Mustafa Durak
yanllgl abartlp ceviriyi Cope atmaya kalkmak, ~evirmeniagagdamak da o denli yanhgtlr. Zira ~evirrnenbinlerce zihinsel iglemin yaln~zcaon-beginde yan~lmqtlr. Belki bir bagkasl (kn)bagka igiemlerde yandacaktlr. Cevirmenin dogru
ve yaratm kullan~mlarlnaniye dikkat ~ekilmez?Zira bu zor, cetrefilli bir igtir.
Ceviri aracillg~yla~evireninzihinsel yapmna girmeyi ve ben ile karglla$~rmay~
da gercktirir. Ve olaslhk da olsa benin agagdanmasl giindemdedir. Oysa birinin yanlqlnl gosterdigimizde benimizi nasd da okganz. 0 yanhgla, yanhglarla
brsleriz cinimizi. Bu konuda, "uretmeyen yanlq bulucu"ya yeglerim "iiretken
bir yanlq yaplc~"yl.Yanllglar~,k o n u p n k agabiliriz. Ve konugtukqa bir yandan
kendimizi ger~eklegtirirve geli~tiririz,bir yandan da bagkalanna yo1 gosterir ve
lglk olmasa bile k~vllclmlarsacabiliriz.

l$ln ~ e n g i , " ( ~ zSorgulamalar:
-)
Hata Avc~llgl1" ad11 yazlslnda hala avclllgr
na kary +an Klrkoglu ve Karantay'm gdriiglerinden yola qkarak hata/yanhg
ile ilgili sorular sorar(2). Aslmda bu yazarlard Saliha Paker'i de katmak gerekir(3).
Kakoglu, yanll* oldugunu dugiindiigiimiiz ~eviriyiyeniden ~evirmekten,
yani 'elegtirme, yap' anlayq~ndanyanadlr. Elbette bu bir alan s e ~ i m isonmudur. Ceviri rlegtirisini degil d e bizzat ceviriyi segne onerisidir.
Karantay, "biiyiik Alqiide 'yanllg @ziimlemesi' yontemine" dayah ve "yargllaysl" bulur ~evirielegtirisini. .'Ozellikle Tiirkiye'de yanlq qoziimlemesinden
d e dte, bir 'yanlq avcdlgl'na d o n u ~ e n~evirielegtirisini, i ~ i n ediiatiigii kls~rdongiiden kurtamanm bir yolu ona tek ~eviriyapdmmn ele~tirisiyerine daha genig
bir ac~hmlayeni olanaklar sunmaktlr. (..) Birka~~eviriyapltlnln belli bir scviri
sorunu qer~evesindeincelenmesi" ilging oiur diyerek, sotunu g r n i ~bir yelpaze icinde gormekten yanadlr. izlendigi gibi Kzrantay'ln onerisi seviri rlegtirisi
alanm terketmeden onun iyilegtirilmesi, belki d e kumlmasl i ~ i nbilimsel bit
oneridir. Zira bu sorunlarln ulamlanmas~magacak yoldur. Arna Karantay'm
onerisini bagyapltlara ve en iyi ~evirilereyoneltmesi genig bir aqdan degerlendirilebilecek bu incrinin slnlrlar~nldaraltlr, ozgiillegtirir: "Biitiinceler, tarihsel
bir ~evirielegtirisi yaklagunma daha uygun malzeme olugturdugundan, tek tek
yap~tlarele almacak, bu yap~tlannoncelikk degerli yazarlann iistun nitelikte
yapltlan olmalanna ozen gtjMerilmktir. B~lgirizliktenve k~ynakdili iyi bilmemekten
kaynaklanan yanhglarn bulundugu ~evirilerbu modelin kapsaml dlgmda tutulacaktlr"(4). Burada sanlrlm saym Karantay'l giidiileyen yalnlzca ustun, baga-
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rill gevirilerin karg~lagt~nlmasmda
astl, katlks~zseviri somnlar~nmgo~lebilecegi izlenimidir. Igm Bengi bu yaklaq~m~
" yanl~gavc~llglyapmamak igin, iginde
yanlq olmayan ve elegtiriye temel olmaya deger yapttlann ~evirileriniele almak" olarak degerlendirir ve kar,% glkar: "Neden yanllg varsa soylemeyelim?
Yanllg'~olmayan metinleri segip inceleyeceksek (incelikle "yanllg'l n a d tanunlayacaglz? Yanllg'~saptamak demek neden "yanltg listesi saptamak demek olsun"(5)?
Paker, "yanhg/dogm ayrlml ydpmanm, kaynak metne sayglll bir gevirinin
degerlendirilmesine onemli bir katklsl olmad~gl"goriigiindedir. "Bir geviride
"yanlq" varsa bu, sozcuklerin anlamlnl dogm anlayamamak ve aktaramamaktan ve/ya da bunlan dogm olarak birbirine baglayamamaktan ileri gelir."(6) Ve
saym Paker go~gleriniA. Popovig'e dayandmr, onun deyiq kaydlrmasl terimini, ~ e v i religtirisinde
i
yeglenmesi gerekli bir bakq aglsl olarak goriir. Sozcugiin
yanlq kargll~gmlkoymak ve sozdizimsel yanlq baglamanm dlglnda kaynak
metne gore ortaya glkabilecek aynllklarl ';'yanllg' olarak degerlendirmek yerine
geviri etkinligini bir siireq olarak ele almak ve bu siireg slrasmda meydana gelen ayrrl~klar~
geviri etkinliginin kendi yaplslna gore tanlmlamak ve betimlemek"(7). Ve saym Paker bunu bir ornek degerlendirmeyle sergilemi$ir.
Anton Popovi~,deyiq kaydlrmasl odakll baklglyla gevirmenin bir olgude bag~mslzllg~ndan
yanadlr: "gevirmenin ozgun metinden orgensel olarak ayrdmaya, baglmslz davranmaya da hakkl vardlr; bu bagunslzllk, dzgun metin ugmnda kullan~ldlglonu canh bir yaplt olarak yeniden-yaratmak igin kullandan bir
teknik oldugu surece"(8). Popoviq kaynak metin ile geviri metni arasmdaki ayrlllklarl ikiye a y m : a) dilsel aynhklar b) yazar/gevirmen aynhgi. Dilsel ayrdiklar dilbilimsel bir gergekliktir: diller aras~denklegtirimler sonucu orlaya gtkan
aynmlar dogaldlr. Ve bunlar onemli drgildir.
Yazar ile gevirmen arasmdaki aynmlal. cia "gunun lhegenisi denen degi~ik
toplumsal ve yazlnsal dururnlarm etkisindedir"(9).
A. Popovis kaydmna qesitllerini ~ o y l eslralar:
a) bireysel kaydlrma: Cevirmenin oznel Ntumundan kaynaklanan sapmalar
b) biinyesel kaydlrma: dil, yazln-bilim ve bi~emlerarasl sapmalar
c) konusal kaydmna: konuyu olugtucln veriler araslnda sapmalar. Duz-anlam
yerine yan-anlam kullanilmasl
d) olumsuz kaydtrma: kaynak metnin yanlq qevrilmesi ya da eksik yorumlanmasl sonucu ortaya slkan sapmalar.
e) tursel kaydlrma: yaz~nsaltirle ilgili sapmalarda. Metnin makro-bigemsel duzeyinde yer a h ama mikro-bigem kaydlrmalarla birlikte g6riiliir.(lO)
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Igm Bengi'nin yazlslna donersek bu yazlnm gunu sergiledigini soyleyebiliriz: Hata, yanhg ve yanhg ~oziimlemesiaraslnda net bir ayrlm yok. Popovis'in
slralamas~ndada olumsuz kayduma ve bunun karglstnda kabuledilebilir seviriler var. Oyleyse temelde oncelikle kabuledilirlik/edilmezlik bulunmaktadu.
Kaydlrmalar da kaynak metinden sapmalardlr. Olumsuz kayd~rmayltek bir
kayduma sapma bi~imiolarak ele almak ne kadar dogru olur? Bir d e hata, yanllg ve yanhg ~oziirnlernesiaynmlarlnm konugulmas~gerekmez mi? Giindelik
dil, bunlann birbiri yerine kullan~lmas~nl
kalduabilir ama bilimsel dilde bir ayrlma gidilmesi bir zorunluk olarak go~lmektedir.Asllnda Karantay'm onerisind e ic;kin olarak bu aynmlan gordiigC~miisoylemeliyim. Kulland~g~
"yanllg $0ziimlemesinden ote, yanllg avclslna doniigen ceviri elegtirisi" ifadesi i ~ i n d ebir
aylrma soz konusu. En azlndan yanllg @ziimlemesinin hata avchgma gore daha diizeyli bir iglem oldugu sonucunu qkarabiliyorum. Biu d e dil ediniminden
kaynaklanan somnlar ile Cevirinin varl~glndankaynaklanan somnlar~aylrlyor.
Simdi soz konusu terimlere bagka bir alandan bakmaya cahgal~m.Zira kar. Corder bu alanda art~kklagltlamall dilbilim bu somnu @ h n i i g g o ~ n u y o rPit
siklegmig yazlsmda(ll), hata ile yanl~yaylr~r.Bu yanh+/hata2lann bir klsm~raslant~saldlr.Yani konugucunun ruhsal ya da fiziksel ko~ullartylailgilidir. Her zaman yaptlgl bir yanhg/hata degildir. Ruhsal, fiziksel kogullarm getirdigi, zorlad @ bir dummdur. Bellek kusurlan yiiziinden ortaya gkarlar. Omegin yorgunluk, agm heyecan bu kusurlarm olugmasma yo1 a~abilir.Dolayls~ylabu kusurlar dili ger~eklegtirmeedimiylc ortaya ~ k a r l a r Edim
.
(Pefomance) kusurlarldll-lar. Konugucu bunlann aylrdma sabuk vanr. Hatta diizeltmeye bile kalklglr
ve diizeltebilir d e (yanhg anlagtlacagl duguncesi isindeyse, anmda ya da sonradan). Bu ilk ubekteki kusurlar dil uzerine, dil ile ilgili bilgi eksikligimizden kaynaklanmayan yanlq/hatalard~r. ikinci obekteki kusurlar ise dilin edi~zci(competence) ile ilgili yanllg/hatalard~r.Bunlar dilin dizgesi ile ilgilidirler. Bu yiizden
Pit Corder ayrlmlnl dizgesel olanlar/dizgesel olmayanlar olarak yapar. Dizgesel olanlan "tramitiou cornpetend kusurlar~olarak adlandlrmaktadlr. (Bunu
geqig donemi ya da qrakhk kusurlarl olan bu yanhg/hatalan 'ge$igsel e d i n ~kusurlan' diyc cr~rkcelegtirebiliriz).Bu kavramsal aynml yapt~ktansonra dizgesel
olanlan e m , (=yanllg), dizgesel olrnayanlari mistake (=hats) sozciikleriyle
denklegtirir.
Ancak P. Corder bu nyrma kaqm Zuni1 hatlrlatlnadan edemez: "hatalar dil ogrenme siirecinde Bnemli degildir. Bununla birlikte neyin hata neyin yanhg oldugunu aylrabilmek epey uir ,,~celeme*I-ecini ve yanllg ~oziimlemesinizomnlu kdar"(l2).
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Bu kavramsal aynml ~evirialanma uygulamak istersek, elbette bu aynm 11pa tlp denk gelmez ama bize dogru yolu gosterir. Ceviri yapan kiinin kusurlannl soyleme/yama kusurlan, dil edinciyle ilgili kusurlar, amaqdile aktarma
kusurlan olarak ayuabiliriz.
1) Soyleme/yazma kusurlan: Bunlar Pit Corder'in hata dedigi kusurlarda. Fiziksel ve ruhsal kaynakl~dr.Heyecan, dikkafsizlik, diizeltim i ~ i nzaman olmayigl, titiz olmama vb. ile nedensellegtirilebilirler. Bunlarla 'edim kusurlan' a d m verebiliriz.
2) Ceviriyi gerqeklegtirirken eg-degerlilik aqsmdan amac dil'de y a p ya da dizge farkl~l~gindan
dolayl tam bir denkligin saglanamamasmdan kaynaklanan
dummlara, "edim hatalan" adlnl verebiliriz. Bunlar belki kabuledilebilirlik
s~n~rlarl
i ~ i n d ekalabilecek kusurlardlr.
3) Ceviride kaynak metnin baglamln~saptuacak nitelikteki yanhglardlr. Bunlar
Gevirmenin oznel degerlendirmesi, cagng~mlanpziinden kaynak metindeki herhangi bit ogenin amaG dilde eg-deger olmayan bit ogeyle, baglam1
saptiracak b i ~ i m d edegjtirilmesiyle ottaya gkan kusurlardlr. Bunlar "edim
yan1rglan"dlr.
Aynl biqimde edinc'le ilgili kusurlar da kendi aralarmda kusur, hata, yanhg
aynmlyla aymtrlandlrdabilir. A n ~ a kbunlann kendi aralarmdaki aynml birbirlerine goreliklidir. Temel ayrm ol~iitiiolarak iletigim ele almabilir. iletigimde
aksakllk yaratmayanlar ve iletigimi aksatanlar. Belki iletigim agsmdan iletigimi
bozanlar iletisimi aksatanlar i ~ i n d eayrl bir olcut gihi ele almabilir. Ama yine
d e aralannda bit kertelenme iligkisi aqktlr.
4) e d i q kusurlan: ileti~imiaksatmayanlar
5 ) editz~hatalan: iletigimi aksatanlar
6) e d i n yaniylarl:
~
iletigimi bozanlar

Yanhg qoziimlemesi, yine kargltlamall dilbilim alanl iqinde kalan hir konudur. Kaq~tlamalldilbilim qalqmalar~nmbir agamaslnl olugturur. Bu agamalan
gbyle s~ralayabiliriz.
1) dillerin betimlenmesi
2) dillerin kaq~lagtlnlmasl
3) ikinci (ya da x'inci) bir dil ogrenenin yapabilecegi yanhglarm ongonilmesi
4) yanllg ~osiimlemesi.
Kargltlamah dilbilim dil ogretimine kalm bir yontem olugturma sav~ylaor-
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taya gkmlgtlr. Ve kargdagt~rmalldilbilgisi ya da kargdagt~rmalldilbilimden aynmrnl, hedefiyle ortaya koymugtur. Bu hedef de tiim ~ahgmalarlndil ogretimi
i ~ i nolmasldlr. Mamalar i~erisindeyanllg c$3ziimlemes,i bagtan bir dogrulama;
kaqllagtlrma sonrasmda yaprlacak dngbrmelerin dogmlugunun aragt~nlmasl,
onaylanmasl callgmast olarak giiriilmiigtiir. Ama sonradan bazl incelemeciler
yalnlzca yanhg @ziimlemesiyle sonuca gidilebilecegini ilk iiq iglemin gereksiz
ve bir zaman kaybr oldugunu ileri siirmiiglerdir. Ancak ~dziimlemecininyaptlgtnm dogm~ugununbir dayanagl olmayacagl icin ve de sozkonusu iglemleri
nasd olsa hula yapmak zomnda kalacagmdan kargrtlamah ~oziimlemeiqin ilk
iic s u r q kaqnllmazd~rdiye diigiiniiyorum. Ve yanl~g$oziirnlemesi, yalnlzca
yanllgln saptanmasr degil, yanllgln nedeninin de bilinmesidir. Bu yuzden yanhg ~oziimlemecininbetimleme, kargdagtlrma ve ongbrme agarnalarlndan geCmi$ usta bir dilci olmas~gerekir. Ve yanl~g$bziimlemesinin yonterninin basamaklar~nrS.N. Sridradl.9 dan geligtirerek goyle sualayabiliriz.
1) verilerin toplanmasl (bu genellikle serbest bir kompozisyonla saglan~r)
2) yanhglarm belirlenmesi
3) yanlqm dnem derecesinin saptanmas1
4) yanhglann slnfiand~nlmas~
5 ) yanl~glarms~kllkdurumu
6 ) yanllglann kaynaglnln saptanmasr
7) amae dildeki gii~liikalanlannm belirlenmesi
8) gii$liik yaratan konulann iizerinde agdlklt d u ~ l a r a ksorunun agdrnas~:
iyilegtirme.

Yanl~g$ozumlemesinin ceviri elegtirisine uygulanabilmesi iein en temel sorun
yanllglann smlflandmlmas~du.Zira bu her veyden once bir suuflandlrma rnantg~,
bir bilim adam! tavrl gerektinnektedii. Sonra da ulamlamalarda kullanllacak kavram ve terimlere gereksinim varda. Yanhg @ziimlemesinin ceviribilime kazandlrabilecegi en onemli bak~gactsl, ~evirmeninherhangi bir yanlq niye yapt~g~nln
sorgulanmas~olacaktlr. Yanhglann kaynag~bilgisel, ~ h s a lfiziksel
,
vb. ogreticiye
ya da ~eviriele$innenine &ha hoggo~liidaha nesnel coziimler iiretme olanaglnl saglayacakt~r.Bu sorun ve qiizumler genel Ceviri ortanllnl ilgilendirebilecegi gibi ozgiil bir kitleyle yani tikel'le slnlrll olabilir. Ama as11 olan ceviriye emek veren ya da emek vermeye qallgan birini kiisturmek degil eger elimizden geliyorsa
ona yardma -01abilmektir. Biz ne kadar daha iyisini gerceklegtirebilirdik sorusu
sanlnm bu hogg0Nyii an~racakve sivrilttigimiz benimizi tbrpiileyecektir.

16

Ozel Kuram S a y ~ s ~

Mustafa Durak

Yanll$rn us noktaslnda yer alan dogm kavrdml da yanl~gigin gegerli olan
ol~iitedayanmak dummundad~r.Zira bu iki kavram birbirlerine baglldlr, birbirlerini tamamlarlar. Dil ve seviri agsrndan baklldrglnda her iki kavramln gereksindigi b a s h bir kavram vardrr. Bu da 'norme' kavramrd~r.N o n e kavramlnl kural, yasa olamk degil; bu yasa ve kurala gelmeden onceki hal, b ~ dili
r kulananlann genelinin benimsedigi dilsel biqim olarak ele ahyorum. Burada ister
istemkz aynr kbkenden iki farkh dil anlayrgr dogacaktlr.

1) normatif
2 ) normal
Birincisi kurallarl donduran, dildeki geligmelere, yoneliglere kapail, geleneksel bir yaklaglm. ikincisi ise genelin yoneliglerini izleyen, degerlendiren yeni kurallagma ve yasalagmalarl saptamaya glrgan, dinamik bir anlayrg. Igte dogmyu ikin'ciye gore tan~mlayabiliriz.Bir dilde normal olan dogrudur. Ancak her
zaman dogm pek net olmayabilir. Bu dummda dilbilimde gramatikal olanla
olmayan ayrunl araslnda yer alan "kabul edilebilirlik" kavramrna gereksinim
vardlr.
Toparlarsak yanltglar ve dogmlar ve ikisi araslnda yer alabilecek bigimler
bir skala uzerinde gbsterilebilir:

Amya yonelig kabul-edilebilirligin, eksiye yonelig de kusudulu@n bagladl91 noktalardlr. Bisimsel olarak bunu ortaya koymak kolay ve mantlksal ama
bunun srnlrlaruiln belirlenmesinin, olfiitlerinin gelirjtirilmesinin ve bunlann
ulamlandrnirnalar~n~n
~eviri-bilimsel,yeni kavram ve terimlere gereksinim gasterdigi ortadadlr. Elbette yanllg ve kabuledilebilirligi golge gibi izleyecek e n
onemli genel kavram eg-degerliiik olacaktrr.
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Dilbilgisi ve cg-anlaml~s~
gramer sozcukler~dilimizde birlikte var-olmay~surdiiriiyorlar. Gnmer sozcugiinun kokeni yunanca "grammatike" dzciigiidiir.
Ve "grammd' (yaz~)sozcugiiyle bagmt~ltd~r.
Gramrnafikq 'grammara'yani ydz111karakterlerin kullan~mlar~yla
ilgili bilim ya da sanat anlamma turetilmig bit
sBzcuktiir. Tiirk~edekullandtg~m~z
dilbilgisi, gramer sozciikleri bzgul bir a l a n ~
igaret ettiklerinden bir d e tiirkqede en azmdan gimdilik feviri alan~ifin uygun
bir terim bulamad~g~m
ifin gramatik terimini uyarlamayla bu alanda kullanmak
istedim. D o l a y ~ y l agramatik, gramer ve dilbilgisi yanmra yeni bir terim Benzer igleyig biqimi olmas~nakaqm qeviri gibi ozgul bir alanda i~leyecektir.
Gramer'in tanlmlna geqmeden once Palmer'in gramer ve insan tanlmt arasmda kurdugu iligkivi ilginq buldugum ifin anmak istiyorum. insantn obur canIdardan ayrllmas~iGin onerilen ilk kavram homo sapiens'tir. Bu akdl~,bilge insan daha sonra alet yapabilen canhya donu~turii~mii,5tiir.
Ama bagka canldannd3 ale1 yapabildigini biiiyotuz. Daln sonra homo loquem kavrarn~onaya flklyor. Araplar bunu el-insanu hayuaizun n d t i h n , (insan konugan hayvand~r)diye ifade ediyorlar. Papaganlann ve b a z ~ku~lannkonugtugu dikkatr a l ~ n m ayeni bir ayrlma gereksinim vard~r.igte bu da homo grammaticus'tur. insan gramer kuran, gramere uygun olarak ya da daha dogrusu gramerli konugan bir
varhkt~r.
Gramer'i, Palmer, genel olarak, "karmag~k,iligkiler taktnu" ve binz agarak,
"sonsuz ve iyi bi~imlendirilmigtiimce t3ktmm1 nitelendirme ve bu tumce taklm~ndanher birini hir ya tla birden i;ok yap~salbetimleme"(l4) olarak ran~mllyor. Georges Gaiichet ise gnmer degederi olarak "olma, sure<, yapan (agent)
vc nesne vb. kavramlardan olugan Idginin ilk verilerinr denk dilgen ruhsal mekanizmalar"~gostrriyor. ( 1 5 ) . Vr gnmer de~erlerininn ~ h s a l l ~ gerken,
~ n ~ edilgen
yap~ylaortaya koyuyor.
a) Avc~q~llugubir atlgta vurdu.
b) Culluk ava tarafindan bir atlgta vumldu.
Tiimcelerinde ifadeyi kullanan~n bakq~nmavclya ya da plluga yonelmesiyle dilbilgisel fatly1 olugturdugunu soyliiyor.
Hem Palmer'm hem de Galichet'nin tan~m~nrnda
yurumeyen yan, dilbilgisine tek a f d a n bakmalandr. Palmer gramer'i bir gramer bilgisi olarak, Galichet
d e ruhsal bir dumm olarak goriiyor. Oysa gmmer dilsel ogeler arasl bir yapllanmad~r.Elbette bu yaptlanmanm bifimsel, mhsal ve topl.umsal yanlari ola-
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cakt~r.Ama grameri bi~imselya da NhSal bir duruma indirgeyemeyiz. Ve grameri ilk elden ickin ve a ~ ~ k l a ~ t ~ gramer
n l m ~ golarak ay~rmal~ylz.
As11 gramer ickin gramerdir. Her tiirlii iletigimin ipnde @kin gramer bulunur. Herhangi bir
dilde kendini ifade eden bir kimse grameri biliyor demektir. Belki bilmedigi,
ifadesini gramatikal ularnlara ay~ramamad~r.
Bir ifadeyi gramatikal ulamlara aylrabilrnek ibdedeki grameri aqga qkarmak, o ifadeyi konulagttrarak o ifade
iizerine grammatikal ulamlar a~lstndan$oziimleyici bilgiler sunabilmektir. 4te
giiniimiizde gramer deyince gramerin hep hu yam anlaghr olmugtur. Andre
Martinet gramer tanlmlna bir yenilik ve netlik getirerek goyle demigtir. Dilde
bir ifadrnin sozdizimsei (syntagrhatique) yani yatay diziliginde yer alan ogelerden bazllan dizisel yani dikey (paradigmatique) iligkilerindc aqk lisle olugtumrlar ki bunlar s ~ l u g i ilgilendiren
i
iigclerdir. Bazrlar~da kapal~liste olugtururlar, bunlar da grameri ilgilendirir: Gramatikal ogelerdir. Dolaywyla dilde kapall liste olugturqn oogeleri incele);m bir alan olarak ~ l k a karpmiza
r
gramer. Aslma bakarsan~z~ o tutarl~
k
goriinse de bu da bi~im-bilimselbir bak~ga p d ~ r .
Ve gramerin somutlanq~d~r.
Bir dili bgrenen bir kimsenin bu bifim-bilimsel ogeleri yerli yerine kullanmadlgin~biliyoruz. ~ r n e g i nTiirk~eogrenen birinin ..istemrk kitap satln almak"
gibi bir sozce iirettigini diigiinelim. Burada sozcedeki dizimsel ogelerin her biri ag~kliste olugtururlar. "istemek" ve '.sat~nalmak yerine sonsuz Ornrk getirilebilir, 'kitap" i ~ i nd e oyle. Bunlar siizliigii ilgilendiren ogelerdir. Oyleyse bu
tiimcede dilbilgisel (bu sozciigii gramer'den anladrg~mkavrama uygun bulnrddlgrm i ~ i npek kullanmak istemiyomm, ~iinkiibilgisel olma ozelligiyle agklagtir~lrmggramer'e denk diigmektedir) yapllanma yok diyebilir miyiz? Bence haylr, bu sozce gramatikaldir ama bugiinkii tiirkce iqin a-normaltiir. Genellikle
bu ifade, bu biqimiyle kullandmaz. Normal kullan~mdlg~d~r,
ama "istemek" ilr
nesnesi arasmdaki iligkiler tam olardk ku~lmugtur.Sozceyi ifade eden, yapan
olduguna gore ozne iqkin olarak, dil dql olal-~kzaten vard~r.Ve bu sbzce $ 6 ~ le goziimlenebilir: dil d ~ ozne
g ~ (qaklg~k)sozceleyen ozne + yiiklem + sozceleyen aqsindan nesne + a h aqsrndan nesne.
0 z n e ile yiiklem arasmdaki ili~kiyikuran mantikt~r.Oyleyse hurada yiiklemsel sbzciik ile sozceleyen ags~ndanmantiksal bir iligki vard~r.
"(Ben) kitap satm almak istiyorum3 tun~ceninde"istiyorum" istemek mastarlnm 'ben + zaman + istemek' ile yogrulmug, bi~imseliligki isinde analitik, benimsenmig, normal bir yaplya kavugturulmugtur. Dolayts~yla i ~ i n d ebi~im-bilimsel ili~kilerbannd~rmaktad~r.BOyle baktlg~mtzdakaqlmlzda bir ymdan
rnant~ksaliligiler, bir yandan bi~im-bilirnseliligkiler q~kmaktad~r,
bunlara elbet-
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te anlamsal, sozdizimsel iligkiler de kat~labilir.Oyleyse gramerin yeniden tanimlanmas~goyle olabilir: bir dike1 fadeyi anlamll we ileti$imsel kdun ili~kiler
butunu. Biitiinii diyorum, zira bir&zcedeki ili~kisozcesel iligki tipini verebilir. Dildeki tiim ili~kitipleri yani blltiinu de grameri verecektir.
Gramatik tanlmina gegmeden bu konuda geviri-bilimcilere omeklik edebilecek, yo1 apbilecek bir $al~gmadansoz etmek istiyorum. Henri Frei, Fransizca i ~ i n d edil igi yanliglan smlflandimrak ahgt~gimizgramerlerden farkh bir gramer kitab~haz~rlami~
ve adma da Yanlqlar Grameri demig(l6). Frei, dili bir degerler dizgesi olarak tan~mhyorve gByle diyor: "Bir dil her biri kendisi isin
varolan gostergeler top lam^ degildir yanlizca, dil bir degerler dizgesi olugturur,
bti dizge geregince dgelerden her biri obiir bgelerle dayanlama halindedir, yani butiinun yapisma baglmhd~rve kendi dqindakilerle ilbkisi i ~ i n d eve ili$kisiyle varolabilir. Btjyle bir dizgede, yaratlm, degigtirim ya da bir tek degerin yitimi obiir degerlerin bagkalapasin~getirir ve gene1 bir yeniden bbeklenmeye
yoi a~ar"(l7).
H.Frei, dilbilimin amacl konusunda Saussure'den farkli dugiiniir: "Bir bilim,
kendisinde ve kendisi igin ele ahnmlg bir aracl nasd inceleyebilecektir? Biz
kendi payimlza iglevsel dilbilimin tek ve gergek konusunun bir siire~lerdizgesi olarak ele ahnmq dil oldugunu soyleyecegiz. Bu suregler dizgesi dilin karplamak durumunda oldugu gereksinimler icin diizenlenmi$tir"(l8). H. Frei i ~ i n
degerler dizgesi olan dili yBnlendiren iki temel gereksinim vardir: ig-bagiml~hk
ve ekonomi.
if-bag~mhhk(interzkpendance) kendine Ibenzeime ve farkhlagt~nnagerrksinimlerini icerir: "Her degerler dizgesi kismi aynilikler ve k~smifarklihklardan
olugan bir aitlikler butiiniine dayanir. Bu durum bir yandan kendine benzetme
(Ozumseme), bir yandan da farklilag(w)ma (d~gandablrakma) olarak onaya GIkar" (19).
Ekonomi gereksinimi, hemen, dilde "en az p b a " yasasinl akllm~zagetiriyor
ki bu zaten ~ o ele
k ailnmig ve benimsenmig bir konudur. ~ k i n o m i"dil
, yaaat
ortaya ~ ~ k a r :
minda yads~nmazbir etmendir. (..I Dilde ekonomi iki z ~ yonde
"soylem ekseninde ya da bellek ekseninde." Soylem ekseninde ortaya gikan
"k~sal~k
gereksinimi ya da soylemsel ekonomi konugmayl elden geldigince klsaltmaya $ahglr", bellek ekseninde ortaya qkan "degymezlik gereksinimi ya da
belleksel ekonomi beUek Cabasmi azaltmaya plig~r"(ZO).
Ve H.Frei'nin yaniqlar grameri dilin dort temel yonlendiricisi iizerine insa
edilir. H. Frei bilinen gramer biigilerini
adlandirmalarda kullanir ama farkh bir
.
anlayi~ve farli bir ulamlama biqimi ve ulamlar biitiinii sunar bize. H.Frei'den
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yola gkarak qeviri igin yanl~glarve kabul-edilebilirlik gramatigini goyle tanlmlamak istiyomm: puirilerde ortaya ~ i k a yanlylar
n
w kabul edilen, edilebilecek
ifadelen' olgltleyen we bu iki temel olgunun dilsel, ruhsal kiilturel ob, nedenle-

rini ulamlayan poiri-bilim alant.
Elbene bu alanm olugmasmda metin-dilbilimi ve bagka alanlar (ozellikle retorik, bigem-bilgisi ve anlam-bilim) da devreye girecek ve ceviri-bilime bak~g
aglsl ve malzeme saglayacaklardlr.
Tiim geligmeler ve veriler yan yana getirildiginde ortaya geviri egitiminde
ve ceviri elegtirisinde yararlanabilecegimiz, bir el kitab~,bir bagvum yapltl GIkacakt~r.

Yap~lmas~
gerekenleri de kabaca goyle smlayabilirim:
a) dilsel gramer anlay~gm~
yeniden @den gegimek,
b) metin-dilbiliminde, metin g6ziimlemelerini ceviri gramatigine uyarlanacak
bi~imdegozden gegirmek,
C) bir geviri gramatigi modeli olugturmak.
d) "yanlq ~oziimlemeleri"ni elden geldigince ~ogaltmak, biitiinceyi genigletmek.
e) yanhg/kabul edilebilirlik'leri test etmek,
f) iyilegtime teknikleri geligtimek,
g) ceviri gramatiginden yararlanma ydntemleri geligtirmek.
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