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Nesilden nesile aktarilarak giiniimuze kadar ulagan atasozleri ve deyimler, bizlere onceki kugaklarin yagam gartlarl ve gelenekleri hakkinda dilsel imgeler aktarirlar. Bu sozlerin ozii, iki ayrl
diizlemin, yani duz anlam ile yan anlam duzlemlerinin yapisal bilegimine dayanir. Onlari dogru
anlamak ve yorumlamak hig de kolay degildir, gunku as11 anlamlarini kavrayabilmek igin bir sozce ya da metin iginde ge~iyorolmalari gerekmektedir. Bu yetmiyormug gibi, igerdikleri imgelemin siradigi olmasi nedeniyle de bu gudiik bir kat daha artmaktadir.
Anahtar sozciikier: Atasozleri-deyimler, imgelem, diiz anlam, yan anlam.

Abstract
Proverbs and idioms, which have been passed down from one generation to the next and have thus reached today, provide use language images with living standards and traditions of former generations. The content of this words is based on the structural combination of the two separate levels, namely denotative meaning and connotative meaning . To understand and interprete them truly is not an easy process, because the proper meaning of this words can be grasped
only if they appear in an utterance or in a text. Moreover, this difficulty doubles because of the
extraordinary imagination the proverbs and idioms have.
Key words: Proverbs-idioms, imagination, denotative meaning, connotative meaning

0 n c e k i kugaklarin yagam gartlari ve gelenekleri hakkinda dilsel imgeler iqeren atasozleri ve deyimleri incelemek suretiyle, kultur tarihi apsindan pek ~ o aydinlatici
k
bilgiye ulagllabilmektedir.
Y a z i l ~kultiire g e ~ m i gtoplumlann GO&, sonraki kugaklara aktarmak arnaclyla atasozu ve deyimleri toplamigtir. Ancak bunlar daha bnceleri d e vardi, daha dogrusu insanlik
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tarihi kadar eskidirler. Gunumuze ulagan en eski atasozu derlemeleri Eski Misir'a (M.o.
3.-1. Yy.) kadar uzanmaktadir. Ayrica, Sumerlerin (M.O. 4.-1. Yy.) qivi yazisi ile yazllmig yazitlarinda da atasozlerine yer verildigi bilinmektedir.
Turkqe'deki atasozii kavraminin etimolojisini inceledigimizde, bu kavramin kargili-

gi olarak "Diviinu LOgat-it-Turk"de A r a p ~ amesel ve Turkqe sav sozciikleri ile kargilagmaktayiz. Divan Edebiyati'nda, bunlardan bagka bir de darblmesel sozcugunu goriiriiz.
Kisa bir sure oncesine kadar atasozii ve deyim kavramlarina birarada mefhur sozler denmekteydi.
Atasozu qaligmalarini belirtmek iqin kullanilan paromiyoloji (atasozubilim) kavrami
ise, Yunanca paroimia ve logos sozcuklerinin bilegiminden olugmaktadir.
Nesilden nesile aktarilarak giinumuze kadar ula~anatasozleri anonim olup, butun bir
tumce geklindedirler. Kisa ve kaliplagmig ozsozler biqiminde rastladigimiz atasozleri,
daha onceki kugaklarin yargilarini ve gozlemlerini genellikle dilsel bir imge geklinde,
bizlere yagamimizda yo1 gosterici birer kural olarak sunarlar.
Deyimler ise toplumca benimsenmig, genellikle kaliplagmig sozciik obeklerinden
olugmaktadir. Benzetme, egretileme, ortmece gibi degigik soz sanatlarindan yararlanan
deyimleri, bir hadiseyi, bir durumu betimlemek, ifade etmek iqin kullaniriz. Atadzlerinden farkli olarak, hukum ozelligi tagimayan deyimler, bir tumce iqinde orulu olarak
kullanilmadiklarinda eksik ve anlams~zkalirlar.
Atasozleri ve deyimleri betimlemek ve aqiklamak oldukqa guq bir igtir. Guncel anlamlarini kavrayabilmek iqin onlarin bir sozce ya da metin iqinde geqiyor olmalari gerekmektedir. Samuel SINGER,
"Erst in der Verwendung lebt das Sprichwort:
in der Sammlung ist es tot." (bkz. 1939)
[Atasozleri ancak kullanildlklan takdirde yaparlar,
derlemelerde ise oliidiirler.]
sozu ile bu gorugumuzu desteklemektedir. Dinleyici, kargisindaki kiginin kullandigi atasozu ve deyimin guncel anlamini, onu ancak sozcenin baglami ya da metnin diger
kisimlari ile iligkilendirdigi takdirde qozebilir. Burada atasozu ve deyimin iglevi, konugmacinin duguncelerini dile getiriyor, hatta bir anlamda destekliyor olmasidlr. ~ s t e l i k
boylece, hitap edilen kigi ne incitilmig, ne de mahcup edilmig oluyor, ~ u n k udile getirilmek istenen gifreli bir biqimde aktariliyor. Hitap edilen kiginin gorevi ise, sozce i ~ i n d e
geqen atasozu ve deyim ile ne anlatilmak istendigini bulup, eger varsa hatasini duzeltmektir.
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Ana dili Tiirkge olan kigiler dahi, Turkqe atasozleri ve deyimleri anlamakta zorluk
gekerler. Bunun da nedeni, "gosteri1en"den bagka bir de "kastedilenWinbulunuyor olmasidir ve "gosterilen" her zaman "kastedilen" olmayabiliyor. Lutz ROHRICH ve
Wolfgang MIEDER, bu durumu gu sozle dile getiriyorlar:
"Das Sprichwort meint haufig etwas anderes,
als der Wortlaut zum Ausdruck bringt." (1977, s.53)
[Atasozleri ~ o kez,
k sozciiklerin ifade ettiginden ayri bir Sey kastederler.]
Olaya atasozleri ve deyimlerin bagka dillere qevirisi aq~slndanyaklagtigimizda, konunun daha anlagillr olacagi inancindayiz. Eger sozkonusu atasozu ya da deyim odunqleme yoluyla ulkeden ulkeye, dolayislyla dilden dile yayilmigsa, bu takdirde ilgili atasozu ya da deyimin diger dillerde bire bir kargiliklarini bulmak mumkundur ve bagka dillere gevirirken de guqlukle kargllag~lmaz.0mekler:
"Buhzig atzn dijine bakllmaz."

(Alm. Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul.)
(Ing. Never look a gift horse in the mouth.)
"Son giilen iyi giiler."

(Alm. Wer zuletzt lacht, lacht am besten.)
(ing. He who laughs last, laughs longest.)
"

Vakit nakittir."

(Alm. Zeit ist Geld.)
(Ing . Time is money .)
Yok eger sozkonusu atasozii ya da deyim sadece tek bir dile ozgii ise, bu durumda
onu bagka bir dile qevirirken, onu hedef dilde var olan bagka bir imgeyle kargilamak durumunda kaliriz. Bu konuda once bir deyimi, sonra da bir atasozunu omek vermek istiyoruz.
Bir Turk, Almanca "griin" sozcugiiniin ne anlama geldigini ogrenebilir, ayni gekilde
"Wagen" sozciigunun ne anlama geldigini de ogrenebilir. Ancak ayni kigi, "griiner Wagen" deyimi ile kargilagtigmda, bunu Tiirk~e'yedogal olarak "yegil araba" geklinde qevirecek, buyuk bir olasilikla bu deyirnde "gosteri1en"den bagka bir de "kastedi1en"in bulundugunu bilemeyecektir.
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Thomas MANN'ln "Tonio Kroger" isimli yapltinl Turkqe'ye qeviren Fatih OZGUVEN, kitapta geqen
"Wir sind doch keine Zigeuner im griinen Wagen, sondern anstandige Leute, Konsul Krogers, die Familie der Kroger ..." (1963, s.216)
geklindeki ifadeyi Turkqe'ye
"Yegil arabada yagayan ~ingenelerdegiliz biz, akll ba~lndainsanlanz, Konsul
Kroger'in ailesi, Kroger ailesiyiz..." (1983, s.17)
olarak aktarmigtlr. Ancak F. O Z G U V E N ' ~Turkqe'de
~
"yegil araba" geklinde buldugu
kargillk, bir deyim degildir artik. Bir deyimi olugturan sozcukleri bagka bir dile bire bir
qevirerek, o deyimin kaynak dildeki iglevini hedef dile aktarmamiz, diger bir ifadeyle
muhafaza etmemiz mumkun degildir. Bunun da nedeni, atasozleri ve deyimlerde geqen
dilsel imgelerdir.
Almanca bilgisi qok iyi olmayan bir kimsenin, yukandaki tumcede okura verilmek
istenen gifreli mesaji anlamasi murnkun degildir. Boylesi durumlar kargisinda qevirmenin nasil bir yo1 izlemesi gerektigi konusunda gunu soyleyebiliriz.
Almanca tumceyi okudugumuzda, kendimize, bu tumcenin ya da tumce iqinde geqen
deyimin bizde ne qagrigtirdigini sormamiz gerekir. Bu soruyu kendimize sordugumuzda ve eger Almanca bilgimiz yeterliyse, gozumuziin onune ~ingenelerinmarjinal yagantisl, aqlk alanda yagamalan, bir yerden bagka bir yere goqup durmalari gelecektir. ~ g t e ,
hedef dildeki okurda, yani Turk okurda ayni qagrigimin olmasl iqin, kendimize, benzer
bir durumda bir Turk yazarin kendini nasll ifade edecegi sorusunu sormamlz gerekir.
Biz, Almanca'daki
"Wir sind doch keine Zigeuner irn griinen Wagen ..."
ifadesinin Turk~e'ye
"Biz su baginda konaklayan ~ingenelerdegiliz..."
"Biz ~adirisirtinda dolagan ~ingenelerdegiliz ..."
geklinde qevrilmesini oneriyoruz.
Bu durum, Tiirkqe'deki "Agbcya$ iken eg'ilir" (Alm. Was Hanschen nicht lernt, lernt
Hans nimmermehr) atasozu iqin de geqerlidir. Bu kez de Turkqe atasozunu Almanca'ya
qevirecegimiz zaman, onu hedef dilde var olan b a ~ k abir imgeyle kargilamamlz gerekiyor.
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A. ETHEMOGLU, bu durumu goyle aqrklamaktadrr:
..., ' A g a ~yag iken egilir'. Almanca'ya ~evirirsekgoyle bir cumle pkacaktir karglmiza: Das Baumchen biegt sich, der Baum aber nicht mehr. Ogrenciye bu ~ e v i rinin, atasozuniin ger~ek~evirisiolmadig~a~iklanincaonce mirln kinn edecektir,
bu Almanca'nin da bir dedigi bir dedigini tutmuyor, diyecektir. Ayni bilgeligin,
Alman insani veya toplumu igin de geprli oldugunu, degigenin sadece kelimeler
oldugunu ogrenince ise, evrensel insan, Tiirk insani ve Alman insani ii~genihi$
farkina varmadan kurulmaya baalayacaktrr kafasmda. Ciinku Tiirk~e'deki 'yag
a g a ~ Almanca'da
'
yerini 'Hanschen'e blrakmigtir. 'Egilmek' ise 'lernen' olmugtur." (1987, s.11)
"

Atasozleri ve deyimleri bir dilden bagka bir dile qevirirken kargrlagilan guqlugun iki
temel nedeni vardrr. Birincisi, diller arasindaki, daha dogrusu kaynak dil ile hedef dilin
yap~lariarasrndaki farklrlrktrr. Ikincisi ise, yabancr dildeki atasozleri ve deyimler
arac~lrglylaaktarllan daha onceki kugaklarln yargi, gozlem ve yagam ~artlarinlngevirrnenin yabanc~sroldugu bir kiiltiire ait olugudur. Dolayrsryla, farkll bir kulturu yansltan
atasozleri ve deyimlerde kullanrlan dilsel imgeler de, qevirmenin igini bir hayli zorlagtrrmaktadrr.
P. CREPEAU'U~(bkz. Grzybek 1991) goriigune gore, atasozleri ve deyimlerin ozii,
iki ayrr imleme diizleminin, yani duz anlam (Alm. denotative Bedeutung) ile yan anlam
(Alm. konnotative Bedeutung) diizlemlerinin yaplsal bilegimine dayanrr. Bir atasozu ya
da deyimin duz anlamsal duzleminde betimlenen durum onemli degildir; onemli olan,
bagarrli bir sozce slraslnda atasozii ve deyimin yan anlamsal imleme diizleminin ve
ayrrca atasozii ve deyimin baglamrn~olugturan durumun temelinde yatan gene1 dugiincedir.
P. C&PEAU'U~ bu goriigunu, bir ornek uzerinde daha aynntlli bir biqimde ele almak istiyoruz.
"Denize dugen yllana sanlrr" atasozu, bir Turk iqin gerek duz anlam, gerekse yan anlam diizleminde bir anlam ifade ederken, bir yabancr iqin durum boyle olmayabilir. Eger
kigi, atasozunun yan anlamsal diizlemine yabanci ve onun hangi baglamda kullanrldrgrnr
bilmiyor ise, atasozunu olugturan sozciikler yalnrz baglarrna onun iqin bir gey ifade etmezler. Ancak belirtmeliyiz ki, bu durum aynr kiilture mensup kigiler arasrnda dahi ortaya qrkabilmektedir. Bu duruma gerek kulturiqi (Alm. intrakulturell) diizlemde, gerekse kultiirlerarasi (Alm. interkulturell) duzlemde rastlamak olasrdir.
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diiz anlamsal diizlem
"Denize diigen
yilana sarllir."
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yan anlamsal diizlem
Bu baglamda, Noam CHOMSKY'nin "standart model" ad1 verilen ve dilin yapisini
ve ialeyigini inceledigi kurama deginmekte fayda var. N. CHOMSKY'nin bu kuramina
gore dizim, derin yap1 ve yiizeysel yapidan olugmaktadir. Derin yapida, tumcelerin anlamsal yorurnlar~iqin gerekli biitiin dizimsel ogeler belirlenmektedir, diger bir ifadeyle,
derin yapt, anlamsal ogeleri iqermektedir.
Bir tiimcede yer alan birimler arasinda bagdagma kogullan, dolayls~ylao tiimcenin
mantlga uygun, kabul edilebilir olmasi, seqim slnirlarnas~(Alm. Selektionsbeschrankung) ile saglanmaktadir. dmegin, "Bal~k(suda) yiizuyor" tiimcesinde ozneyle yiiklem
arasinda bir bagdagabilirlik varken, "Bal~kkavaga qikinca" deyimi, dilbilgisine uygun
oldugu halde, ogeler arasinda bagdagabilirlik olmamasi nedeniyle bir ayklri tumce olugturmaktadir. Ciinkii "ballk", sudan diaar~~ ~ k a m a y abir
n canhyken, "kavaga pkmak"
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gibi ancak karada yagayan ve fiziksel yapisi,
yani el, kol ve ayaklari tirmanmaya uygun bir
canlinin yapabilecegi bir eylemle bagdagtirilmig.
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Sonuq olarak, "Cins horoz yumurtada
oter", "kuyruklu yalan", "tag yiirekli" gibi
daha yuzlercesini sayabilecegimiz atasozleri
ve deyimleri igittigimiz ilk anda duraklamak-
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ta, iqerdikleri siradigi imgelemden oturu
yorumlamakta guqluk qekmekte ve "Mutlaka
yanlig igitmigimdir" diye dugiinmekteyiz.
Olugan bu yadirgamanin nedeni, bagdagtirilan
ogelerin anlam aqisindan birbirleriyle uyugmamasidir. Diger bir ifadeyle, bu durum yeni
ve birbirleriyle bagdagtirilamayacak kavramlarin bir arada kullanilmalarindan kaynaklanmaktad~r.
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