavurumlarının yer aldığı 
siyasi söylem de, bu açıdan bakıldığında soyut ve belirsiz anlamların açığa çıkmasına 
neden olur. Dil yoluyla siyaset yapmak, siyasetin geçerli tek aracıdır. Siyasi söylemin 
özünde sosyal kurumların çeşitli yönlerinin irdelenmesi, tanımlanması, sınırlandırılma- 
sı, o kurum ile ilgili yetki, yetkinlik, bilim, aile, yapı, cinsiyet gibi kavramların değer- 
lendirilmesi yatar. Bu açıdan siyasi söylem dil açısından yansız olmayıp sözdizimsel bi- 
çimlerle şekillendirilir (Kress ve Hodge, 1978). Siyasi söylemi oluşturan siyaset ve dil 
arasındaki bağ çeşitli düzeylerde oluşur. Bunlar : 

a)  sözcük düzeyi 
b)   dilbilgisel - sözdizimsel düzeydir. 

Sözcük düzeyinde konuşmacı/yazarın yaptığı sözcük seçimleri ve bunların dilbilim- 
sel bir biçim olarak gerçekleşmesi dilde siyasi söylemi yaratır (Kress, 1985:31). Bu dil- 
bilimsel biçimin seçimi konuşmacı/yazar için "canlı" bir süreç olmayabilir; söylemlerin 
siyasi unsurların dile getirilişi olduğu ve bir sosyal grup içindeki söylemlerce önceden 
oluşturulduğu göz önüne alındığında, birey yeni bir söylem yaratmayı var olanları ye- 
niden üretmektedir. Ancak bu süreçte kendine ve seslendiği gruba özgü nitelikler söyle- 
me eklenebilir. 
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Bir söylemin siyasi olması için sosyal yaşamın siyaset ve onunla ilgili alanlarında 
üretilmesi gerekir. Böyle bir içerik yapısı da söylemin biçimsel bölümlerinde değil, tüm 
söylem içinde sözdizimsel biçimlerde dile gelir. Söylemin içeriği ve yapısı, içinde yer 
alan olguların nedenselliğinin nasıl düzenlendiği ile ilgilidir. 

c. 2. Siyaset dilinin soyutluğu 
Siyaset dilinde kavramlar yaratılır. Yaratılan kavramlar genelde gerçek ile ilgili de- 
ğil, gelecek ve umuda yönelik kavramlardır. Siyaset dilinin özü soyut kavramsal terim- 
lerde yatar. Bu terimler en güçlü biçimde sloganlarda, sözcüklerde, tezahüratlarda, şar- 
kılarda, adlandırılmalarda, deyişlerde karşımıza çıkar. Metinlerde, antlaşmalarda, gaze- 
te makalelerinde daha yalın anlatım dikkat çeker. 

Siyaset dilinde kullanılan kavramlarda dört özellik bulunur. Bunlar sırasıyla: 
a)   kültür odaklı 
b)  değer yüklü 
c)  tarihsel kapsamda 
d)   işlevsel 
e)   ve tüm somutlaştırma çabalarına karşın, soyuttur ( Nev/mark, 1991: 146 ). 

Örnek olarak "Demokrasi" sözcüğünü ele aldığımızda tarihsel, kültürel bir boyut 
içerdiği ve devlet yönetimi ve sosyal yapı tanımlayan soyut bir kavram olduğu dikkat 
çeker. 
Siyaset dilinin siyasi söylem ve soyutluk gibi genel özelliklerim içeren unsurlar ve 
bunların çevirişi ile ilgili yaklaşımlar şu başlıklar altında toplanabilir: 

II. Gelişme 

l.Ana hatlarıyla siyaset dili çevirisinde karşılaşılan zorluklar 

Siyaset dilinin özelliklerinin açıklamasının ardından bu özelliklerin çeviride ne gibi 
zorluklara yol açtığına bakmak yararlı olacaktır .Siyaset dili çevirisinde en temel zorluk, 
siyasi söylemin içerdiği soyut dil kullanımlarının bir işleve yönelik olması ve bu şekliy- 
le kültürel ve anlamsal bağlamda çeviride daha da soyut bir hale dönüşmesidir. 

Ülkemizde siyaset dili çevirişi son yıllarda basın yayın organlarının sayısının hızla 
artması, yabancı dilde ülkemiz ile ilgili yapılan yayınlar, dış ilişkilerimizin çeşitliliği vb. 
nedenlerle giderek önem kazanmaktadır. Siyaset dili çevirisinin sınırları: 

a) siyaset ile uğraşan kişilerin konuşmaları, demeçleri, yazılı açıklamaları, 
b) siyasi ilişkiler içinde yer alan her türlü bilgi ve belge, yazışma, açıklamalar ile çizilir. 

Siyaset dili belirgin, keskin, dikkat çeken ve kapsam dışı özellikler içerir.İşlevsel çe- 
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viri yöntemiyle bazı kavramların kolaylıkla çevrilebilmesine karşın, kültür ve değer yar- 
gısı içerenleri çevirmek özellikle Türkçe'ye / Türkçe'den aktarmak. Batının zihinsel ve 
siyasi gelişimi içinde yer almamış olan ve kavramsal ve dilsel yapışı farklı olan ülkemiz 
dili açısından sorunlar içerebilir. Siyaset dili çevirisinde karşılaşılan zorluklar şu başlık- 
lar altında incelenebilir: 

a)  Metin türleri açısından 
Siyaset ile ilgili metinlerin metin türleri açısından karmaşık bir tür örneği sergiledi- 

ği daha önce belirtilmişti. Çevirmen açısından bu durumun zorluğu, bu karmaşık özel- 
likler içeren metinlerin tüm özelliklerinin yansıtılmasının yanısıra, bu özelliklerin işlev- 
sel açıdan da yeterli olacak şekilde aktarılma gerekliğinden kaynaklanır. Örnek olarak 
Bili Clinton'ın yazılı olarak da sunduğu konuşmasının metninden bir alıntı incelenebi- 
lir: 

There are stili those who see Europe in narrower terms. Their Europe 
might stop at this mountain range or that body of water or worse, where pe- 
ople stopped to worship God in a diferent way. But there is a growing and 
encouraging consensus that knows Europe is an idea as much as a place- 
the idea that people can fınd strength iri diversity of many opinions, cultu- 
res and faiths, as long as they are commonly committed to democracy and 
human rights; the idea that people can be united without being uniform, 
and that if the community we refer to as the West is an idea, it has no fi- 
xed frontiers. it stretches as far as the frontiers of freedom can go (Bill 
Clinton, 15 Kasım 1999). 

Metin türü açısından Reiss'ın sınıflandırdığı anlatımsal, işlevsel, bilgi verici ve ses- 
lenimsel tür metinlerin bir bileşimini sergileyen bu alıntı, özünde siyasi söylem içerme- 
si ve özgürlük, düşünce, bütünleşme gibi soyut kavramların vurgulanması açısından kar- 
maşık ve çok yönlü yapısının başarıyla çevrilmesi için işlev odaklı bir yaklaşımla ele 
alınmasını gerektirir. 
Metinde anlatımsal özellikleri oluşturan uzun ve virgüllerle ayrılmış duygu yüklü 
tümceler etkilerini duygu yoğunluğu olan isim ve sıfat tamlamalarıyla (the idea that pe- 
ople can be united...), peşpeşe sıralanan etkili ifadelerle yaratır. Metindeki bu anlatım- 
sal özelliklerin işlevinin siyasi bir söylemin çekiciliğini arttırmak olduğu gözönüne 
alındığında Türkçe'ye aktarımında bu işlevin de yaratılmasının gerekliliği ortaya çıkar. 
".... Avrupa bir yer olduğu kadar bir düşüncedir de- insanların çeşitli görüşler, kültürler 
ve inançlardan, demokrasiye ve insan haklarına bağlı olmak koşuluyla, güç alacakları 
bir düşüncedir" (Çev.B. Aksoy). 
Öte yandan Avrupa'yı oluşturan düşüncenin tanımlanması, demokrasi ve insan hak- 
larına olan bağlılığın öneminin vurgulanması da bilgi verici ve seslenimsel metin türü 

 



                                                                                                                N. Berrin AKSOY 

özelliklerim içerdiğinden siyasi bir söylemde işlevsel açıdan gözardı edilmeden çevril- 
melidir. "..Batı bir düşünce olup, sınırları yoktur. Batı, özgürlüklerin sınırlarının bittiği 
yere kadar gider" (Çev.BAksoy). Bu örnek tümceler çevirisinde çevirmenin yaptığı 
sözcük ve yapı düzeyindeki değişiklikler, işlevin vurgulanması açısından geçerlidir. 

b) Dilbilimsel özellikleri açısından 
b.l) Yapısal 
a) Adıllar : Genel anlamda adıllar grubunda "biz" konuşmayı yapan kişinin ait oldu- 
ğu taraf, " sen, siz" halk, "onlar" ise muhalefet, iktidar, bürokrasi, karşı oldukla- 
rı ne varsa o dür. Siyasi bir tümcenin amacı "biz ve sen, siz"i "o", "onlar", a kar- 
şı birleştirmektir. Türkçe siyaset dilinde de, batı dillerinde siyaset konuşmaların- 
da da kullanılan bu adıllar genelde tüm dillerde ortak olan soyut ve somut kav- 
ramlar içerdiğinden çevirilerinde dilsel açıdan aynı sözcüklerle karşılıklar rahat- 
lıkla verilebilir. 

b) Eksiltili anlatımlar: Siyaset dilinde halka daha yakın ve sıcak olabilmek ve resmi, 
uzun tanımlardan ve terimlerden kaçmak için kullanılan eksiltilili anlatımlar ya- 
pısal bağlamda ele alınan zorluklardan biridir. Örnek olarak Çankaya'nın görüşü, 
Ankara gündemi, Downing 10, Hükümetin başı v.b. Bu kullanımlar yoğun kültü- 
rel içerikleri olmadığı durumlarda eksiltili olarak hedef dile aktarılabileceği gibi 
kültürel içerikleri olmadığı durumlarda iletişimsel karşılıklarıyla ya da işlevsel 
karşılıklarıyla verilebilir. Örnek: Downing 10, İngiltere başbakanının konutudur 
ve İngiliz siyaset dalında Başbakan yerine de kullanılabilir. Türkçe'ye aktarılır- 
ken "Başbakan" olarak işlevsel karşılığı verildiğinde "yeterlik" ve "kabul edile- 
bilirlik"ölçütlerinin gerçekleştiğini görürüz. 
b.2)Anlamsal 
a) Örtmece : Daha 1946 yılında Onvell'in Politics and the English Language adlı 
kitabında belirttiği gibi siyasetin genelinde örtmeceye karşı bir eğilim vardır 
(Newmark, 1991:148). Somut isimler soyut isimlerle, yüklemler "boş" yüklemler 
veya isim fiillerle kullanılır. Hatta bazı durumlarda o sözcük özgün dildeki haliy- 
le söyleneceği yerde diğer bir dildeki karşılığıyla verilir. Buna örnek olarak "sal- 
dırı"sözcüğü yerine "sınır ihlali" ifadesinin kullanılmasını verebiliriz. Öte yan- 
dan "yoksul" yerine "dar gelirli", "işsizlik" yerine "durgunluk" gibi kullanımlar 
gene siyaset dilinde sıklıkla göze çarpar. 

Burada çevirmenin yapması gereken şey örtmece sözcük ve kavramların karşılı- 
ğım eğer mümkünse diğer dilde yine siyasi söylemin işlevini yaratabilmek açısın- 
dan örtmece karşılıklarla vermeye çalışmak olmalıdır. 

b) Yeni/Ödünç alınmış sözcükler: Siyaset dilimize giren yeni ya da ödünç alınmış 
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sözcüklerin neredeyse tamamı İngilizce ya da Fransızca'dan dilimize girmiştir 
Bunların bir kısmı birçok batı dilinde ortak kullanılan demokrasi, hegemonya, to 
taliter, kabine, konsey v.b. gibi sözcüklerin yanı sıra, bir kısmı da Türkçe karşı- 
lıkları bulunmayan kavramlar içeren sözcüklerdir. Örnek olarak tiyo vermek, har- 
monizasyon, akretide, mega proje, enflasyon, resesyon v.b. sözcükler ve kulla- 
nımlar. 
Bu sözcüklerin çevirisinde çevirmen genelde fazla zorlanmadan hedef dilde kul- 
lanıldığı ve yazıldığı biçimde aktaracağı bir uygulamayı benimseyebilir. 

c) Kısaltmalar : Kısaltmaların çevirisi, biraz da metnin bilgi verici (informative) ya 
da seslenimsel (vocative) oluşuna göre değişir. Siyaset dilimizde kullanılan kı- 
saltmalar genelde hedef dillere olduğu gibi aktarılır ve gerektiğinde parantez için 
de hedef dilde açılımları işlevsel çeviri yöntemi benimsenerek verilir (Bkz. Tur 
kish Daily News, Newsweek, Time v.b). Örnek olarak ANAP, DYP, CHP gib 
parti isimleri, ANAYOL, ANASOL gibi koalisyon isimleri İngilizce'de olduğu 
gibi kullanılmaktadır. Öte yandan yabancı dilden dilimize yapılan çevirilerde par 
ti isimleri olduğu gibi aktarılırken siyasi kuruluşlara ait kimi sıfat ve kısaltmala 
rın Türkçe'de var olan kullanımları tercih edilmektedir. Örneğin Tory, Tories için 
Muhafazakar Parti, The Commons için Avam Kamerası. 

b J. Kültürel 
a) Siyasi jargon ve klişeler : Siyaset dili kapsamında, dilimizden yabancı dile ya da 

yabancı dilden dilimize yapılan çevirilerde deyiş kaydırması diye açıklayabilece- 
ğimiz değişiklikler en çok siyasi jargonun aktarımında ortaya çıkar. Dilimizde si- 
yasiler tarafından yoğun olarak kullanılan bir jargon vardır. Yazılı ve sözlü siya- 
set dilinde kullanılan bu jargonun karşılıkları bazen diğer dilde aranırken çevir- 
men hedef dildeki jargondan yararlanmaya özen göstermelidir. Örnek olarak 
"enflasyonu aşağı çekmek" İngilizce'ye her seferinde "to lower the inflation' 
şeklinde çevrilmeli, "to cut down the inflation" ya da "to drop the inflation rate” 
gibi karşılıklar İngilizce'de kullanılan siyasi jargona uymadığı için ve dolayısıy- 
la işlevsel bir karşılık oluşmayacağı için tercih edilmemelidir. 
Öte yandan dilimizde siyasi jargona girmiş olup hedef dilde siyasi jargon içinde 
karşılığı bulunmayan sözcüklere de işlevsel eşdeğerlik bularak çeviri yapılabilir 
Örnek olarak "işçiyi memuru enflasyona ezdirmemek" ifadesini hedef dilde "a lo- 
wer inflation trend should be maintained" olarak çevirmek, "civil servants anc 
workers must not be sqeesed by inflation" gibi anlamsal bir çeviri yönteminden 
çok daha uygun düşecektir. 
b) Eğretileme. Her dilin ve kültürün kendine özgü siyaset eğretilemeleri vardır. Ör- 
neğin Ruslar köylü atasözleri ve deyişlerin; siyasi konuşmalarında sıkça kullanır- 
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ken, bu eğretilemelerin uluslararası konferanslarda çevirmenler tarafından an- 
lamsal (semantic) çeviri yapma yerine işlevsel karşılığıyla verildiğini görürüz, zi- 
ra bu eğretilemelerin Rus kültürüne özgü çağrışımlarının karşı tarafa hedef dilde 
eğretilemeler bularak aktarmanın zorluğu açıktır. Sözcüğü sözcüğüne yapılan çe- 
virilerde de eğretilemenin yan anlamları gerektiği gibi aktarılmazsa sorunlar çı- 
kabilir. Örnek olarak Kuruşev'in kapitalizmin sona ermesi için kullandığı ifade- 
nin "We'll bury you" şeklinde sözcüğü sözcüğüne çevirisi yapılmış çevirisi aske- 
ri bir tehdit sanılarak yanlış anlaşılmıştır (Newmark, 1991: 149). 
Dilimizde de siyasette kullanılan eğretilemelerin genelde halk deyimlerinden ve 
kullanımlarından kaynaklandığın görürüz. Tamamen Anadolu kültürünü ve an- 
latım özelliklerini yansıtan bu eğretilemelerin hedef dile sözcüğü sözcüğüne ya 
da anlamsal olarak çevirisi sorunlar yaratabilir. 
Bu tür eğretilemelere şunları örnek verebiliriz: Orta direk, kadayıfı kızartmak, li- 
mon gibi sıkmak, v.b. Bu örnekleri hedef dile aktarım yaklaşımımız işlevsel bir 
yöntemle olursa sonuçta eşdeğerliğe ve kabul edilebilirliğe ulaşmamız daha ko- 
lay olacaktır. 
Dolayısıyla "orta direk" için "middle pole" gibi sözcüğü sözcüğüne bir yaklaşım, 
ya da "the wage eamers vvith low income" gibi anlamsal bir çeviri yapılacağına, 
işlevsel yaklaşım benimsenerek "the middle class" karşılığı rahatlıkla verilebilir. 
Aynı şekilde "kadayıfın altının kızarması" ifadesi hedef kültürde kadayıf gibi rağ- 
bet görüp, kısık ateşte usul usul pişirilen bir tatlı ismi aramak ve onu bir eğretile- 
me olarak kullanıp çevirimizi gerçekleştirmek, ya da kadayıfı ve nasıl piştiğini 
anlatmaya koyulmak biçimlerinde çeviri girişimlerinde bulunmak sonuçsuz kala- 
cağından işlevsel bir karşılık bulmak daha uygun olacaktır. 

III. Sonuç 
Sonuç olarak, siyaset dili, metin türleri ve dilbilimsel açıdan içerdiği siyasi söylemin 

ve kültürel, sosyal, tarihsel özelliklerinden ötürü çevirmeni zorlayan bir dildir. Siyaset 
dili içeren metinlerin iletişimsel ve kültürel ağırlığı gözönüne alındığında işlevsel odak- 
lı bir çeviri yaklaşımın benimsenmesinin hedef kültürde amaçlanan işlevin ve iletişimin 
oluşmasında yararlı olacağı söylenebilir. Bu çerçevede, çevirmen şu hususlara dikkat et- 
melidir: 

1) Siyaset dili metin olarak yayınlanacaksa önceden gerekli dilbilgisel ve anlatımsal 
kısaltma ve düzeltmeler anlaşılırlık açısından yapılmalıdır. 

2) Hedef topluma ve kültüre tamamen anlaşılmaz ve saçma gelecek abartılı, aşırı 
duygusal ve eğretilemeler içeren anlatımlar ayıklanarak metnin ve konuşmanın 
niteliğine göre işlevsel bir yaklaşım benimsenmelidir. 
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3) Hedef topluma ve kültüre yanlış bilgi verecek ya da yanıltarak gerçekten uzak- 
laştıracak hatalara ve belirsizliklere meydan vermeyecek bir çevirinin ortaya çık- 
ması hedeflenmelidir. 

4) Metnin ya da konuşmanın dilsel ve işlevsel özellikleri hedef dil ve kültüre elver- 
diğince aktarılmalıdır. 
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