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SUNUŞ
Türkçemiz, yüzyılların imbiğinden süzülerek atalarımızdan bize miras 

kalan baş tacı biricik kültür hazinemiz… Bu eşsiz hazineyi pırlanta duyarlılığı 
ile muhafaza etmek, milletimizin her bir ferdinin başta gelen görevlerinden 
biri olmalı. Elinizdeki çalışma da bu çabada bir damlacık veya deyim yerin-
deyse çorbada bir çimdik tuz olma iddiasında…

Çalışmanın özlü tarifi için, fiilen yürütmekte olduğum görevin de etki-
siyle “algıda seçicilik refleksinin tetiklediği bir heves tohumunun filizlenme 
eğiliminin ürünü” denebilir.

Başlarda bir “makale” şeklinde “fide” olma gelişimi gösteren bu tohum, 
zamanla elinizde bulunan bir “fidana” dönüşme mahareti sergileyebildi.

Her fidanın bir “ağaç” olabilme stratejisi ve hayali olduğu da kayda değer 
bir tespit olsa gerek…

Tabii ki sıra bu sürecin bahçıvanına gelene kadar bu işin güneşi, ayı, yıl-
dızı, havası, suyu ve toprağı var:

İlk sırayı tabii ki gösterdikleri hoşgörü ve sabırla kıymetli Ertem ailesi 
fertleri alıyor. Sonra “Bâkî kalan bu kubbede hoş bir sadâ imiş” dizesinden 
ilhamla uzun soluklu bu çalışma için zihnimde kıvılcımlar çaktırarak beni bu 
keyifli maceraya atan prensesim Betül ve kaynak teminindeki katkılarıyla sev-
gili oğlum M. Ömer; değerli tavsiye, teşvik ve katkıları için aziz dostlarım Ali 
Karadeniz, Zakir Memişoğlu ve kıymetli büyüğüm Mehmet Kavas ağabeyim; 
bir uzman gözüyle çalışmayı gözden geçirerek değerli görüş ve tavsiyelerini 
paylaşma nezaketinde bulunan Nuri Sıvar Bey… Şükran ve takdir duygularım 
tabii ki onlar için…

Sözün özü: Şu gök kubbe altında söylenecek daha çok söz varmış, olacak da…
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I. GİRİŞ
Dil, kültürün en önemli ögelerinden biridir. Türk kültürünün yaşatılma-

sında ve gelecek nesillere aktarılmasında Türkçenin önemi inkâr edilemez. 
Asırlar önce, dilin yaşatılması ve gelişiminde belki de tek vasıta insanlar ara-
sındaki yüz yüze iletişimdi. Ancak zamanımızda bunun yerini çok etkili bir 
şekilde kitle iletişim araçları almıştır. Dilin vazgeçilmez ögesi olan tek bir 
kelimenin ve kelimelerden oluşan cümlelerin kitleler üzerindeki etkisi, çok 
önceleri dar bir alanla sınırlıydı. Ancak bugün bir kişinin ağzından çıkan keli-
me veya cümleler, kitle iletişim araçları vasıtasıyla, milyonlarca kişiye anında 
ulaşıp onları etkileyebilmektedir. Türkçeye ait bir ibare olsun veya olmasın 
anlamlı-anlamsız veya kendisine anlam misyonu yüklenmiş herhangi bir ifa-
de, kitle iletişim aracında yayılmaya başladığı dakikadan itibaren dil meyda-
nındaki yerini alarak etkisini göstermeye başlamaktadır. Türkçe telaffuzuyla 
“Van münit!”, “Piston aşağı indi.”, “Oğlum bak git!” vb. ifadeler, bu konuda 
en yaygın bilinen ve ilk akla gelen örnekler arasında sayılabilir.

Günümüzde modern kitle iletişim araçlarından başta televizyon, radyo, 
sinema, gazeteler ve özellikle sosyal medya olarak insanların zihninde yer 
etmeye başlayan genel ağ (internet), dili gerek olumlu gerek olumsuz anlamda 
etkileyen en güçlü unsurlar hâline gelmiştir. Bu ortamlarda gelişme imkânı 
bulan herhangi bir kalıp ifade veya söyleyiş tarzı, kısacık bir zaman diliminde, 
yaşayan dilin olmazsa olmaz bir parçası olarak hayat bulabilmektedir.

Yaşayan bir kültür değeri olarak dilin etkilenme cephelerinden biri de 
şüphesiz yabancı dillerin Türkçedeki karşılığını bulduğu “tercüme” veya “çe-
viri” diye adlandırılan deyim yerindeyse “savaş” meydanında yer almaktadır. 
Bu cephenin, çeviri eserler ehil ellerin zihinlerinden ve kalemlerinden çıktığı 
sürece, doğal nefes alıp verme şeklinde dile hayat kaynağı sağlayacağı açıktır. 
Ancak bu alanda yetkin olmayan kişilerin yaptığı çevirilerin, Türkçe derya-
sında, zamanla bir anlam karmaşası yığını ortaya çıkarma tehlikesi taşıdığı da 
gözden uzak tutulmamalıdır.

Görsel-işitsel sanatlar olarak adlandırılan sinema ve televizyon program-
larında, estetik ve bütünsellik, hatta insanda hitap ettiği duyulara karşı olabil-
diğince kusursuzluk özelliği aranır. Bu doğrultuda, eserde kullanılan görsel 
materyallerle birlikte, metni oluşturan kelime ve cümlelerin de ahenk içinde 
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ustaca sıralanması beklenir. Mimar Sinan’ın eserlerindeki mükemmel estetik, 
nasıl insanın göz zevkini okşuyorsa veya tersine, bir binaya estetik çizgilerine 
aykırı şekilde yerleştirilen bir blok veya yapı taşı insanda nasıl rahatsızlık 
oluşturuyorsa, aynı şekilde herhangi bir film veya programda kullanılan hatalı 
bir ifade yahut görsel materyal de insanın duyma ve görme duyularını tırma-
lar. Nasıl ki müzik alanındaki bir sanat eserinin bestelenme sürecinde veya 
icrasında, yanlış tek bir notaya veya detone olmaya müsamaha gösterilmesi 
beklenemezse aynı şekilde, bir mimar, müzik icra eden bir sanatçı veya bes-
tekârın göstermesi gereken bu estetik kaygı ve sanatsal duyarlılığı, yabancı bir 
program metnini hiçbir anlam karışıklığına yol açmadan Türkçeye aktarması 
gereken çevirmenden de beklemek kadar doğal bir tutum olamaz.

Kaldı ki, filmler için bağlayıcı olmasa da özellikle televizyon ve radyo 
programları bakımından yayın hizmetlerinde “Türkçenin, özellikleri ve kural-
ları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak”1 
yasal bir zorunluluktur.

Hepsinin ötesinde, dilin “millî benliği muhafaza ederek onu yok olmak-
tan, eriyip başkalaşmaktan kurtaran, malzeme ve yapısı seslerden örülü en 
büyük millî müessese”2 olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır.

1 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, (Madde 8).
2 Ergin, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, No.: 785, s. 5, 

İstanbul, 1962.



II. SORUN VE AMAÇ

A. Çalışmanın Problemi
Bu çalışmadaki sorunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

a) Televizyon programlarında ve filmlerde çeviriden kaynaklanan ve se-
yirci algısını olumsuz etkileyen hatalar nelerdir?

b) Sıklıkla gözlenen hata türleri hangileridir?

c) Bu hataların kaynakları ve sebepleri nelerdir? 

Bu araştırmanın problem cümlesi, yabancı dil kaynaklı özellikle İngiliz-
ceden tercüme edilen TV program metinlerinde karşılaşılan çeviri sorunları ve 
bunların seyircilerin programların içeriğiyle ilgili algısını nasıl etkilediğinden 
oluşmaktadır. Bu süreçte, program metinlerinde tespit edilen anlamsal ve ya-
pısal anlatım bozukluklarına sebep olan çeviri hatalarının ne gibi eksiklikler 
yüzünden ortaya çıktığı üzerinde durulacaktır.

B. Çalışmanın Amacı
Çeviri, en sade şekilde, “bir dilden başka bir dile aktarma, çevirme, tercü-

me”3 olarak tarif edilir. Bu kısa ve sade tanımdan da rahatlıkla anlaşılabileceği 
gibi, çevirinin “diller ve kültürler arası bir aktarım”4 gibi oldukça önemli bir 
işlevi vardır. Çeviri, bu özelliğiyle, “uygarlıklar arasında köprü kuran, her tür-
lü kültürel değeri, içinde oluşturduğu tarihsel ve toplumsal çevrenin dışına ta-
şıyan ve o çevreden olmayan kişilerin yararlanmasına sunan uygarlıklar arası 
bir iletişim ve bildirişim aracı”5 olarak karmaşık ve çetin bir süreci ifade eder. 
Çevirmenlerin bu zorlu sürecin layıkıyla üstesinden gelebilmesi, her iki dilin 
bütün inceliklerini bilmelerine, bu dillerin yer aldığı kültürün özelliklerine ve 
çeviri tekniğine hâkim olmalarına bağlıdır.

Bir çevirmenin, her şeyden önce kelimelerin anlamlarını ve türlerini, 
cümle yapısını ve ögelerini çok iyi düzeyde bilmesi, başarılı bir çeviri için 

3 Türkçe Sözlük, (10. Baskı), Türk Dil Kurumu, s. 419, Ankara, 2005.
4 Aktaş, Tahsin, Çeviri İşlemine Genel Bir Bakış, Orsen, s. 1, Ankara, 1996.
5 age., s. 1.
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temel şartlar arasında yer alır.

Her çeviri işleminde, kendisinden aktarma yapılan “kaynak dil” ile kendisine 
aktarılan “hedef dil” olmak üzere iki dil söz konusudur. “Dil ve kültür olmak üzere 
iki önemli boyutu” bulunan çeviri, “dar anlamıyla bir eserin şekil, anlam, mesaj 
ve üslup düzeyinde hedef dile aktarılması, geniş anlamıyla ise bir kültür ürününün 
başka bir kültür içinde yer edinmesine zemin hazırlama”6 olarak nitelenir.

Rastgele dizilen kelimelerin bir anlam taşımadığı gerçeğinden hareketle, 
kaynak dildeki metnin anlam yükünün hedef dile olduğu gibi aktarılabilmesi 
için birinci şart, çevirmenin mükemmel düzeyde kelime bilgisine sahip ol-
masıdır. Bunun yanı sıra, çevirmenin bu işlevi başarılı bir şekilde yerine ge-
tirebilmesi için, kullanacağı kelimeleri hedef dilin gramer kurallarına uygun 
olarak sıralaması şarttır.

Son olarak bu sıralamanın hedef dilin kültür özelliklerine ve dilin este-
tiğine uygun şekilde yapılması, çalışmanın iyi bir çeviri olarak nitelenmesini 
sağlayan, hatta çevirinin başarısını zirveye çıkaran bir özelliktir.

İyi bir çevirinin “dil bilgisi kadar düşünme ve yaratma kudreti gerektir-
diğini” vurgulayan Savory, çeviriye konu olan metin teknik bir konuda ise 
çevirmenin o alanda “oldukça bilgi sahibi olması gerektiğini” şart koşar.7 Ça-
lışmada çok sayıda örneği görüleceği üzere, program metinlerinde özellikle 
teknik alanda yapılan çevirilerde hataya daha sık rastlanması, bu tespitin ne 
kadar önemli olduğunu göstermektedir.

“Orijinal eserde yer alan canlı kelimelerin ve estetik duygusunun çevril-
miş bir metinde de yansıtılması beklenir.”8 Buna göre, kaynak dildeki metinde 
yer alan nükteler, kelime oyunları, imalar, abartma ve şakalar, hafife alma ve 
alaylı eleştiri gibi dilin inceliklerini yansıtan unsurlar da çevirmen tarafından 
fark edilip hedef dilde eş değer bir etki sağlayacak şekilde tercüme edilebil-
melidir. Çevirmenin bu alanda sergileyeceği başarı, çeviri metninin mükem-
melliğinin bir göstergesi olacaktır. Çünkü “sağlıklı bir çeviri için, metnin gö-
rünür nesnel sınırları ötesindeki birçok ilişkisinin de göz önünde tutulması ön 
koşul sayılır.”9 

6 Kuran, Nedret Pınar, Kültürlerarası İletişim Aracı Olarak Çeviri, Boğaziçi Üniversitesi 
Matbaası, s. 1, İstanbul, 1993.

7 Savory, Theodore, Tercüme Sanatı, çev. Hâmit Dereli, Millî Eğitim Basımevi, s. 8, 14, 
Ankara, 1961.

8 Akay, Recep, “Edebiyat Tarihinde Çevirinin Önemi”, Kuramsal ve Uygulamalı Çeviri So-
runları Sempozyum Bildirileri, 3-4 Kasım 2000, Ankara Üniversitesi TÖMER, s. 26-31, 
Bursa, 2002.

9 Göktürk, Akşit, Çeviri: Dillerin Dili (2. Baskı), Yapı Kredi, s. 17, İstanbul, 1994. 
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Bu çalışmada, çevirinin sadece bir dil aktarımı değil, aynı zamanda amaca 
yönelik bir kültürel faaliyet olduğu göz önüne alınarak televizyon programla-
rında ve filmlerde kullanılan İngilizce kaynak metinlerin Türkçe çevirilerinde 
gözlenen hatalar tespit edilmiştir. Çalışmada, bu hatalara alternatif çeviri öneri-
leri sunularak Türkçenin inceliklerini yansıtan çeviri teknikleri ve bu anlamda 
dil ve kültür bağlamında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirici 
bir içerik sunulması amaçlanmıştır. Bu yolla gerek çeviri yapan gerek alan-
da öğrenim gören kişilere örnek olacak bir uygulama ile somut bir çalışmanın 
ortaya konulması hedeflenmiştir. Çalışma, yapılan çeviri hatalarının temel ne-
denleri ve sorunun çözümü için ne gibi yöntem ve stratejilere başvurulabileceği 
konusunda yol gösterici bir bakış açısı sağlama amacı da taşımaktadır. 

İlgili yasa gereği yayın hizmetlerinde “Türkçenin, özellikleri ve kuralları 
bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak” ilkesi zo-
runlu olduğundan, bu bağlamda programlardaki çeviri sorunlarına dikkat çekme-
yi hedefleyen çalışma, bu özelliğiyle Türk dilinin gelecek nesillere kendi doğal 
güzelliğiyle aktarılmasına bir nebze de olsa katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu noktada gerek özellikle uygulamaya dönük olarak yararlanmak üze-
re hazırlanmış olması gerekse hitap ettiği hedef kitle göz önüne alındığın-
da, çalışmanın öncelikli hedefi, görsel medyada gözlenen çeviri sorunlarını 
gündeme getirmek üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu özelliğiyle eserin özellikle 
sektörel bazda günümüzün en etkili kitle iletişim araçlarından televizyon ve 
sinemada dil bağlamında yaşanan önemli bir soruna dikkat çeken popüler bir 
deneme olma boyutunun ağırlık kazandığını vurgulamakta fayda vardır. 

Çalışmanın temel amacı, program metinlerinde çevirmenlerin yapmış ol-
duğu hataları hata analizi yöntemiyle, işlevsel dil biliminin ilkeleri temelinde 
inceleyerek türleri ve iletişime etkileri bakımından sınıflandırmak ve hataların 
neden kaynaklandığı üzerinde durmaktır. 

Çalışma kapsamında elde edilen bulguların ve yapılan değerlendirmele-
rin hem çevirmenlik mesleğini fiilen icra edenlere hem de gelecekteki mes-
lek planlamasını çevirmen olmak üzerine kurgulayan, üniversitelerin müter-
cim-tercümanlık bölümü öğrencilerine doğru bir bakış açısı kazandırılmasında 
dikkate değer, yapıcı ve aydınlatıcı katkıları olacağı değerlendirilmektedir.

C. Çalışmanın Önemi
Literatürde genel olarak hata analizi yaklaşımının ne olduğuna ve eleştiri-

sine dair bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Bu noktada, ülkemizdeki uygula-
malı hata analizi araştırmalarının, ağırlıklı olarak yabancı dil öğrenimi gören 
öğrencilerin yaşadığı dil bilimi sorunları ve yazılı metinlerdeki çeviri hataları 
konusunda yoğunlaştığı gözlenmektedir. Kitle iletişiminde hata analizi araş-
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tırmalarının ise sınırlı sayıda olmak üzere filmlerin alt yazı çevirisi alanında 
işlenen hataları ele alır nitelikte olduğu söylenebilir.  

Ancak bu bağlamda, ülkemizde özellikle televizyon programları ve film-
lerde rastlanan çeviri hatalarını hata analizi yaklaşımı çerçevesinde değer-
lendiren çok fazla araştırma olduğundan söz etmek pek mümkün görünme-
mektedir. Bu çalışma, bütünsel olarak televizyon programları ve filmlerdeki 
çeviri sorunlarını kapsamlı şekilde ele alan ender araştırmalardan biri olması 
bakımından önemlidir. TV programları ve filmlerde yapılan çeviri hatalarını 
uygulamalı dil bilimi ilkeleri çerçevesinde incelemeyi öngören çalışma, bu 
boşluğun doldurulmasına sınırlı da olsa bir katkı sağlayabilmeyi amaçlamak-
tadır. Çalışma, ekrandaki çeviri hatalarının olumsuz yansımalarını gündeme 
getirerek Türkçenin değişimine ilişkin kaygılar konusunda farkındalığın artı-
rılmasına ve böylece daha sağlıklı, anlaşılır ve etkili bir kitle iletişimi oluştu-
rulmasına zemin hazırlamayı hedeflemektedir.

Ç. Sınırlılıklar
Ağustos 2017-Eylül 2020 arasındaki üç yıllık süreyi kapsayan araştırma-

da örneklem olarak alınan programlar, yayınlarının büyük çoğunluğu çeviri 
programlardan oluşan 11 televizyon kanalındaki belgesel ve belgesel-drama 
türü yapımlardır. Bu programların yayın saati ise ağırlıklı olarak “prime time” 
olarak tanımlanan ve televizyon programları için en yoğun seyirci kitlesinin 
bulunduğu yayın programlama blokunda yer almaktadır. “Prime time” terimi, 
genellikle sabit bir zaman dilimini ifade eder. “Altın saatler” olarak da adlan-
dırılan “prime time”, TV izlenme oranının en yüksek olduğu zaman dilimi, 
birincil (öncelikli) zaman dilimidir. Ülkelere göre değişebilmekle birlikte, 
Türkiye’de radyolar için genellikle 18.00-21.00, televizyonlar için 20.00-
23.00 saatleri arası olarak kabul edilir.10 Televizyonların 24 saat esasına göre 
yayın yaptığı düşünüldüğünde, bu süre günlük toplam yayın saatinin 1/8’ine 
(%12,5) karşılık gelmektedir. 

Doküman taraması yöntemiyle yürütülen çalışmada elde edilen veriler, -bir 
kısmının kaynak dildeki özgün karşılıkları bulunmakla birlikte- programlarda yer 
alan Türkçe çeviri ifadelerinden oluşmaktadır. Ancak veriler programın tamamı iz-
lenerek elde edildiği için hem programın görsel boyutunun hem de program akışın-
da yer alan diğer verilerin katkısı, programda yargı, olgu, olay, kişi veya nesne ola-
rak geçen çeviri ifadelerinin kaynak dildeki anlamını doğru şekilde algılama imkânı 
vermektedir. Bununla birlikte, bu noktanın da çalışmadaki sınırlılıklar arasında sa-
yılması ve sonuçlar değerlendirilirken göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

10 RTÜK-Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması-2018, https://www.rtuk.gov.tr/assets/
Icerik/AltSiteler/televizyonizlemeegilimleriarastirmasi2018.pdf.(E.T. 24.9.2020).



III. YÖNTEM
Yabancı dil öğretimi ve öğrenimi sürecinin doğrudan sonucu olarak iki 

dilliliğin ortaya çıkardığı sorunların incelenmesi, değerlendirilmesi ve analizi 
ile bunlara çözüm bulma çabaları,  dil biliminin önde gelen araştırma alanla-
rından biri olagelmiştir. Bu çerçevede, 20. yüzyılın ortalarında uygulamalı dil 
biliminin en fazla üzerinde çalıştığı konulardan biri, iki dilin karşılaştırmalı 
şekilde araştırılması olmuştur. Bunun sonucu olarak dil bilimi alanında karşı-
laştırmalı analiz yaklaşımı geliştirilmiştir. Bu yaklaşımın amaca yönelik olarak 
yetersiz kaldığı tezinin gündeme gelmesiyle bu doğrultuda yürütülen çalışma-
larda, daha sonraları iki dillilik sorunları bağlamında kaçınılmaz şekilde ortaya 
çıkan hataları esas alan hata analizi üzerine araştırmalar yoğunluk kazanmıştır.

A. Karşılaştırmalı Analiz Yaklaşımı 
Dil bilimi alanında dil öğrenenlerin yaptığı hataların belirlenmesi, sınıf-

landırılması ve nedenlerinin araştırılması çalışmalarında, geçen yüzyılın orta-
larında yaygın şekilde karşılaştırmalı analiz yaklaşımı kullanılmıştır. İlk kez 
1950’li yıllarda Amerikan Dil Bilimci Robert Lado tarafından ortaya atılan 
karşılaştırmalı analiz yaklaşımı, iki veya daha fazla dilin arasındaki yapısal 
farklılıklar ve benzerlikleri tanımlamak amacıyla yapılan sistematik çalışma-
ları ifade eder. Bu yaklaşımın savunucuları, dil öğretimindeki en etkili ma-
teryallerin karşılaştırmalı araştırmalara dayandığını iddia ettikleri için kar-
şılaştırmalı analiz yaklaşımı uzun bir süre yabancı dil öğretiminin ayrılmaz 
bir parçası olarak değerlendirilmiş, hatta yabancı dil öğretimi alanındaki tüm 
sorunlara nihai çözüm getiren bir yöntem olarak benimsenmiştir. 11 

Karşılaştırmalı analiz yaklaşımı, iki veya daha fazla dilin yapısal fark-
lılıklar ve benzerlikler bağlamında sistematik olarak karşılaştırılması olarak 
tanımlanır. Buna göre, kökeni davranışçı ve yapısalcı yaklaşıma dayanan 
karşılaştırmalı analiz yaklaşımı, ikinci dil öğreniminin önündeki en önemli 
engelin, ana dil ile ikinci dilin yapısının çakışması (interference) olduğunu 
savunur. Bu yaklaşıma göre, iki dilin yapısal bakımdan bilimsel analizi, dil 
bilimcilere, yabancı dil öğrenenlerin karşılaşabileceği zorlukları öngörme im-

11 Keshavarz, Mohammad Hossein, Contrastive Analysis and Error Analysis, Rahnama 
Press, s. 6, Tehran, 2012.  
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kânı veren iki dil arasındaki dil bilimsel farklılıklar sınıflandırmasının (taxo-
nomy) elde edilmesini sağlayabilir.12

Dil öğrenenlerin yaptığı hataların ana dilden yapılan transferden kay-
naklandığını savunan karşılaştırmalı analiz yaklaşımının temel amacı, iki dil 
arasında sistematik karşılaştırma yaparak dil öğrenenlerin olası hatalarının ön-
görülmesidir. Bu yaklaşımın savunucularına göre, iki dil arasında ortak özel-
likler bulunmuyorsa, karşılaştırma yapılacak bir zemin de mevcut değildir. Dil 
bilimi alanında 1950’li ve 1960’lı yıllarda yaygın şekilde etkili olan karşılaş-
tırmalı analiz yaklaşımı çerçevesinde, Amerika’da İngilizce ile diğer birkaç 
dil arasında bir dizi kapsamlı karşılaştırmalı dil bilimi analizi araştırmaları 
yapılmış, daha sonraları Avrupa’da da benzer çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
Bu yaklaşım dil bilimi alanında 1970’li yıllardan itibaren etkisini kaybetmeye 
başlamıştır.13 

B. Hata Analizi Yaklaşımı 
Karşılaştırmalı analiz yaklaşımından sonra karşılaştırmalı dil bilimi so-

runlarının çözümünde kullanılan yöntemlerden biri olarak hata analizi yak-
laşımı ortaya çıkmıştır. Dil öğrenenlerin doğal olarak hata yaptığı ve bunun 
öğrenme sisteminde yeni bir gelişmeyi ortaya çıkarmak için gözlemlenebi-
lir, analiz edilebilir ve sınıflandırılabilir olduğu gerçeği, dil bilimi alanındaki 
“hata analizi” olarak tanımlanan çalışmaların tetikleyicisi olmuştur.14 Bu ça-
lışmaların sonucunda, 1960’lı yıllarda, uygulamalı dil biliminin bir dalı olarak 
hata analizi yaklaşımı gündeme gelmiştir. Dil öğrenenlerin hatalarının sadece 
ana dilden kaynaklı olmadığını, evrensel öğrenme stratejilerini yansıttığını 
gösteren hata analizi yaklaşımı, dil aktarımını ikinci dil öğreniminin temel bir 
süreci olarak benimseyen karşılaştırmalı analiz teorisine tepki olarak ortaya 
çıkmıştır.15 Karşılaştırmalı dil bilimi sorunlarına çözüm arayışında kullanılan 
yöntemlerden biri olan hata analizi yaklaşımı, dil öğrenenlerin yaptığı hata-
ların sebebinin açıklanmasında, davranışsal kuram olarak da bilinen karşılaş-
tırmalı analizin öngörüp izah edemediği hususları değerlendiren bir girişim 
olarak oldukça başarılı olmuştur.16 

12 Brown, H. Douglas, Principles of Language Learning and Teaching, Fourth Edition, Ad-
dison Wesley Longman, Inc., Pearson Education, s. 207-208, NY, 2000.

13 Tajareh, Mahboobeh Joze, “An Overview of Contrastive Analysis Hypothesis”, Cumhu-
riyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 36, No.: 3, Özel Sayı, s. 1106-
1113, 2015.

14 Brown, age., s. 218.  
15 Erdoğan, Vacide, “Contribution of Error Analysis to Foreign Language Teaching”, Mersin 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 261-270, (Aralık) 2005.
16 Keshavarz, age., s. 65. 
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Karşılaştırmalı analiz ile hata analizi yaklaşımı arasındaki en önemli fark, 
ilkinde sadece ana dilden negatif transfer17 yoluyla kaynaklanan hatalar ele 
alınabilirken, ikincisinin muhtemel tüm kaynaklardan doğabilecek hataların 
analiz edilmesine imkân sağlamasıdır. 

Ana dil ile hedef dil arasındaki yapısal farklılıklar ve benzerliklerin kıyas-
lamasına değil, dil öğrenenlerin sözlü ve yazılı örneklerine dayanan hata anali-
zi yaklaşımına göre, yapılan hataları belirleyip sınıflarına ayırdıktan sonra hata 
kaynaklarını ortaya koymak önem taşır. Genel olarak iki ana unsurdan kaynak-
lanan hatalar, dil bilimcilere göre dil içi (intralingual) ve diller arası (interlin-
gual) olmak üzere iki temel gruba ayrılır. Dil öğrenenlerin ana dilinden kay-
naklanan hatalar, diller arası hatalar (transfer hataları) olarak adlandırılmakta; 
öğrenme süreciyle ilgili hatalar ise dil içi hatalar olarak nitelenmektedir.18  

Dil öğrenenlerin ana dilindeki ses bilimsel (phonological), morfolojik, an-
lamsal, gramer kuralları ve üsluba ilişkin unsurları öğrenilen dile aktarmasından 
kaynaklanan hatalar, diller arası (interlingual) hatalar olarak tanımlanır. Bunlara 
transfer hataları da denir. Dil içi hatalar (intralingual) ise öğrencilerin hedef dil-
deki sınırlı deneyim ve bilgilerine dayanarak o dilin özellik ve kurallarıyla ilgili 
yeni kavram ve varsayımlar oluşturma girişimi şeklinde açıklanabilir.19 

Hata analizi bağlamında,  iki dilliliğin ortaya çıkardığı yapısal zorluklar 
konulu araştırmasında, Richards,  dil içi hataların sebeplerini dört grupta sınıf-
landırmaktadır: Bunlar “aşırı genelleme, kuralları bilmeme, kuralların eksik 
uygulanması ve yanlış kavram kullanımı” şeklindedir.20 

C. Hata Kavramı 
Öğrenme, doğasında başlı başına hata yapmayı barındıran bir süreçtir. İn-

sanların her öğrenme sürecinde, deneme yanılma boyutunun da içinde olduğu 
bir hata işleme potansiyeli bulunur. Yabancı dil öğrenimi de diğer alanlardaki 
öğrenme süreçleri gibi dil öğrenenlerin hem öğrenme aşamasında hem de daha 
sonra kaçınılmaz şekilde hata yapabildiği bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Dilimize Arapçadan geçen “hata” kavramı, sözlükte en sade şekliyle “is-
temeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, yanılgı, kusur”21 olarak tarif edilir. 

17 Ellis, Rod, Second Language Acquisition, Oxford University Press, s. 51. Oxford, 2003.
18 Richards, Jack C., A Non-Contrastive Approach to Error Analysis. TESOL (Teachers of 

English to Speakers of Other Languages) Kongresi’ne sunulan bildiri, s. 2-3, San Francis-
co, (Mart) 1970.

19 Keshavarz, age., s. 120-125. 
20 Richards, age., s. 21.
21 Türkçe Sözlük, s. 856.
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Buna göre, dil bilimi açısından hata, dil öğrenen ve kullananların sözlü veya ya-
zılı şekilde ürettiği kelime ve cümlelerin dil bilgisi ve anlam bakımından kabul 
edilemez oluşunu ifade eder. Dil öğrenenlerin hatalı şekilde kullandığı ifadeler 
ve kurduğu hatalı cümleler, öğrenilen standart dile göre farklılık gösterir.

Hata analizi yaklaşımına göre, doğru bir analiz yapılabilmesi, her şeyden 
önce neyin “hata” neyin “yanlış” veya “yanılgı” olduğunun iyi bir şekilde 
ayırt edilmesiyle mümkün olabilir. Bu noktada, hata analizi savunucularının 
İngilizcede kullandığı özgün kavramların Türkçeye aktarımında kavram birli-
ğinin sağlanması için “hata” ve “yanlış” kavramlarının dil bilimi bağlamında 
tanımlanması önem taşımaktadır. Hata analizi yaklaşımının önde gelen savu-
nucuları, yapılan yanlışlıklarla ilgili olarak dil bilimi açısından bu iki terim 
arasında önemli farklar olduğunu ortaya koymuştur. Öğrenilen bir yabancı di-
lin doğru bir bakış açısıyla analiz edilebilmesi için çok farklı iki fenomen olan 
“yanlışlar” (mistakes) ile “hatalar” (errors) arasındaki kritik ayrımın ortaya 
konması gerektiğini belirten Brown, “yanlış” (mistake) kavramını, “hakkında 
bilgi sahibi olunan bir sistemin kullanımındaki başarısızlık, sürçme, kayma” 
şeklinde tanımlar. Buna göre hem ana dilde hem öğrenilen ikinci dilde per-
formans (performance) kaynaklı bu tür “yanlışlar” yapılabilir. Brown’a göre 
“hata” (error) ise dil öğrenen kişinin yeterlilik/beceri/edinim (competence) 
düzeyini yansıtan ve dilin gramerinden fark edilebilir bir sapmayı ifade eder.22  

Hataları öğrenme sürecindeki yetersiz edinim veya öğrenenin bilgi ek-
sikliğinden kaynaklanan sapmalar olarak tanımlayan Corder ise hataların 
sistematik olduğunu ve öğrenenlerin kendi kendilerine bunları düzeltemeye-
ceklerini söylemektedir. Bu hatalar, öğrenenlerin dil sürçmesi, psikolojik du-
rumu ve heyecanı gibi kişisel durumlarından değil tamamen konuların eksik 
öğrenilmesinden kaynaklanır. Corder, dil öğrenimindeki hataları, “sistematik” 
(systematic errors)  ve “sistematik olmayan” (non-systematic errors) şeklinde 
ikiye ayırmaktadır: 23

Dil öğrenen biri, bilmediği veya hatalı şekilde öğrendiği bir kuralı kul-
lanmaya çalıştığı her zaman ve durumda, sistematik olarak hata yapar. Perfor-
mans hataları ise her zaman yapılmayan hatalardır. Corder, öğrenilen dildeki 
performansın sıra dışı yansımaları diye nitelediği hataları, Türkçeye “yanlış, 
yanılgı, şaşırma, dil sürçmesi” şeklinde çevrilebilen “mistake” kavramıy-
la tanımlar. Tesadüfi şartların ortaya çıkardığı ve doğası gereği hemen fark 
edilemeyen ancak kısa sürede farkına varılarak düzeltme imkânı bulunan bu 
“yanlışlar”, kişinin kendi dili konusundaki bilgi birikimi bakımından bir ek-

22 Brown, age., s. 217. 
23 Corder, Stephen Pit, Error Analysis and Interlanguage, Oxford University Press, s. 10, 

Oxford, 1981.  
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siklik değildir; bu açıdan insanın temel dil bilgisi seviyesini açığa çıkaran, bir 
başka deyişle dil öğrenme sürecindeki yeterliliğini (transitional competence) 
gösteren “hatalar” (errors) ile karıştırılmamalıdır.24 

Hatalarla (errors) yanlışların (mistakes)  ayırt edilmesinde dil öğrenen-
lerin performanslarındaki sürekliliğin ve hata yapan kişinin bu hatayı kendi 
kendine düzeltip düzeltemeyeceği ölçütünün esas alınması gerektiğini belirten 
Ellis’e göre ise süreklilik gösteren “hatalar” (errors), bilgi eksikliğini yansıt-
makta ve neyin doğru olduğunun bilinmemesinden kaynaklanmakta; nadiren 
meydana gelen performans “yanlışları” (mistakes) ise kişinin doğru bildiği bir 
şeyi anlık olarak yanlış ifade etmesi durumunda ortaya çıkmaktadır.25 

Hata analizi yaklaşımında hataları (error) yanlışlardan (mistake) ayırt et-
mek büyük önem taşımaktadır. Çünkü dil yeterliliği olan biri hafıza sorunları, 
içinde bulunduğu psikolojik durum, heyecan, fiziksel yorgunluk gibi neden-
lerle Türkçede “dil sürçmesi” diye tabir edilen “yanlış” ifadeler kullanabilir. 
Burada önemli nokta, yanlış yapanın bunun yanlış olduğunu bilmesi ve gerek-
tiğinde düzeltebileceğinin farkında olmasıdır. Bununla birlikte, yanlışların dil 
öğrenme sürecinde pek bir önemi olmadığını savunan Corder’a göre, neyin 
“hata” neyin “yanlış” olduğunun belirlenmesi sorunu, hata analizi yaklaşımı-
nın zor ve karmaşık araştırma alanlarından biri olmuştur.26

“Hata” ile “yanlış” kavramı arasındaki farklılığı yeterlilik, kabiliyet, 
beceri (competence) ve performans (performance) ile ilişkilendiren Chom-
sky’ye göre de “hata” yeterlilikten “yanlış” ise performanstan kaynaklanır. 
Buna göre, dil hatası yapan biri, gramerle içselleşmiş olan bu hatasını düzelt-
me yeterliliği bulamazken “sürçme, yorgunluk veya çeşitli psikolojik neden-
lerden” kaynaklanan “yanlışını” ilkesel olarak düzeltme imkânına sahiptir.27 

İyi düzenlenmiş gibi görünen bir cümlede de hata olabileceğini belirten 
Corder, hataların aleni, açıkça görülen (overtly erroneous) ve örtülü, gizli (co-
vertly erroneous) olmak üzere iki grupta değerlendirilebileceğini belirtir. Açık 
hataların yüzeysel olarak fark edilebileceğini vurgulayan Corder,  görünüşte 
kabul edilebilir gibi olan örtülü, gizli hataların ise anlaşılma ve yorumlanma 
bakımından iletişimi engelleyen hatalar olduğunu belirtir.28 

24 Corder, age., s. 10.  
25 Ellis, age., s. 17.
26 Corder, age., s. 10.
27 Karaağaç N. Delen, (aktaran), “Définition et utilisation de la notion de “faute” et d’ “er-

reur” dans l’enseignement de la langue française”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, s. 125-132, 2006. 

28 Corder, age., s. 42-43.
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Frederic François’in 1976 yılında kaleme aldığı çalışmasına atıfta bulu-
nan Delen Karaağaç da işlevsel dil bilimi açısından “iyi hatalara” ve “kötü 
hatalara” değinir.29 İyi hatalar, iletişime bire bir engel olmayan ve genellikle 
dilin yapısal özellikleriyle ilgili hatalardır. Bu tip hataların genellikle anlama-
yı engellememesi, iletişim bakımından söz konusu ifadenin içeriğiyle ilgili 
soru işaretlerine yol açmaması ve anlamı etkilememesi gerekir.

Ellis, hataların bir kez tespit edildikten sonra tanımlanmasının ve sınıf-
landırılmasının mümkün olduğunu belirtir. Bu sınıflandırmanın çeşitli yolları 
vardır: Bunlardan biri gramer bakımından kategorilere ayırmak, bir başka yol 
ise öğrenenlerin ifadelerinin hedef dildeki ifadelerden farklı olması durumun-
da uygulanacak bir yöntemdir. Bu da gramer bakımından olması gereken bir 
ifadenin “atılması” (omission), yanlış gramer kuralı uygulanması (misinfor-
mation) veya kelimelerin yanlış sıralanması (misordering) şeklindedir. Ha-
taların bu şekilde sınıflandırılması, dil öğrenme sürecinin her aşamasında 
yaşanabilecek sorunları belirleme ve hataların zamanla ne gibi değişimlere 
uğrayabileceğini öngörme imkânı sağlayabilir.30 Evrensel düzeyde görülen 
dil hatalarını ise “aşırı genelleme” (overgeneralization) ve “eksik kullanım, 
koymayı unutma veya atlama” (omission) şeklinde sınıflandıran ve bunları 
“aktarma (transfer) hataları” olarak tanımlayan Ellis, “bütün dil öğrenenlerin 
işlenen hata türüne bakılmaksızın, kendi öğrendikleri ‘grameri’ şekillendir-
mede aktif olarak yer aldığı ve kendi kurallarını oluşturduğu” görüşündedir.31 

Ç. Verilerin Toplanması
Bu çalışmada, doküman tarama yöntemiyle 17 Ağustos 2017-7 Eylül 

2020 tarihleri arasındaki üç yıllık sürede, özellikle İngilizceden Türkçeye 
çevrilmiş programların yayımlandığı 11 televizyon kanalındaki 437 program 
rastgele seçilip izlenmiştir. Programların yayımlandığı televizyon kanallarının 
isimleri alfabetik sırayla şöyledir: Animal Planet, Discovery Channel, Disco-
very Science, IDhd, IDx, Lifetime, National Geographic, Nat Geo People, 
Nat Geo Wild, TLC ve Viasat History. 

Çalışma kapsamında, ağırlıklı olarak televizyonların en çok seyredildi-
ği 20.00-23.00 saatleri arasındaki “prime time” olarak tanımlanan yayın di-
liminde yer alan belgesel programlar örneklem olarak alınmıştır. 27 yabancı 
filmden de konuya uygun örneklerin alıntılandığı çalışmada, dikkati çeken 
çeviri hataları değerlendirilmiştir. İzlenen programlardaki tüm ifadeler değil, 

29 Karaağaç (akt.), agm., s. 127.
30 Ellis, age., s. 18.
31 Ellis, age., s. 19.
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çalışmaya esas olacak şekilde sadece yazarın dikkatini çeken çeviri hataları 
değerlendirmeye alınmıştır.

İzlenen programların kanallara göre dağılımı Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1: İzlenen Programların TV Kanallarına Göre Dağılımı

TV KANALININ ADI PROGRAM SAYISI
1 Animal Planet 11
2 Discovery Channel 30
3 Discovery Science 3
4 IDhd 79
5 IDx 48
6 Lifetime 69
7 National Geographic 90
8 Nat Geo People 3
9 Nat Geo Wild 9
10 TLC 92
11 Viasat History 3

TOPLAM 437

D. Verilerin Analizi
Bu çalışmada, esasen hata analizi yaklaşımı rehberliğinde verilerin kod-

lanması ve değerlendirilmesi gerçekleştirilerek betimsel analiz yapılmıştır. 
Hata analizi yaklaşımı çerçevesinde, elde edilen verilerin sınıflandırılması 
bağlamında Frederic François’in işlevsel dil bilimi açısından “iyi hatalar” 
(bonnes fautes) ve “kötü hatalar” (mauvaises fautes) şeklindeki sınıflandırma-
sı32  esin kaynağı olmuştur.

Çeviri hatalarının değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasında, çevirmenlik 
mesleğinin geliştirilmesi ve profesyonel çevirmenlerin teşvik edilmesini temel 
amaç edinen ve 103 ülkede aralarında 10 binden fazla çevirmen, dil kursları 
ve üniversitelerden temsilcilerin yer aldığı Amerikan Çevirmenler Derneğinin 
2017 yılında güncellenen “Çeviride Hata Sınıflandırması”33 konulu çalışması 
da yol gösterici olmuştur. Derneğin çalışması, çeviride hata tespiti ve profes-
yonel çeviri değerlendirmesi konusunda uluslararası düzeyde benimsenmiş 
yararlı ve kullanışlı bir ölçüt niteliğindedir. Yazılı çeviri metninin biçimsel 

32 Karaağaç (akt.), agm., s. 127.
33 American Translators Association, Explanation of Error Categories-Version 2017, https://

www.atanet.org/certification/aboutexams_error.php, (E.T. 5.10.2020).
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özelliklerinin de değerlendirildiği listede yer alan çeviri hataları, 22 başlık 
altında sıralanmıştır: fazladan kelime ekleme, eksik kelime kullanımı, anlam 
belirsizliği, büyük-küçük harf yazımı, tutarlılık, vurgulama hataları, metnin 
akışına sadık kalmama, eş sesli kelimelerin karıştırılması,  gramer hataları, 
okunaksızlık, tereddüde yol açan hatalar, yanlış anlamaya yol açan hatalar, 
noktalama hataları, motamot çeviri hataları, yazım hataları, söz dizimi, termi-
noloji, çeviri talimatına uymayan metin yazım stili,  yarım kalmış paragraf, 
kullanım, fiillerde kip hataları, kelime biçimlendirme ve diğer hatalar.

Verilerin işlenmesi sürecinde kodlama, belirtilen bu ölçütler esas alınmak 
suretiyle gerçekleştirilmiştir.  Daha sonra kodları genel olarak açıklayan ana 
kategoriler belirlenerek bulgular bu doğrultuda yorumlanmıştır. Bu çerçeve-
de, programların çeviri metinlerinde tespit edilen hatalar, esasen iki ana başlık 
altında gruplandırılmıştır. Bunlardan birincisi anlamsal anlatım bozuklukları-
na yol açan çeviri hataları, ikincisi ise yapısal anlatım bozukluklarına yol açan 
çeviri hatalarıdır. 

Programlarda tespit edilen anlamsal bozukluklara yol açan çeviri hataları, 
kategorik bir şekilde düzenlenerek kelimeler (isimler, sıfatlar, fiiller, zarflar), 
birleşik kelimeler, terimler (teknik, hukuki, askerî), deyimler ve cümlede an-
lam karışıklıkları alt başlıkları çerçevesinde örneklerle birlikte ele alınmıştır.

Yapısal anlatım bozukluklarına yol açan çeviri hataları ise cümlede öge 
eksikliği, özne-yüklem uyumsuzluğu, tamlama hataları, vurgulama hataları, 
eklerde çeviri hataları, seslendirme hataları ve kakofoniye yol açan hatalar alt 
başlıkları hâlinde sınıflandırılmıştır.

Bu iki ana grup altında ele alınamayan ve konunun teknik ve görsel bo-
yutu da göz önüne alındığında program bütününde yapılan değerlendirme ile 
ortaya çıkan hatalar ise diğer çeviri hataları kategorisinde incelenmiştir. Bu 
grupta ele alınan alt başlıklar: programda görüntü-metin çelişkisi, kurgudan 
kaynaklanan hatalar, ölçü birimlerinde çeviri hataları, yabancı kelimelerin ter-
cüme edilmeden aynen aktarılması ve türetilen yapay çeviriler şeklindedir. 

E. Hata Değerlendirmesi 
Çalışma kapsamında tespit edilen çeviri hatalarının tespitinde Türk Dil 

Kurumunun sözlükleri esas alınmıştır. Belirlenen hatalar, program bilgileriyle 
birlikte verilerek ardından hata analizi yaklaşımına dayalı tespit ve değerlen-
dirme ile eleştiri ve alternatif çeviri önerileri sunulmuştur.

Kavram birliği sağlamak bakımından genelde “çeviri” ve “çevirmen” te-
rimleri ile “çevirmek” fiili tercih edilmekle birlikte, Türkçenin zenginliğine 
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halel getirmemek adına yerine göre “tercüme” ve “tercüme etmek” kelimele-
rini de kullanma yoluna gidilmiştir.

Çalışmada hata analizi savunucularının İngilizcede “error” olarak ifade 
ettiği kavram için anlam karışıklığı yaşanmaması bakımından “hata” kavramı 
kullanılmıştır. Hata analizi yaklaşımı savunucularının tanımladığı çerçevede, 
“dil sürçmesi” kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan standart dil-
den sapmalarla kaynak dildeki ifadenin çeviride tamamen veya kısmen yanlış 
aktarılması “hata” olarak nitelenmiştir. 

Bu çalışmaya konu olan çağdaş görsel-işitsel sanatlardan filmlerin ve te-
levizyon programlarının bir sanat eseri olarak estetik açıdan kusursuz olması 
beklenir. Bundan hareketle özgün metindeki kelimeye karşılık, Türkçede daha 
geniş anlamlı veya kaynak dildeki anlamı daha güzel ifade eden bir kelime ol-
masına rağmen çevirmenin dar anlamlı veya durumu anlatmada yetersiz kalan 
bir ifadeyi tercih etmesi de “hata” kapsamında değerlendirilmiştir. 

Hata değerlendirmesi yapılırken filmlerde ve televizyon programlarında 
yazı dili değil de daha çok konuşma dilini esas alan bir yapının geçerli olduğu 
gerçeği de dikkate alınmıştır. Bu bağlamda bir başka önemli değerlendirme 
ölçütü, çalışmada ele alınan televizyon programlarının ve filmlerin hedef se-
yirci kitlesinin “genel izleyici” kategorisinde olduğu varsayımı olmuştur. 

Bu değerlendirmeler çerçevesinde, çalışmada hata kapsamına alınan bazı 
ifadeler için “hata” olmadığı yolunda eleştiriler olabilir gerekçesiyle, bir nok-
tayı özellikle vurgulama gereği vardır. Filmlerde ve TV programlarında geçen 
bu ifadelerin, hata analizi savunucusu yazarların yukarıdaki açıklamalarına 
dayanarak “yanlış” kapsamında ele alınması mümkün değildir. Bu yüzden ek-
randa yayımlanan bütün “yanlış” ifadelerin “hata” terimi kapsamında değer-
lendirilmesi gerektiği düşünülmüştür. Çünkü, 

1. Hata analizi savunucularının neredeyse tamamı, hataların (errors) doğ-
runun ne olduğunun bilinmemesinden, bilgi eksikliğinden kaynaklandığı tezi-
ni savunmaktadır. Yanlışlar (mistakes) ise doğru bilinen bir şeyin nadiren ve 
istemeyerek yanlış şekilde ifade edilmesi olarak nitelenmektedir.

2. Filmler ve TV programları anlık ifadelerin yer aldığı canlı olarak ya-
yımlanan programlar değildir. Bu yapımların seslendirme metinleri, anlık ko-
nuşmalardan değil, gerektiğinde çeviri aşaması sonrasında tekrar gözden geçi-
rilmiş, muhtemelen redaksiyona tabi tutulmuş kelime ve cümlelerden oluşur. 
Dolayısıyla yukarıda açıklandığı üzere, Türkçede “dil sürçmesi” diye tabir 
edilen yanlışlara sebep olan “geçici hafıza sorunları, içinde bulunulan psiko-
lojik durum, heyecan veya fiziksel yorgunluk” gibi faktörler, programların 
çeviri metinleri için geçerli mazeretler olarak değerlendirilemez. 
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Nitekim bir defa binlerce ekrandan hedef kitleye ulaştıktan sonra, ya-
yıncı kuruluşların bu çeviri hatalarını düzeltme imkânı da bulunmamaktadır. 
Üstelik içinde hatalı çevirilerin bulunduğu programlar, bu hataları düzeltme 
gereği duyulmadan tekrar yayımlanabilmektedir. Örneğin içinde “alacak” 
yerine “borç” ifadesi, “kâr kazanmak” diye bir fiil ve öldürülen Henry Dias 
adlı kişinin cinayet soruşturmasını yürüten dedektiflerin, “Size Henry Dias’la 
birkaç soru soracağız.” (doğrusu: “Size Henry Dias’ın öldürülmesiyle ilgili 
birkaç soru soracağız.”) demesi gibi çeviri hataları bulunan belgesel-drama 
türü program, 2018 yılında bir kanalda yayımlanmıştır.34 Aynı program, daha 
sonra içindeki bu çeviri hatalarının hiçbiri düzeltilmeden, bu kez başka bir te-
levizyon kanalında yeniden yayına girmiştir.35 Benzer şekilde 2019 yılında bir 
kanalda yayımlanan ve içinde çeviri hatası bulunan bir programın,36 metninde 
hiçbir düzeltme yapılmadan, aynı kanalda bir süre sonra tekrar yayına girdiği 
tespit edilmiştir.37 Çalışma kapsamında tespit edilen ve içinde çeviri hatası 
bulunmasına rağmen bu hatalar düzeltilmeden tekrar yayımlanan programla-
rın listesi Ek 16’da yer almaktadır. Bu durumun, Ellis’in “hata” ile “yanlış” 
kavramı arasındaki farka ilişkin olarak “süreklilik gösteren yanlışların hata ol-
duğu”38 şeklindeki değerlendirmesi ile örtüştüğü yorumu da yapılabilir. Kaldı 
ki yediden yetmişe genel izleyici kitlesine ulaşan hatalı ifadelerin, yetişkinler 
için olmasa da henüz ana dil öğrenme sürecini tamamlamamış olan küçük 
yaştaki Türk seyircilerin belleklerinde bu şekliyle yerleşmesi gibi olumsuz bir 
etkisi olacağı da gözden uzak tutulmamalıdır. Bu nedenle, çalışmada bütün 
yanlış çeviri örnekleri için “hata” kavramı özellikle kullanılmıştır. 

Üstelik kaynak dildeki anlamla ilgisiz hatta o anlamın zıddı olarak prog-
ram metninde yer alan bazı çeviri örnekleri için “hata” kavramının yetersiz 
kaldığı; bunun yerine “fahiş hata” nitelemesinin kullanılması gerektiği bile 
söylenebilir. Bu konuda örnek olarak verilebilecek birkaç çeviri cümlesi şöy-
ledir: “O kadar yağmur yağmasına rağmen dışarıda hava 90 derece.”39, “kam-
yonet” yerine “Van” kelimesinin kullanıldığı “Van suç mahalli olarak belirlen-
di.”40, “Ohio’da çözülmemiş çokça soğuk dava var.”41, ağaca çarpan bir uçak 

34 Kusursuz Cinayet (Belgesel-Drama), TLC, 25.9.2018.
35 Kusursuz Cinayet (Belgesel-Drama), IDhd, 2.10.2020. 
36 Kan Bağları (Belgesel-Drama), IDhd, 29.6.2019.
37 Kan Bağları, (5.10.2020).
38 Ellis, age., s. 17.
39 Zombie House Flipping (Belgesel), Lifetime, 11.11.2018.
40 En Karanlık Gece (Belgesel-Drama), TLC, 6.4.2018.
41 Cold Case Files (Belgesel-Drama), Lifetime, 14.9.2017.
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için “Saatte 70 feet’lik bir hızla çarptık.”42 ve “Kadının ön kolları yoktu.”43 
Son cümlede geçen bir anatomi terimi olan “ön kol” için “kolun dirsekle bi-
lek arasındaki bölümü”44 tanımı yapılmaktadır. Ancak kelimenin çoğul hâliyle 
kullanılması, genel izleyici kitlesine hitap eden programda yanlış algıya yol 
açmaktadır. 

Konunun altı çizilmesi gereken bir başka boyutu da şudur: Türkçeye 
başka dillerden kelimelerin girmesi veya özellikle gençlerin dilde yeni ifade 
biçimleri oluşturması gibi meydana gelen herhangi bir değişim, popüler lite-
ratürde dilde “kirlenme”, “yozlaşma”, “bozulma” gibi kelimelerle nitelene-
bilmektedir. Bu tür gelişmeler, “dil değişimi” kapsamında değerlendirilebilir 
ve ancak insanlar veya belli gruplar arasındaki iletişime engel teşkil ettiği 
takdirde olumsuz sonuçlar doğurabileceği söylenebilir. Bu bağlamda, birta-
kım çeviri hatalarının en azından iletişime engel olma boyutuyla yol açacağı 
olumsuz sonuçların, popüler literatürdeki dilin “kirlenmesi”, “yozlaşması” ve 
“bozulması” gibi nitelemelere haklılık kazandıracağı değerlendirilmektedir.  

Son olarak, çalışma kapsamında programlarda tespit edilen hatalı çeviri 
örneklerinin sınıflandırılması konusunda bir noktanın vurgulanmasında fayda 
vardır. Tercüme hatası olarak ele alınan aynı örnek verinin, -sayısı çok az da 
olsa- birden fazla kategori ile bağlantılı olduğu durumlar vardır. Bu durumda-
ki örnek kelime veya cümlelerin, konuyla ilgisi bağlamında her bir kategoride 
ayrı ayrı değerlendirilmesinin yapıldığı da olmuştur. İlgili başlık ile doğrudan 
bağlantılı olduğu düşünülen örnekler konusundaki açıklamalara, o bölümde 
daha ayrıntılı şekilde yer verilmiştir. 

F. Hataların Sınıflandırılması
İzlenen film ve programlarda tespit edilen toplam hata sayısı 760’tır. Hata 

analizi yaklaşımı çerçevesinde programlardaki çeviri hatalarını, bu yaklaşımı 
savunan teorisyenlerin gruplandırma ölçütlerine göre birkaç kategori hâlinde 
sınıflandırmak mümkündür. Bu çalışmada, esasen anlamsal anlatım bozuk-
luklarına yol açan çeviri hataları ve yapısal anlatım bozukluklarına yol açan 
çeviri hataları şeklinde iki ana grupta sınıflandırma yapılmıştır. 

Söz dizimi bakımından doğru yapılandırılan ancak anlam olarak hatalı 
ifadelerden oluşan anlamsal hatalar, cümlede anlamdan kaynaklanan anlatım 
bozuklukları ile kelime ve kavramlardaki çeviri hatalarından oluşmaktadır. 
Bunlar kelimeler, terimler, deyimler ve cümleler bağlamında alt başlıklar hâ-

42 I Survived, 8.9.2017.
43 Scott Peterson-Kayıp Hamile Kadın (Belgesel-Drama), IDhd, 30.5.2019.
44 Türkçe Sözlük, s. 1544.
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linde bu bölümde ele alınmıştır. Cümlenin anlamını büyük ölçüde etkilediği 
için, bu tür hatalar iletişime engel olan hatalar arasında yer alır. Bu bakımdan 
François, bu gruptaki hataları iletişim yönünden “kötü hatalar” olarak sınıf-
landırır.45 

İkinci grup çeviri hataları ise dilin yapısal özellikleriyle ilgili hatalardır. 
Bu gruptaki çeviri hataları, dil bilgisi kuralları bakımından cümlenin yapısı 
ve ögelerinde tespit edilen hatalardır. Bunlar da söz dizimi açısından hatalı 
yapılanmış ancak çoğunlukla anlam açısından doğru ifadelerden oluşmak-
tadır.  Cümlelerde öge eksikliği, özne-yüklem uyumsuzluğu, eklerin yanlış 
kullanımı (çekim ekleri, hâl ekleri, şahıs ekleri, fiil ve fiilimsi çatı ekleri), çatı 
uyumsuzluğu, tamlama yanlışları ve cümlede yapısal anlatım bozuklukları, 
ünlü (sesli) düşmesi, ünsüz türemesi, ünsüz yumuşaması ve seslendirme ha-
taları bu grupta ele alınmıştır. François, genellikle dilin yapısal özellikleriyle 
ilgili bu hataları, iletişime bire bir engel olmaması şartıyla “iyi hatalar” olarak 
nitelemektedir.46

Programlarda tespit edilen çeviri hataları ve yüzdelik oranları Tablo 2’de 
gösterilmiştir.  

Tablo 2: Programlardaki Çeviri Hataları

HATA GRUPLARI HATA SAYISI %
Anlamsal anlatım bozukluğuna yol açan hatalar  510 67,10
Yapısal anlatım bozukluğuna yol açan hatalar 151 19,86
Diğer çeviri hataları 99 13,02
TOPLAM 760 100

Tabloda görüldüğü üzere program ve filmlerde tespit edilen çeviri hata-
larının sayısı 760’tır. Bunlardan 510’u, anlamsal anlatım bozukluklarına yol 
açan çeviri hatalarıdır. Çeviri hatalarının %67,10 oranında büyük bir çoğunlu-
ğu anlamsal hatalardan oluşmaktadır. 

Yapısal anlatım bozukluklarına yol açan çeviri hatalarının sayısı ise 151 
olup toplamda %19,86 gibi bir orana karşılık gelmektedir. Bu iki ana kategori-
de ele alınamayacak özellikte olduğu değerlendirilen 99 çeviri hatası ise prog-
ramların teknik ve görsel boyutuyla ilgilidir. Bunların oranı da %13,02’dir.

Anlamsal anlatım bozukluklarına yol açan çeviri hataları, alt başlıklar hâ-
linde Tablo 3’te yer almaktadır.

45 Karaağaç (akt.), agm., s. 127.
46 Karaağaç (akt.), agm., s. 127.
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Tablo 3: Anlamsal Anlatım Bozukluklarına Yol Açan Çeviri Hatalarının 
Dağılımı

HATA SINIFLANDIRMASI HATA SAYISI %
Kelimeler (isimler, sıfatlar, fiiller, zarflar) 283 55,49
Terimler (teknik, hukuki, askerî) 95 18,63
Cümlede anlam karışıklıkları 71 13,92
Birleşik kelimeler 61 11,96
TOPLAM 510 100

Tabloda görüldüğü üzere bu gruptaki toplam 510 hatadan %55,49’unu 
kelimelerdeki (isimler, sıfatlar, fiiller, zarflar) 283 çeviri hatası oluşturmakta-
dır. Terimlerde (teknik, hukuki, askerî) tespit edilen hatalar %18,63 oranında 
olup sayısı 95’tir. Bu gruptaki hataların %13,92’si ise cümlede anlam karışık-
lıklarına yol açan çeviri hatalarıdır. Bunların sayısı  71’dir. Birleşik kelimeler-
deki çeviri hatalarının sayısı ise 61 olup oranı %11,96’dır.

İzlenen program ve filmlerde tespit edilen çeviri hatalarının %19,86 gibi 
bir yüzdelik orana karşılık gelen 151’inin yapısal anlatım bozukluklarına se-
bep olan çeviri hataları olduğu yukarıda belirtilmişti. Yapısal anlatım bozuk-
luklarına yol açan çeviri hataları, alt başlıklar hâlinde Tablo 4’te sıralanmıştır.

Tablo 4: Yapısal Anlatım Bozukluklarına Yol Açan Çeviri Hataları

HATA TÜRLERİ HATA SAYISI %
Eklerde çeviri hataları 45 29,80
Seslendirme hataları 34 22,51
Cümlede öge eksikliği/Özne-yüklem uyumsuzluğu 28 18,54
Tamlama hataları 18 11,92
Vurgulama hataları 11 7,28
Kakofoniye yol açan hatalar 8 5,29
Ünlü düşmesi, ünsüz türemesi 7 4,63
TOPLAM 151 100

Tabloda da görüldüğü gibi, bu grupta tespit edilen toplam hata sayısı 
151’dir. Bu gruptaki en fazla çeviri hatasının %29,80 ile eklerde yapılan çeviri 
hataları olduğu görülmektedir. Kelimelerin yanlış telaffuzu ile ilgili seslendir-
me hataları %22,51 oranındadır. Cümlede öge eksikliği/özne-yüklem uyum-
suzluğu ile ilgili çeviri hatalarının oranı ise %18,54’tür. Bu gruptaki diğer 
çeviri hatalarının %11,92’sini tamlama hataları, %7,28’ini vurgulama hataları, 
%5,29’unu kakofoniye yol açan hatalar, %4,63’ünü de ünlü düşmesi ve ünsüz 
türemesi konusundaki hatalar oluşturmaktadır.
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TV programları ve filmlerde tespit edilen ölçü birimleri, programın bütü-
nü düzeyindeki görüntü-metin çelişkisi, kurgu kaynaklı hatalar, yabancı keli-
melerin aynen aktarılması ve yapay çeviriler vb. diğer çeviri hataları da Tablo 
5’te yer almaktadır. 

Tablo 5: Diğer Çeviri Hataları

HATA TÜRLERİ HATA 
SAYISI

%

Yabancı kelimelerin aynen aktarılması 31 31,31
Programda görüntü-metin çelişkisi, kurgudan kaynaklanan 
hatalar

24 24,24

Ölçü birimlerinde çeviri hataları 23 23,23
Türetilen yapay çeviriler 21 21,21
TOPLAM 99 100

Tabloda da görüldüğü gibi bu grupta tespit edilen hata sayısı toplam 
99’dur. Bu gruptaki en fazla çeviri hatası %31,31 ile yabancı kelimelerin 
tercüme edilmeden aynen aktarılması konusunda görülmektedir. Program-
lardaki görüntü-seslendirme metni çelişkisi ve kurgudan kaynaklanan hata-
ların oranı ise %24,24’tür. Bu gruptaki çeviri hatalarından ölçü birimlerin-
de tespit edilen çeviri hataları %23,23, türetilen yapay çeviriler ise %21,21 
oranındadır.

İzlenen televizyon programları ve filmlerde tespit edilen çeviri hataları-
nın tamamının sıralandığı liste, kitabın Ek’ler bölümünde yer almaktadır.

G. Çeviri Hatalarının Sebepleri
Diller arası transfer, tüm dil öğrenenler için önemli bir hata kaynağıdır.47 

Bu tür hatalar, dil öğrenenlerin ana dillerinde dil bilgisine gerçekten hâkim 
olmadıkları bir aşamada ikinci dili öğrenme sürecinde gerçekleşir. Buna ek 
olarak, hatalar öğrenilen dilin zorluğundan da kaynaklanır. 

Televizyon programları ve filmlerde tespit edilen çeviri hatalarının se-
beplerini beş başlık altında sınıflandırmak mümkündür. Hataların büyük 
çoğunluğu, çevirmenlerin kelime dağarcığı ve dil bilgisi konusundaki bilgi 
eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Hata analizi sonuçlarına göre, kelime bil-
gisinin zayıflığı, çevirmenlerin kaynak dildeki anlamı Türkçeye tam olarak 
aktarmada sıkıntı yaşadıklarını göstermektedir. 

Çeviri hatalarının başlıca sebepleri Tablo 6’da görülmektedir.

47 Brown, age., s. 224.
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Tablo 6: Çeviri Hatalarının Sebepleri

Hata Sebepleri Hata Sayısı %
Bilgi eksikliği, kelime dağarcığının yetersizliği 482 63,42
Çağrışım ilişkisi nedeniyle kelimelerin karıştırılması 147 19,34
Motamot çeviri 77 10,13
Çevirmenin tercihi 30 3,94
Dikkatsizlik ve özensizlik 24 3,15
TOPLAM 760 100

Tabloda görüldüğü üzere tespit edilen çeviri hatalarının önemli bir kıs-
mının sebebi, bilgi eksikliği ve çevirmenlerin kelime dağarcığının yetersiz 
olmasıdır. Tespit edilen toplam 760 çeviri hatasının 482’si bu grupta yer al-
maktadır. Bu değer, yüzdelik oran olarak toplam hataların %63,42 gibi büyük 
bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. 

Hataların ikinci önemli sebebi, çevirmenlerin çağrışım ilişkisi nedeniyle 
kelimeleri karıştırması olarak ortaya çıkmaktadır. Çevirmenler aynı kökten 
türeme, ses ve şekil veya anlam ve kavram yakınlığı bakımından çağrışım 
ilişkisi içindeki kelimeleri karıştırarak birbirinin yerine kullanma hatasına dü-
şebilmektedir. Bu durum, anlatım bozukluğuna ve anlam kaymalarına paralel 
olarak, programı izleyen seyircilerde algı karışıklığına yol açmaktadır. Tab-
loda bu gruptaki hataların oranının %19,34 olduğu görülmektedir. Çağrışım 
ilişkisi içindeki kelimeleri karıştırıldığı toplam hata sayısı ise 147’dir. 

Çeviri hatalarının bir bölümü de çevirmenlerin kaynak dil ve kültürdeki 
anlamı Türk kültürüne aktarmak yerine, motamot çeviri yolunu seçmesi yü-
zünden meydana gelmektedir. Toplam hataların yüzde %10,13’ünü oluşturan 
motamot çeviri hatalarının sayısı 77’dir.

Çevirmenin tercihi şeklinde gruplandırılan %3,94’lük küçük bir kısım 
ise Türkçede daha geniş anlamlı bir kelime olmasına rağmen çevirmenin dar 
anlamlı ifadeyi tercih etmesi sebebiyle “hata” kapsamında değerlendirilen 
ifadelerden oluşmaktadır. Bir sanat eseri olarak filmlerin ve televizyon prog-
ramlarının estetik açıdan mükemmel ve olabildiğince kusursuz olması beklen-
tisinden hareketle, özgün metindeki kelimeye karşılık, Türkçede daha geniş 
anlamlı veya kaynak dildeki anlamı daha güzel ifade eden bir kelime olmasına 
rağmen çevirmenin dar anlamlı ifadeyi tercih etmesinin “hata” olarak değer-
lendirildiği belirtilmişti.

Çeviri hatalarının sebeplerinden biri de dikkatsizlik ve özensizlik şek-
linde açıklanabilir. Bu hatalar, özellikle programların içeriği görsel ve teknik 
boyutu ile bir arada değerlendirildiğinde ortaya çıkmaktadır. Görüntü-seslen-
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dirme metni çelişkisi ve programın kurgusundan kaynaklanan hatalar bu ka-
tegoride değerlendirilmiştir. Bu grupta yer alan dikkatsizlik ve özensizlikten 
kaynaklanan 24 hatanın, toplamda %3,15 gibi düşük bir orana karşılık geldiği 
görülmektedir. 



IV. BULGULAR
İnsanlar, aralarındaki iletişimi sağlamak, duygu ve düşünceleri karşısın-

dakine aktarmak amacıyla cümleler kurar. Bu doğrultuda kurulan cümleler, ilk 
olarak anlam bakımından bütünlük içermeli, çelişkili ifade ve anlatımlardan 
uzak, açık ve anlaşılır olmalıdır.

Gerek kişiler arası gerekse kitle iletişimde bir başka önemli nokta ise 
cümlelerin gereksiz unsurlar taşımaması ve dil bilgisi kuralları açısından da 
doğru olması gerektiğidir. Bu özellikleri taşımayan cümlelerde anlatım ba-
kımından bozukluk olacağından, iletişimin sağlıklı olarak ve tam anlamıyla 
gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu iki esas noktaya, çeviri konusunda da son 
derece özen göstermek gerekir.

Bu bölümde, araştırmaya konu olan programlardan toplanan verilerin 
analizi sonucunda elde edilen bulgular, kategorik şekilde düzenlenerek yo-
rumlanmış ve TDK sözlükleri esas alınarak çeviri hatalarına alternatif öneriler 
sunulmuştur. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, en çok anlamsal anlatım 
bozukluğuna yol açan çeviri hataları yapıldığı tespit edilmiştir. Bu grubun 
içinde en fazla hataya rastlanan kategorinin ise isimler, sıfatlar, fiiller ve zarf-
ların yer aldığı kelimeler olduğu görülmektedir. 

A. Anlam Bakımından Çeviri Hataları
Yabancı dilden Türkçeye tercüme edilen programlarda karşılaşılan çeviri 

hatalarının önemli bir kısmını anlama dayalı anlatım bozukluklarına yol açan 
hatalar oluşturmaktadır. Tablo 2’de görüleceği üzere, izlenen TV programları 
ve filmlerde tespit edilen toplam 760 hatadan 510’u, anlamsal anlatım bo-
zukluklarına yol açan hatalardır. Bu değer, toplamda %67,10 gibi yüksek bir 
orana karşılık gelmektedir.

Bu başlık altında, çevirmenlerin bilgi eksikliği, kelime dağarcığının ye-
tersizliği ve çağrışım ilişkisi içindeki kelimelerin karıştırılması gibi nedenler-
le, anlam açısından yol açtığı çeviri hataları ele alınacaktır. Bu bağlamda, ke-
lime ve kavramlarda çeviri hataları, motamot çeviri bir başka deyişle kelimesi 
kelimesine çeviri, çağrışım ilişkisi içindeki kelimelerin karıştırılması, birleşik 
kelimelerde çeviri hataları ve cümlelerde anlam kaymalarına yol açan çeviri 
hataları değerlendirilecektir.
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Yabancı kaynaklı programlarda kullanılan deyimler, teknik, hukuki, as-
kerî ve dinî terimlerle yer ve mekân adları konusundaki çeviri hataları da bu 
bölümde ele alınacak konular arasında bulunmaktadır.

1. Kelime ve Kavramlarda Çeviri Hataları
“Kelimeler manalı ve gramer vazifeli dil birlikleridir. Canlı cansız bütün 

varlıklar, hareketler ve fikirler, dilde bu manalı birliklerle karşılanır.”48 Dilin 
vazgeçilmez yapı taşlarını oluşturan kelimelerin çevirideki önemini belirtme-
ye bile gerek yoktur. Yabancı program metinlerinin Türkçeye çevrilmesinde 
mükemmel çalışmaların varlığı şüphe götürmez ise de bazen metnin içerdiği 
kelimeler yüzünden kulak tırmalayan cümlelerin yer aldığı, seyircinin anlam-
landırmada güçlük çektiği yapay ifadeler türetme çabası içine girilen başarısız 
çeviri örneklerine bile rastlanabilmektedir. 

Programlardaki hatalı çevirilerin çoğunun, çevirmenlerin kelime dağar-
cığının yetersizliğinden kaynaklandığı söylenebilir. Nitekim Tablo 3’te de 
görüleceği gibi tespit edilen toplam 760 hatadan 283’ü kelimelerdeki çeviri 
hataları (isimler, sıfatlar, fiiller, zarflar) ile ilgilidir. Bu değer, toplam çeviri 
hatalarının %37,23’ünü oluşturmaktadır. 

Çeviri program metinlerinde yer alan kelimelerle ilgili bazı çeviri hatala-
rı, seyircinin çevirmenin Türkçe konusundaki yeterliliğini sorgulamasına se-
bep olacak niteliktedir: Örneğin, öldürülerek denize atılan bir kadının günler 
sonra bulunan cesedi için kullanılan “Kadının ön kolları yoktu.”49 şeklindeki 
bir çeviri cümlesi nasıl açıklanabilir? Bir anatomi terimi olan “ön kol” kelime-
sinin çoğul hâliyle kullanılması, genel izleyici kitlesine hitap eden programda 
yanlış algıya yol açmaktadır. 

Çok sayıda örnekle birlikte ayrıntılarıyla inceleneceği üzere, çeviri hatası 
yüzünden, kurulan cümlelerin veya cümlelerde kullanılan kelimelerin, kimi 
zaman kaynak dilde kastedilen anlamı ifade etmek şöyle dursun, seyircilerin 
zihninde hiçbir çağrışım oluşturmadığı, kimi zaman kaynak dildekine göre 
derin anlam kaymalarına yol açtığı gözlenebilmektedir. Öyle ki, cümlede yer 
alan bir kelimenin, özgün anlamın tam tersini ifade edecek şekilde tercüme 
edildiği bile olmuştur. 

“Bir çevirmen nasıl olur da kaynak dildeki bir ifadeyi tam zıt anlama 
gelecek şekilde tercüme edebilir? Böyle bir şey olabilir mi?” diye sorulabilir. 
Bunun için hemen bir örnek vermek yerinde olacaktır. Türkçede “hapishane 
duvarlarının ardında” ifadesi, “hapse atılmış bir şahsın orada cezasını çek-

48 Ergin, age., s. 91. 
49 Scott Peterson-Kayıp Hamile Kadın, 30.5.2019.
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mekte olduğunu” dile getirmek için kullanılır. Bu ifadenin bir programda, ha-
pishaneden tahliye olmuş bir kişi için kullanıldığı gözlenmiştir.50

Yine bir çevirmenin, “cami, mescit vb. yerlerde vaizlerin yaptığı, genel-
likle öğüt niteliği taşıyan dinî konuşma”51 anlamına gelen “vaaz” kelimesini 
kullanması gereken cümlede, “ibadet yerlerinde öğüt niteliğinde dinî konuşma-
lar yapan kimse”52 anlamındaki “vaiz” kelimesini kullandığı tespit edilmiştir.53 

Kelime düzeyinde gözlenen çeviri hatalarına ilişkin örnekler, Tablo 7’de 
yer almaktadır.

Tablo 7: Kelime Düzeyinde Gözlenen Çeviri Hataları

KANAL PROGRAM TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

Lifetime I Survived 19.10.2017 tetik (bomba için) pim
IDx Cinayet Beni 

Seçti
16.9.2017 suç(unu buldu) ceza(sını buldu)

Lifetime Cold Case Files 29.10.2017 çizelge kurmak plan yapmak,
plan kurmak

IDx Tam Paçayı 
Kurtarıyordum 
ki

13.10.2017 yandaş 
(hırsız için)

suç ortağı

Discovery 
Channel

Çocuktan 
Erkeğe 

28.1.2018 herkes (geyikler 
için)

hepiniz

IDx Disappeared 8.10.2017 kâğıt işleri yazışmalar
National 
Geographic

Uçak Kazası 
Raporu

21.8.2017 düşüş bölgesi (uçağın) 
düştüğü yer

Animal 
Planet

Ölümden 
Dönenler

22.9.2018 minnetkâr minnettar

IDx Günah Şehrinde 
Adalet

9.10.2017 hasarlı (insan) zarar görmüş,
acılı, kederli, 
üzüntülü

National 
Geographic

Kimseyi Geride 
Bırakma

13.8.2018 mahkûm (savaşta 
düşman eline 
geçen pilot için)

esir/tutsak

50 Deadly Wives (Belgesel-Drama), Lifetime, 25.10.2017.
51 Türkçe Sözlük, s. 2073.
52 age., s. 2074.
53 Öldüren Karşılaşmalar (Belgesel-Drama), IDx, 7.10.2017.
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IDx Aldanış 1.10.2017 yiyecek 
zehirlenmesi

gıda 
zehirlenmesi

IDx Magazin 10.10.2017 izole tenha, izbe

IDhd Pandora’nın 
Kutusu 

12.1.2020 merhume (ölen 
Amerikalı)

maktul, 
öldürülen kadın 

IDx Tam Paçayı 
Kurtarıyordum ki

5.10.2017 yararımıza lehimize

TLC Yiyecek 
Fabrikası

26.1.2019 portakal ailesi turunçgiller, 
narenciye

Çılgın İkili 2 
(Film)

2003 garanti garanti belgesi

Hatta “ceza” yerine “suç”54, “alacak” yerine “borç”55, “enişte” yerine “ka-
yınbirader”56 kelimelerinin kullanıldığına; “4 yıl sonra” (4 years later) diye 
çevrilmesi gereken ifadenin, seyircide zihin karışıklığına yol açacak şekilde  
“4 yıl önce”57 diye tercüme edildiğine bile rastlanmıştır. Çalışmanın ilgili bö-
lümlerinde, bu örneklerin ayrıntılı şekilde değerlendirmesi yapılacaktır. Bu 
tür fahiş tercüme hatalarının, çevirmenlerin Türk dili ve kültürü konusunda 
yeterli birikime sahip olmayışından kaynaklandığı söylenebilir.

Çeviride kelime düzeyinde gözlenen başlıca hatalar: motamot çeviri, 
çağrışım ilişkisi bulunan kelimelerin karıştırılması, yanlış kelime seçilmesi, 
eş anlamlı kelime tekrarı, gereksiz kelime kullanılması ve anlamca çelişen 
kelimelerin bir arada kullanılması şeklindedir. Kelime düzeyindeki bu çeviri 
hataları isimler, fiiller, sıfatlar ve zarflar başlığı altında örnekleriyle birlikte 
ele alınacaktır.

a) İsimler
Programlarda anlam bakımından kelimelerin çeşitli sebeplerle karıştı-

rıldığı ve böylece yanlışlıkla birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Bu 
durum çeviri metinlerde anlatım bozukluklarına, anlam kaymalarına veya an-
lamsız cümlelerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

Hatalı çeviri sonucu cümlelerde anlam belirsizliğine, buna paralel olarak 
da seyircilerde algı karışıklığına yol açan durumların ortaya çıkmasına sebep 

54 Cinayet Beni Seçti (Belgesel-Drama), IDx, 16.9.2017.
55 Kan Bağları (Belgesel-Drama), TLC, 18.11.2018.
56 Kan Bağları, 29.6.2019.
57 Sarsılan Güven (Belgesel-Drama), IDhd, 27.11.2019.
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olan kelimelerin önemli bir grubunu “isimler” oluşturmaktadır. Bu konudaki 
örnekleri şöyle sıralamak mümkündür:

Bir belgesel programda, uzun bir süredir kullanılan ancak bahçe düzen-
leme çalışmaları çerçevesinde yıkılmasına karar verilen sera için “Uzun süre-
dir ordaydı ve miladını doldurmuştu.”58 şeklinde bir cümle kullanılmaktadır. 
Burada çevirmen, Arapçadan Türkçeye geçmiş ancak sıklıkla kullanılmayan 
bir kelime olan “bir şeyin yapılması için tanınan süre”59 anlamındaki “miat” 
ile özel olarak “Hz. İsa’nın doğduğu gün” için kullanılan ancak “herhangi bir 
olayın başlangıcı”60 anlamı da olan “milat” kelimesini karıştırmıştır.

Çevirmenler, aralarında anlam farklılıkları olan durumlara uygun çok 
sayıda kelime bulunmasına rağmen, sadece tek bir kelimeyi değişik tüm du-
rumları ifade etmek için kullanabilmektedir. Örneğin “şans” kelimesi, duruma 
göre aralarında anlam farklılıkları bulunan “kader, talih, kısmet, fırsat, müsait, 
seçenek, çare, ihtimal, olasılık” vb. kelimelerin neredeyse hepsinin yerine kul-
lanılabilmektedir. “Sekiz çocuk ve antrenörlerinin 24 saat beklemekten baş-
ka şansları yoktu.”61 cümlesinde, çevirmen “çare” veya “seçenek” gibi uygun 
kelimeler varken, üstelik yanlışlık yaparak “şans” deyip geçivermiştir. Oysa 
doğru çeviri “Sekiz çocuk ve antrenörlerinin 24 saat beklemekten başka çare-
leri/seçenekleri yoktu.” olmalıdır.

Aynı programda yer alan “…yakalanma şansınızı artırır.” ve “Her zaman 
bir şeylerin ters gitme şansı var.”62 cümlelerinde de “şans” kelimesinin bu kez 
“ihtimal/olasılık” kelimesi yerine hatalı şekilde kullanıldığı görülmektedir. 

“Şansınız olduğunda beni ararsanız çok sevinirim.”63 cümlesinde de çe-
virmenin, “Fırsatınız olduğunda/Müsait olduğunuzda beni ararsanız çok se-
vinirim.” şeklindeki doğru çeviride görüleceği üzere, “fırsat” veya “müsait” 
yerine “şans” kelimesini tercih ettiği görülüyor. Bu ve buna benzer örneklerin, 
çevirmenlerin kaynak dildeki anlamı Türkçeye aktarma konusundaki yetersiz-
liğini ortaya koyduğu söylenebilir.

Başka bir belgesel programda, açık denizde uğradığı silahlı saldırının 
ardından parçalanarak batan ve tayfaları öldürülen gemiyi tarif etmek için, 

58 Outback Nation (Belgesel), Lifetime, 15.9.2018.
59 Türkçe Sözlük, s. 1392.
60 age., s. 1395.
61 Tayland Kurtarma Operasyonu (Belgesel), Discovery Channel, 21.7.2018.
62 Sıkı Dönüşüm (Belgesel), TLC, 6.4.2018.
63 Kusursuz Cinayet (Belgesel-Drama), IDx, 29.9.2017.
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“İran bandrollü”64 şeklinde bir tercüme örneği görülmüştür. Türkçede bu du-
rumlar için “bandıra” terimi kullanılır. “Panama bandıralı kuru yük gemisi 
Karadeniz’de battı.” cümlesinde olduğu gibi, “Panama bandıralı” ifadesine 
haberlerde sıkça rastlarız. Dilimize İtalyanca “bandiera” kelimesinden geçen 
“bandıra”, “bir geminin hangi devlete ait olduğunu gösteren bayrak”65 anla-
mına gelen bir denizcilik terimidir. “Denetim pulu”66 anlamındaki “bandrol” 
kelimesi ise ticaret alanında kullanılır ve “televizyon bandrolü” vb. ifadelerde 
yaygın olarak karşılaşıldığı üzere, elektronik bir eşyanın vergisinin ödenmiş 
olduğunu gösteren belge demektir. Dolayısıyla buradaki çeviri hatası, gemi 
için “İran bandıralı” ifadesi kullanılarak giderilebilir.

“Yardımcı pilot irtifa bildirisi yapmıyor.”67 cümlesinde de çevirmenin, 
“bildiri” ile “bildirim” kelimesini karıştırdığı görülmektedir.

Çeviri yaparken “cephane” ile “fişek” terimlerinin karıştırıldığı bir filmde 
de “aydınlatma fişeği” yerine yanlış şekilde “aydınlatma cephanesi”68 ifadesi 
kullanılmıştır. Oysa “cephane” terimi, “ateşli silahlarla atılmak için hazırlanan 
her türlü patlayıcı madde, mühimmat”69 anlamına gelir. “Genellikle askerî ma-
nevralarda veya arama kurtarma faaliyetlerinde aydınlatma maksadıyla kulla-
nılan mermi çekirdeksiz fişek”70 ise “aydınlatma fişeği” olarak adlandırılır.

Yine bir programda, yeni aldığı ikinci el arabayı denemek için yolda gi-
den sürücü, “Bir deliğe geldiğinde araç ses yapıyor.”71 ifadesini kullanmakta-
dır. Burada “arabanın tekerleğinin yoldaki çukurlara denk geldiğinde ses yap-
tığı” anlatılmak istenmiştir. Türkçede yoldaki bu tür bozukluklar için, “delik” 
değil “çukur” kelimesi kullanılır.

Kara yoluyla seyahat etmiş olan herkes, yolda giderken özellikle köp-
rü, uçurum vb. tehlikeli yerlerde, kenarda yola paralel döşenmiş uzun me-
tal korkulukları fark etmiştir. Çoğunlukla çelikten veya betondan yapılan bu 
oto korkuluklar, trafik kazalarında araçları mümkün olduğunca yolda tutarak 
can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlayan güvenlik sistemleridir. Tehli-
keli bölgelerde araçların yoldan çıkıp uçuruma yuvarlanmasını engellemek 

64 Kanunsuz Okyanus (Belgesel), National Geographic, 2.8.2018.
65 Türkçe Sözlük, s. 196.
66 age., s. 197.
67 Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, 8.10.2017.
68 Fickman, Andy (Yön.), Sakar Koruma 2 (Paul Blart: Mall Cop 2), Columbia Pictures, 

2015.
69 Türkçe Sözlük, s. 359.
70 https://www.terimleri.net/nedir/aydinlatma-fisegi, (E.T. 27.03.2019).
71 Tamirat-Tadilat (Belgesel), Discovery Channel, 26.6.2018.

https://www.terimleri.net/nedir/aydinlatma-fisegi
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için yapılan bu korkuluklara “bariyer” denir. Bu kelime yerine, bir programda 
yanlışlıkla “barikat”72 ifadesi kullanılmıştır. Oysa “barikat”, “bir yolu veya 
geçidi kapamak için her türlü araçtan yararlanılarak yapılan engel”73  anlamı-
na gelmektedir.

Havaalanında uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerinin ele 
alındığı bir programda, “Polis nakliyatın ağırlığını ölçüyor.”74 cümlesi yer 
almaktadır. Buradaki “nakliyat” ifadesiyle, uçakla taşınan kargo paketleri 
kastedilmek istenmiştir. Programda, yetkililer de uyuşturucu maddelere kar-
go uçaklarıyla taşınan paketlerde daha sık rastlandığını belirtmektedir. Ancak 
“taşımacılık, taşıma işleri”75 anlamındaki “nakliyat” kelimesinin bu anlamda 
kullanılmaya çalışılması açık bir çeviri hatasıdır. Bu cümledeki hata, “nakli-
yat” kelimesi yerine, anlamını kullanarak cümle yeniden kurulduğunda daha 
iyi anlaşılabilir. Bu durumda, “Polis taşımacılığın ağırlığını ölçüyor.” veya 
“Polis taşıma işlerinin ağırlığını ölçüyor.” gibi anlamsız bir ifade ortaya çıkar. 
Bu cümlenin “Polis paketin ağırlığını ölçüyor.” şeklinde düzeltilmesiyle an-
lamlı hâle geleceği açıktır.

Anlam bakımından isimlerin yanlış kullanımı konusunda “tane” kelime-
sinin kullanımıyla ilgili bir yanlışa da değinmek yerinde olacaktır. “O sene 24 
tane öğrencim vardı.”76 cümlesinden hareketle, “tane” kelimesinin insanı ni-
telemede kullanılamayacağı, bu cümledeki de dâhil olmak üzere, bu şekildeki 
kullanımın yanlış olduğu görülmektedir. Çünkü insanın bir eşya gibi sayılan 
nesneler kapsamında değerlendirilmesi doğru değildir. İnsanın saygınlığına 
istinaden “tane” kelimesinin insanı nitelerken kullanılmaması gerekir. Kal-
dı ki bu kelime kullanılmadan da kastedilen anlam ifade edilebilir. Örneğin 
“Beş tane öğrenci geldi.” yerine rahatlıkla “Beş öğrenci geldi.” denebilir. Bu 
örnekte, zorunlu bir öge olarak işlev görmeyen “tane” kelimesinin cümleden 
çıkarılması hâlinde, herhangi bir anlam kaybı olmadığı görülecektir. Bu tak-
dirde, programdaki bu cümlenin doğru çevirisi de “O sene 24 öğrencim var-
dı.” olacaktır. Aynı şekilde “52 yolcunun 37 tanesi öldü.”77 cümlesi yerine  “52 
yolcunun 37’si öldü.” ifadesinin daha uygun olacağı söylenebilir.

Çevirilerde “rüzgâr” ve “fırtına” kelimelerinin yerli yerinde kullanılma-
sına da dikkat edilmesi gerekir. “Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, 

72 Otoyol Cehennemi (Belgesel), National Geographic, 9.7.2018.
73 Türkçe Sözlük, s. 200.
74 Kolombiya Havaalanı, 3.7.2018.
75 Türkçe Sözlük, s. 1452.
76 I Survived (Belgesel-Drama), Lifetime, 19.10.2017.
77 Uçak Kazası Raporu, 24.1.2018.
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yel” “rüzgâr”78, “yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgâr” ise “fırtına”79 
olarak tanımlanır. Bu bakımdan, çok şiddetli rüzgârlardan bahsederken “fırtı-
na” terimi daha uygundur. Buna göre, “Saatte 400 km hızla rüzgâr yüzlerine 
doğru esiyordu.”80 cümlesinde, “fırtına” ifadesinin kullanılması daha doğrudur.

b) Fiiller
Hatalı çeviri nedeniyle cümlelerde anlam belirsizliğine ve bunun sonucu 

olarak da seyircilerde algı karışıklığına sebep olan kelimelerden bir diğer gru-
bu “fiiller” oluşturmaktadır.

“Bir kılış, bir durum veya oluşu, toplu bir deyimle olup biteni anlatan 
kelimeye fiil denir”81. Bir başka deyişle fiil, “gerçek veya itibari varlıklarla ni-
teliklere bağlanmak şartıyla bir eylemin gerçekleşip gerçekleşmemesiyle ilgili 
haber veya dileği”82 ifade eder.

Tespit edilen çeviri hatalarından yola çıkarak fiillerle ilgili çevirilerde ti-
tizlik gösterilmesi gereken nokta, fiili anlam bakımından “gerçek veya itibari 
varlıklarla ve niteliklerle ilişkilendirirken, mantık kurallarına ve Türkçedeki 
kullanım özelliklerine uyulması gerektiğidir.” Bundan başka, gramer bakı-
mından da fiilleri cümle içinde kullanırken, yüklem görevinde diğer ögelerle, 
özellikle de özne ile ilişkisinde Türkçe dil bilgisi kurallarına uymaya dikkat 
etmek gerekir.

Bu noktada bir başka hata sebebi ise çeviri cümlelerde çağrışım ilişkisi 
yüzünden fiillerin de karıştırıldığı durumlardır. Bu konular, yeri geldikçe ör-
nekleriyle açıklanacaktır. 

Fiillere ilişkin anlam bakımından hatalı çeviri örnekleri şöyle sıralana-
bilir: Anlam bakımından fiilin “bir kılış, bir oluş” içermesi gerektiği belir-
tilmişti. Bu oluş, bazen zaman alan bir süreç olabileceği gibi bazen de anlık 
denebilecek kısa bir süre içinde gerçekleşebilir. Kısa bir sürede gerçekleşme-
ye “binmek, inmek, girmek, çıkmak” fiilleri örnek verilebilir. “Girmek” veya 
“çıkmak” eylemi, bazı durumlarda zaman alan bir süreç içinde gerçekleşebilir 
ancak belirli durumlarda deyim yerindeyse “anlık bir oluş”tur. “Girmek” veya 
“çıkmak” eyleminin bir süreç içinde olabilmesi, girilen veya çıkılan yerin bü-
yüklüğüne ve “girmek” eylemini gerçekleştiren öznenin büyüklüğüne göre 

78 Türkçe Sözlük, s. 1667.
79 age., s. 698.
80 Uçak Kazası Raporu, 16.10.2017.
81 Banguoğlu, Tahsin, Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları, No.: 528, s. 408, 

Ankara, 1998.
82 Bilgegil, M. Kaya, Türkçe Dilbilgisi, Dergâh Yayınları, s. 260, İstanbul, 1984.
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değişebilir. Örneğin bir ordu birliği için “Binaya girmeye başladı.” denebilirse 
de tekil özne olan bir kişi için “Ahmet binaya girmeye başladı.” denilmez; 
“Ahmet binaya girdi.” denir.

Bu örnektekine benzer mantık kurallarına aykırı bir durum bir programda 
gerçekleşmiştir. Bir kişinin otomobile girmesinden söz ederken, “İçeri girme-
ye başladı.” çıkarken de “Dışarı çıkmaya başladı.”83 şeklinde hatalı bir çeviri 
cümlesi kullanılmıştır. Burada birinci olarak, Türkçede “otomobile girmek” 
ifadesi yerine “otomobile binmek” fiili kullanılır. İkinci olarak, “otomobile 
binmek” tekil şahıs için uzun süre gerektiren bir eylem değildir. Otomobile ya 
binersiniz ya da otomobilden çıkarsınız. Ancak birden fazla kişinin yer aldığı 
bir grup veya kalabalık için “Otomobile binmeye başladı.” veya “Otomobil-
den çıkmaya başladı.” ifadesi doğru olabilir. Dolayısıyla buradaki eylemden 
söz ederken kullanılan yukarıdaki hatalı ifadeler yerine, “Otomobile/Arabaya 
bindi.” veya “Otomobilden/Arabadan indi/çıktı.” şeklindeki sade cümlelerin 
daha doğru bir çeviri olduğu görülmektedir.

Amerikalı bir jimnastikçinin hayatını konu alan filmde geçen “En iyi jim-
nastikçilerin hepsini o etti.”84 cümlesinde de çevirmenin “etmek” fiilini yanlış 
kullandığı görülüyor. Bunun yerine “En iyi jimnastikçilerin hepsini o yetiştir-
di.” cümlesi daha anlamlı olacaktır.

Bu konuyla ilgili olarak, insanların ölümcül olaylardan bir yolunu bula-
rak kurtulup hayatta kalmalarını anlatan bir belgeselde geçen “Gemi yuvarla-
nıyordu.”85 cümlesi de örnek verilebilir. Bu cümledeki “yuvarlanmak” fiilinin, 
“gemi” için anlam bakımından hiç de uygun olmadığı, onun özelliklerine veya 
doğasına aykırı bir eylem olduğu görülecektir. “Kendi üzerinde dönerek ha-
reket etmek”86 anlamındaki “yuvarlanmak” ifadesi, bir gemi için uygun bir 
niteleme değildir. Bir gemi olsa olsa batar, sürüklenir veya alabora olur. Bu 
programda da geminin şiddetli dalgalar yüzünden kontrolden çıkarak batma-
ya başladığı anlatılmaktadır. Dolayısıyla bu cümledeki anlam uyumsuzluğu, 
“Gemi sürükleniyordu.”, “Gemi alabora olmuştu.” veya “Gemi batmaya baş-
lamıştı.” denilerek giderilebilir.

Bir başka programda geçen “Kadın suçlamaları düşürmek istiyordu.”87 
cümlesinde de “suçlamaları düşürmek” fiilinin anlam bakımından yanlış şe-
kilde kullanıldığı görülmektedir. Davanın tarafı olan bir kişi için “suçlamaları 

83 I Survived, 14.9.2017.
84 Parise, Vanessa (Yön.), The Simone Biles Story: Courage To Soar, Lifetime, (2018).
85 Hayatta Kaldım (Belgesel-Drama), Lifetime, 14.10.2017.
86 Türkçe Sözlük, s. 2204.
87 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki (Belgesel-Drama), IDx, 5.10.2017.
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düşürmek” mümkün değildir. Suçlamaları ancak yetkili makam sıfatıyla bir 
hâkim veya savcı düşürebilir. Burada “düşürmek” fiilini kullanmak yerine, 
“Kadın şikâyetini geri almak istiyordu.” denebilirdi.

Fiillerle ilgili olarak gözlenen çeviri hatalarına ilişkin örnekler, Tablo 
8’de yer almaktadır.

Tablo 8: Fiillerde Çeviri Hataları

KANAL PROGRAM TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

TLC İhanet 15.10.2018 kontağa 
girmek

(anahtarı) kontağa 
sokmak, kontağı 
açmak

Lifetime Cold Case Files 29.10.2017 çizelge 
kurmak

plan yapmak,
plan kurmak

TLC İhanet 15.10.2018 ortadan 
kaybetmek

ortadan kaldırmak

IDx Cinayet Beni Seçti 16.9.2017 suçunu 
bulmak

cezasını bulmak

Lifetime Downtown 
Shabby

15.10.2017 eklemek (eve) değer katmak

TLC Rüya Gibi Evler 6.11.2018 fikirlerde 
bulunmak

fikir yürütmek

Lifetime Cold Case Files 10.11.2018 rahat vermek
(rahatsız 
etmemek)

rahat bırakmak

TLC Kusursuz Cinayet 25.9.2018 kâr kazanmak para kazanmak, 
kâr etmek

Lifetime Flipping Vegas 10.11.2018 takmak (halı) döşemek

TLC Emlak Avcıları 7.12.2018 para 
kaybetmek

zarar etmek

National 
Geographic  

Uçak Kazası 
Raporu

17.9.2018 kaçmak 
(uçak)

düşmek

TLC Tam Paçayı 
Kurtarıyordum ki

3.4.2019 canını elinden 
almak

canını almak

IDhd Cinayet Beni Seçti 15.6.2019 arındırılmak 
(suçtan)

aklanmak

Lifetime The First 48 28.11.2017 bozmak ihlal etmek
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TLC Kan Bağları 9.11.2018 başa 
dönüştürmek

başa döndürmek

IDhd Ölümcül 
Hatırlayış

1.5.2019 içeri ulaşmak içeri girmek

Lifetime Maternal Instict 
(TV Filmi)

23.2.2019 fazladan polis 
eklemek

polis takviyesi 
yapmak

Amerikan Rüyası 
(Film)

2013 kiralanamaz 
(kitap)

ödünç verilemez

Serpiko (Film) 1973 transfer 
olmak (polis 
memuru)

tayin olmak

Örneğin tabloda “rahat vermek” biçiminde geçen fiil, programda “Aile-
ye rahat vermeleri gerektiğini söyledi.”88 şeklinde hatalı olarak kullanılmıştır. 
Burada yanlış hâliyle kullanılan fiil TDK Türkçe Sözlük’te “tedirgin etmek”89 
anlamında olumsuz olarak “rahat vermemek” şeklinde yer almakta, olumlu 
hâlde kullanımı bulunmamaktadır. Programda “aileyi rahatsız etmemeleri ge-
rektiği” vurgulanmak istendiği için kullanılması gereken fiil “rahat bırakmak” 
olmalıdır. Bu durumda doğru çeviri de “Aileyi rahat bırakmaları gerektiğini 
söyledi.” olacaktır.

“Almanca konuşan sesler işitiyordu.”90 cümlesinde de sıfat-fiil görevin-
de yer alan “konuşmak” fiili, “düşünceyi sözlü olarak anlatmak, bir konudan 
söz etmek, sohbet etmek, konuşma yapmak”91 anlamında insanlara özgü bir 
eylemi ifade eder. Bu cümlede anlam bakımından “ses” ile ilişkilendirilmesi 
son derece yanlış olmuştur. Cümlenin bu hâlinden yanlış şekilde “seslerin ko-
nuştuğu” anlamı çıkmaktadır. Doğru anlam için “Almanca konuşan insanların 
seslerini işitiyordu.” cümlesi kullanılabilir.

“Cinayetin yer aldığı geceyle başlayalım.”92 cümlesinde ise “yer almak” 
fiilinin hatalı bir şekilde kullanıldığı söylenebilir. Burada “cinayet” kelime-
siyle ilişkilendirilen “yer almak” fiili yerine “işlenmek” fiilinin kullanılması 
daha isabetli olacaktır. Böylece çeviri cümlesi “Cinayetin işlendiği geceyle 
başlayalım.” şeklinde düzeltilerek daha anlamlı hâle gelecektir. 

88 Cold Case Files, 10.11.2018.
89 Türkçe Sözlük, s. 1640.
90 Hitler’in Son Direnişi (Belgesel), National Geographic, 18.9.2018.
91 Türkçe Sözlük, s. 1213.
92 Güzellik Kraliçesi Cinayetleri (Belgesel-Drama), IDx, 6.10.2017.
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“Dedektif Morrissey davaya atandı.”93 ve “Cinayet için dedektif Martin 
atanmış, ben de ona atanmıştım.”94 cümlelerinde de “atanmak” fiilinin Türk-
çedeki yaygın kullanımı bakımından çeviri hatası yapıldığı söylenebilir. Türk-
çede “bir göreve getirilmek, tayin edilmek”95 anlamındaki “atanmak” fiili, as-
lında yaygın olarak “süreklilik arz eden bir makama veya göreve getirilme 
durumu” için kullanılır. Yukarıdaki cümlelerde geçen “dava, soruşturma” vb. 
görevler için Türkçede “birine bir görev vermek, vazifelendirmek”96 anlamına 
gelen “görevlendirmek” fiilinin kullanılması daha isabetli bir seçimdir. Bura-
da örnek olarak verilen cümlelerde, çevirmenin aralarında anlam yakınlığı ba-
kımından çağrışım ilişkisi bulunan bu iki kelimeyi karıştırdığı görülmektedir.

Fiillere ilişkin olarak programlarda gözlenen bir başka hata türü ise cüm-
ledeki özne-yüklem ilişkisi gramer kuralları bakımından doğru olsa da an-
lam bakımından özne ile yüklem arasında uyumsuzluğa yol açılmasıdır. Bir 
örnekle açıklayacak olursak, “Sanırım davanın üstesinden gelemedi ve kırık 
bir kalple öldü.”97 cümlesindeki gizli özne, cümlenin bu hâlinden anlaşıldığı 
kadarıyla bir hâkim veya savcı olmalıdır. Çevirmen bu cümlede “güç bir işi 
başarmak, sonuçlandırmak, başarmak, becermek”98 anlamındaki “üstesinden 
gelmek” deyimini kullanmayı tercih ettiğine göre, “bu davanın bir hâkime 
tevdi edildiği ve hâkimin, davayı sonuçlandırmayı başaramadığı için üzüntü-
sünden öldüğü” gibi bir algı oluşmaktadır. Oysa burada bahsi geçen kişi, da-
vanın mağdur tarafıdır ve dava mağduriyetini giderecek şekilde sonuçlanma-
dığı için, kahrından ölmüştür. Dolayısıyla çevirmenin cümlede kullandığı bu 
fiil, özne ile yüklem arasında anlam uyumsuzluğu doğmasına sebep olmuştur. 
Bunun önüne geçmek için, belirtilmek istenen anlama uygun bir fiilin seçil-
mesi gerekirdi. Bu duruma anlam bakımından uygun “yüreği kaldıramamak, 
dayanamamak, tahammül edememek” fiilleri vardır. Bu doğrultuda doğru çe-
viri seçenekleri, “Sanırım davayı yüreği kaldıramadı ve kırık bir kalple öldü.” 
veya “Sanırım davaya dayanamadı/tahammül edemedi ve kırık bir kalple 
öldü.” olabilir.

Çeviri cümlelerde kelimeler arasındaki çağrışım ilişkisi sebebiyle fiillerin 
de karıştırıldığı durumlara rastlanmaktadır. Bu konuda, özellikle çeviri ürünü 
olmayan metinlerde bile sıklıkla karşılaşılan bir hata olarak örnek verilebile-
cek kelime “sağlamak” fiilidir. “Bir işin olması için gerekli durumu, şartları 

93 Gerçek Kâbuslar (Belgesel-Drama), IDx, 7.10.2017.
94 Cinayet Beni Seçti (Belgesel-Drama), IDx, 28.9.2017.
95 Türkçe Sözlük, s. 140.
96 age., s. 780.
97 Cold Case Files (Belgesel-Drama), Lifetime, 18.8.2017.
98 Türkçe Sözlük, s. 2064.
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hazırlamak, temin etmek”99 anlamındaki bu kelime, yaygın olarak ancak yan-
lış bir şekilde “yol açmak, sebep olmak, neden olmak” fiillerinin yerine kulla-
nılabilmektedir. Nitekim “Bu onun birkaç gün komada kalmasını sağladı.”100 
cümlesinde bu yaygın hatanın bir örneği görülmektedir. Burada, “bu” zamiri 
ile işaret edilen şartların söz konusu kişinin komaya girmesine ve bir süre ko-
mada kalmasına yol açtığı belirtilmek istenmiştir. Dolayısıyla çevirmenin bu 
cümlede fiil olarak “yol açmak”, “neden olmak” veya “sebep olmak” kelime-
lerinden birini tercih etmesi gerekirdi. Bu durumda doğru çeviri seçenekleri, 
bu fiillerin kullanıldığı “Bu onun birkaç gün komada kalmasına sebep oldu/
neden oldu/yol açtı.” cümleleri olacaktır.

c) Sıfatlar
Türkçede bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belir-

ten kelime “sıfat” olarak adlandırılır. Sıfatlar hem bir varlığa hem de o varlığın 
bir özelliğine işaret eder. Türkçede sıfat, nitelediği kelimeden önce gelir.101 

Sıfatların kullanımı ile ilgili önemli nokta, anlam bakımından sıfatların 
nitelenen varlığa veya nesneye uygun olmasına dikkat edilmesi gerektiğidir. 
Nitelenen kelimenin özelliklerine aykırı bir sıfat kullanılmamasına itina gös-
terilmesi gerekir. Örneğin “yeşil kelime”, “akıllı ekmek”, “koyu kitap”, “ih-
tiyar bebek” vb. ifadelerde, kullanılan sıfatların anlam ve görev bakımından 
nitelenen, belirtilen isimlerle anlamsızlık derecesinde bir çelişki içinde olduğu 
çok açık bir şekilde görülmektedir.

Anlam bakımından yanlış sıfat kullanımı biçiminde nitelendirilebilecek 
bu hata türünün, programlarda iki şekilde ortaya çıktığı söylenebilir. Bunlar-
dan birincisi, sıfat görevinde kullanılan kelimenin yukarıda belirtilen örnek-
lerde olduğu gibi doğası veya özelliği gereği nitelenen kelime ile çelişki için-
de olmasıdır.

İkinci olarak, sıfatlar bazen de ifade edilmek istenen duruma uygun ol-
mayan bir şekilde kullanıldığı için, nitelenen kelime ile çelişki içinde olabil-
mektedir. Bu durumlara programlardan çeşitli örnekler vermek mümkündür.

Örneğin, “Yaşlı kızı ben öldürdüm.”102 cümlesinde, çevirmenin sıfatı ha-
talı şekilde kullandığı görülmektedir. TDK Türkçe Sözlük, “kız” için “dişi ço-
cuk”103, “yaşlı” kelimesi içinse “yaşı ilerlemiş, kocamış, ihtiyar (kimse)” ve 

99 Türkçe Sözlük, s. 1680.
100 Ailemdeki Canavar (Belgesel-Drama), Lifetime, 15.10.2017.
101 Bilgegil, age., s. 189.
102 Kayıp (Belgesel-Drama), TLC, 29.3.2018.
103 Türkçe Sözlük, s. 1175.
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“uzun yılları geride bırakmış”104 tarifini yapmaktadır. Bu durumda bir çocuk 
için “yaşlı” sıfatının kullanılmasının ne derece doğru olduğu sorgulanmalıdır. 
Dolayısıyla burada sıfat kullanmadan “Kızı ben öldürdüm.” veya yaşça bü-
yük olduğu vurgulanmak isteniyorsa da “Büyük kızı ben öldürdüm.” demek 
yeterlidir.

Yine bir belgesel programda, aralarında karşılaştırma yapılan iki gençten 
biri için “Morris benden yaşlıydı.”105 ifadesi kullanılmaktadır. “Yaşlı” kelime-
sinin yaşı ilerlemiş, kocamış, ihtiyar insanlar veya uzun yılları geride bırakmış 
varlıklar için kullanılan bir sıfat olduğu yukarıda belirtilmişti. Bu çeviri cüm-
lesinde, iki genç kişi hakkında karşılaştırma yapılırken yüklem olarak “yaşlı” 
kelimesinin kullanılması hata olarak değerlendirilmiştir. Çünkü “yaşlı” ke-
limesi, bu cümlede “Morris” adlı bir genci nitelemek için kullanılmaktadır. 
Genç bir insan için “yaşlı” sıfatının kullanılması kelimenin sözlük anlamına 
uymadığından yanlıştır. Burada, iki genç arasında karşılaştırma yapılırken 
“büyük” sıfatının kullanılması uygun olacaktır. Öyleyse “Morris benden yaş-
ça büyüktü.” şeklindeki çevirinin daha doğru olacağı söylenebilir.

Bu konuda “Jamie çok gizli bir insandı.”106 cümlesi de güzel bir örnek-
tir. “İnsan” için uygun olmayan “görünmez, belli olmaz bir durumda olan”107 
anlamındaki “gizli” sıfatı yerine, bu cümlede “gizemli, esrarengiz” sıfatı kul-
lanılmalıydı.

“Bizi bir karaya çıkardılar.”108 cümlesinde ise sayı sıfatı olarak “bir” keli-
mesinin yanlış ve gereksiz kullanıldığı görülüyor. Birinin “göl veya denizden 
karaya çıkmasını sağlamak”109 anlamındaki “karaya çıkarmak” birleşik fiili 
için sayı sıfatı kullanılması yanlıştır. Cümlede dolaylı tümleç olarak yüklemin 
bildirdiği işi yer bakımından belirten bir öge olması durumunda sayı sıfatı 
kullanılabilir, örneğin “Bizi bir adaya/limana/iskeleye çıkardılar.” cümlesinde 
olduğu gibi. Buradaki cümlede yüklem doğrudan “karaya çıkarmak” kelime-
sidir ve dolaylı tümleç bulunmamaktadır. Bu yüzden cümle “Bizi karaya çı-
kardılar.” olmalıdır.

Çeviri cümlelerde, sıfatlar ifade edilmek istenen anlama uygun olmayan 
bir şekilde kullanıldığında, nitelenen kelime ile çelişki içinde olabilmektedir. 
Bu durumlara ilişkin hatalı çeviri örnekleri aşağıdaki şekildedir:

104 Türkçe Sözlük, s. 2144.
105 Aldanış (Belgesel-Drama), IDx, 8.10.2017.
106 Mezarlık Sırları (Belgesel-Drama), IDx, 29.9.2017.
107 Türkçe Sözlük, s. 766.
108 I Survived, 9.3.2018.
109 Türkçe Sözlük, s. 1074.
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Bu konuda verilebilecek ilk örnek, “canı olan, diri, yaşayan”110 anlamın-
daki “canlı” sıfatının yanlış çeviri sonucu kullanıldığı bir cümlede yer almak-
tadır. Bu açıdan zıt anlamlısı “hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan, 
diri karşıtı”111 anlamındaki “ölü” kelimesi olan “canlı” sıfatının “hareketli, 
hayat dolu, dinamik” anlamı da vardır. 

Bir belgeselde, denizde avlanan bir kişi, yeni yakaladığı ahtapot için 
“Gördüğünüz gibi epey canlı.”112 cümlesini kullanmaktadır. Bu cümlede 
“epey canlı” ifadesinin kullanılmasının mantıksızlığı açıktır. Burada çevir-
men, “canlı” kelimesini “hareketli, hayat dolu, dinamik” değil de “yaşayan bir 
varlığı nitelemek üzere ve yaşama belirtisi” anlamında kullandığı için, hataya 
düşmüş olmaktadır. “Canlı” kelimesinin “hareketli, hayat dolu, dinamik” an-
lamında kullanılması durumunda, “epey canlı” ifadesinin doğru olduğu söy-
lenebilir: “Bodrum gece hayatı ile de epey canlı tatil yörelerimizden biridir.” 
örneğinde olduğu gibi. Belgeselde geçen “Gördüğünüz gibi epey canlı.” örne-
ğini tekrar ele alacak olursak yaşama özelliği olan bir varlık ya canlıdır ya da 
değildir, yani ölüdür. Dolayısıyla böyle durumlarda “epey canlı, kısmen canlı” 
vb. ifadelerin kullanılması yanlış olur. Cümle, sıfatın zıt anlamlısı olan “ölü” 
kelimesi ile yeniden kurulduğunda ortaya çıkan “Gördüğünüz gibi epey ölü.” 
ifadesinin anlamsızlığı da bu tezi pekiştirmektedir.

Bu konudaki bir başka örnek ise “Organik bir hayvana benziyor.”113 cüm-
lesidir.  Çevirmenin burada “organik” sıfatını hem yanlış hem de gereksiz yere 
kullandığı görülüyor. Çevirinin doğru şekli ya hiç sıfat kullanmadan anlamı 
tam olarak verebilen “Bir hayvana benziyor.” ya da “Canlı bir hayvana benzi-
yor.” cümlesi olabilir.

Avustralya’daki kamyoncuların hayat şartlarının ve karşılaştığı güçlük-
lerin ele alındığı bir belgesel programda yer alan “Dolu bir yükle gitmek is-
tiyor.”114 şeklindeki cümlede de “dolu” sıfatının niteleme görevi bakımından 
yanlış kullanıldığı görülmektedir. Çevirmen bu cümleye “boş” sıfatını, aslın-
da “kamyonu” nitelemesi gerekirken, “yük” kelimesini niteleyecek şekilde 
yanlış yerleştirmiştir. “Boş yük” ifadesinin ne kadar anlamsız olduğunu belirt-
meye bile gerek yoktur. Programda kamyon sürücüsü, en azından yakıt masra-
fını karşılayabilmek için “boş bir kamyonla” değil, yüklü şekilde, yani “dolu 
bir kamyonla” gitmek istediğini söylemektedir. Çevirmenin, “dolu” sıfatının 

110 Türkçe Sözlük, s. 350.
111 age., s. 1538.
112 Kanunsuz Ada Derlemeler (Belgesel), National Geographic, 31.8.2018.
113 Gümrük Kontrol (Belgesel), IDhd, 8.7.2019.
114 Avustralya Kamyoncuları (Belgesel), Discovery Channel, 10.1.2019.
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nitelemesi gereken kelimeyi yanlış seçmesi, cümlede anlatım bozukluğuna 
sebep olmuştur. Bunun yerine, cümlenin “Dolu bir kamyonla gitmek istiyor.” 
şeklinde düzeltilmesiyle hem sıfatın gramer kurallarına uygun şekilde kul-
lanılması sağlanacak hem de anlatım bozukluğu giderilmiş olacaktır. Ayrıca 
bu cümle için, “Yüklü bir kamyonla gitmek istiyor.” veya “Kamyonuna yük 
alarak gitmek istiyor.” gibi çeviri seçenekleri de değerlendirilebilir.

Bir programda yer alan “Ateşli bir saldırı gerçekleştiriyordu.”115 cümle-
sinde de anlam bakımından yanlış sıfat kullanımının bir örneği görilmektedir. 
Bu cümleyi sarf eden kişi, “ateşli silahla” düzenlenen bir saldırıya maruz kal-
dığını anlatmaya çalışmaktadır. O yüzden “ateşli” sıfatının “saldırı” kelimesi-
ni değil, çeviri yaparken cümlede eksik bırakılan “silah” kelimesini nitelemesi 
gerekirdi. Dolayısıyla, “patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek vb. 
silah”116 anlamındaki “ateşli silah” sıfat tamlamasının kullanılmasıyla, cümle 
anlam bakımından doğru hâle gelebilir. Bu nedenle, cümlenin doğru çevirisi-
nin “Ateşli silahla bir saldırı gerçekleştiriyordu.” olması gerekir.

Aynı şekilde, atış denemesi yapılan bir silahın çıkardığı sesi tarif etmek 
amacıyla kullanılan “Bu çok yüksek bir patlamadır.”117 cümlesinde yer alan 
“yüksek” sıfatının da nitelediği varlık olan “patlama” ile çelişki içinde olduğu 
söylenebilir. Burada “yüksek” yerine “şiddetli” sıfatının daha isabetli olacağı 
görülmektedir.

ç) Zarflar
Cümlede yer alan tüm ögelerin, gramer kurallarına olduğu kadar, mantık 

kurallarına da uygun ve anlamlı şekilde kullanılması esastır. Çeviri cümleler-
de, diğer bazı ögeler gibi zarfların da anlam bakımından yanlış kullanıldığı 
durumlar gözlenebilmektedir.

Öncelikle “zarf”ın tanımını yaparak ne olduğunu açıklamakta yarar var-
dır. Fiillerin ve sıfatların önüne gelerek anlattıkları kılış, oluş veya vasıfları 
açıklayan ya da değiştiren kelimelere “zarf” denir.118 Dolayısıyla bazı kılış ve 
oluşlar, doğası gereği veya mantık kurallarına göre bazı zarflarla nitelenemez. 
Böyle bir niteleme yapmak, anlam bakımından yanlış olur. Bu konuyu bir 
örnekle açıklamak yerinde olacaktır.

115 Hayatta Kaldım, 14.10.2017.
116 Türkçe Sözlük, s. 143.
117 Deadly Wives, 6.10.2017.
118 Banguoğlu, age., s. 371.
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Örneğin, “yaşamaz olmak, hayatı sona ermek, can vermek”119 anlamında-
ki “ölmek” fiiliyle değişik zarflar kullanarak basit birkaç cümle oluşturalım: 
“Ahmet kısmen ölmüştü.”, “Ahmet günlerce ölmüştü.” veya “Ahmet defa-
larca ölmüştü.” gibi. Bu cümlelerdeki “ölmek” fiili, kolaylıkla anlaşılacağı 
üzere, “kısmen” zarfı kullanılması gereken parça parça gerçekleşen bir oluş 
olmadığı gibi “günlerce” zarfı kullanılacak şekilde bir süreç içinde gerçek-
leşen veya “defalarca” zarfı kullanmayı gerektiren birden fazla meydana ge-
lebilecek bir “oluş” değildir. Daha açık bir ifadeyle “ölmek” fiilinin öznesi 
olan kişi veya canlı ya “ölmüştür” ya da “ölmemiştir”, kısmen, defalarca veya 
günlerce ölmesi mümkün değildir. “Kısmen, defalarca veya günlerce ölmek”, 
söz konusu fiilin doğasına aykırı olduğu gibi, mantık kuralları ile de bağdaş-
maz. Bu nedenle, gramer kuralları bakımından doğru olsa bile bu cümlelerde 
“ölmek” fiiliyle ilgili olarak “kısmen, defalarca, günlerce” zarflarının kulla-
nılması hem fiilin doğasına hem de mantık kurallarına aykırı olur. Dolayısıyla 
çeviri cümlelerde bu noktaya itina gösterilmesi gerekir.

Bu örnekler ve açıklama ışığında, “Gencecik çocuklar ölene kadar hap-
se giriyordu.”120 cümlesinde yer alan “ölene kadar” zarfının “hapse girmek” 
fiili ile birlikte kullanılmasının yanlış olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü “öle-
ne kadar”, ömür boyu devam eden bir süreyi ifade eden bir zarf olduğu için 
“girmek” fiiliyle birlikte kullanılması yanlıştır. Burada doğru çeviri cümlesi, 
sürekliliği belirtecek şekilde “Gencecik çocuklar ölene kadar hapiste kalıyor-
du.” veya “Gencecik çocuklar hapse giriyor ve ölene kadar orada kalıyordu.” 
olmalıdır.  

“Babamla annem tamamen boşanmıştı.”121 cümlesindeki “tamamen” zar-
fının da anlam bakımından “boşanmak” fiilinin doğasına ve mantık kuralla-
rına son derece aykırı olduğu görülmektedir. Evli bir çift, ya boşanmıştır ya 
da boşanmamıştır, “kısmen” veya “tamamen” boşanması mümkün değildir. 
Dolayısıyla burada zarfın hem gereksiz hem de yanlış şekilde kullanıldığı gö-
rülmektedir. Bu durumda cümle, zarf görevinde kullanılan kelime çıkarılarak 
“Babamla annem boşanmıştı.” veya “Babamla annem resmen boşanmıştı.” 
şeklinde daha anlamlı hâle gelecektir. Burada bir başka çeviri seçeneği olarak 
“Babamla annemin boşanma işlemleri resmen tamamlanmıştı.” da denebilir.

“Daha önce yakalanmış en büyük timsah.”122 cümlesi de zaman zarfının 
anlam bakımından yanlış kullanıldığı bir çeviri örneğidir. Bu cümle ile çevir-

119 Türkçe Sözlük, s. 1538.
120 Cinayet Beni Seçti, 20.7.2019.
121 Ailemdeki Canavar, 15.10.2017.
122 İnsan Yiyen Dev Timsah (Belgesel), Animal Planet, 16.9.2018.
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men, belirtilen bölgede o zamana kadar o büyüklükte bir timsah yakalanma-
dığını vurgulamak istemiştir. Ancak cümleye yanlışlıkla yerleştirdiği “daha 
önce”  ifadesi bu anlamı veremediği gibi, anlatım bozukluğuna da neden ol-
muştur. O yüzden, kaynak dildeki anlamın doğru şekilde verilebilmesi için, 
çevirinin ya yanlışlıkla konulan “daha önce” ifadesi yerine “şimdiye kadar” 
zaman zarfı kullanılarak “Şimdiye kadar yakalanan en büyük timsah.” şeklin-
de olumlu bir cümle ya da “Daha önce bu büyüklükte bir timsah yakalanma-
mıştı.” şeklinde olumsuz bir cümle olarak düzeltilmesi gerekir.

Zarflarla ilgili hatalı çeviri örnekleri Tablo 9’da yer almaktadır. 

Tablo 9: Zarflarla İlgili Hatalı Çeviri Örnekleri

KANAL PROGRAM ADI TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

Animal 
Planet

Ölümden 
Dönenler

29.7.2018 ölüymüş gibi 
(yatmak)

ölü gibi (yatmak)

IDhd Kaybolan 5.5.2019 masa altından el altından
TLC Kan Bağları 18.11.2018 Boylu boyunca 

katledilmişti.
Boylu boyunca 
yatıyordu.

IDx Angie Dodge’u 
Kim Öldürdü

12.9.2017 defalarca kez defalarca,x kez 

Lifetime Flipping Vegas 3.10.2018 en azından en az 
TLC Şeytani Üvey 

Anneler
25.3.2019 şüpheci şüpheyle 

IDhd Cinayet Beni Seçti 29.5.2019 netçe net olarak, net 
şekilde

National 
Geographic

Kimseyi Geride 
Bırakma

7.8.2018 kıpırtısız kıpırdamadan, 
kıpırtısızca, 
kıpırtısız bir 
şekilde

Animal 
Planet

İnsan Yiyen Dev 
Timsah

16.9.2018 daha önce şimdiye kadar

TLC Kusursuz Cinayet 27.11.2018 mümkün 
mertebede

mümkün mertebe

Lifetime Cold Case Files 29.10.2017 gün ışığına 
kadar

gün ışıyana kadar

IDx Unravelled 3.10.2017 en az üç ve 
daha fazla 
arabayla

arabasıyla en az 
üç kez

TLC Tam Paçayı 
Kurtarıyordum ki

8.1.2018 Yola çoktan 
koyulmuştu.

Çoktan yola 
koyulmuştu.
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IDhd Bir Katili 
Yakalamak

3.6.2019 Hiç ondan 
haber 
alamadım.

Ondan hiç haber 
alamadım.

National 
Geographic

Otoyol 
Cehennemi

31.7.2018 Yoldan hiç 
çıkmadım.

Hiç yoldan 
çıkmadım.

Discovery 
Channel

Ripley ile İster 
İnan İster İnanma

7.11.2019 Aklıma 
fazlasıyla 
yattı.

Fazlasıyla aklıma 
yattı.

“Yatağın üzerinde boylu boyunca katledilmişti.”123 cümlesinde de çe-
virmenin aynı hataya düştüğü görülüyor. Burada zarfın anlamlı bir şekilde 
kullanılabilmesi, cümlenin “Öldürülen kişi yatağın üzerinde boylu boyunca 
yatıyordu.” şeklinde düzeltilmesiyle mümkündür.

Programlarda, zarflara ilişkin karşılaşılan bir başka çeviri hatası ise çe-
virmenlerin yine çağrışım ilişkisi yüzünden zarf görevindeki kelimeleri karış-
tırmasıdır.

Belgeselin birinde, ailesiyle tartıştıktan sonra yaşadığı şehri terk eden 
bir gencin, kayıt dışı olarak çalıştığı işyerinden söz ederken “Masa altından 
ödeme alıyordum.”124 cümlesini kullandığı görülmektedir. Bu cümlede çevir-
menin, “gizlice”125 anlamına gelen “el altından” zarfını çağrışım ilişkisi ne-
deniyle karıştırdığı görülüyor. Cümlenin doğru şekli için “El altından ödeme 
alıyordum.” veya “Bana el altından ödeme yapıyorlardı.” seçenekleri değer-
lendirilmelidir.

Çeviri cümlelerde, kelimelerin aralarındaki çağrışım ilişkisi nedeniyle 
karıştırılarak yanlışlıkla “zarf” gibi kullanılmasına bir başka örnek “Alanı gün 
ışığına kadar çevrelediler.”126 cümlesidir. Bu cümlede de zarf olarak kulla-
nılması mümkün olmayan “aydınlık”127 anlamındaki “gün ışığı” kelimesinin, 
günün aydınlandığını, sabah olduğunu ifade eden ve belirli bir zaman dilimi-
ne işaret eden “gün ışımak” fiiliyle karıştırıldığı görülmektedir. Dolayısıyla 
belirli bir zaman dilimini ifade etmeyen “gün ışığı” kelimesinin zaman zarfı 
olarak kullanılması da mümkün değildir. Çevirmen, bu ifadeyi kelimelerin 
arasındaki çağrışım ilişkisi nedeniyle karıştırarak “gün ışıyana kadar” zaman 
zarfı yerine yanlışlıkla kullanmıştır. Burada doğru çeviri cümlesinin “Ala-
nı gün ışıyana kadar çevrelediler.”, “Alanı gün ışımadan önce çevrelediler.”  

123 Kan Bağları, 18.11.2018.
124 Kaybolan (Belgesel-Drama), IDhd, 5.5.2019.
125 Türkçe Sözlük, s. 620.
126 Cold Case Files, 29.10.2017.
127 Türkçe Sözlük, s. 813.
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veya Türkçenin güzelliğini yansıtan bir başka ifadeyle “Alanı gün ağarana 
kadar çevrelediler.” olması gerekirdi.

Çevirmenler bazen de “zarf” ve “sıfat” olan kelimeleri karıştırmak sure-
tiyle birbirinin yerine kullanma hatasına düşebilmektedir. Örneğin “Adamla-
rımın çöpü toplayıp atması en azından yarım günü alacak.”128 cümlesinde bu 
hataya düşüldüğü görülüyor. Burada “en azı ile, hiç olmazsa”129 anlamındaki 
“en azından” zarfının kullanılmasının anlatım bozukluğuna yol açtığı görül-
mektedir. Çevirmen, aslında bu cümlede “en az” sıfatını kullanması gerekir-
ken yanlışlık yapmıştır. Bu cümle ile konuşmacı, çöpleri temizleme çalışma-
larının “en az yarım gün süreceği” yolundaki tahminini belirtmek istemiştir. 
Dolayısıyla bu cümledeki anlatım bozukluğu, cümlenin Türkçe gramer kural-
larına uygun olarak “Adamlarımın çöpü toplayıp atması en az yarım gününü 
alacak.” şeklinde düzeltilmesiyle giderilebilir.

Yukarıdaki örneğin tersine, çeviri cümlelerde bazen de “sıfat” görevinde-
ki bir kelimenin, yanlışlıkla “zarf” yerine kullanılmaya çalışıldığı gözlenebil-
mektedir. Örneğin, “Bütün aile şüpheci karşıladı.”130 cümlesinde çevirmenin 
böyle bir hataya düştüğü görülmektedir. Bu cümlede “şüpheci” sıfatı yerine 
“şüpheyle” zarfı kullanılmalıydı.

Buna benzer şekilde, “kıpırtısı olmayan” anlamında bir sıfat olan “kı-
pırtısız” kelimesi, “Kıpırtısız yatıyordum.”131 cümlesinde görüldüğü gibi, çe-
virmen tarafından yanlışlıkla zarf görevinde kullanılmıştır. Buradaki hatanın 
giderilebilmesi için, sıfat yerine zarf kullanılarak “Kıpırtısızca yatıyordum.”, 
“Kıpırtısız bir şekilde yatıyordum.” veya “Kıpırdamadan yatıyordum.” dene-
bilirdi.

d) Kalıplaşmış İfadeler
Bir dilin grameri, kendine özgü doğru yazma, doğru telaffuz ve düzgün 

konuşma kurallarının toplamından oluşur. Her dilin kendine özgü gramer ya-
pısı, kelime özellikleri, telaffuz incelikleri ve kalıplaşmış ifadeleri bulunur. 
Diğer özellikler gibi kalıplaşmış ifadeler de her dilin kendine özgü ayırıcı 
özellikleri arasında yer alır. Bu başlık altında ele alınacağı üzere, çeviri prog-
ram metinlerinde, bu konuda da neredeyse kanıksanır hâle gelmiş derecede 
yaygın hatalar gözlenebilmektedir.

128 Flipping Vegas (Belgesel), Lifetime, 3.10.2018.
129 Türkçe Sözlük, s. 635.
130 Şeytani Üvey Anneler (Belgesel-Drama), TLC, 25.3.2019.
131 Kimseyi Geride Bırakma (Belgesel-Drama), National Geographic, 7.8.2018.
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Öncelikle kalıplaşmış ifadeler başlığı ile kastedilen olgunun, Türkçede 
yaygın şekilde kullanılan ve yedisinden yetmişine herkesin çok rahatlıkla an-
layabildiği, anlamakla kalmayıp büyük bir kolaylıkla kullandığı akıcı ve açık 
kelime grupları olduğunu belirtmekte yarar vardır.

Örneğin, film sahnelerinde de sıklıkla rastlamışızdır. Bir şüpheliyi yaka-
lamak için harekete geçen polisin, onunla karşılaştığında ilk sözü, “Kıpırda-
ma!” veya “Eller havaya!” olmaz mı? Bunu Türk halkının çocuğundan yaşlı-
sına, kadınından erkeğine bütün kesimleri bilmez mi? Böyle bir vaziyet için 
İngilizcede polisin kullandığı kalıplaşmış ifade ise “do not move”dur. Bunun 
Türkçesi, motamot çeviri ile “hareket etme” demektir. Bir belgesel programda 
buna benzer bir durum yaşanmış ve polis bir sanığı yakalamak için geldiği 
evin kapısını açan kadına, “Polis! Hareket etmeyin!”132 sözleriyle uyarıda bu-
lunmak istemiştir. O sahne için bu ifade çok eğreti ve yapay kalmaktadır. Oysa 
“hareket etmek” ifadesinin ilk ve en yaygın bilinen anlamı, “yola gitmek, yola 
çıkmak”tır. Bu ifadenin, bir seyircinin zihninde evdekilerin yola çıkmaması 
gerektiği şeklinde bir algı oluşmasına yol açması bile, çevirinin başarısına 
gölge düşürecektir. Dolayısıyla böyle bir durumda polisin, “Kıpırdamayın! 
Polis!” şeklindeki uyarı sözleri hem konuşma diline uygun hem de daha etkili, 
akıcı ve anlaşılır olmaz mıydı? Çeviri yaparken bu hususu da göz önünde bu-
lundurmaya özen göstermek ve kalıplaşmış ifadeleri motamot çeviri yaparak 
hedef dile aktarma hatasına düşmekten kaçınmak gerekir.

Örneklere devam edecek olursak, Türkçede “Şiddet olayları artmasına 
rağmen Doktor Tiller korkmayı reddediyordu.”133 cümlesinde yer alan “kork-
mayı reddetmek” şeklinde kalıplaşmış bir ifade olduğu söylenemez. Bu cüm-
ledeki anlam yükünün Türkçeye olduğu şekliyle aktarılabilmesi için, “Doktor 
Tiller, şiddet olayları artmasına rağmen yine de korkmuyordu.” demek yeter-
lidir. Cümleyi iki açıdan inceleyecek olursak, öncelikle Türkçede “korkmayı 
reddetmek” şeklinde yerleşik ve yaygın olarak kullanılan kalıplaşmış bir ifade 
bulunmamaktadır. İkinci olarak, buradaki “korkmak” fiilinin, “korku duymak, 
ürkmek, dehşete kapılmak, kaygı duymak, endişe etmek”134 anlamından ha-
reketle, kişinin iradesine bağlı bir eylem olmadığı görülmektedir. Başka bir 
ifadeyle, “Kişi ya korkuyordur ya da korkmuyordur.”; istediği zaman korkup 
istemediği bir durumda korkmamak gibi bir tercihte bulunamaz. Dolayısıyla 
kişinin, iradesine bağlı olmayan bir eylemle ilgili olarak, “ret” veya “kabul” 
şeklinde bir seçeneği de olamaz. Buradaki mantıki çözümleme bakımından da 
“korkmayı reddetmek” ifadesinin hatalı olduğu görülmektedir.   

132 Kötülük Peşinde (Belgesel-Drama), TLC, 28.2.2019.
133 Öldüren Karşılaşmalar, 7.10.2017.
134 Türkçe Sözlük, s. 1217.
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“Smith belgeyi imzalamayı reddetti.”135 cümlesi yerine de özellikle ko-
nuşma dili bağlamında, “Smith belgeyi imzalamak istemedi.” veya “Smith 
belgeyi imzalamaya yanaşmadı.” şeklindeki çeviri seçeneklerinin daha isa-
betli olduğu söylenebilir.

“Asistanlarından biri bunu görmezden gelmeyi reddetti.”136 cümlesi için 
de aynı durum geçerlidir. Türkçede “görmezden gelmeyi reddetmek” şeklinde 
yaygın şekilde kullanılan kalıplaşmış bir ifade olduğu söylenemez. Bunun ye-
rine “Asistanlarından biri bunu görmezden gelmek istemedi.” veya daha güzel 
bir Türkçe ile “Asistanlarından biri bu duruma seyirci kalmak istemedi.” bile 
denilebilir.

Genellikle motamot çeviri hatası sonucu ortaya çıkan kalıplaşmış ifade-
lerden biri de “Burası daha az pahalıdır.”137 cümlesinde yer almaktadır. Türk-
çede bu ifadenin de yaygın olarak kullanıldığı söylenemez. “Burası daha az 
pahalı.” şeklindeki, deyim yerindeyse sağ kulağı sol elle göstermek gibi bir 
şaşkınlık örneği yerine, kısa yoldan ve çok yaygın bir kullanımı olan “Burası 
daha ucuz.” cümlesinin daha sade ve anlaşılır bir çeviri olduğu açıkça görül-
mektedir. Benzer yanlışlığın, “Daha az hızlı dönünce pervaneye ne olur?”138 
cümlesinde de tekrarlandığı söylenebilir. Türkçede “daha az hızlı” şeklinde 
yaygın şekilde kullanılan kalıplaşmış bir ifade bulunmamaktadır. Bu durum, 
Türkçede “Daha yavaş dönünce pervaneye ne olur?” biçiminde ifade edilir.

Yine “Edwards’ın bu suçlara bulaşmasının büyük bir ihtimali vardı.”139 
cümlesinde kulak tırmalayan benzer bir hata gözlenmektedir. Bu ifade yerine, 
“Edwards, büyük bir ihtimalle bu suçlara bulaşmıştı.” daha doğru ve anla-
şılır bir cümle değil midir? Buna benzer bir başka yanlış çeviri cümlesi de 
“Ölmeniz iki kat daha mümkün.”140 şeklindedir. Bu ifadenin Türkçede “Ölme 
ihtimaliniz iki kat fazla.” şeklinde söylenmesi daha doğrudur.

Özellikle karşılıklı diyaloglarda kullanılan dilin gayet sade, akıcı ve an-
laşılır, aynı zamanda yapmacıklıktan da uzak olması gerekir. Çevirmenlerin 
program metni tercümesini de bu titizlik içinde yapmaları beklenir. Motamot 
çeviri yanlışlığı, kalıplaşmış ifadeler konusunda da zaman zaman etkisini 
gösterebilmektedir. Bir programda, polisin aradığı bir kişi için gönderildiği 
adreste kapıyı çaldıktan sonra açan kadına, “Cody Bowles şu anda evde mi 

135 Chandra Levy (Belgesel-Drama), IDx, 10.10.2017.
136 Unravelled (Belgesel-Drama), IDx, 3.10.2017.
137 They Took Our Child We Got Her Back (Belgesel-Drama), Lifetime, 28.10.2017.
138 Ahmak Bilimi (Magazin), National Geographic, 18.3.2019.
139 Cold Case Files, 17.2.2018.
140 İnsan Everest’e Karşı (Belgesel), Discovery Channel, 5.11.2017.
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bayan?”141 sorusunu yönelttiği görülmektedir. Böyle durumlar için “şu anda” 
ifadesinin gereksizliği ortadadır. Bunun yerine, “Cody Bowles evde mi ba-
yan?” şeklindeki sade bir cümle yeterlidir.

2. Kelimelerde Motamot Çeviri
Motamot çeviri olarak da nitelenen kelimesi kelimesine çeviride, kelime-

nin cümle içindeki görevine bakılmaksızın, sözlükteki ilk anlamına karşılık 
gelen ifade kullanılır. Programlarda gözlenen bazı motamot çeviri hatalarının, 
neredeyse kanıksanır hâle gelmiş derecede yaygın olduğu bile söylenebilir. 
Bu konudaki örnekleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

Türkçeye tercüme edilen birçok yabancı film ve programda rastlanan 
yaygın hatalardan biri, İngilizce “work for” fiilinin kelimesi kelimesine “for: 
(biri) için, work: çalışmak” diye çevrilmesidir. Bu hatalı çeviri o derece yay-
gınlaşmıştır ki söz konusu ifade artık neredeyse Türkçenin bir parçasıymış 
gibi algılanır hâle gelmiştir. Kanıksanırcasına ve sıklıkla yapılmaya devam 
eden bu hatalı çeviriler yüzünden, “FBI için çalışıyorum.”, “X şirketi için ça-
lışıyorum.” gibi ifadeler, hemen hemen bütün yabancı film veya programlar-
da yer almaktadır. “O sırada ABC için çalışıyordum.”142 veya “Rony, Rusty 
için çalışan bir inşaat ustasıydı.”143 örneklerinde olduğu gibi. Oysa Türkçede 
çalışılan kurumdan söz edilirken, “TRT’de çalışıyorum.”, “Sabancı Holding-
de çalışıyorum.” vb. denir. Dolayısıyla yukarıdaki hatalı ifadelerin doğrusu, 
“FBI’da çalışıyorum.”, “X şirketinde çalışıyorum.” veya “FBI adına çalışıyo-
rum.”, “X şirketi adına çalışıyorum.” olmalıdır. Programlardan örnek verilen 
hatalı cümleler ise “O sırada ABC Televizyonunda çalışıyordum.” ve “Rony, 
Rusty’nin yanında çalışan bir inşaat ustasıydı.” şeklinde düzeltilmelidir.

Bir başka yaygın hatanın, “I’m sorry.” ifadesinin çevirisinde gözlendiği 
söylenebilir. Yabancı film ve programlarda, bu kelimenin neredeyse sürek-
li olarak “Üzgünüm.” diye çevrildiği görülmektedir. Oysa aynı ifade, yeri-
ne göre “Çok üzüldüm.”, “Özür dilerim.”, “Pardon.”, “Kusura bakma(yın).” 
veya “Affedersiniz.” diye tercüme edilebilir. Böylece Türkçenin zenginliğinin 
yansıtılmasına da katkı sağlanmış olur. Duruma göre “Özür dilerim.” denmesi 
gereken bir yerde “Üzgünüm.” ifadesinin kullanılması, çeviri kusuru olarak 
nitelenebilir; hatta Türkçenin hakkını vermekte âciz kalmak diye de değerlen-
dirilebilir.

141 Kötülük Peşinde, 27.2.2019.
142 Chandra Levy, 10.10.2017.
143 Deadly Wives, 9.10.2017.
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Yabancı filmlerde “I’m afraid.” ifadesi de çoğunlukla “Korkarım.” diye 
tercüme edilmektedir. Hâlbuki bu İngilizce ifadenin “Maalesef.”, “Ne yazık 
ki!” şeklinde çevrilmesi de mümkündür; hatta bazen şarttır.

Neredeyse istisnasız şekilde “Umarım.” diye çevrilen “I hope.” ifadesi de 
Türkçenin zenginliğine halel getirilmeden “Beklentim odur ki …”, “… ümi-
dindeyim.”, “… ümit ediyorum.” veya yerine göre “Allah vere de”, “İnşal-
lah.” biçiminde bile tercüme edilebilir. Nitekim “Dedektiflerimden birine onu 
yakmadan önce ölü olmasını umduğunu söyledim.”144 cümlesi, “Dedektifle-
rimden birine ‘inşallah onu canlı canlı yakmamışlardır’ dedim.” veya “Dedek-
tiflerimden birine ‘Allah vere de onu canlı canlı yakmış olmayalar’ dedim.” 
şeklinde tercüme edilerek daha anlamlı hâle gelebilir.

İngilizcedeki “I think.” ifadesinin ise “Sanırım birkaç tuzak hazırlamak 
için zaman geldi.”145 ve “Sanırım davanın üstesinden gelemedi.”146 cümlele-
rinde olduğu gibi neredeyse sadece “Sanırım.” anlamıyla sınırlandırıldığı gö-
rülmektedir. Bu ifadenin çevirisinde de “Galiba”, “…nı/ni düşünüyorum.”, 
“… kanaatindeyim.” veya “Zannederim.” seçenekleri bulunmaktadır.

Bu konuda örnek verilebilecek bir başka kelime, ilk akla gelen anlamı 
“zorunluluk” olan ve Türkçeye “-meli, -malı, gerekir, zorunda, lazım” diye 
çevrilen İngilizce “must” kelimesidir. “Tahmin” anlamı da bulunan kelimenin 
hatalı çevirisine örnek, “Kızının öldürüldüğünü öğrenmesinden sonra uyudu-
ğu bir saat olmalı.”147 cümlesidir. Bu cümleden sözü edilen kişinin herhangi 
bir saatte uyuduğu anlamı çıkmaktadır. Oysa bunu aktaran kişinin tahmini, 
“kızını kaybeden bu kişinin, üzüntüsünden dolayı sadece bir saat kadar uyu-
yabilmiş olduğu” yolundadır. O zaman bu yanlış cümle yerine, durumu daha 
anlaşılır hâle getirmek için “Kızının öldürüldüğünü öğrenmesinden bu yana 
günde ancak bir saat uyuyabiliyor olmalı.” veya “Tahminimce, kızının öldü-
rüldüğünü öğrendikten sonra, günde ancak bir saat uyuyabiliyordu.” denebilir.

Türkçeye sıklıkla “hikâye” şeklinde aktarılan “story” kelimesinin de “an-
latılanlar, ifade, olanlar, olup bitenler, yaşananlar” gibi zengin çeviri seçenek-
leri bulunmaktadır. Örneğin, bir programda sanık için kullanılan “Hikâyesini 
yine değiştirmişti.”148 cümlesi, “İfadesini yine değiştirmişti.” şeklinde daha 
anlamlı olmaz mı? Bir programda, cinayet soruşturması yürüten bir dedektifin 
polis merkezindeki sanığa söylediği “Senin hikâyen böyle ama aksi yönde 

144 Kusursuz Cinayet, 30.9.2017.
145 Ed Stafford’la Kurtuluş Öyküleri (Belgesel), Discovery Channel, 21.3.2017.
146 Cold Case Files, 18.8.2017.
147 Kusursuz Cinayet, 29.9.2017.
148 Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Belgesel-Drama), IDx, 1.10.2017.



59Mustafa ERTEM

başka bilgiler de aldık.”149 cümlesinde de “hikâye” kelimesi yerine “sorgu sı-
rasında verilen bilgi”150 anlamındaki “ifade” terimini kullanmak daha uygun 
olacaktır. Yine “gelip hikâyenizi anlatmak”151 ifadesi ise “gelip yaşadıklarınızı 
anlatmak” şeklinde daha anlamlı bir çeviri hâline gelebilir.

Bir başka örnek, İngilizce “victim” kelimesidir. Neredeyse sürekli “kur-
ban” diye çevrildiği gözlenen bu kelimenin, hukuk alanında Türkçe karşılığı 
“mağdur”152 demektir. Bu kelime için Türkçede, yerine göre “kurban”, “mağ-
dur” veya maruz kalınan fiile atıfta bulunarak “hırsızlık mağduru”, “soygun 
mağduru”, “tecavüz mağduru” vb. ifadeler kullanılabilir. Örneğin, “Bu para 
tahminen kurbanlarından aldığı paraydı.”153 cümlesi yerine, -program dolan-
dırıcılıkla ilgili olduğu için- “Bu para tahminen dolandırdığı kişilerden aldığı 
paraydı.” şeklindeki bir çeviri daha isabetli olacaktır.

Bu çerçevede, İngilizcede “bir yerde yaşamak, hayatını sürdürmek, haya-
tını idame ettirmek”154 anlamına gelen “live” kelimesine de değinmek yerinde 
olacaktır. Türkçede kelimenin bu anlamdaki karşılığı olarak “oturmak, ika-
met etmek” kelimesi kullanılır. “Ankara’da oturuyoruz.” ifadesi, İngilizlerin 
“live” kelimesini “We live in Ankara.” cümlesinde kullanırken kastettiği anla-
mı taşır. Yabancı film ve programlarda bu kelimenin sürekli ve yaygın biçim-
de “yaşamak” şeklinde tercüme edilmesi, çeviri kusuru olarak nitelenebilir.

“Have” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak “sahip olmak” ifadesi de 
“mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak”155 anlamıyla Türk dilinde genel-
likle varlık belirten olumlu durumlar için kullanılır: “Adamları aracılığıyla bu 
konuda hatırı sayılır bir külliyata sahip oldu.” örneğindeki gibi. Bu sebeple, 
“Çok büyük sorunlara sahipti.”156 ve “Shelia 17 bıçak yarasına sahipti.”157 gibi 
olumsuz durumlar için, yüklem olarak “mülkiyetinde olmak, elinde bulun-
durmak” anlamındaki “sahip (olmak)” yerine, “var (olmak)” şeklindeki çeviri 
seçeneğinin tercih edilmesinin daha isabetli olacağı görülmektedir. Bu durum-
da yukarıdaki örnek cümlelerin anlamlı çevirisi için “Çok büyük sorunları 

149 Kan Bağları, 1.10.2017.
150 Doğan, D. Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, Vadi Yayınları, s. 606, Ankara, 2001.
151 Günah Şehrinde Adalet (Belgesel-Drama), IDx, 2.10.2017.
152 Atalay, Hâmit, İngilizce-Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, s. 3579, Ankara, 1999.
153 Sosyete Sırları (Belgesel-Drama), IDx, 2.10.2017.
154 Redhouse Sözlüğü (İngilizce-Türkçe), 9. Baskı, Redhouse Yayınevi, s. 617, İstanbul, 1972.
155 Türkçe Sözlük, s. 1682.
156 I Survived, 10.10.2017.
157 I Survived, 3.11.2017.
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vardı.” ve “Shelia’nın vücudunda 17 bıçak yarası vardı.” seçenekleri değer-
lendirilmelidir.

Motamot çeviri hatalarına ilişkin örnekler Tablo 10’da yer almaktadır.

Tablo 10: Motamot Çeviri Hatalarıyla İlgili Örnekler

KANAL PROGRAM 
ADI

TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

IDhd İhanet 24.5.2019 gerçek düğün 
fotoğrafı 

düğün fotoğrafı

TLC Bu Nasıl Otel 18.10.2019 otobüsün altına 
atmak (throw 
under the bus)

zor duruma 
sokmak

Lifetime Cold Case Files 14.9.2017 soğuk dava 
(cold case)

faili meçhul

TLC Tam Paçayı 
Kurtarıyordum ki

3.4.2019 anahtar delil önemli delil

IDhd Bataklık 
Cinayetleri 

28.3.2020 kum bankı 
(sandbank)

kumsal

TLC Şeytani Üvey 
Anneler

4.3.2019 fabrikasyon bir 
savunma

uydurma/sahte 
bir savunma

IDhd Cinayet Nedeni 16.12.2019 haber konferansı
(news 
conference)

basın toplantısı

TLC İhanet 25.10.2018 metin mesajı 
(text message)

mesaj

Lifetime Hoarders 10.8.2018 kraliçe 
boyutundaki 
yatak 
(queen size bed) 

çift kişilik 
yatak

National 
Geographic

Uçak Kazası 
Raporu

2.10.2017 buzlanma karşıtı buzlanma 
önleyici

IDhd Güneyin Sıcak 
Cinayetleri 

27.10.2019 yanlış ağaca 
havlamak  (bark 
up the wrong 
tree)

yanlış kapı 
çalmak

TLC Şipşak İhanet 28.10.2018 gerçek hayat 
cinayeti 

cinayet

IDx Mezarlık Sırları 22.9.2017 ölüm araması ölüm ihbarı
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National 
Geographic

Uçak Kazası 
Raporu

16.3.2019 anomali
(anomaly)

aksaklık, 
arıza

TLC Cicel Otel’de 
Dehşet

16.8.2018 viral olmak genel ağda 
(internette) 
hızla yayılmak

Hayat Avcısı 
(Film)

2012 askerî subay
(military officer)

subay, 
askerî görevli, 
askerî personel, 
ordu mensubu

“Burada, Ohio’da çözülmemiş çokça soğuk dava var.”158 cümlesinde de 
çevirmen motamot tercüme hatasına düşmüştür. Kaynak dildeki İngilizce 
“cold case” ifadesi, Türkçede “faili meçhul”159 anlamına gelmesine rağmen 
her bir kelimenin “cold: soğuk”, “case: dava” biçiminde motamot tercüme 
edilmesi, bu hatalı çeviri cümlesinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Bir başka programda yer alan “Central America Countries” şeklindeki İn-
gilizce ifade, motamot çeviri yanlışlığına düşülerek “Merkez Amerika ülkele-
ri”160 diye tercüme edilmiştir. Oysa Türkçede, Amerika’nın kuzeyi ile güneyi 
arasında yer alan coğrafi bölge için “Orta Amerika” terimi kullanılır; dolayı-
sıyla bu ifade için de “Orta Amerika ülkeleri” denmesi gerekir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, motamot çeviri hataları kalıplaşmış ifade-
ler konusunda da zaman zaman etkisini gösterebilmektedir; “Burası daha az 
pahalıdır.”161 cümlesinde olduğu gibi. Buradaki “daha az pahalı” ifadesinin, 
motamot çeviri hatası olduğu görülüyor. Türkçede bu şekildeki kalıplaşmış 
bir ifadenin yaygın olarak kullanıldığı söylenemez. “Burası daha az pahalı.” 
ifadesi, deyim yerindeyse sağ kulağı sol elle göstermek gibidir. Bunun yerine, 
yaygın bir kullanımı olan “Burası daha ucuz.” cümlesinin, daha sade ve an-
laşılır olduğu açıkça görülmektedir. Benzer yanlışlığın “Daha az hızlı dönün-
ce pervaneye ne olur?”162 cümlesinde de tekrarlandığı söylenebilir. Türkçede 
“daha az hızlı” şeklinde yaygın olarak kullanılan bir ifade bulunmamaktadır. 
Buradaki yanlış ifade yerine, Türkçede “Daha yavaş dönünce pervaneye ne 
olur?” denir.

158 Cold Case Files, 14.9.2017.
159 https://www.seslisozluk.net/cold%20case-nedir-ne-demek/(E.T. 6.11.2019). 
160 Mezarlık Sırları, 6.10.2017.
161 They Took Our Child We Got Her Back, 28.10.2017.
162 Ahmak Bilimi, 18.3.2019.

https://www.seslisozluk.net/cold%20case-nedir-ne-demek/(E.T.%206.11.2019
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Yine bir belgeselde, özgün dildeki “news conference” ifadesi “news: 
haber”, “conference: konferans” diye kelimesi kelimesine yanlışlıkla “haber 
konferansı”163 şeklinde tercüme edilmiştir. Oysa bu ifadenin Türkçe karşılığı 
olarak dilimize yerleşen “basın toplantısı” yaygın şekilde kullanılmaktadır. 
Nitekim TDK sözlüklerinde de “haber konferansı” ifadesinin yer almadığını 
belirtmek gerekir.

Motamot çeviri bağlamında, Türkçede olmamasına rağmen, kurallara ay-
kırı şekilde çoğul eki kullanılmasından kaynaklanan çeviri hatasına da değin-
mek yerinde olacaktır. İngilizcede birden fazla somut varlıktan söz ederken, 
belirtilen nesne çoğul eki alır. Örneğin “elma” İngilizcede “apple” demektir. 
Bir İngiliz “bir elma” derken, bu kelimeyi yalın hâliyle “an apple” diye kulla-
nır. Ancak birden fazla elma için, İngilizcede kelimeye çoğul anlamı veren bir 
ek (yerine göre “-s” veya “-es” eki) getirilmesi gerekir. Örneğin Türkçedeki 
“beş elma” ifadesini İngilizler “five apples” (five 5 demektir) şeklinde söy-
ler. Yani “elma” kelimesini çoğul hâliyle kullanması gerektiği için, “apple” 
kelimesine, İngilizcede çoğul anlamı veren “-s” eki getirir. Bu durumda “five 
apples” ifadesinin kelimesi kelimesine çevirisi “beş elmalar” olur. Ancak 
Türkçede birden fazla somut varlıktan söz ederken, sayı sıfatıyla belirtilen 
nesneler, yalın hâliyle ifade edilir; çoğul eki almazlar. Dolayısıyla bu ifade, 
kelimesi kelimesine “beş elmalar” diye değil, Türkçedeki doğru hâliyle “beş 
elma” diye tercüme edilmelidir.

Bununla birlikte, bazen çevirmenlerin buna benzer ifadeleri, yanlışlık-
la kelimesi kelimesine tercüme ettiği gözlenmektedir. Örneğin “Uçuş ekibi, 
uçaklarını ve 40 yolcularını kurtarabilir miydi?”164 soru cümlesinin İngilizce 
metninde geçen “40 passengers” ifadesi, motamot tercüme edilecek olursa, 
“40 yolcular” demektir. Ancak bu ifade Türkçe dil bilgisi kurallarına göre, 
çoğul eki almadan “40 yolcu” şeklinde söylenir. Bu durumda buradaki doğru 
çeviri cümlesi, “Uçuş ekibi uçağı ve 40 yolcusunu/yolcuyu kurtarabilir miy-
di?” veya “Uçuş ekibi uçağı ve yolcuları kurtarabilir miydi?” olacaktır.

Motamot çevirilerde yapılan yanlışlıklardan bir grubu da sayı sıfatlarıyla 
ilgili ifadeler oluşturmaktadır. Bu noktada, Türkçede olmayan ancak motamot 
çeviri hatası sonucu türetilen bazı yapay ifadelerin dilimize yerleştirilmeye 
çalışıldığı gözlenmektedir.

İkinci Dünya Savaşı’nın ele alındığı bir belgeselde, “On milyonlarca 
asker ve masum sivil öldürüldü.”165 ifadesi geçmektedir. Buradaki “on mil-

163 Cinayet Nedeni (Belgesel-Drama), IDhd, 16.12.2019.
164 Uçak Kazası Raporu, 17.9.2018.
165 Nazilerin Karanlık Dünyası (Belgesel), National Geographic, 18.2.2019.
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yonlarca” ifadesinin, motamot çevrildiği zaman Türkçe on(binlerce/ milyon-
larca/milyarlarca) anlamına gelen, İngilizcedeki “tens of (thousands/millions/ 
billions) of (something)”166 şeklindeki kelime grubunun hatalı çevirisinden 
kaynaklanan yapay bir ifade olduğu görülmektedir. Oysa bu cümledeki sa-
yıyı ifade etmek için, Türkçede “on milyonlarca” değil sadece “milyonlarca” 
kelimesi kullanılır. Kaldı ki referans olarak esas alınan TDK sözlüklerinde de 
“on milyonlarca” diye bir kelime bulunmamaktadır. Dolayısıyla burada doğ-
ru ve anlamlı bir çeviri için, “Milyonlarca asker ve masum sivil öldürüldü.” 
denmesi yeterlidir.

Programlarda geçen ifadeleri mevcut duruma uyarlamadan olduğu gibi 
tercüme etmek de motamot çeviri hatası sayılır. Daha önce başka bir başlık 
altında incelendiği gibi, polisin bir şüpheliyi ararken gittiği adreste kapıyı 
açan kadına söylediği “Cody Bowles şu anda evde mi bayan?”167 cümlesinde, 
motamot tercüme nedeniyle gereksiz yer alan “şu anda” ifadesi cümlenin akı-
cılığını bozmaktadır. Türkçede bu durumda “Cody Bowles evde mi bayan?” 
soru cümlesiyle yetinilir.

3. Çağrışım İlişkisi Bulunan Kelimelerin Karıştırılması
Çağrışım, bir kelimenin çeşitli açılardan başka kelimelerle kurduğu bağ-

lantıları ifade eder. “Bir kelimenin anlam, şekil ve ses yakınlığı yoluyla baş-
ka kelimelerle kurduğu bağlantılar” olarak tanımlanan çağrışım için birbirini 
çağrıştıran “ağaç, kıraç, tokaç; gelen, gören, bilen; ağırbaşlılık, ciddiyet, cid-
dilik, resmîlik, oturaklılık vb. kelimeler örnek verilebilir.168 

Çağrışım ilişkisi kavramı ise “Kelimelerin ses ve şekil yapıları, çekim-
leri, aynı kökten gelen türevleri ile anlam ve kavram yakınlığı bakımından 
bağlı oldukları çağrışım ilişkileridir. Buna göre, “yazdırma” kelimesinin ses 
yapısı bakımından “kazdırma, azdırma”; şekil yapısı bakımından “kaldırma, 
yardırma, durdurma”; aynı kökten gelen çekim ve türevleri bakımından “yaz-
dırmak, yazdıracak, yazdırdı”; anlam ve kavram yakınlığı bakımından “kay-
detme, kaydettirme, dikte ettirme” kelimeleri ile çağrışım ilişkileri vardır.”169

Çevirmenler için yanılma sebebi olabilen kelimeler arasındaki bu iliş-
ki, hatalı çevirilere kapı aralayabilmektedir. Aynı kökten türeme, ses ve şekil 

166 https://www.seslisozluk.net/tens-of-thousands-nedir-ne-demek/(E.T. 18.10.2019).
167 Kötülük Peşinde, 27.2.2019.
168 Korkmaz, Zeynep, Gramer Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, 575, s. 36, 

Ankara, 1992.
169 Korkmaz, age., s. 36.

https://www.seslisozluk.net/tens-of-thousands-nedir-ne-demek/(E.T.%2018.10.2019


64 Türkçenin Ekranla İmtihanı

veya anlam ve kavram yakınlığı bakımından çağrışım ilişkisi olan kelimeler, 
çeviri sürecinde karıştırılarak birbirinin yerine kullanılabilmektedir.

Literatürde çeviride hata ölçütü olarak yer alan sebeplerden buna en ya-
kını, Fransızcada “faux amis” biçiminde ifadesini bulan “yalancı eş değerler” 
veya “sözde eş değerler” olarak tanımlanan terimdir. Yalancı eş değer kav-
ramı, dil biliminde “farklı dillerdeki yazım veya söyleyiş bakımından aynı 
veya çok benzer olmasına rağmen anlamları farklı olan kelimeler” için kulla-
nılmaktadır.170 Bu kavram, Amerikan Çevirmenler Derneğinin sınıflandırma-
sında da yer almaktadır. Ancak Derneğin değerlendirmesinde sadece eş sesli 
veya “şekil bakımından” benzerlik gösteren kelimelerin karıştırılması olarak 
tanımlanan yalancı eş değerler, “diller arası” kapsamda ele alınmaktadır.171 Bu 
çalışma kapsamındaki tespit edilen hatalar ise “dil içi” bağlamda olup çağrı-
şım ilişkisi de sadece “şekil” ile sınırlı değildir. Aynı kökten türeme, ses veya 
anlam ve kavram yakınlığı gibi özellikler de çağrışım ilişkisi çerçevesinde 
değerlendirilmiştir.

Çalışmada elde edilen bulgulara göre, programlarda tespit edilen beş çe-
viri hatasından birinin, çağrışım ilişkisi içinde bulunan kelimelerin karıştırıl-
ması sebebiyle ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Tablo 6’da da görüldüğü gibi, 
tespit edilen toplam 760 hatadan 147’sinin sebebi, kelimelerin çağrışım ilişki-
si yüzünden karıştırılmasıdır. Bu değer, toplam çeviri hatalarının %19,34’ünü 
oluşturmaktadır.

Programlarda anlatım bozukluğuna, anlam kaymalarına veya anlamsız-
lığa sebep olan bu durum, seyircilerde algı karışıklığına yol açabilmektedir. 
Çağrışım ilişkisi yüzünden, örneğin “kavram”172 anlamındaki “mefhum” yeri-
ne “gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan”173 
anlamına gelen “mevhum” kelimesi kullanılabilmektedir. Çevirmenler,  yine 
aynı sebeple “miadını doldurmak” deyimi yerine “miladını doldurmak”174 
ifadesini kullanma hatasına düşebilmektedir. Çağrışım ilişkisi sebebiyle ka-
rıştırılan kelimeler, teknik bir terim veya hukuki bir kavram olabildiği gibi, 
deyimlerin içindeki kelimelerin de bu nedenle karıştırıldığı ve deyim diye su-
nulmaya çalışılan hatalı ifadelerin ortaya çıktığı gözlenebilmektedir. 

170 Yurtbaşı, Metin, “Türkçenin ‘Yalancı Eş Değerleri’ (Faux Amis)”, Akademik Sosyal Araş-
tırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 80, s. 386-406, Ekim 2018.

171 American Translators Association,  Explanation of Error Categories-Version 2017, https://
www.atanet.org/certification/aboutexams_error.php, (E.T. 5.10.2020). 

172 Türkçe Sözlük, s. 1361.
173 age., s. 1383.
174 Outback Nation, 15.9.2018.
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Çağrışım ilişkisi bulunan kelimelerin karıştırılması, kullanılan hata-
lı kelimelerin yakın anlam taşıması sebebiyle, kimi zaman büyük bir anlam 
karışıklığına neden olmadan izleyicide kaynak dildeki anlama yakın bir algı 
oluşmasını sağlayabilmektedir: “Yavaş çekim/ağır çekim, yemek zinciri/besin 
zinciri, şans/fırsat, post/deri, olumsuz/aleyhinde” örneklerinde olduğu gibi.

Kelimelerin çağrışım ilişkisi yüzünden karıştırılması, kimi zaman da 
“vaiz/vaaz, atlamak/atlatmak, çıkartma/çıkarma, yüklenici/yükleyici, gösteri/
gösterge” örneklerinde olduğu gibi, derin anlam kaymalarına ve izleyicide ta-
mamen yanlış bir algı oluşmasına yol açabilmektedir. 

Programlarda gözlenen bu tür çeviri hataları, alt başlıklar hâlinde ve ör-
nekleriyle birlikte ayrıntılı olarak ele alınacaktır 

Çağrışım ilişkisi bulunan kelimelerin karıştırılmasına ilişkin çeviri hata-
larından bazı örnekler, Tablo 11’de yer almaktadır.

Tablo 11: Çağrışım İlişkisi İçindeki Kelimelerin Karıştırılmasıyla İlgili 
Çeviri Hatalarından Örnekler

KANAL PROGRAM TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

National 
Geographic

Kolombiya 
Havaalanı

5.7.2018 teftiş (bavul) kontrol, 
arama

TLC Rüya Gibi Evler 9.1.2020 güverte (ev) veranda
National 
Geographic

Nazilerin Karanlık 
Dünyası

18.9.2018 vücut (bulunan 
ölü için)

ceset

Lifetime I Survived 25.10.2017 çatı (araba) tavan 
Nat Geo 
People

Bir Şefin Hikâyesi 11.2.2018 repertuvar 
(yemek)

menü 

National 
Geographic

7. Kıta Antarktika 28.12.2017 yemek zinciri besin zinciri

National 
Geographic

Kâbusa Dönen 
Yolculuklar

12.11.2019 mahkûm 
(gerillaların 
kaçırdığı kişi)

esir,
tutsak

Discovery 
Channel

Tayland Kurtarma 
Operasyonu

21.7.2018 şans çare, seçenek,
olasılık

National 
Geographic

Göklerin 
Kahramanları

21.12.2017 çıkartma 
(askerî)

çıkarma 

Discovery 
Channel

Çifte Kurtuluş 3.6.2018 tahta odun,
yakacak
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National 
Geographic

Kolombiya 
Havaalanı

6.7.2018 duvar (valiz) kenar

IDx Kusursuz Cinayet 29.9.2017 şans fırsat
National 
Geographic

Kolombiya

Havaalanı

15.1.2018 protokol prosedür

TLC Kusursuz Cinayet 16.9.2018 kahvaltı kahvaltılık
National 
Geographic

Otoyol Cehennemi 9.7.2018 barikat bariyer

TLC Emlak Avcıları 10.2.2019 tatilevi yazlık
National 
Geographic

Kâbusa Dönen 
Yolculuklar

12.1.2018 oda (cezaevi) koğuş

IDhd Makul Şüphe 1.6.2019 mevhum mefhum
Lifetime I Survived 19.10.2017 yavaş çekim ağır çekim
TLC Emlak Avcıları 16.2.2019 mesken bölge meskûn bölge
Discovery 
Channel

Alaska’yı Mesken 
Tuttuk 

7.11.2019 ev (hayvan) yuva

National 
Geographic

Otoyol Cehennemi 2.7.2018 yüklenici yükleyici

Lifetime Downtown Shabby 7.10.2017 tutacak kulp 
Hayat Avcısı (Film) 2012 barınak 

(yetimler için)
barınmaevi

a) İsimler
Çağrışım ilişkisi bulunan kelimelerin karıştırılması sonucu hatalı çeviriye 

yol açan kelimeler arasında önemli bir grubu “isimler” oluşturmaktadır. Bu 
konudaki hatalı çeviri örnekleri şu şekilde sıralanabilir:

Anlamca hiçbir yakınlığı olmamasına rağmen, şekil açısından çağrışım 
ilişkisi içindeki iki kelimenin karıştırıldığı ilginç bir örnek şöyledir: Başka bir 
başlık altında da örnek verildiği gibi, bir belgesel programda, uzun bir süredir 
kullanılan ancak bahçe düzenleme çalışmaları çerçevesinde yıkılmasına karar 
verilen sera için şu cümle kullanılmaktadır: “Uzun süredir ordaydı ve mila-
dını doldurmuştu.”175 Burada çevirmenin Arapçadan Türkçeye geçmiş ancak 
sıklıkla kullanılmayan eski bir kelime olan “bir şeyin yapılması için tanınan 
süre”176 anlamındaki “miat” ile özel olarak “Hz. İsa’nın doğduğu gün” için 

175 Outback Nation, 15.9.2018.
176 Türkçe Sözlük, s. 1392.
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kullanılan ancak “herhangi bir olayın başlangıcı”177 anlamı da olan “milat” 
kelimesini karıştırdığı görülüyor. Çeviri hatası sonucu ortaya çıkan “Miladını 
doldurmuştu.”, anlamsız bir kelime grubu olmuştur. Cümlenin bu karışıklığı 
ortadan kaldıran doğru ve anlamlı çevirisi, “Uzun süredir ordaydı ve artık 
miadını doldurmuştu.” olmalıdır.

Antika bir beyzbol sopasını satmak isteyen kişiye dükkân sahibinin “Bu 
tarz hatıratların çok fazla sahteleri üretilebiliyor.”178 karşılığını verdiği prog-
ramda da çevirmenin aynı hataya düştüğü görülüyor. Çevirmen çağrışım iliş-
kisi yüzünden, üstelik yanlış bir yaklaşımla “birinden kalan hatıra” olarak 
düşündüğü antika beyzbol sopası için, “anılar”179 anlamındaki “hatırat” keli-
mesini kullanmayı seçmiştir. Buradaki bir başka yanlışlık, çoğul anlamlı bir 
kelime olan “hatırat” için, “hatıratların” şeklinde yeniden çoğul eki kullanıl-
mış olmasıdır. Oysa burada, “Bu tarz antika eserlerin/eşyaların sahteleri çok 
fazla üretilebiliyor.” denmesi gerekirdi.

Aralarındaki çağrışım ilişkisi nedeniyle en çok karıştırılan kelimelerin de 
“şans” kelimesiyle bu bakımdan ilişkili kelimeler olduğu söylenebilir:

Türkçedeki “kader, talih, kısmet, fırsat, müsait, seçenek, çare, ihtimal, 
olasılık” vb. kelimelerin arasında anlam farklılıkları bulunmakta ve bu keli-
melerin hepsinin de değişik durum ve anlamları ifade etmek için kullanılması 
gerekmektedir. Ancak çevirmenlerin, bu kelimeler yerine, anlam yakınlığı ba-
kımından çağrışım ilişkisi nedeniyle “şans” deyip geçiverdiği gözlenmektedir 
daha önce de örnek verilen “Sekiz çocuk ve antrenörlerinin 24 saat beklemek-
ten başka şansları yoktu.”180 cümlesinde olduğu gibi. Burada doğru çeviri “Se-
kiz çocuk ve antrenörlerinin 24 saat beklemekten başka çareleri/seçenekleri 
yoktu.” olmalıydı.

Aynı programdan alıntılanan “…yakalanma şansınızı artırır.” ifadesinde 
de çevirmenin “şans” kelimesini bu kez “ihtimal/olasılık” kelimesiyle karış-
tırdığı görülmektedir. Oysa burada “…yakalanma ihtimalinizi/olasılığınızı 
artırır.” denmeliydi. “Şansınız olduğunda beni ararsanız sevinirim.”181 cümle-
sinde de çevirmenin “Fırsatınız olduğunda/müsait olduğunuzda beni ararsanız 
sevinirim.” doğru çeviri cümlesinde yer alan “fırsat” veya “müsait” ile “şans” 
kelimesini karıştırdığı görülüyor. Kelimeler arasındaki çağrışım ilişkisi nede-

177 Türkçe Sözlük, s. 1395.
178 Pawn Stars (Belgesel), Lifetime, 29.3.2019.
179 Türkçe Sözlük, s. 857.
180 Tayland Kurtarma Operasyonu, 21.7.2018.
181 Kusursuz Cinayet, 29.9.2017.
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niyle yapılan bu tür çeviri hataları, bu cümlelerde olduğu gibi, anlam kayma-
larına yol açabilmektedir.

Çağrışım ilişkisi nedeniyle “mahkûm” ile “esir” ve “tutsak” kelimeleri 
de karıştırılabilmektedir. Bir belgesel programda çevirmen, gerillaların elinde 
tutsak bulunan kişiler için “Tüm mahkûmlar avluya gelsin, çabuk!”182 cüm-
lesinde görüldüğü üzere “mahkûm” kelimesini kullanmıştır. Aynı kelime, bir 
başka belgeselde de savaşta düşmanın eline geçen bir pilot için “Mahkûmken 
eve dönmenin nasıl olacağını düşünürdüm.”183 şeklinde yer almıştır. Bu iki 
cümlede, “mahkûm” yerine “esir” veya “tutsak” kelimesinin kullanılması ge-
rektiği açıktır.

“Çıkartma gemisi vardı.”184 cümlesinde de çevirmenin yine çağrışım iliş-
kisinden dolayı “çıkartma” kelimesini yanlış şekilde kullandığı görülüyor. 
“Çıkartma” kelimesi, “özel olarak hazırlanıp bir yere yapıştırılan zamklı de-
sen, resim veya yazı”185 anlamına gelir. Burada sözü edilen ve kullanılması 
gereken ifade ise “düşman kıyılarına gemi, bot vb. deniz ulaşım araçlarından 
asker indirme, asker çıkarma”186 anlamında kullanılan askerî bir terim olan 
“çıkarma” kelimesidir. Dolayısıyla cümleye yanlışlıkla konulan kelimenin 
“çıkarma” terimi ile değiştirilmesi gerekir. 

“Yardımcı pilot irtifa bildirisi yapmıyor.”187 cümlesinde de çevirmenin, 
aralarındaki çağrışım ilişkisinden dolayı, “bildiri” ile “bildirim” kelimesini 
karıştırdığı görülmektedir. “Bildiri” “ilgililere duyurmak için yazılan yazı, 
tebliğ, deklarasyon” veya “bilimsel bir konuyu ele alan yazı, tebliğ”188, “bildi-
rim” kelimesi ise “bildirme işi”189 anlamına gelmektedir. Bu cümledeki hata-
nın düzeltilebilmesi için ya “bildirisi” yerine “bildirimi” kelimesi kullanılmalı 
ya da cümle “Yardımcı pilot uçağın irtifası konusunda bilgi vermiyor.” biçi-
minde değiştirilmelidir.

Çağrışım ilişkisi nedeniyle karıştırılan isimlerle ilgili hatalı çeviri örnek-
leri Tablo 12’de yer almaktadır.

182 Kâbusa Dönen Yolculuklar (Belgesel-Drama), National Geographic, 12.11.2019.
183 Kimseyi Geride Bırakma, 13.8.2018.
184 II. Dünya Savaşı: Sualtı Cehennemi, 29.10.2018.
185 Türkçe Sözlük, s. 423.
186 age., s. 423.
187 Uçak Kazası Raporu, 8.10.2017.
188 Türkçe Sözlük, s. 265.
189 age., s. 265.



69Mustafa ERTEM

Tablo 12: Çağrışım İlişkisi Nedeniyle Karıştırılan İsimler

KANAL PROGRAM TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

Nat Geo 
Wild

Leopar Kayaları 19.1.2019 kürk (canlı hayvan 
için)

deri

IDhd Şeytani Kız 
Kardeşler

5.11.2019 beden (öldürülen 
kadın için)

ceset

National 
Geographic

İkinci Dünya 
Savaşı: Sualtı 
Cehennemi

9.10.2018 bilim (elde edilen 
bir bilgi için)

bilgi

Lifetime I Survived 25.10.2017 çatı (araba için) tavan 
IDx Güzellik Kraliçesi 

Cinayetleri
13.10.2017 gösteri gösterge

Discovery 
Channel

Uyumsuzlar 
Garajı 

28.5.2018 mağaza (araba 
tamir dükkânı)

atölye,
tamirhane

IDx Kusursuz
Cinayet

29.9.2017 şans fırsat

National 
Geographic

Kolombiya 
Havaalanı

15.1.2018 protokol prosedür

IDhd Burnumuzun 
Dibindeki Kâbus

12.1.2020 mezarlık 
(bir ölüye ait)

mezar 

Nat Geo 
People

Bir Şefin Hikâyesi 11.2.2018 repertuvar 
(yemek için)

menü 

Lifetime Outback Nation 15.9.2018 milat miat
National 
Geographic

Kimseyi Geride 
Bırakma 

13.8.2018 mahkûm 
(savaşta düşman 
eline geçen pilot)

esir,
tutsak

Discovery 
Channel

Tayland 
Kurtarma 
Operasyonu

21.7.2018 şans çare/seçenek

IDhd Tamron Hall ile 
Cinayet

1.3.2020 mahkeme odası mahkeme 
salonu

Discovery 
Channel

Çifte Kurtuluş 3.6.2018 tahta odun, 
yakacak

National 
Geographic

Kolombiya 
Havaalanı

6.7.2018 duvar (valiz) kenar

TLC Kusursuz Cinayet 16.9.2018 kahvaltı (almak) kahvaltılık 
almak
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National 
Geographic

Otoyol 
Cehennemi

9.7.2018 barikat bariyer

TLC Emlak Avcıları 10.2.2019 tatilevi yazlık
National 
Geographic

Kâbusa Dönen 
Yolculuklar

12.1.2018 oda (cezaevi için) koğuş

Animal 
Planet

Kuzey Amerika 10.2.2018 çocuk (keçi) yavru

Bir filmde de anlam yakınlığı bakımından çağrışım ilişkisi bulunan “cep-
hane” ile “fişek” kelimesi karıştırılarak “aydınlatma fişeği” terimi yerine “ay-
dınlatma cephanesi”190 ifadesi kullanılmıştır.

“Her zürafa doğuştan benzersiz bir post desenine sahiptir.”191 cümlesinde 
de canlı hayvanlar için kullanılmayan “post” ifadesi, çağrışım ilişkisinden do-
layı yanlışlıkla “deri” kelimesi yerine kullanılmıştır. “Tüylü hayvan derisi”192 
anlamına gelen “post” kelimesi, genellikle canlı hayvandan çıkarılmış olan 
“deri” için kullanılır. “İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla 
kaplı örtü, cilt, ten”193 anlamındaki kelime ise “deri” olarak adlandırılır. Do-
layısıyla burada canlı hayvanlardan bahsedildiği için, doğru çeviri cümlesi-
nin “Her zürafa doğuştan benzersiz bir deri desenine sahiptir.” olması gerekir. 
Buna benzer bir hata, “Kürkü hâlâ üzerinde olan bir keçi kemiği ilgilerini çe-
kiyor.”194 cümlesinde yer almaktadır. Burada da “deri” yerine, “bazı hayvan-
ların, giyecek yapmak için işlenmiş postu”195 anlamındaki “kürk” kelimesi, 
çeviri cümlesinde hatalı şekilde yer almıştır. 

Yine bir programda yeni aldığı ikinci el arabayı denemek için yolda giden 
sürücü, “Bir deliğe geldiğinde araç ses yapıyor.”196 ifadesini kullanmaktadır. 
Burada “arabanın tekerinin yoldaki çukurlara denk geldiğinde ses yaptığı” 
anlatılmak istenmiştir. İngilizcedeki “hole” kelimesinin “delik” anlamı da ol-
masına rağmen, Türkçede yoldaki bu tür eksiklikler için “delik” değil “çukur” 
kelimesi kullanılır. Dolayısıyla çevirinin doğru hâli, “Bir çukura geldiğinde 
araçtan ses çıkıyor.” olmalıdır.   

190 Fickman, Andy (Yön.), Sakar Koruma 2, 2015.
191 Kritik Görev: Zürafalar (Belgesel), Nat Geo Wild, 21.6.2018.
192 Türkçe Sözlük, s. 1621.
193 age., s. 505.
194 Leopar Kayaları, 19.1.2019.
195 Türkçe Sözlük, s. 1286.
196 Tamirat-Tadilat, 26.6.2018.
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Kara yolu ile seyahat etmiş olanlar, özellikle köprü, uçurum vb. tehlikeli 
yerlerde, kenarda yola paralel döşenmiş metrelerce uzunluktaki metal korku-
lukları fark etmiştir. Çoğunlukla çelikten veya betondan yapılmış bu oto kor-
kuluklar, trafik kazalarında araçları mümkün olduğunca yolda tutarak can ve 
mal güvenliğini en üst seviyede sağlamayı amaçlayan güvenlik sistemleridir. 
Bunlara genellikle tehlikeli bir engel bulunan veya korunmaya değer bir bölge 
olan yerlerde rastlanır. Tehlikeli bölgelerde otoyol boyunca araçların yoldan 
çıkarak uçuruma yuvarlanmasını engellemek amacıyla kenar kısımlara kuru-
lan bu korkuluklara “bariyer” denir. Bir programda bu kelime yerine araların-
daki çağrışım ilişkisi yüzünden yanlışlıkla “barikat” ifadesi kullanılmıştır.197 
Oysa “barikat” ifadesi, “bir yolu veya geçidi kapamak için her türlü araçtan 
yararlanılarak yapılan engel”198 anlamına gelmektedir.

“Bu olayda bir infazın tüm gösterileri vardı.”199 cümlesinde de çevirmen, 
“bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun, nümayiş, şarkı, dans vb. 
eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov”200 anlamlarına gelen “gösteri” ke-
limesini, “bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret”201 anlamındaki 
“gösterge” ile karıştırmıştır.

Çevirilerde çağrışım ilişkisi bulunan “rüzgâr” ve “fırtına” kelimelerinin 
de yerinde kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir. Çok şiddetli rüzgârlardan 
bahsederken “fırtına” terimi daha uygundur. Buna göre, “Saatte 400 km hızla 
rüzgâr yüzlerine doğru esiyordu.”202 cümlesinde, “rüzgâr” yerine “fırtına” ifa-
desinin kullanılmasının daha isabetli olacağı söylenebilir.

Bu konudaki son örnek, hava yolu firmalarının faaliyetlerinin ele alındığı 
bir belgeselde Avustralya’ya gitmek için kalkışa hazırlanan uçaktaki çalışma-
lara ilişkin olarak kullanılan “Uçuşun 14 saat sürecek en büyük bacağı için 
hazır.”203 cümlesinde yer almaktadır. Burada çevirmenin, çağrışım ilişkisi se-
bebiyle “basamak”204 anlamındaki “ayak” yerine, yanlışlıkla “bacak” kelime-
sini koyduğu görülüyor. Oysa doğru çeviri cümlesi “Uçuşun 14 saat sürecek 
en büyük ayağı için hazır.” olmalıdır.

197 Otoyol Cehennemi, 9.7.2018.
198 Türkçe Sözlük, s. 201.
199 Güzellik Kraliçesi Cinayetleri, 13.10.2017.
200 Türkçe Sözlük, s. 784.
201 age., s. 784.
202 Uçak Kazası Raporu, 16.10.2017.
203 Perde Arkası (Belgesel), Nat Geo People, 3.11.2019.
204 Türkçe Sözlük, s. 151. 



72 Türkçenin Ekranla İmtihanı

b) Fiiller
Çağrışım ilişkisi bulunan kelimelerin karıştırılması sonucu hatalı çeviriye 

sebep olan kelimelerden bir grubu da “fiiller” oluşturmaktadır. Bu konuda 
tespit edilen hatalı çeviri örnekleri ise şunlardır:

Bir programdaki “Ama bu cezayı atlayacağım, bunu biliyorum.”205 cüm-
lesinde çevirmen, “yüksek bir yerden alçak bir yere, ayaküstü gelecek bir 
biçimde kendini bırakmak”206 anlamındaki “atlamak” ile “kötü bir durumu 
geçiştirmek, savmak”207 anlamına gelen “atlatmak” fiilini karıştırmıştır. Çe-
viride bir harfin bile ne derece anlam karışıklığına yol açabileceğini gösteren 
ilginç bir örnek olan bu cümle, “Ama bu cezayı atlatacağım, bunu biliyorum.” 
şeklinde düzeltilmelidir.

Bir belgeselde de cinayet suçlaması üzerine, yapılan yargılama sonunda 
az ceza alan bir şahıs için “Ucuz yırttı diyebiliriz.”208 ifadesi kullanılmıştır. Bu 
cümlede, Türkçede “zor veya tehlikeli durumdan az zararla sıyrılmak”209 an-
lamındaki “ucuz atlatmak veya “ucuz kurtulmak” fiili varken, çağrışım ilişki-
si yüzünden “ucuz yırtmak” fiilinin yapay bir şekilde türetildiği söylenebilir. 
Mecazi olarak “bir işi yapmaktan kurtulmak”210 anlamında “yırtmak” fiilinin 
tek başına kullanılmasının yanı sıra, bu cümlenin doğru çevirisi için, “Ucuz 
kurtuldu diyebiliriz.” veya “Ucuz atlattı diyebiliriz.” seçenekleri değerlendi-
rilebilir.

Genel ağ (internet) alanındaki gelişmeler ve denetim sorunlarının ele 
alındığı bir belgeselde, “Zor olanın insanları denetmek olduğunu biliyor-
duk.”211 cümlesi kullanılmıştır. Burada çevirmen, çağrışım ilişkisi yüzünden, 
“denemesini sağlamak”212 anlamındaki “denetmek” fiili ile “bir işin doğru ve 
usulüne uygun şekilde yapılıp yapılmadığını incelemek, kontrol etmek”213 an-
lamına gelen “denetlemek” fiillerini karıştırmıştır. Bu cümlede, zor olan şeyin 
insanları “denetlemek” olduğu vurgulanmak istenmektedir.

Çağrışım ilişkisi nedeniyle fiillerin karıştırıldığı hatalı çeviri örnekleri, 
Tablo 13’te yer almaktadır.

205 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 2.10.2017.
206 Türkçe Sözlük, s. 145.
207 age., s. 145.
208 Mezarlık Sırları, 14.3.2019.
209 Türkçe Sözlük, s. 2025.
210 age., s. 2184.
211 İnternetin 50 Senesi, 9.3.2019.
212 Türkçe Sözlük, s. 496.
213 age., s. 496.
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Tablo 13: Çağrışım İlişkisi Nedeniyle Karıştırılan Fiiller

KANAL PROGRAM TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

Lifetime Vanished with 
Beth Holloway

11.12.2017 panik olmak paniklemek

National 
Geographic

Nazilerin 
Karanlık Dünyası

18.9.2018 batın (denize) 
(emir kipi)

dalın (dalmak)

TLC Kan Bağları 14.9.2018 sıkıştırmak 
(adım)

sıklaştırmak

Lifetime Zombie House 
Flipping

20.1.2019 (her yere) 
bakınmak

her yere bakmak

Animal 
Planet

Yaban 
Yakınlaşmalar

23.6.2018 rehine almak rehin almak

IDx Tam Paçayı 
Kurtarıyordum ki 

8.10.2017 tazelenmek ferahlamak

National 
Geographic

Diktatörün 
Kuralları

5.10.2018 duraksamak 
(kısa bir süre 
durmak)

duraklamak

IDx Tam Paçayı 
Kurtarıyordum ki 

2.10.2017 atlamak (kötü 
bir durumu 
geçiştirmek, 
savmak)

atlatmak

Discovery 
Channel

Yabanda 
Yaşamak

24.6.2019 elemek (süt) süzmek

National 
Geographic

Uçak Kazası 
Raporu

17.9.2018 kaçmak (uçak) düşmek,
dalmak

TLC 1980’ler: En 
Ölümcül On Yıl

7.11.2018 canına 
dokunmak

kanına dokunmak

Lifetime Deadly Wives 10.10.2017 düğümlenmek 
(mide)

kramp girmek

Discovery 
Channel

Çocuktan Erkeğe 28.1.2018 öldürmek 
(eti yenen 
hayvan için)

kesmek

Lifetime Outback Nation 26.1.2019 ekmek (bitki) dikmek
TLC Mezarlık Sırları 14.3.2019 ucuz yırtmak ucuz atlatmak, 

ucuz kurtulmak
Lifetime Flipping Vegas 9.9.2018 markete koymak piyasaya sürmek
TLC Gelin Katili 20.11.2018 soğumak 

(kızgınlığın 
geçmesi)

sakinleşmek, 
sinirleri yatışmak

National 
Geographic

Peru Havaalanı 25.6.2018 poşete 
kapatmak

poşetlemek
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Tablodaki örneklerden “bakınmak” fiili, evlerde yapılan tadilat işleri ko-
nulu bir belgeselde yer alan cümlede geçmektedir. “Bu ahşaptan bulabilmek 
için her yere bakındık.”214 cümlesinde, çevirmenin “bakmak” fiilini “aramak, 
yoklamak” anlamıyla kullanması gerekirdi. Bu cümlede “çevreye göz gezdir-
mek”215 anlamı taşıyan “bakınmak” fiilinin “her yere” tümleciyle birlikte kul-
lanılmasının, kaynak dildeki anlamı verme bağlamında olmasa da Türkçenin 
güzelliğini yansıtmada yetersiz kaldığı söylenebilir.

1980’li yıllardaki İran-Irak savaşını konu alan bir belgeselde geçen “İşgal 
kısa sürede duraksayıp kanlı bir yıpratma savaşına dönüştü.”216 cümlesinde de 
“işgalin bir süre durduğunu” belirtmek üzere “kısa bir süre için durmak”217 
anlamındaki “duraklamak” fiili kullanılmalıydı. Ancak çevirmen bunun ye-
rine, çağrışım ilişkisi yüzünden yanlışlıkla “tereddüt etmek”218 anlamındaki 
“duraksamak” fiilini kullanmıştır.

Buzlu yolda ilerlerken kayarak yoldan çıkan aracın sürücüsünün kul-
landığı “Ama bu sefer yol benim tarafımda değildi.”219 cümlesinde de hata-
lı çeviri sonucu, seyircilerde algı karışıklığına, hatta anlam belirsizliğine yol 
açan bir durum ortaya çıkmıştır. İlk anda anlam belirsizliği olan bu cümle, 
seyircilerin zihninde, sanki “söz konusu kişinin yanında bir yol yokmuş” gibi 
bir anlam belirmesine de neden olabilecektir. Oysa kişi, burada yolun kendi 
lehine olmadığını ve bu yüzden “aracının kayarak yoldan çıkması” gibi olum-
suz bir durum yaşadığını anlatmak istemiştir. Burada çevirmenin, çağrışım 
ilişkisinden dolayı “birinin yanlısı olmak, birini tutmak, birinin tarafını tut-
mak”220 anlamındaki “-den yana olmak” veya “-den yana çıkmak” kelimesini 
karıştırdığı gözlenmektedir. Seyircilere durumu açıkça ifade edebilen doğru 
çeviri cümlesi, “Ama bu sefer yol benden yana değildi.” olmalıdır.

Benzer şekilde, bir başka programda da aynı hataya düşüldüğü gözlen-
miştir. Programda soğuk ve karlı havanın binadaki yenileme çalışmalarını 
olumsuz etkilediğini belirtmek için, “Hava da hiç yanımızda değil.”221 cümlesi 
kullanılmıştır. Burada doğru ifadenin “Hava da hiç bizden yana değil.” olması 
gerekir.

214 Zombie House Flipping, 20.1.2019.
215 Türkçe Sözlük, s. 186.
216 Diktatörün Kuralları (Belgesel), National Geographic, 5.10.2018.
217 Türkçe Sözlük, s. 576.
218 age., s. 576.
219 Otoyol Cehennemi, 6.9.2018.
220 Türkçe Sözlük, s. 2120.
221 Flip This House (Belgesel), Lifetime, 27.10.2018.
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Çağrışım ilişkisi nedeniyle yapılan bu hata, “ekmek” ve “dikmek” fiilleri 
bakımından neredeyse kanıksanır hâle gelmiş gibidir. İki fiilin de birbirinin 
yerine rahatlıkla kullanılabildiği gözlenmektedir. Oysa “ekmek” fiili “bir bit-
kiyi üretmek için toprağa tohum atma veya gömme”222 eylemini, “dikmek” fi-
ili ise “yetiştirmek için bir bitkiyi toprağa yerleştirme”223 eylemini ifade eder. 
Görüldüğü gibi iki fiil arasında belirgin bir fark bulunmaktadır. Birisinde or-
tada bitki değil sadece tohum var ve bu tohumlar tamamen toprağın altına gö-
mülerek eylem gerçekleştiriliyor. Ötekinde ise eldeki bitkiyi, kökü tamamen 
toprağın içine gömüp yeşil kısmı yüzeyde kalacak şekilde toprağa yerleştirme 
eylemi söz konusudur. Dolayısıyla söz konusu fiilleri kullanırken bu ayrıma 
dikkat edilmelidir.

Bu durumda, yukarıdaki açıklamaya göre, bir programda elinde çiçek fi-
desi olan bir kişiye hitaben söylenen “O zaman hepsini ek.”224 cümlesinin ha-
talı bir çeviri olduğu görülmektedir. Bu ifade, çiçek tohumu için kullanılması 
hâlinde doğru kabul edilebilir. Fakat programdaki adamın elinde “tohum” de-
ğil “fide” olduğu için, çevirinin “O zaman hepsini dik.” olması gerekirdi.

Kaynak dildeki anlam yükünün hedef dile tam olarak aktarılabilmesi için 
çevirmenlerin hedef dilin kültürünü de çok iyi bilmelerinin bir zorunluluk ol-
duğu belirtilmişti. Türk kültüründe eti yenmek üzere “hayvanın başını göv-
desinden ayırmak, boğazlamak”225 işlemi, “kesmek” fiiliyle ifade edilir. Bu 
amaçla “koyun kesmek, kuzu kesmek, kurban kesmek, tavuk kesmek vb.” 
ifadeler kullanılır. Bu durumda, etinden yemek yapmak için bir tavuğu kes-
mekten bahsederken “tavuğu öldürmek”226 ifadesini kullanan ve “hayvanı 
kesmesi” demesi gereken bir yerde, cümleyi “En sevdiği hayvanı öldürmesi 
gerekiyor.”227 şeklinde tercüme eden çevirmenlerin, Türk kültürü konusundaki 
bilgi yeterliliği sorgulanabilir. 

c) Sıfatlar
Çevirmenlerin aynı kökten türeme, ses ve şekil veya anlam ve kavram ya-

kınlığı bakımından çağrışım ilişkisi sebebiyle tercüme sırasında karıştırabil-
diği kelime gruplarından biri de sıfatlardır, örneğin “Para konusunda oldukça 

222 Türkçe Sözlük, s. 611.
223 age., s. 525.
224 Outback Nation, 26.1.2019.
225 Türkçe Sözlük, s. 1146.
226 Almendras, Alejandro Fernández (Yön.), Öksüz (Huacho), Jirafa, Arte France Cinéma-C-

harivari Films, 2009.
227 Çocuktan Erkeğe (Belgesel), Discovery Channel, 28.1.2018.
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tutucuydu.”228 cümlesinde olduğu gibi. Burada, ikisi de “tutmak” kökünden 
türemiş ancak anlam bakımından birbiriyle ilişkisi olmayan iki kelime (“tutu-
cu” ile “tutumlu”), çevirmen tarafından karıştırılmıştır. Programda sözü edi-
len kişinin “tutumlu biri” olduğu belirtilmek istenirken, “aşırı harcamalardan 
kaçınan, idareli”229 anlamındaki “tutumlu” sıfatı yerine, “mevcut toplumsal 
düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden olduğu gibi korumak isteyen 
(kimse), muhafazakâr”230 anlamına gelen “tutucu” sıfatı kullanılmıştır. Burada 
doğru çevirinin “Oldukça tutumlu biriydi.” olması gerekir.

Bir başka programda da zararlı böcek barındırmayan kuş yuvaları için, 
çeviri hatası yapılarak “Her biri böcekten muaf ve üremeye hazır.”231 cümlesi 
kullanılmıştır. Bu cümlede yer alan “muaf” kelimesi, “ayrı tutulmuş, ayrıcalık 
tanınmış”232 anlamına gelen bir sıfattır. Dolayısıyla cümlede hatalı şekilde yer 
alan “muaf” yerine “arınmış, arındırılmış” sıfatları kullanılmalıydı.

Çağrışım ilişkisi içindeki sıfatların karıştırıldığı çeviri hatalarıyla ilgili 
örnekler, Tablo 14’te yer almaktadır. 

Tablo 14: Çağrışım İlişkisi Nedeniyle Karıştırılan Sıfatlar

KANAL PROGRAM TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

IDhd Cinayet Beni 
Seçti

14.11.2019 büyük (adam) iri yapılı, 
iri kıyım, 
iri yarı, cüsseli

TLC Emlak Avcıları 16.2.2019 mesken (yer) meskûn 

IDx Ölümcül 
Karşılaşmalar

30.9.2017 mıknatıs cazip, çekici

Lifetime I Survived 19.10.2017 yavaş çekim ağır çekim

IDhd Cinayet Beni 
Seçti

15.6.2019 burnu 
yukarıda

burnu havada

Nat Geo 
Wild

Verimsiz 
Topraklar

19.1.2019 muaf arınmış,  
arındırılmış

IDhd Kan Bağları 23.6.2019 beş kuruşsuz beş parasız

228 Şeytani Kız Kardeşler (Belgesel-Drama), TLC, 24.12.2018.
229 Türkçe Sözlük, s. 2014.
230 age., s. 2013.
231 Verimsiz Topraklar (Belgesel), Nat Geo Wild, 19.1.2019.
232 Türkçe Sözlük, s. 1410.
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Lifetime Killer Kids 13.12.2018 soğuk kalpli taş (katı) kalpli, 
taş (katı) yürekli

IDx Mezarlık Sırları 29.9.2017 gizli (insan) gizemli, 
esrarengiz

National 
Geographic

80’ler ve 90’lar 22.11.2019 taze gerginlik yeni gerginlik

IDhd Yalanlar Zinciri 28.9.2019 içine kapalı  içine kapanık
TLC Dev Yaşamlar 9.7.2019 kendine 

güvenli
kendinden emin

IDhd Burnumuzun 
Dibindeki Kâbus 

9.8.2019 aşikâr (tanıdık 
biri için)  

aşina

National 
Geographic

II. Dünya Savaşı: 
Sualtı Cehennemi

19.10.2018 minyatür 
dalgalar

küçük dalgalar

IDx Kusursuz Cinayet 5.10.2017 olumsuz 
(bulgu)

aleyhinde (delil)

Lifetime Cold Case Files 10.10.2017 kanla kaplı üstü başı kan 
içinde

IDhd Kaybolan 5.5.2019 dışarı dönük dışa dönük
TLC Şeytani Kız 

Kardeşler
24.12.2018 tutucu tutumlu

IDhd Villalar ve 
Cinayetler

1.5.2019 mutlu memnun

Ergen bir çocuğun babasından ilk kez tokat yemesi üzerine tepki olarak 
söylediği “Babam hiçbir zaman şiddetli bir insan olmamıştı.”233 cümlesi, bu 
konuda verilebilecek bir başka örnektir. Burada “etkisi çok olan, zorlu, hızlı, 
aşırı” gibi anlamları olan “şiddetli” sıfatının, çağrışım ilişkisi yüzünden “şid-
dete başvuran, şiddet taraftarı” ifadesi yerine yanlışlıkla kullanıldığı görül-
mektedir.

Çevirmenlerin çağrışım ilişkisi sebebiyle sıfatları karıştırması, cümle-
lerde kaynak dile göre anlam kaymasına da sebep olabilmektedir. Örneğin, 
zengin bir ailenin villada kalan yaşlı anneye hizmet etmesi için tuttuğu bakıcı 
hakkında kullanılan “Craftlar da ondan mutlu gibi görünüyordu.”234 cümlesin-
de, Craft ailesinin bakıcıdan duyduğu memnuniyet ifade edilmek istenmiştir. 
Ancak burada çevirmen, aralarındaki çağrışım ilişkisi sebebiyle “mutlu” ve 
“memnun” sıfatlarını karıştırdığı için, cümlenin kaynak dildekine göre farklı 
bir anlam kazanmasına yol açmıştır. Çünkü cümlenin yanlış tercüme edilen bu 

233 Şeytani Üvey Anneler, 25.3.2019.
234 Villalar ve Cinayetler (Belgesel-Drama), IDhd, 1.5.2019.
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hâli, “Craftların sözü edilen şahıstan daha mutlu olduğu” gibi bir anlam yük-
lenmiştir. Kaynak dildeki anlamın doğru olarak ifade edilebilmesi için, cümle-
nin “mutlu” yerine “memnun” sıfatı kullanılarak “Craftlar da ondan memnun 
gibi görünüyordu.” şeklinde düzeltilmesi gerekir.

4. Yanlış Kelime Seçilmesi
Çevirmenlerin kaynak dildeki kelimelerin Türkçede karşıladığı anlamı 

çok iyi bilmeleri gerekir. Bir çevirmenin bu konuda yetkin olmaması duru-
munda, kurduğu cümlelerde vermeye çalıştığı mesaj ile cümlenin çağrıştırdığı 
anlam farklı olur. Bu nedenle çevirmenlerin tercüme yaparken, kaynak dildeki 
anlamı tam ve eksiksiz şekilde ifade eden Türkçe kelimeleri kullanması şarttır. 
Aksi takdirde programı izleyen seyirciler, çeviri cümlelerini sağlıklı biçimde 
algılayamaz, hatta tersine yanlış anlayabilir.

Anlamlı ve doğru bir cümlede, hiçbir şekilde yanlış veya gereksiz keli-
me bulunmaz. Yanlış veya gereksiz kelimenin yer aldığı bir cümlede anlatım 
veya anlam bozukluğu var demektir. Çeviri program metinlerinde kelime dü-
zeyinde gözlenen hatalardan biri de “anlatılmak istenen durumu ifade etmede 
yanlış kelimenin seçilmesi” şeklindedir. Bu durum seçilen kelimenin anlam 
yükünün, programdaki sahneyi tarif etmede başarısız kalması biçiminde de 
ifade edilebilir. Öyle ki bazı durumlarda seçilen hatalı kelime, cümlede anlam 
karışıklığına veya seyircide yanlış anlamaya bile yol açabilmekte veya mev-
cut durumun layıkıyla ve tastamam ifade edilmesine imkân vermemektedir.

Programlarda çevirmenlerin kaynak dildekine göre tam zıt anlama gele-
cek bir kelimeyi kullandığı tercüme örnekleri bile görülebilmektedir. Bu tür 
cümlelerin derin anlam kaymalarına sebep olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Yanlış kelime seçilmesi ile ilgili hatalı çeviri örnekleri Tablo 15’te yer 
almaktadır.

Tablo 15: Yanlış Kelime Seçilmesi ile İlgili Çeviri Hataları

KANAL PROGRAM TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

National 
Geographic

Uçak Kazası 
Raporu

12.12.2019 uçuşun 
kayboluşu

uçağın 
kayboluşu

Discovery 
Channel

Ed Stafford’la 
Kurtuluş Öyküleri

21.3.2017 ceset (ölü 
hayvan için)

hayvan leşi, 
hayvan ölüsü

National 
Geographic

1989: Modern 
Dünyayı 
Şekillendiren 
Sene 1

14.3.2019 işlenen saldırı düzenlenen 
saldırı
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TLC Mezarlık Sırları 18.3.2019 sanığın plakası aracın plakası
Lifetime Pawn Stars 3.2.2018 sırığın sonu sırığın ucu
IDx Cinayet Beni 

Seçti
16.9.2017 suç ceza

National 
Geographic

Kâbusa Dönen 
Yolculuklar

30.8.2019 hücre 
(120 kişilik)

koğuş

IDx Öldüren 
Karşılaşmalar

7.10.2017 vaiz vaaz

TLC Kan Bağları 18.11.2018 borç alacak
Lifetime Deadly Wives 13.10.2017 apartman binası bina,

apartman
TLC Köpeklerin 

Bilinmeyen 
Hikâyesi

16.2.2019 yaban boğaları yaban öküzleri

Lifetime Killer Kids 13.12.2018 suç ceza
IDx Sosyete Sırları 5.10.2017 hayatıyla tehdit 

etmek
öldürmekle 
tehdit etmek

National 
Geographic

Otoyol 
Cehennemi 

2.7.2018 yüklenici yükleyici

TLC Gelin Katili 20.11.2018 soğumak 
(insan)

sakinleşmek

IDhd Sarsılan Güven 27.11.2019 4 yıl önce
(4 years later)

4 yıl sonra

Lifetime Outback Nation 15.9.2018 miladını 
doldurmak

miadını 
doldurmak

IDhd Villalar ve 
Cinayetler

1.5.2019 vâris (miras 
bırakılan)

muris (miras 
bırakan)

IDhd Sarsılan Güven 11.12.2019 iki sene sonra 
(two years 
earlier)

iki sene önce

Örneğin “Steve birdenbire çok hastalandı.”235 cümlesini duyan bir seyir-
ci, ilk anda Steve’in yatak döşek hasta olduğunu sanacaktır. Ancak, bu cüm-
leyle “polisin cinayet işlemekle suçladığı kişinin, bu suçlamaya verdiği ani 
tepki” dile getirilmek istenmiştir. Bu noktada çevirmenin cümlede yer alan 
“Çok hastalandı.” ifadesini yanlış seçtiği görülmektedir. Çünkü Türkçede ani-
den kötü bir haber alan kişi ya “fenalaşır” veyahut “bayılacak gibi olur” yani 
“hastalanmaz”. Dolayısıyla burada seyircilerin gerçek izlenimi tam anlamıy-

235 Cold Case Files, 18.8.2017.
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la edinmesini sağlayabilmek için doğru çeviri, “Steve birden bayılacak gibi 
oldu.” veya “Steve birdenbire fenalaştı.” olmalıdır.

Hapishaneden kaçan bir mahkûmun başından geçen olayları ele alan bel-
geselde, “Karanlık bizim yararımıza olacaktı.”236 cümlesi geçmektedir. Bu-
rada çevirmenin Türkçedeki “bir kimsenin iyiliğine yardım eder olmak”237 
anlamındaki “lehine olmak” fiili yerine, TDK Güncel Türkçe Sözlük’te yer al-
mayan yapay bir çeviri ürünü “yararına olmak” ifadesini seçtiği söylenebilir. 
Dolayısıyla “Karanlık bizim lehimize olacaktı.” şeklindeki bir çevirinin daha 
doğru ve anlamlı olacağı görülmektedir.

Aynı programdaki “Ölümle bile sonuçlanacağını çok iyi biliyordu.”238 
cümlesinde de yapılan hareketin ardından aslında “farklı sonuçlarla karşıla-
şılabileceği, bunlardan birinin de ölüm olabileceği” anlatılmaya çalışılırken 
yanlış kelime seçildiği görülmektedir. Bu cümle, yapılan hatanın sonuçların-
dan birinin de “ölüm” olabileceğini ifade etmeyi amaçlamaktadır. Ancak yan-
lış şekilde “sonuçlanacağını” ifadesini tercih eden çevirmen, “başka seçenek-
lerin de olduğu” gerçeğini göz ardı etmiş olmaktadır. Bu cümlede verilmek 
istenen anlamı tam olarak ifade edebilmek için, değişik seçeneklerden birini 
belirten “olasılık” işlevini içeren yeterlilik fiili “-ebilmek” kullanılmalıdır. Bu 
durumda cümle “Ölümle bile sonuçlanabileceğini çok iyi biliyordu.” şeklinde 
düzeltilerek daha anlamlı hâle gelebilir.

“Sayısız defa vurmaya devam ediyor.”239 cümlesinde de “sayısız defa” 
yerine, “defalarca” veya “durmaksızın” kelimesi daha doğrudur. Bu durumda, 
“Defalarca vurmaya devam ediyor.” veya “Durmaksızın vurmaya devam edi-
yor.” şeklindeki daha isabetli çeviri cümleleri ortaya çıkacaktır.

Yine bir programda, anlam karışıklığına yol açacak şekilde “kazaya git-
mek” ifadesinin yanlışlıkla seçildiği bir cümle görülmektedir. “Yerde kazaya 
giden kimse yoktu.”240 cümlesini duyan seyircilerin zihninde, “kazayı duyup 
da oraya giden kimse yokmuş” gibi bir anlam belirecektir. Oysa programda 
bu cümleyle bir otoyolun yakınına düşen uçağın, yerde kimsenin ölümüne yol 
açmadığı anlatılmak istenmiştir. Bu durumda doğru çeviri seçenekleri, “Yerde 
kaza yüzünden ölen kimse yoktu.”, “Uçağın düşmesi, yerde kimsenin ölümü-
ne yol açmadı.” veya “Uçağın düştüğü yerde kimse kazaya kurban gitmedi.” 
olabilir.

236 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 5.10.2017.
237 Türkçe Sözlük, s. 1303.
238 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 5.10.2017.
239 Mezarlık Sırları, 6.10.2017.
240 Uçak Kazası Raporu, 18.8.2017.
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“Onun ayak adımlarını duydum.”241 cümlesinde de çevirmenin “ayak ses-
lerini” demesi gerekirken, bunun yerine yanlış bir kelime seçtiği görülüyor. 

Yanlış kelime seçilmesine bir başka örnek, “Bu hesap 5 dolarlık bir ya-
tırımla açılmıştı.”242 cümlesidir. Çevirmen burada “(para) yatırmak” yerine, 
yanlış şekilde “parayı, gelir getirici, taşınır veya taşınmaz bir mala yatırma, 
millî ekonominin veya bir ticaret kuruluşunun üretim ve hizmet gücünü ar-
tırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılan yeni eklemeler”243 anlamındaki 
ekonomi terimi “yatırım” kelimesini seçmiştir. Oysa doğru çeviri için “Bu 
hesap 5 dolar yatırarak açılmıştı.” demeliydi. 

“Hastanenin başka bir kanadına geçti.”244 cümlesinde de çevirmenin “ka-
nat” kelimesini yanlış seçtiği görülüyor. Bunun yerine “bölüm”, “servis” veya 
“kısım” kelimeleri tercih edilebilirdi.

5. Gereksiz Kelime Kullanılması
Türkçede doğru cümle, anlatılmak istenen düşünceyi veya verilmek is-

tenen mesajı en sade ve anlaşılır hâliyle verebilen cümledir. Gereksiz kelime 
kullanımı bu ilkeye aykırıdır. Bir duygu ve düşüncenin gerektiği kadar kelime 
kullanılarak anlatılması gerekir. Bir başka deyişle, cümlede gereksiz kelime-
lere yer verilmemelidir.

Herhangi bir kelimenin çıkarılması durumunda, cümlenin anlamında da-
ralma, değişme veya anlam karışıklığı olmuyorsa o kelime cümlede gereksiz 
yere kullanılmıştır. Anlamlı ve doğru kurulmuş bir cümlede gereksiz kelime 
yer almaz; gereksiz kelime bulunan her cümlede anlatım bozukluğu vardır. 

Cümlelerde gereksiz kelime kullanımını üç alt başlık hâlinde incelemek 
mümkündür. Bunlardan biri, eş anlamlı veya yakın anlamda kelimelerin aynı 
cümlede tekrarlanmasıdır. Çeviri program metinlerinde gereksiz yere kelime 
kullanılması, anlamca birbirini kapsayan veya anlamca çelişen kelimelerin bir 
arada kullanması şeklinde de görülmektedir.

a) Eş Anlamlı Kelime Tekrarı
Çeviri metinlerde gözlenen kelime hatalarından biri, eş anlamlı kelime-

lerin aynı cümlede tekrarlanmasıdır. Bu durum açık bir çeviri hatası olarak 

241 Mansfield’da Cinayet (Belgesel-Drama), IDhd, 23.5.2019.
242 Deadly Wives, 12.10.2017.
243 Türkçe Sözlük, s. 2146.
244 Büyük İhanet (Belgesel-Drama), TLC, 14.12.2018.
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nitelenmelidir. Ancak yakın anlamda olmakla birlikte, cümlede gereksiz yere 
kelime tekrarlandığı durumlar da gözlenebilmektedir.

“Kızımın sahil kıyısından iki günden önce dönmeyeceğini biliyordum, 
tatildeydi.”245 cümlesinde, eş anlamlı iki kelimenin (“sahil” ve “kıyı”) yanlış 
şekilde tekrarlandığı görülüyor. Bu cümlede doğru ifade, “deniz kıyısından” 
hatta “deniz kıyısında yaptığı tatilden” olmalıdır. Dolayısıyla doğru çeviri se-
çenekleri “Kızımın deniz kıyısından iki günden önce dönmeyeceğini biliyor-
dum, tatildeydi.” veya “Kızımın deniz kıyısında yaptığı tatilden iki günden 
önce dönmeyeceğini biliyordum.” olabilir.  

“Sürekli her zaman böyle şeyler yapıyordu.”246 cümlesinde de “kesinti-
siz olarak süren devamlı, daimi”247 anlamına gelen “sürekli” kelimesiyle, eş 
anlamlısı “ara vermeden, sürekli, daima, sık sık”248 anlamındaki “her zaman” 
zarflarının gereksiz yere tekrarlandığı görülüyor. Çevirinin doğru şekli için bu 
kelimelerden sadece birinin kullanılması yeterlidir.

Bir başka programda, “bazı sayı sıfatlarıyla birlikte kullanılarak bir olayın 
ve olgunun her bir tekrarlanışını bildiren söz”249 anlamındaki “kez” kelime-
siyle ilgili yanlış şekilde kelime tekrarı yapıldığı gözlenmiştir. Tanımdan da 
anlaşılacağı üzere “kez” kelimesi sayı sıfatı ile birlikte kullanılması gereken 
bir kelimedir. “Defalarca kez bıçaklamış.”250 cümlesinde, eş anlamlı “defa” 
ve “kez” kelimeleri hatalı şekilde tekrarlanmıştır. Buradaki çeviri hatasının 
giderilebilmesi için cümle ya sadece “defalarca” kelimesi kullanılarak “De-
falarca bıçaklamış.” şeklinde düzeltilmeli ya da kelimenin önüne sayı sıfatı 
getirilerek “X kez bıçaklamış.” denmelidir.

“Kadın bir fahişe öldürülmüştü.”251 cümlesinde de zaten “kadın” anlamı-
nı barındıran ve “erkeklerin cinsel zevklerine para karşılığı hizmet eden ve 
bu işi meslek edinen kadın”252 anlamına gelen “fahişe” kelimesini nitelemek 
amacıyla “kadın” kelimesinin kullanılmasının yanlışlığı ve doğal olarak ge-
reksizliği görülüyor.

245 I Survived, 8.9.2017.
246 Şeytanın Evi (Belgesel-Drama), IDhd, 2.6.2019.
247 Türkçe Sözlük, s. 1830.
248 age., s. 879.
249 age., s. 1150.
250 Angie Dodge’u Kim Öldürdü, 12.9.2017.
251 Mezarlık Sırları, 18.3.2019.
252 Türkçe Sözlük, s. 676, 1511.
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“Bir pikap kamyonetle”253 ifadesinde “pikap” ve “kamyonet”, “Arabanın 
ruhsat evrakı vardı.”254 cümlesinde de “ruhsat” ve “evrak” şeklindeki yakın 
anlamlı kelimelerin tekrarlanması yanlıştır. İlk örnekte “bir pikapla” veya “bir 
kamyonetle” ifadesi; ikincide de “Arabanın ruhsatı vardı.” veya “Arabanın 
evrakı vardı.” şeklindeki basit bir cümle, anlatılmak istenen durum için yeter-
lidir. Bu arada, “ruhsat” kelimesi günümüzde her ne kadar “araç ruhsatı, silah 
ruhsatı” vb. “evrak” manasında yaygın biçimde kullanılıyor olsa da kelimenin 
asıl anlamının “izin, müsaade”255 olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. “Ev-
rak” ise bu iznin verildiğini gösteren yazılı belgedir. Aslında “ruhsatname” 
denmesi gerekirken, yaşayan Türkçede kısaltılmış hâliyle “ruhsat” şeklinde 
aynı anlamda yaygın olarak kullanılabilmektedir.

“Giriş antresi ilk izlenim alanıdır.”256 cümlesinde de eş anlamlı iki kelime-
nin yanlış şekilde tekrarlandığı görülüyor. Türkçeye Fransızcadan geçen “antre” 
kelimesi zaten “giriş” anlamındadır ve “giriş antresi” şeklinde eş anlamlı iki 
kelimenin bir arada kullanılması doğru olmamıştır. Doğru bir çeviri için ya eş 
anlamlı kelimelerden yalnız biri kullanılabilir ya da “Evin girişi ilk izlenim ala-
nıdır.” veya “Evin antresi ilk izlenim alanıdır.” cümlelerinden biri seçilebilirdi.

Eş anlamlı kelimelerin tekrarı konusunda tespit edilen çeviri hatalarıyla 
ilgili örnekler, Tablo 16’da yer almaktadır.

Tablo 16: Eş Anlamlı Kelimelerle İlgili Çeviri Hataları

KANAL PROGRAM ADI TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

Lifetime I Survived 8.9.2017 sahil 
kıyısından

“sahil” veya 
“kıyı”

IDhd Şeytanın Evi 2.6.2019 sürekli her 
zaman

“sürekli” veya 
“her zaman”

Discovery 
Channel

Alaska’yı Mesken 
Tuttuk

10.4.2019 usul 
yöntemlerle

“usul” veya  
“yöntem”

IDhd Cinayet Nedeni 23.8.2020 nida sesi “nida” veya “ses”
TLC Şeytani Üvey 

Anneler
18.3.2019 hücre odası “hücre” veya 

“oda”
IDx Angie Dodge’u 

Kim Öldürdü
12.9.2017 defalarca kez “defalarca” veya 

“x kez”

253 Saklanacak Yer Yok, 29.9.2017.
254 Kusursuz Cinayet, 30.9.2017.
255 Türkçe Sözlük, s. 1664.
256 House Doctor (Belgesel), Lifetime, 26.10.2018.
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National 
Geographic

Uçak Kazası 
Raporu

11.6.2018 ampulün 
lamba teli

“ampul” veya 
“lamba”

IDx Saklanacak Yer 
Yok

29.9.2017 pikap 
kamyonetle

“pikap” veya 
“kamyonet”

TLC Köpeklerin 
Bilinmeyen 
Hikâyesi 

16.2.2019 vahşi yaban 
boğaları

yaban öküzleri

Lifetime Flipping Vegas 3.10.2018 boşa para 
israfı

para israfı,
boşa para harcamak,
boşa gitmek 
(para)

IDx Kusursuz Cinayet 30.9.2017 ruhsat evrakı “ruhsat” veya 
“evrak”

Lifetime Maternal Instict 
(TV Filmi)

23.2.2019 teslimat 
vermek

“teslim etmek” 
veya “vermek”

Başka bir programda, lüzumsuz yere yapılan harcamalarla ilgili olarak 
kullanılan cümle şöyledir: “Bu tam anlamıyla boşa para israfı.”257 Burada aynı 
anlama gelen kelimelerin tekrarlanması, cümlede anlatım bozukluğuna da yol 
açmıştır. Cümlede yer alan kelime ile ifade edecek olursak, burada “tam anla-
mıyla kelime israfı” yapılmıştır. Bunun yerine, “Bu tam anlamıyla para isra-
fı.”, “Bu tam anlamıyla boşa para harcamak.” veya “Burada para boşa gitti.” 
seçenekleri değerlendirilebilir.

“Bu tamamıyla komple zaman kaybı.”258 cümlesinde de eş anlamlı “ta-
mamıyla” zarfı ile “eksiksiz, gerekli her şeyi tamam olan, tam”259 anlamındaki 
“komple” sıfatının gereksiz yere tekrarlandığı görülüyor. Cümlenin sade hâ-
liyle “Bu tamamıyla zaman kaybı.” şeklinde düzeltilmesi, hatanın giderilme-
sini sağlayabilir.

“Departmanın tüm kaynaklarının tamamı”260 ifadesinde de eş anlamlı 
“tüm” ve “tamamı” ifadeleri yanlışlıkla tekrarlanmıştır. Doğru çeviri için, “de-
partmanın tüm kaynakları” veya “departmanın kaynaklarının tamamı” şeklinde, 
eş anlamlı kelimelerden sadece birinin kullanıldığı ifadeler yeterli olacaktır. 

Eş anlamlı “vahşi” ve “yaban” kelimelerinin gereksiz yere bir arada kul-
lanıldığı “Onların görevi vahşi yaban boğalarını toplamak.”261 cümlesi, bu 

257 Flipping Vegas, 3.10.2018.
258 Flipping Boston, 28.10.2018.
259 Türkçe Sözlük, s. 1205.
260 En Kötü Kâbusum, 26.6.2019.
261 Köpeklerin Bilinmeyen Hikâyesi (Belgesel), TLC, 16.2.2019.
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konudaki bir başka örnektir. Bu cümlenin doğru çevirisinin, yanlış tercüme 
edilen “boğa” kelimesi de düzeltilerek “Onların görevi yaban öküzlerini top-
lamak.” olması gerekir.

“Hapishanedeki hücre odasında kendini astı.”262 cümlesinde de “küçük 
oda”263 anlamındaki “hücre” ile “oda” kelimesinin bir arada kullanılması yan-
lıştır. Bu hatanın giderilmesi için eş anlamlı kelimelerden sadece biri kullanı-
larak “Hapishanedeki hücresinde kendini astı.” veya “Hapishanedeki odasın-
da kendini astı.” denilebilir.

“Onu hapse attılar ve içeri tıktılar.”264 cümlesinde de eş anlamlı “hapse 
atmak” ve “içeri tıkmak” fiillerinin gereksiz yere bir arada kullanıldığı; “Çe-
kici bir cazibesi vardı.”265 cümlesinde ise yine eş anlamlı iki kelimenin yanlış 
şekilde tekrarlandığı görülmektedir.

Yukarıdaki örneklere benzer şekilde, “Ampulün lamba teli kontrol edil-
di.”266 cümlesinde eş anlamlı “ampul” ve “lamba”, “Hayvanlarını eski usul 
yöntemlerle korumak zorunda.”267 cümlesi ile “Her şey eski usul yöntemlerle 
yapılıyor.”268 cümlesinde de yine eş anlamlı “usul” ve “yöntem” kelimeleri 
yanlış şekilde bir arada kullanılmıştır.

“İletişimi sağlayacak bir komünikasyon sistemi takılır.”269 cümlesinde 
“iletişim” ve “komünikasyon”, “Brenna’nın tanıkları ve şahitleri vardı.”270 
cümlesinde de “tanık” ve “şahit” kelimelerinin gereksiz yere tekrarlandığı 
görülüyor. Oysa bu cümlelerde eş anlamlı kelimelerden sadece birinin kulla-
nılması yeterlidir.

b) Anlamca Birbirini Kapsayan Kelimelerin Bir Arada Kullanılması
Bazen cümlede eş anlamlı olmasa da anlamca birbirini kapsayan kelime-

ler bir arada kullanılabilmektedir. Bir kelimenin ifade ettiği anlam, diğerinin 
içinde olduğundan bu tür ifadeler de anlatım bozukluğuna sebep olmaktadır.

262 Şeytani Üvey Anneler, 18.3.2019.
263 Türkçe Sözlük, s. 906.
264 I Survived, 16.10.2017.
265 Güneyin Sıcak Cinayetleri (Belgesel-Drama), IDhd, 12.6.2019.
266 Uçak Kazası Raporu, 11.6.2018.
267 Alaska’yı Mesken Tuttuk (Belgesel), Discovery Channel, 10.4.2019.
268 Nasıl Yapılır (Belgesel), Discovery Channel, 30.6.2019.
269 Nasıl Yapılmış (Belgesel), Discovery Channel, 6.6.2018.
270 Güzellik Kraliçesi Cinayetleri, 30.11.2018.
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Çeviri program metinlerinde gereksiz yere kelime kullanılması biçiminde 
gözlenen hatalardan bir kısmı da anlamca birbirini kapsayan kelimelerin bir 
arada kullanması şeklinde görülmektedir. Örneğin “Binalar vardı ve hiç çıt 
çıkmıyordu.”271 cümlesinde, bu konuyla ilgili bir çeviri hatası yapıldığı görü-
lüyor. Bu cümlede kullanılan “en hafif bir ses bile çıkmamak”272 anlamındaki 
“çıt çıkmamak” deyimi “hiç” anlamını zaten taşımaktadır. Bu durumda, bu 
kelimenin cümlede gereksiz yere kullanıldığı ve doğru çevirinin “Binalar var-
dı ve çıt çıkmıyordu.” olduğu söylenebilir.

“Etraftaki komşularıyla tek tek konuştuk.”273 cümlesinde de aynı şekilde 
gereksiz kelime kullanımı olduğu görülmektedir. “Komşu” kelimesi zaten “et-
rafında olma” veya “yakınlık” anlamını içermektedir. Dolayısıyla bu cümlede 
“etraftaki” kelimesinin gereksiz yere kullanıldığı söylenebilir. “Komşularıyla 
tek tek konuştuk.” şeklindeki sade bir cümle, anlatılmak istenen durumu tam 
anlamıyla ifade etmek için yeterli olacaktır.

“Bağlılığımı daha bile fazla istememi sağladı.”274 cümlesinde ise “bile” 
kelimesi gereksiz yere kullanılmıştır. Bu kelimenin çıkarılması, cümlede an-
lam bakımından hiçbir daralma veya değişime sebep olmamaktadır. Nitekim 
“Bağlılığımı daha fazla istememi sağladı.” cümlesinin daha anlamlı olduğu 
görülmektedir.

Bu konuyla ilgili “Eline aldığın yaralanma elindeki bardaktan olabilir 
mi?”275 cümlesi de örnek verilebilir. Çevirmenin burada anlamca birbirini 
kapsayan iki ifadeyi, yani “yara almak” ve “yaralanmak” kelimelerini cüm-
lede bir arada kullanması anlatım bozukluğuna sebep olmuştur. Dolayısıyla 
“eline aldığın” ifadesinin gereksiz yere kullanıldığı cümlenin doğru çevirisi 
için “Yaralanma elindeki kırık bardaktan olabilir mi?” denebilir. Bu cümle ile 
konuşmacı, elindeki kırık bardağın söz konusu kişinin elinin yaralanmasına 
yol açmış olabileceği yolundaki tahminini dile getirmek istiyor. Burada “eline 
aldığın yaralanma” yerine, “elinin yaralanması” şeklinde sade bir ifade kulla-
nılabilir. Kaldı ki “eline aldığın” ifadesi, ilk anda kişinin eline bir şey aldığı 
izlenimi vermektedir. Oysa “yaralanma” her ne kadar somut bir olgu olsa da 
“ele alınabilen” bir şey değildir. Bu durumda, gereksiz kelime kullanılmasın-
dan kaynaklanan bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilebilmesi için, 
“Elinin yaralanması elindeki bardaktan olabilir mi?”, “Elin, elindeki bardak 

271 They Took Our Child We Got Her Back, 28.10.2017.
272 Türkçe Sözlük, s. 430.
273 Kan Bağları, 1.10.2017.
274 Cinayet Beni Seçti, 16.9.2017.
275 Günah Şehrinde Adalet, 2.10.2017.
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yüzünden yaralanmış olabilir mi?” veya “Elinin yaralanmasına, elindeki bar-
dak yol açmış olabilir mi?” şeklindeki seçeneklerden biri değerlendirilebilir.

Gereksiz kelime kullanımına bir başka örnek “Ulaşım yolu tarif etti.”276 
cümlesidir. Özellikle konuşma dilinde, örneğin adres soran bir kişinin “Bana 
ulaşım yolu tarif eder misiniz?” şeklinde soru sorması, yapmacık ve suni bir 
ifade olurdu. Kaldı ki “genellikle yerleşim alanlarını birbirine bağlamak için 
düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi”277 anlamındaki “yol” kelimesi, zaten “ula-
şım” anlamını içermektedir. Dolayısıyla, bu cümlede “ulaşım” ifadesinin ge-
reksiz olduğu söylenebilir. “Yolu tarif etti.” şeklindeki basit bir cümle hem ko-
nuşma diline daha uygundur hem de izleyicinin kastedilen anlamı kolaylıkla 
algılamasını sağlayacaktır.

“Almanca konuşan sesler işitiyordu.”278 cümlesi de gereksiz ve yanlış 
yere fazladan kelime kullanımına verilebilecek bir başka örnektir. Bu cümlede 
anlatım bozukluğuna yol açan “konuşan” ifadesinin gereksizliği görülmekte-
dir. Doğru çeviri, “Almanca sesler işitiyordu.”, “Almanca konuşan insanların 
sesini işitiyordu.” veya “Almanca konuşmalar işitiyordu.” cümlelerinden biri 
olmalıdır.

“Neden yarım saatten fazla süre beklediğini anlayamamıştı.”279 cümlesin-
de de “süre” kelimesinin gereksiz yere kullanıldığı söylenebilir.

c) Anlamca Çelişen Kelimelerin Bir Arada Kullanılması
İyi bir cümleden anlatmak istediği düşünceyi tam olarak yansıtması bek-

lenir. Programda kullanılan cümleler izleyicinin zihninde tam olarak canlana-
bilmeli, onların kafasında bir karışıklığa yol açmamalıdır. Cümle içinde an-
lam olarak çelişen kelimelerin bir arada kullanılması da anlatım bozukluğuna 
neden olur.

Bu tür anlatım bozuklukları, genellikle kesinlik anlamı içeren bir kelime ile 
olasılık anlamı taşıyan bir kelime veya bir ekin aynı cümlede kullanılması duru-
munda ortaya çıkmaktadır. Gereksiz kelime kullanımından kaynaklanan bu hata, 
anlamca çelişen kelimelerin bir arada kullanılması biçiminde görülmektedir.

“İşledikleri suçtan dolayı maksimum 5 ila 12 yıl arası hapis cezası ala-
bilirler.”280 cümlesi, bir belgeselde, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla karşı 

276 Unutulmaz Cinayetler (Belgesel-Drama), TLC, 18.9.2018.
277 Türkçe Sözlük, s. 2189.
278 Hitler’in Son Direnişi, 18.9.2018.
279 Sosyete Sırları, 5.10.2017.
280 Kolombiya Havaalanı, 12.7.2018.
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karşıya kalan kişiler için kullanılmıştır. Bu cümlede kesinlik anlamı içeren 
“maksimum” kelimesinin hatalı şekilde yer aldığı açıktır. Çünkü “5 ila 12 yıl 
arası hapis cezası” ifadesi, “5 yıldan 12 yıla kadar değişen sürelerde hapis 
cezası” alınabileceği anlamına gelmektedir. Bu kadar çok seçenek olmasına 
rağmen, kullanılan “maksimum” kelimesi, cümlede anlatım bozukluğuna yol 
açmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Çünkü “en çok, değişebilen bir nice-
liğin varabileceği en yüksek olan (sınır), azami”281 anlamındaki “maksimum” 
kelimesinin bir cümlede kullanılabilmesi için, kesinlik içeren tek bir değerden 
söz etmek şarttır.

Bu tür anlatım bozukluğu olan cümleler ya olasılık ya da kesinlik anlamı 
yüklenerek düzeltilebilir. Çevirmen bu cümlede, “5 ila 12 yıl arası hapis ceza-
sı” gibi olasılık belirten veya “maksimum 12 yıl hapis cezası” şeklinde kesinlik 
anlamı içeren bir ifade kullanmalıydı. Ancak tek başına “maksimum 12 yıl 
hapis cezası” ifadesinin yer aldığı cümlenin de uyuşturucu kaçakçılığı sanık-
larının durumunu tam anlamıyla ifade etmede yetersiz kalacağı söylenebilir. 
Çünkü bu durumda, kaynak dilde belirtilen cezanın alt sınırı ile ilgili anlam 
verilememiş olmaktadır. Sanıklar, yargılama sonunda duruma göre “5 yıl ha-
pis cezası” da alabilir. Bu takdirde, sanıkların karşı karşıya olduğu durumu ve 
alabileceği muhtemel cezayı tam anlamıyla ifade edebilmek için, cümle anlam-
ca çelişen kelimelerden arındırılmalıdır. Bu durumda, cümlenin doğru çevirisi 
“İşledikleri suç nedeniyle 5 ila 12 yıl arası hapis cezası alabilirler.” olacaktır.

“Elisa Lam’i ne kadar iyi tanıyordun?”282 soru cümlesinde de anlamca 
çelişen “ne kadar” ve “iyi” kelimelerinin bir arada kullanıldığı görülüyor. Bu-
radaki çelişkinin giderilebilmesi için, cümlede anlamca çelişen kelimelerin bir 
arada yer almaması gerekir. Dolayısıyla doğru çeviri seçenekleri “Elisa Lam’i 
ne kadar tanıyordun?” veya “Elisa Lam’i iyi tanıyor muydun?” olabilir.

“Az kalsın Claudio’ya yakalanan Marisa, Jacopo ile iki gün konuşma-
dı.”283 cümlesinde de anlamca çelişen “az kalsın” ve “yakalanan” kelimele-
rinin bir arada kullanılması, anlam belirsizliğine neden olmuştur. Çünkü “az 
kalsın” ifadesi kişinin yakalanmadığı anlamına gelirken, cümlede yer alan 
“yakalanan” kelimesi kişinin yakalandığı anlamını içermektedir. Dolayısıyla 
bu hâliyle cümlede anlam belirsizliği bulunmaktadır. Cümlenin anlamlı hâle 
gelebilmesi için, bu belirsizliğin giderilmesi gerekir. Bu durumda, cümlenin 
“Marisa az kalsın Claudio’ya yakalanacaktı; bu yüzden Jacopo ile iki gün 
konuşmadı.” şeklinde düzeltilmesi gerekir.

281 Türkçe Sözlük, s. 1333.
282 Cicel Otel’de Dehşet (Belgesel-Drama), TLC, 16.8.2018.
283 Büyük İhanet, 3.10.2018.
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“Onu tanıyan hiç kimseye göre Suzan’ın böyle bir hayali yoktu.”284 cüm-
lesinde de anlamca çelişen “onu tanıyan” ve “hiç kimse” kelimelerinin bir 
arada kullanılmasının anlatım bozukluğuna yol açtığı söylenebilir. Bu cümle 
yerine, “Hiç kimseye göre Suzan’ın böyle bir hayali yoktu.” veya “Onu tanı-
yanlara göre Suzan’ın böyle bir hayali yoktu.” denebilir.

Anlamca çelişen kelimelerin bir arada kullanılması sebebiyle anlatım bo-
zukluğu ortaya çıkan hatalı çeviri örneklerinden biri de “Dr. Tiller’i herhangi 
bir prosedür ihlalinden suçsuz buldular.”285 cümlesidir. Bu cümle için doğru 
çeviri ise “Dr. Tiller’i herhangi bir prosedür ihlalinden dolayı suçlu bulma-
dılar.”, “Dr. Tiller herhangi bir prosedür ihlalinden dolayı suçlanmadı.” veya 
“Dr. Tiller’in herhangi bir prosedür ihlalinde bulunmadığı anlaşıldı.” cümle-
lerinden biri olabilir. 

Hapishaneden kaçan bir mahkûmun başından geçen olayları ele alan bir 
belgeselde de “Ölümle bile sonuçlanacağını çok iyi biliyordu.”286 cümlesi geç-
mektedir. Programda yer alan bu cümlede, yapılan hareketin ardından kar-
şılaşılabilecek farklı sonuçlardan birinin de “ölüm” olabileceği anlatılmaya 
çalışılırken, anlamca çelişen “bile” ve “sonuçlanacağını” kelimeleri bir arada 
kullanılmıştır. Burada, yapılan yanlış hareketin sonuçlarından birinin, diğer 
seçeneklerin yanında “ölüm” de olabileceğinin altı çizilmek istenmiştir. An-
cak olasılık belirten “sonuçlanabileceğini” yerine kesinlik anlamı veren “so-
nuçlanacağını” ifadesini tercih eden çevirmen, böylece “başka seçeneklerin 
de olduğu” gerçeğini göz ardı etmiş olmaktadır. Verilmek istenen anlamın tam 
olarak ifade edilebilmesi için, cümlenin anlamca çelişen kelimelerden arındı-
rılması gerekir. Bu doğrultuda “fiilin karşıladığı işin, hareketin mümkün veya 
muhtemel olup olmadığını göstermek için”287 değişik seçeneklerden birini be-
lirten “olasılık” işlevini içeren yeterlik fiili “-bilmek” kullanılmalıdır. Böylece 
cümle “Ölümle bile sonuçlanabileceğini çok iyi biliyordu.” şeklinde düzeltile-
rek daha anlamlı hâle gelecektir.

6) Birleşik Kelimelerde Çeviri Hataları
“Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik 

fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşan 
ifadeler, yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar. Birleşik ke-

284 Sosyete Sırları, 5.10.2017.
285 Öldüren Karşılaşmalar, 7.10.2017.
286 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 5.10.2017.
287 Korkmaz, age., s. 172.
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limeler, belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı yazılır.”288 Bir varlığın, 
bir nesnenin veya bir unsurun ismi olmak üzere yan yana gelen birden fazla 
kelimenin oluşturduğu birleşik kelimeler isim, fiil veya unvan, ünlem ve sayı 
gurubu289 şeklinde olabilir.

Türkçede birleşim iki kelimenin belli bir sıraya göre sayılı birleşim ka-
lıplarına dökülmesi ile gerçekleşir. Kelimeler ilk önce kavramları daha belirli 
hâle getirmek üzere yaklaşarak belirtme öbekleri meydana getirirler. Birleşik 
kelimeler bu belirtme öbeklerinin özel bir anlam bağlayarak tek kelime gibi 
kullanılır olması ile meydana gelir.290

Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere isim, fiil, sıfat, zarf veya zamir gö-
revinde olmak üzere, hangi şekilde kullanılırsa kullanılsın, “tek bir kelime” 
gibi değerlendirilen birleşik kelimelere yanlış şekilde kelime eklemekten ka-
çınmak gerekir.

Birleşik kelimeler konusundaki çeviri hatalarını birkaç grupta ele almak 
mümkündür. Bunlardan birincisi, genellikle birleşik kelimelerin arasına sıfat, 
edat veya zarf görevi yapmak üzere veya vurgu yapmak amacıyla yanlış bir 
ifade koymak şeklindedir. Bu tür hatalara çeviri olmayan bazı Türkçe metin-
lerde bile rastlanabilmektedir.

Bu konudaki ikinci grup çeviri hataları ise çevirmenlerin, “birleşik keli-
meleri oluşturan sözcükleri ses, şekil, anlam veya kavram yakınlığı bakımın-
dan çağrışım ilişkisi içindeki kelimelerle karıştırarak Türkçede bulunmayan 
yapay birleşik kelimeler türetmeye çabalaması” şeklinde görülmektedir.

Programlarda bazen de birleşik kelimeyi oluşturan kelimelerden sadece 
birinin kullanıldığı çeviri hatalarına tanık olunmuştur. Bunları programlardan 
örneklerle birlikte alt başlıklar hâlinde incelemek mümkündür.

a) Birleşik Kelimelerin Arasına Yanlış Şekilde Kelime Koymak
Birleşik kelimelerdeki en yaygın çeviri hatasının, birleşik fiillerin arasına 

sıfat, zarf vb. görevi yapmak üzere yanlış bir ifade koymak olduğu söylene-
bilir. Çevirmenlerin, özellikle cümlede vurgulama yapmak isterken bu hataya 
düştüğü gözlenmektedir. Birleşik kelimelerin arasına yanlışlıkla kelime yer-
leştirme, örneklerde görüleceği gibi, vurgulama kaygısı sonucu ortaya çık-
maktadır. Çevirmenler, “Türkçede cümlenin normal vurgusu yüklemin önün-

288 Yazım Kılavuzu, 26. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, s. 20-21, Ankara, 2009.
289 Ergin, age., s. 363-369.
290 Banguoğlu, age., s. 295.
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deki ögede bulunur.”291 düşüncesiyle, birleşik fiil olan kelimelerin arasına zarf 
görevi yapmak üzere hatalı şekilde kelime veya kelime öbeği yerleştirebil-
mektedir. Çevirmenlerin birleşik fiil olan birden fazla kelimeyi tek bir kelime 
gibi algılamayıp, kurdukları cümlede birleşik fiilin içinde yer alan kelimeler-
den sadece birini, yani “etmek, sokmak” vb. gibi tek bir kelimeyi fiil olarak 
düşünmesi, bu hataya düşmelerinin başlıca sebebidir.

Birleşik kelimelerin arasına vurgulama kaygısı sonucu yanlışlıkla kelime 
yerleştirme konusunda “Burnunu işimize sokma.”292 cümlesi örnek verilebilir. 
Burada çevirmen, Türkçede cümlenin normal vurgusunun yüklemin önündeki 
ögede bulunduğu düşüncesiyle, “burnunu sokmak” ifadesinin hem bir birleşik 
fiil hem de “gerekmeden her işe karışmak”293 anlamında bir deyim olduğunu 
göz ardı ederek tek başına “sokma” kelimesini yüklem olarak algılama hatası-
na düşmüştür. Oysa bu cümlede geçen “burnunu sokmak” deyimi birleşik bir 
kelimedir ve vurgulama kastıyla “işimize” kelimesini birleşik kelimenin ara-
sına koymak yanlıştır. Bu çeviri şeklinin, deyimin yapısının bozulmasına yol 
açtığı da söylenebilir; o nedenle, doğru ifadenin “İşimize burnunu sokma.” 
olması gerekir.

Bu tür hatalara çeviri olmayan metinlerde bile rastlanabildiği belirtilmiş-
ti. O nedenle konuya bir gazetede yer alan haber başlığından ilginç bir başka 
örnekle devam etmek uygun olabilir: “İdari iki hâkim ve savcı ile bir uzman-
dan oluşan bu komisyon, geçen 29 Aralık’ta ilk kararını açıkladı.”294 cümle-
sinde de bu hataya düşüldüğü görülüyor. Bu cümlede yer alan “idari hâkim” 
ifadesi birleşik bir kelimedir. Ancak burada, birleşik kelimeyi oluşturan iki 
kelimenin arasına sayı sıfatı olan “iki”nin yanlışlıkla yerleştirildiği görülüyor. 
Bu cümlenin doğru şekilde ifade edilebilmesi için sayı sıfatının Türkçe dil bil-
gisi kurallarına göre birleşik kelimenin önüne getirilmesi ve “iki idari hâkim” 
denmesi gerekir. Bu hatanın düzeltilmesiyle, “İki idari hâkim ve savcı ile bir 
uzmandan oluşan bu komisyon, geçen 29 Aralık’ta ilk kararını açıkladı.” şek-
linde anlatım bozukluğu giderilmiş bir cümle ortaya çıkacaktır.

Çeviri yaparken cümlede birleşik kelimeleri ilişkilendirmek amacıyla 
cümlede belirtili veya belirtisiz nesne, sıfat veya zarf vb. görevi yapmak üzere 
kullanılan kelimelerin kurallara uygun sıralanmasına özen gösterilmelidir. Bu 
noktada, çeviride birleşik kelimelerle ilgili olarak gözlenen en yaygın hatanın, 

291 Ergin, age., s. 377.
292 Aldanış, 1.10.2017.
293 Türkçe Sözlük, s. 329.
294 Kırbaki, Yorgo, “6 Soruda: Yunanistan’daki Darbeci Askerler Ne Olacak?”, Hürriyet, 4 

Ocak 2018, http://www.hurriyet.com.tr/dunya/6-soruda-yunanistandaki-darbeci-askerler-
ne-olacak-40699350”, (E.T. 16.2.2018).
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bu kelimelerin arasına yanlış şekilde kelimeler getirilmesi olduğu, özellikle 
vurgulama çabası içine girildiğinde bu hataya düşüldüğü belirtilmişti. Prog-
ramlarda tespit edilen bu konudaki diğer örnekler ise şöyledir:

Birleşik kelime olan “yola koyulmak” deyimi, bir programda “Yola çok-
tan koyulmuştu.”295 şeklinde kullanılmıştır. Burada “çok zaman önce, çok 
zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri”296 anlamındaki “çoktan” ke-
limesinin, zarf görevi yapmak üzere cümleye yanlış yerleştirildiği görülmek-
tedir. Doğru ifade “Çoktan yola koyulmuştu.” olmalıdır. Buradaki yanlışlık, 
“çoktan” zarfı bir başka birleşik fiil için kullanılarak yapılacak kıyaslama ile 
daha rahat anlaşılabilir:

Örnek olarak “kabul etmek” birleşik fiilini alalım ve bu kelime ile “çok-
tan” zarfını kullanarak basit bir cümle oluşturalım. Bu cümlenin doğru hâlinin 
“Çoktan kabul etti.” olması gerekir. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, zarf gö-
revindeki “çoktan” kelimesini vurgulama kastıyla birleşik fiilin arasına yer-
leştirerek örnek cümle “Kabul çoktan etti.” şeklinde yapıldığında,  hata açık 
şekilde görülebilir. Burada kurulması gereken doğru cümlenin, “Çoktan kabul 
etti.” olduğu ortaya çıkmaktadır.

Birleşik kelime olan “dikkati çekmek” fiili, bir programda kullanılan cüm-
lede “dikkatimizi ilk çeken şey”297 şeklinde yer almıştır. Burada da çevirmenin 
vurgulama yapmak isterken hataya düştüğü söylenebilir. Çünkü mecazen “ilgi 
toplamak”298 anlamına gelen bir deyim olan “dikkati çekmek”, tek bir kelime 
gibi algılanması gereken bir birleşik fiildir. Ayrıca arasına fazladan kelime ek-
lemek, deyimin yapısının bozulmasına da sebep olur. Yukarıda “kabul etmek” 
fiiliyle ilgili olarak verilen örnek, aynı şekilde burada da uygulanacak olursa; 
“Ali kabul ilk olarak etti.” cümlesinin mi yoksa “İlk olarak Ali kabul etti.” 
cümlesinin mi doğru olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Dolayısıyla bu örnekteki 
doğru çeviriler, birleşik kelimenin arasına vurgulama kastıyla yanlış şekilde 
konulan kelimeleri kaldırarak doğru yerine yerleştirerek oluşturulan “ilk dik-
katimizi çeken şey” veya “dikkatimizi çeken ilk şey” ifadeleri olmalıdır.

“Dalışa 4 bin 500 metreden geçtik.”299 cümlesinde de aynı hatanın tekrar-
landığını ve “dalışa geçmek” birleşik fiilinin arasına yanlış şekilde bir kelime 
öbeği yerleştirildiğini söylemek mümkündür. Doğru ifadenin “4 bin 500 met-
reden dalışa geçtik.” olması gerekir.

295 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 8.1.2018.
296 Türkçe Sözlük, s. 447.
297 Deadly Wives, 21.12.2017.
298 Türkçe Sözlük, s. 524.
299 Göklerin Kahramanları (Belgesel), National Geographic, 21.12.2017.
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Bir programda yer alan bir başka cümlede de, “bir şeyi anlayamamak, 
kavrayamamak; bir şeyin olabileceğine inanmamak”300 anlamındaki “aklı al-
mamak” birleşik fiilinin arasına, uzunca bir kelime öbeğinin eklendiği göz-
lenmiştir: “Aklım bir çocuğun bir başka çocuğu öldürmesi gerçeğini almı-
yordu.”301 Bu cümlenin, “Bir çocuğun bir başka çocuğu öldürmesi gerçeğini, 
aklım almıyordu.” şeklinde tercüme edilmesiyle hem verilmek istenen mesaja 
doğru şekilde vurgu yapılması mümkün olacak hem de cümle daha akıcı ve 
anlaşılır hâle gelecektir.

Buna benzer bir çeviri hatası, “Tüm bu şeylerin üstesinden büyümekte 
olan bir kız olarak geldi.”302 cümlesinde yer almaktadır. Yukarıdaki cümlede 
olduğu gibi, burada da çevirmenin vurgulama kaygısıyla, -aynı zamanda bir 
deyim olan- “başarmak, becermek”303 anlamındaki “üstesinden gelmek” birle-
şik kelimesinin arasına, yanlışlıkla bir kelime öbeği yerleştirdiği görülmekte-
dir. Bu durumda cümlenin doğru şeklinin, “Büyümekte olan bir kız olarak tüm 
bu şeylerin üstesinden geldi.” olması gerektiği söylenebilir.

“Spekülasyonlar bizim işimize asla yaramaz.”304 cümlesinde de çevirme-
nin yine vurgulama yapmak amacıyla, “asla” zarfını yüklemden önce kullan-
maya çabaladığı anlaşılmaktadır. Ancak bu yapılırken “asla” kelimesi, “işe 
yaramak” birleşik kelimesinin arasına zarf görevi yapmak üzere yanlışlıkla 
getirilmiş olmaktadır. Bu örnekte de doğru vurgulama yapabilmek için cümle 
“Spekülasyonlar asla bizim işimize yaramaz.” şeklinde düzeltilmelidir.

b) Birleşik Kelimelerin Çağrışım İlişkisi İçindeki Kelimelerle 
Karıştırılması
Birleşik kelimelerin çevirisinde yaygın olarak rastlanan bir başka hata 

türü ise birleşik kelimeleri oluşturan kelimelerin ses, şekil, anlam veya kavram 
yakınlığı bakımından çağrışım ilişkisi bulunan kelimelerle karıştırılmasıdır.

Birleşik kelimelerde çağrışım ilişkisinden kaynaklanan çeviri hatalarını, 
isim ve sıfat tamlamaları ve fiiller alt başlığı altında örnekleriyle inceleyeceğiz.

aa) Birleşik Kelimeler (İsim Tamlaması)
Bir ismin başka bir isim veya isim soyundan zamir veya sıfatla birlikte 

oluşturduğu kelime grubu “tamlama”305 olarak tanımlanır. Bir söz öbeği olan 

300 Türkçe Sözlük, s. 50.
301 Cold Case Files, 28.10.2017.
302 Kan Bağları, 23.11.2018.
303 Türkçe Sözlük, s. 2064.
304 Kusursuz Cinayet, 14.1.2019.
305 Korkmaz, age., s. 145.
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tamlamalar en az iki kelimeden oluşur, tek kelimeyle tamlama olmaz. Tamla-
malarda bulunan iki öge “tamlayan” ve “tamlanan” olarak adlandırılır. Tam-
lamada belirtilen, açıklanan isme “tamlanan”, tamlananı belirten, açıklayan 
kelimeye de “tamlayan” denir. İsim ve sıfat tamlamalarında önce “tamlayan” 
sonra “tamlanan” kelime kullanılır. Bu sıralamanın karıştırılması anlatım bo-
zukluğuna hatta anlamsızlığa yol açar.

Çevirmenler, program metinlerini tercüme ederken çağrışım ilişkisi bu-
lunan kelimeleri yanlışlıkla birbirinin yerine kullanabilmektedir. Bu durum, 
anlatım bozukluklarına ve kaynak dile göre anlam farklılıklarına yol açtığı 
için seyircilerde ilgili kavram konusunda sağlıklı ve net bir algı oluşması-
nı engellemektedir. Çağrışım ilişkisi bulunan kelimelerin karıştırılmasından 
kaynaklanan çeviri hatalarından bir grubu da isim olan birleşik kelimeler, bir 
başka deyişle isim tamlamaları oluşturmaktadır.

Bu konuya örnek olarak, bir filmdeki “Kendisine herhangi bir yardım ta-
lebinde bulundunuz mu?”306 soru cümlesi ele alınabilir. Mahkemedeki duruşma 
sırasında, avukatın kaza geçiren bir kişinin yardımına giden polise yönelttiği bu 
soru cümlesinde, “yardım talebi” isim tamlaması olarak yer almaktadır. “Bir 
kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme”307 anlamına 
gelen “talep” kelimesi, görüldüğü üzere bir isteği belirtmektedir. Dolayısıyla 
kaza geçirmiş ve yardıma muhtaç durumda olan birinden yardım istenmez, ter-
sine kendisine yardım etmek için teklifte bulunulur. Çevirmenin burada çağrı-
şım ilişkisi sebebiyle “talep” ve “teklif” kelimelerini karıştırdığı görülüyor. Bu 
durumda cümlede isim tamlaması olarak “yardım talebi” değil “yardım teklifi” 
ifadesi yer almalıdır. Yanlış tercüme edilen soru cümlesi de “Kendisine herhangi 
bir yardım teklifinde bulundunuz mu?” şeklinde düzeltilmelidir.

“Onların görevi vahşi yaban boğalarını toplamak.”308 cümlesinde kullanı-
lan “boğa” ifadesinin de çağrışım ilişkisinden dolayı hatalı bir çeviri olduğu 
görülüyor. Öncelikle belirtmek gerekir ki “damızlık erkek sığır”309 anlamına 
gelen “boğa”, evcil büyükbaş hayvanlar arasında yer alır. Bu nedenle kelime-
nin yaban hayatı ile ilgili olarak kullanılması yanlıştır. Burada kullanılması 
gereken doğru tamlama “yaban sığırı” veya “yaban öküzü”dür. Çevirmenin 
bu cümledeki bir başka hatası ise eş anlamlı “vahşi” ve “yaban” kelimelerini 
bir arada kullanmasıdır. Bu cümlenin doğru çevirisi “Onların görevi yaban 
öküzlerini toplamak.” olmalıdır.

306 Dobkin, David (Yön.), Yargıç (The Judge), Village Roadshow Pictures-RatPac-Dune En-
tertainment, 2014.

307 Türkçe Sözlük, s. 1894.
308 Köpeklerin Bilinmeyen Hikâyesi, 16.2.2019.
309 Türkçe Sözlük, s. 292.
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Aralarındaki çağrışım ilişkisi nedeniyle karıştırılan birleşik kelimelerden 
isim tamlamaları ile ilgili çeviri hatalarına ilişkin örnekler Tablo 17’de yer 
almaktadır.

Tablo 17: Çağrışım İlişkisi Nedeniyle Karıştırılan Birleşik Kelimeler 
(İsim Tamlaması)

KANAL PROGRAM TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

IDhd Amerikan Canavarı 1.6.2019 hapishane 
cezası

hapis cezası

National 
Geographic

Uçak Kazası Raporu 16.10.2017 elektrik 
ağları

elektrik 
bağlantıları,
elektrik tesisatı

IDx Tam Paçayı 
Kurtarıyordum ki

5.10.2017 çalışma 
aracı

iş makinesi

Lifetime I Survived 1.11.2017 araç kemeri emniyet kemeri

IDx Tam Paçayı 
Kurtarıyordum ki

8.10.2017 apartman 
kompleksi

site

TLC Tam Paçayı 
Kurtarıyordum ki

3.4.2019 otobüs garı otobüs terminali

IDhd Cinayet Beni Seçti 3.2.2020 iyi huy iyi hâl (sanık)

National 
Geographic

7. Kıta Antarktika 28.12.2017 yemek 
zinciri

besin zinciri

IDx Senin İçin Öldürürüm 13.9.2017 gözünün 
bebeği

göz bebeği

TLC Harikalar Diyarında 
Cinayetler

8.1.2019 av zemini avlanma alanı 
(bölgesi)

National 
Geographic

Kâbusa Dönen 
Yolculuklar

5.11.2019 vurulma 
şansı

vurulma 
olasılığı

IDx Disappeared 8.10.2017 kâğıt işleri yazışmalar

Discovery 
Channel

Mühendislik 
Harikalarına Veda

12.5.2019 kök 
kömürü

kok kömürü

IDhd Ölüm Bizi Ayırana 
Dek

10.11.2019 vücut 
yapma

vücut geliştirme

National 
Geographic

Uçak Kazası Raporu 9.8.2018 hava 
merkezi

meteoroloji 
istasyonu
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IDhd Cinayet Nedeni 16.12.2019 haber 
konferansı

basın toplantısı

Birkaç İyi Adam 
(Film)

1992 kumanda 
zinciri

emir komuta 
zinciri

Tabloda yer alan isim tamlamalarından “kâğıt işleri, kök kömürü, vücut 
yapma, apartman kompleksi, elektrik ağları, çalışma aracı, yemek zinciri, ku-
manda zinciri ve hava merkezi”nin kaynak dile göre, seyircilerde ilgili kav-
ram konusunda doğru algıyı tam anlamıyla oluşturamadığı görülmektedir.

bb) Birleşik Kelimeler (Sıfat Tamlaması)
Birleşik kelimelerde rastlanan çeviri yanlışlarından bir grubu da sıfat 

tamlamalarında yapılan hatalar oluşturmaktadır. Bu hatalar genellikle çevir-
menlerin sıfat tamlamalarında yer alan kelimeleri aralarındaki çağrışım ilişki-
si nedeniyle başka kelimelerle karıştırmasından kaynaklanmaktadır.

Örneğin bir filmde, yeni tanıştığı kıza kendisinden bahseden bir erkeğin, 
“Ben kapalı bir kasayım.”310 ifadesini kullandığı gözlenmiştir. Erkek, aslında 
bu cümle ile kendisinin “içindekini belli etmeyen, sır saklayan (bir kimse)” 
olduğunu belirtmeye çalışmaktadır. Bu anlamı ifade edebilmek için, burada 
“kapalı kutu” sıfat tamlamasının kullanılması gerekirdi. Ancak çevirmenin bu 
birleşik kelimede yer alan “kutu” ile çağrışım ilişkisi bulunan “kasa” kelime-
sini karıştırarak “kapalı kasa” diye yapay bir ifade türetmeye çalıştığı görül-
mektedir.

Çağrışım ilişkisi nedeniyle karıştırılan birleşik kelimelerden sıfat tamla-
maları ile ilgili çeviri hatalarına ilişkin örnekler, Tablo 18’de yer almaktadır.

Tablo 18: Çağrışım İlişkisi Nedeniyle Karıştırılan Birleşik Kelimeler 
(Sıfat Tamlaması)

KANAL PROGRAM TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

IDx Kusursuz Cinayet 30.9.2017 adli yanlış yargılama hatası

Lifetime Downtown 
Shabby

15.10.2017 izoleli zemin yalıtımlı zemin

IDx Ölümcül 
Karşılaşmalar

30.9.2017 geniş bir 
ajanda

yoğun bir 
gündem

TLC Evim Renklensin 10.2.2019 tahta parke ahşap parke

310 Tennant, Andy (Yön.), Aşk Doktoru (Hitch), Overbrook Entertainment, 2005.
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IDx Kusursuz Cinayet 5.10.2017 olumsuz bulgu aleyhinde delil

Lifetime I Survived 19.10.2017 yavaş çekim ağır çekim

National 
Geographic

Uçak Kazası 
Raporu

15.1.2018 elektriksel 
sorun

elektrik arızası

Lifetime Sheffield Real 
Estate

26.1.2019 ahşap yerler ahşap zemin

IDhd Karanlık Sular 2.9.2019 macerasever 
insan

maceraperest 
insan

Lifetime Hayatta Kaldım 14.10.2017 ateşli saldırı ateşli silah

Nat Geo 
Wild

Vahşi Rusya 9.6.2018 derin don şiddetli don

TLC Emlak Avcıları 16.2.2019 mesken bölge meskûn mahal

IDhd Cinayet Beni Seçti 14.11.2019 büyük adam iri yapılı adam,
iri kıyım adam,
iri yarı adam

Nat Geo 
Wild

Amerika’nın Vahşi 
Sınırları

11.2.2018 20 bin 
insandan 
fazlası

20 binden fazla 
insan

Lifetime Cold Case Files 29.10.2017 geri sekme 
(tüfek)

geri tepme

Aşk Doktoru 
(Film)

2005 kapalı kasa 
(sır saklayan)

kapalı kutu

cc) Birleşik Fiiller
Programlarda gözlenen hatalı çevirilerin önemli bir kısmının sebebinin, 

çağrışım ilişkisi içinde bulunan kelimelerin karıştırılması olduğu (toplam 760 
hatadan 147’si, toplam çeviri hatalarının %19,34’ü) belirtilmişti. Çeviri prog-
ram metinlerinde birleşik kelime olarak kullanılan fiiller de çoğunun sebebi 
çağrışım ilişkisi olmak suretiyle çevirmenler tarafından karıştırılabilmekte ve 
bunların yerine yapay ifadeler türetme çabasına girilmektedir. 

Örneğin bir davadan bahsederken, çevirmen “sürüncemede bırakmak” 
birleşik fiilini kullanması gereken yerde “soğumaya bırakmak”311 ifadesini 
tercih edebilmektedir. Benzer şekilde, düşen bir uçak için “yere çakılmak” 
gibi son derece açık ve anlaşılır bir birleşik kelime varken, bunun yerine “yere 

311 Kusursuz Cinayet, 30.9.2017.
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çarpılmak”312, “gözaltına alınmak” yerine “gözaltına girmek”313 gibi yapay bir 
ifade kullanılabilmektedir.

Cinayet suçlamasıyla yargılanarak az ceza alan bir şahıs için söylenen 
“Ucuz yırttı diyebiliriz.”314 cümlesinde de “zor veya tehlikeli durumdan az 
zararla sıyrılmak”315 anlamındaki “ucuz atlatmak (veya kurtulmak)” birleşik 
fiili yerine, yanlış bir ifade kullanılmıştır. Burada çevirmenin çağrışım ilişki-
si yüzünden Türkçede kullanımı olmayan “ucuz yırtmak” şeklinde yapay bir 
ifade türettiği görülmektedir.

Bu konuda, “Her yere didik didik baktılar.”316 cümlesi de örnek olarak ve-
rilebilir. Burada yanlışlıkla, “ayrıntılı bir biçimde aramak”317 anlamına gelen 
“didik didik aramak” ifadesindeki “aramak” kelimesi yerine, anlam yakınlığı 
bakımından çağrışım ilişkisi içindeki “bakmak” fiili kullanılmıştır. Cümlenin 
doğru çevirisi “Her yeri didik didik aradılar.” olmalıdır.

“Hayatına kıymayı düşündüğünü söylemişti.”318 cümlesi de bu konuda 
bir başka örnektir. Burada çevirmenin Türkçede “canına kıymak” olarak bili-
nen ve bu şekilde kullanılan “kendini öldürmek”319 anlamındaki birleşik fiili 
karıştırdığı gözlenmektedir. Çevirmen bu cümlede, “can” kelimesiyle çağrı-
şım ilişkisi içinde bulunan “hayat” kelimesini karıştırmış böylece onun yerine 
“hayatına kıymak” gibi yapay bir birleşik fiil türetmiştir. Burada doğru çeviri-
nin “Canına kıymayı düşündüğünü söylemişti.” olması gerektiği söylenebilir. 

Aralarındaki çağrışım ilişkisi nedeniyle karıştırılan birleşik fiillerle ilgili 
çeviri hatalarına ilişkin örnekler Tablo 19’da yer almaktadır.

Tablo 19: Çağrışım İlişkisi Bulunan Birleşik Fiillerin Karıştırılmasına 
İlişkin Çeviri Hataları

KANAL PROGRAM TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

Nat Geo Wild Verimsiz 
Topraklar

19.1.2019 post dökmek 
(mevsimsel tüy 
dökümü - hayvan)

tüy atmak,
tüy dökmek

312 Uçak Kazası Raporu, 12.6.2018.
313 Katil Beni Seçti (Belgesel-Drama), TLC, 1.2.2019.
314 Mezarlık Sırları, 14.3.2019.
315 Türkçe Sözlük, s. 2025.
316 Vanished with Beth Holloway (Belgesel-Drama), Lifetime, 11.12.2017.
317 Türkçe Sözlük, s. 521.
318 Yer Yarıldı İçine Girdi (Belgesel-Drama), IDx, 1.10.2017.
319 Türkçe Sözlük, s. 346.
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National 
Geographic

Kâbusa Dönen 
Yolculuklar 

22.8.2019 gözlerini 
doldurmak 

gözleri 
dolmak

TLC Katil Beni Seçti 1.2.2019 bahane vermek bahane 
uydurmak/ 
bulmak

National 
Geographic

Otoyol 
Cehennemi

18.6.2018 serbest bırakmak 
(araç)

kurtarmak

IDhd Pandora’nın 
Kutusu

12.1.2020 ikame etmek
(oturmak)

ikamet etmek

National 
Geographic

Büyük Yıkımlar 17.2.2018 stabilize etmek sabitlemek

Animal Planet Köpek Balığı 
Saldırıları

4.11.2018 bilgi edilmek bilgi verilmek

National 
Geographic

Uçak Kazası 
Raporu

12.6.2018 (uçak) yere 
çarpılmak 

yere çakılmak

TLC Katil Beni Seçti 1.2.2019 gözaltına girmek gözaltına 
alınmak

Lifetime Flipping Vegas 3.10.2018 tadilat etmek tadilat 
yapmak

National 
Geographic

Uçak Kazası 
Raporu

9.10.2017 üstünden geçmek gözden 
geçirmek

Lifetime National Instict 
(Film)

23.2.2019 teslimat vermek teslimat 
yapmak

National 
Geographic

Hitler’in Son 
Direnişi

25.9.2018 istila etmek (tepe) ele geçirmek

Lifetime I Survived 10.10.2017 transfer etmek 
(mahkûm)

nakletmek

IDhd Ölüm Bizi 
Ayırana Dek

10.11.2019 kalbini kaptırmak gönlünü 
kaptırmak

Lifetime Flipping Vegas 9.9.2018 markete koymak piyasaya 
sürmek

IDhd Cinayetin 
Etkisi 

22.9.2019 mola almak 
(otoyolda)

mola vermek

Lifetime Vanished with 
Beth Holloway

11.12.2017 panik olmak paniklemek

TLC Şeytani Üvey 
Anneler

11.3.2019 hayatını almak canını almak

Bir belgeselde hapishane hayatındaki gerçekleri ortaya çıkarmak ama-
cıyla, anlaşmalı şekilde hapse giren insanların başından geçenler ele alınmak-
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tadır. Programda, “Haberler bitince rahat bir nefes verdim; aman Allah’ım, 
atlattım dedim.”320 cümlesi kullanılmıştır. Burada da aynı zamanda bir deyim 
olan “ferahlamak, rahatlamak”321 anlamındaki “nefes almak” birleşik fiilinin, 
çağrışım ilişkisi içindeki bir başka kelime ile karıştırıldığı görülüyor. Bu cüm-
lenin doğru çevirisi, adı geçen şahsın ferahladığını, rahatladığını belirtecek 
şekilde “Haberler bitince rahat bir nefes aldım; aman Allah’ım, atlattım de-
dim.” olmalıydı.

“Bunun karşısında en çok duran kişi sendin.”322 cümlesinde ise “bir dü-
şünceye katılmamak, cephe almak”323 anlamına gelen “karşı çıkmak” yerine 
“karşısında durmak” birleşik kelimesinin tercih edildiği görülüyor. Bu çeviri 
cümlesinde birleşik kelimenin çağrışım ilişkisi nedeniyle başka bir kelimeyle 
karıştırılması, anlam karışıklığına yol açmıştır. Buradaki bir başka yanlışlık 
ise birleşik kelimenin arasına yanlış şekilde kelime getirilmiş olmasıdır. Bu 
durumda cümlenin en isabetli çevirisinin, “Buna en çok karşı çıkan kişi sen-
din.” olduğu söylenebilir.

“Tuvaletini kaçırmış ve altını temizlememi istemişti.”324 cümlesinde de 
benzer bir hatanın yapıldığı görülüyor. Çevirmen bu cümlede “yatağına veya 
donuna işemek”325 anlamına gelen “altına kaçırmak” birleşik fiili yerine çağrı-
şım ilişkisi yüzünden karıştırdığı “tuvaletini kaçırmak” ifadesini kullanmıştır.

Bu konudaki bir başka örnek olan “Kasabalılar iki görüşe ayrılmıştı.”326 
cümlesinde “ikiye ayrılmak” fiilinin yanlış şekilde kullanıldığı söylenebilir. 
Bunun yerine “Kasabalılar ikiye ayrılmıştı.” veya “Kasabalıların bu konuda 
iki görüşü vardı.” cümleleri daha anlamlı olacaktır.

Bu konudaki diğer ilginç örnekler arasında, otomobil için “vitese tak-
mak” birleşik fiili yerine “vitese oturtmak”327, bir mahkûm için “nakil” ve 
“etmek” kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan birleşik fiil “nakletmek” 
yerine, “transfer etmek”328 fiilleri sayılabilir. Oysa Türkçede “transfer” keli-

320 60 Days In (Belgesel-Drama), Lifetime, 21.12.2018.
321 Türkçe Sözlük, s. 1464.
322 Downtown Shabby (Belgesel), Lifetime, 7.10.2017.
323 Türkçe Sözlük, s. 1093.
324 Deadly Wives, 13.10.2017.
325 Türkçe Sözlük, s. 82.
326 Gerçek Kâbuslar, 3.10.2017.
327 Kimseyi Geride Bırakma, 7.8.2018.
328 I Survived, 10.10.2017.
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mesi, “bir profesyonel sporcunun, para karşılığı kulübünden bir başka kulübe 
geçmesi”329 anlamında yaygın olarak kullanılan bir ifadedir.

Otoyolda mola veren sürücünün bu eylemini anlatmak için kullanılan 
“Orda biraz mola almak istemişti.”330 cümlesinde de benzer bir hata vardır. 
Burada çevirmenin “voleybol ve basketbolda taktik alışverişi yapmak için bir 
süre ara istemek”331 anlamına gelen “mola almak” yerine doğru ifade olan 
“mola vermek” birleşik fiilini kullanması gerekirdi. Bu durumda, doğru çeviri 
cümlesi “Orda biraz mola vermek istemişti.” olacaktır. 

c) Birleşik Kelimelerden Birinin Tek Başına Kullanılması
Birleşik kelimelerle ilgili çeviri hatalarının bir bölümü de çevirmenlerin 

birleşik kelimeyi oluşturan kelimelerden sadece birini tek başına kullanması 
biçiminde ortaya çıkmaktadır. Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, 
isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çe-
kimli fiillerden oluşan ifadelerin, yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik 
kelime olduğu ve birleşik kelimelerin, belirli kurallar çerçevesinde bitişik 
veya ayrı olarak yazıldığı332 daha önce belirtilmişti. Bu bağlamda birleşik ke-
limelere yeni bir kelime gibi bakmak gerektiğini tekrar vurgulamak gerekir. 
Dolayısıyla birleşik kelimeyi oluşturan kelimelerden birinin tek başına kul-
lanılması çeviri hatası olarak değerlendirilmelidir. Çünkü birleşik kelimeyi 
oluşturan kelimelerden birinin tek başına kullanılması birleşik kelimenin bir 
bütün olarak içerdiği anlamı tamamıyla veremez.

Kaldı ki birleşik kelimeyi oluşturan kelimelerden birini tek başına kullan-
maya çalışmak, aslında tek bir kelimeyi bir veya birkaç hecesini atarak kul-
lanmaya çabalamak gibidir. Örneğin, “mantık” kelimesinden “-tık” hecesini 
atıp, kelimeyi sadece “man” diye kullanmaya çalışarak ondan bir de “mantık” 
kelimesinin anlamını beklemek son derece mantıksız olacaktır.

Çeviri hatası sonucu birleşik kelimelerden sadece birinin tek başına kul-
lanıldığı bir örnek, bir filmde geçen “O da çantada sayılır.”333 cümlesidir. Yan-
lış tercüme edilen cümle, bu hâliyle “kastedilen şeyin çantanın içinde olduğu” 
anlamını vermektedir. Oysa filmdeki karakter, bu sözüyle zaten elinde bulu-
nan bir avantajı vurgulamak istemiştir. Bunun için cümlede, “elde edilmesi 

329 Türkçe Sözlük, s. 2002.
330 Cinayetin Etkisi (Belgesel-Drama), IDhd, 22.9.2019.
331 Türkçe Sözlük, s. 1406.
332 Yazım Kılavuzu, s. 20-21.
333 Perry, Tyler (Yön.), Kül Yutmaz (Nobody’s Fool), Paramount Pictures, 2018.
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kesin ve kolay şey”334 anlamında bir sıfat olan “çantada keklik” birleşik keli-
mesinin kullanılması gerekirdi. Burada çevirmenin birleşik kelimeyi oluştu-
ran kelimelerden sadece birini kullanması tercüme hatasına yol açmıştır. 

Bu konuda örnek verilebilecek bir başka ifade, “Fakat örtbas burada da 
bitmiyordu.”335 cümlesinde yer almaktadır. Bu cümlede, “bir durumun, bir 
olayın duyulmamasını, yayılmamasını sağlayan önlemler almak” anlamına 
gelen “örtbas etmek” ile “bir durum, bir olay duyulmamak, yayılmamak”336    
anlamındaki “örtbas olmak” birleşik kelimelerinde yer alan “örtbas” kelimesi, 
yanlış şekilde tek başına kullanılmıştır. Birleşik kelimeyi oluşturan kelimeler-
den biri olan “örtbas”ın tek başına kullanılması, kelimenin bir bütün olarak 
içerdiği anlamı veremez. O yüzden bu cümlenin doğru çevirisinin, “Fakat ört-
bas etme çabası burada da bitmiyordu.” olacağı söylenebilir.

7. Deyimler
“Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan 

kalıplaşmış söz öbeğine”337 deyim denir. Deyimler kalıplaşmış sözlerdir, ke-
limelerin yerleri değiştirilemez ve aynı anlama gelse bile, yerine başka bir 
sözcük getirilemez.338 

Çeviri yaparken, kullanılan Türkçe deyimlerin aslına uygun olmasına 
dikkat etmek, deyime yanlış bir kelime eklemekten veya deyimin kelimelerini 
değiştirmekten kaçınmak gerekir. Tüm bunlar deyimin yapısının bozulmasına 
sebep olacak yanlışlıklardır.

Program metinlerinde yer alan cümlelerde kullanılan deyimlerle ilgili çe-
viri hataları, deyimlerdeki kelimelerin çağrışım ilişkisi bulunan kelimelerle 
karıştırılması, deyimin yanlış anlamda kullanılması ve deyimlerde yanlış veya 
eksik kelime kullanılması şeklindedir.

Deyimlerdeki çeviri hatalarının çoğunlukla çağrışım ilişkisi bulunan keli-
melerin karıştırılmasından kaynaklandığı söylenebilir. İzlenen programlarda, 
deyimlerdeki kelimeleri ses, şekil, anlam veya kavram yakınlığı bakımından 
çağrışım ilişkisi bulunan başka kelimelerle karıştıran çevirmenlerin, bu su-
retle Türkçede bulunmayan yapay ifadeler ortaya çıkardığı gözlenmiştir. Bu 
durumun kimi zaman anlam kaymalarına, kimi zaman da seyircilerde sağlık-

334 Doğan, age., s. 238.
335 Kan Bağları, 21.10.2018.
336 Türkçe Sözlük, s. 1548.  
337 age., s. 517.  
338 https://www.turkdilbilgisi.com/deyimler/deyimler.html. (E.T. 30.1.2018).

https://www.turkdilbilgisi.com/deyimler/deyimler.html
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lı bir algı oluşmasını engelleyecek derecede anlamsızlıklara sebep olduğunu 
söylemek mümkündür.

Deyimlerle ilgili olarak gözlenen çeviri hatalarına ilişkin örnekler, Tablo 
20’de yer almaktadır.

Tablo 20: Deyimlerde Çeviri Hataları

KANAL PROGRAM 
ADI

TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

IDx Mezarlık Sırları 29.9.2017 başı tehlikede başı belada
Lifetime Flip This House 16.9.2018 arkasına 

düşmek
gerisinde kalmak

IDx Adnan Syed 3.10.2017 doldurup 
taşırdı

dolup taştı

TLC İhanet 30.10.2018 içtiği su ayrı 
gitmemek

yediği içtiği ayrı 
gitmemek

Lifetime Deadly Wives 13.10.2017 tuvaletini 
kaçırmak

altına kaçırmak

IDx Tam Paçayı 
Kurtarıyordum 
ki

6.10.2017 şansı bozulmak şansı dönmek

National 
Geographic 

Kâbusa Dönen 
Yolculuklar 

19.1.2018 kesilmeye 
götürülen bir 
kuzu gibi

kurbanlık koyun 
gibi

TLC Kayıp 19.11.2018 çıkmaz sokağa 
girmek

çıkmaza girmek

IDx Tam Paçayı 
Kurtarıyordum ki

8.10.2017 şansları 
yerindeydi

şansları yaver 
gidiyordu

Lifetime I Survived 16.10.2017 hava almak nefes almak
IDx Yer Yarıldı İçine 

Girdi
11.10.2017 hayatına 

kıymak
canına kıymak

TLC Kan Bağları 4.11.2018 aklı yerinden 
oynamak

aklı başından 
gitmek

IDx Tam Paçayı 
Kurtarıyordum 
ki

9.10.2017 kilit 
altındayken

demir parmaklıklar 
arkasındayken

IDx Unravelled 3.10.2017 son damla bardağı taşıran son 
damla

TLC People Dergisi 
Araştırıyor: 
Jonestone 
Katliamı 

29.10.2018 dank etmek kafasına dank 
etmek
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Deyimlerle ilgili olarak yapılan çevirilerde, yanlış kelime kullanılmasıyla 
anlam bakımından iki türlü durumun ortaya çıktığı söylenebilir:

Bunlardan birincisi, deyim yerine kullanılan ifadenin kaynak dildeki 
anlamı tam olarak veremese de çeviri yanlış olmasına rağmen, seyircilerde 
anlam bakımından yakın bir çağrışım oluşturabildiği durumlar; ikincisi ise 
deyimin özgün hâlinin değil de yanlış kelimeler seçilerek oluşturulan ifadenin 
kullanılmasının anlatım bozukluğuna, anlam karışıklığına hatta anlamsızlığa 
yol açtığı durumlardır.

Deyimlerle ilgili çeviri hatalarından biri de deyimi oluşturan kelimeler-
den herhangi birinin eksik olarak kullanılması biçiminde ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda kısaca belirtilen bu konular “Deyimlerde Çağrışım İlişkisi Bu-
lunan Kelimelerin Karıştırılması, Deyimin Yanlış Anlamda Kullanılması ve 
Deyimlerde Eksik Kelime Kullanılması” başlıkları altında örnekleriyle birlik-
te ele alınacaktır.

a) Deyimlerde Çağrışım İlişkisi Bulunan Kelimelerin Karıştırılması
Çevirmenlerin kalıplaşmış söz öbeği olan deyimlerde yer alan kelimeleri 

değiştirerek deyimin yapısının bozulmasına sebep olacak yanlışlıklardan ka-
çınması gerekir. Deyimlerle ilgili çeviri hatalarının önemli bir kısmının sebebi 
aralarında çağrışım ilişkisi bulunan kelimelerin karıştırılmasıdır. Çevirmenle-
rin deyimlerdeki kelimelerle çağrışım ilişkisi bulunan kelimeleri karıştırma-
sı, yanlış kelime kullanmak suretiyle deyimin yapısında da bozulmaya sebep 
olmaktadır.

İzlenen programlarda, deyimlerdeki kelimelerin ses, şekil, anlam veya 
kavram yakınlığı bakımından çağrışım ilişkisi bulunan başka kelimelerle ka-
rıştırılması yüzünden Türkçede bulunmayan yapay ifadelerin ortaya çıktığı 
gözlenmiştir. Bu durum kimi zaman anlam kaymalarına, kimi zaman da se-
yircilerde sağlıklı bir algı oluşmasını engelleyecek derecede anlamsızlıklara 
sebep olmaktadır. 

Deyimlerde yer alan kelimelerin çağrışım ilişkisi içindeki kelimelerle 
karıştırılması, kimi yerde deyim yerine kullanılan ifadenin kaynak dildeki 
anlamı tam olarak veremese de hatalı çeviriye rağmen seyircilerde anlam ba-
kımından yakın bir çağrışım oluşturabilmektedir. “İçtiği su ayrı gitmemek, 
üstesinden gelmek, dört gözle bakmak, ağzı açıkta kalmak, yola sokmak, ke-
silmeye götürülen bir kuzu gibi, son damla, kulaklarını dört açmak…” örnek-
lerinde olduğu gibi.

Çeviri cümlelerde deyimleri doğru şekliyle değil de “arkasına düşmek, 
kemiklerime kadar, dank etmek, büyük kelime kullanmak” örneklerindeki 
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gibi, yanlış kelimeler seçerek yapısı bozulmuş bir hâlde kullanmaya çalışmak,  
anlatım bozukluğuna ve anlam karışıklığına sebep olabilir.

Deyimlerde çağrışım ilişkisi bulunan kelimelerin karıştırılması, cümle-
lerde anlam karışıklığına sebep olacağından, bu durumun doğal olarak seyir-
cilerde sağlıklı bir algı oluşmasını engelleyeceği açıktır.

Anlatım bozukluğu da bulunan “Bir çocuğum daha olmasını dört gözle 
bakıyordum.”339 cümlesi bu bağlamda örnek olarak ele alınabilir. Bu cümlede 
yer alan “dört gözle bakmak” ifadesinin, “çok isteyerek veya özleyerek bek-
lemek”340 anlamındaki “dört gözle beklemek” deyiminin yapısının bozulmuş 
hâli olduğu görülmektedir. 

Bir filmde de “her şeyini, bütün varlığını etkileyecek biçimde”341 anlamı-
na gelen “iliklerine kadar” deyimi, içerdiği “ilik” kelimesi ile çağrışım ilişkisi 
taşıyan “kemik” kelimesi ile karıştırılarak “kemiklerime kadar”342 şeklinde 
yanlış tercüme edilmiştir.

“Dedektiflerin ağzı açıkta kalmıştı.”343 cümlesinde de çevirmenin, “iş ve 
görev bulamamak, yersiz yurtsuz kalmak”344 anlamındaki “açıkta kalmak” 
deyimiyle “çok şaşırmak, şaşakalmak”345 anlamına gelen “ağzı açık kalmak” 
deyimini karıştırdığı gözlenmektedir. Dedektifler, bu vakada “ağzı iş bulama-
dığı için yersiz yurtsuz kalmış” olamayacağına göre olsa olsa tanık oldukları 
bu olay karşısında şaşırmıştır. Bu nedenle, doğru çeviri cümlesinin, deyimi 
doğru bir şekilde kullanmak suretiyle “Dedektiflerin ağzı açık kalmıştı.” ol-
ması gerekir.

“Büyük kelime kullandı: Loren ölmüş olabilir.”346 cümlesinde yer alan 
“büyük kelime kullanmak” ifadesinin de yapay ve son derece zorlama bir 
çeviri olduğu gözden kaçmamaktadır. Burada çevirmenin, “yapacağı bir şey 
hakkında kesin konuşarak övünmek”347 anlamındaki “büyük laf etmek, bü-
yük söz söylemek” deyimini, yapısı bozulmuş bir hâlde kullandığı görülüyor. 
Cümlenin “Büyük laf etti: Loren ölmüş olabilir.” olması gerekirdi. Aynı prog-

339 Cinayet Beni Seçti, 16.9.2017.
340 Türkçe Sözlük, s. 569.
341 age., s. 956.
342 Erin, Andrew C. (Yön.), Clara’nın Sırrı (Clara’s Deadly Secret), Protocol Entertainment, 2013.
343 Mezarlık Sırları, 22.9.2017.
344 Türkçe Sözlük, s. 11.
345 age., s. 40.
346 Cinayet Masası Benim (Belgesel-Drama), IDx, 28.9.2017.
347 Türkçe Sözlük, s. 337.
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ramdaki “Gözlerine duvar çekilmiş de olsa, davaya sadık kalmalısın.” cüm-
lesinde de aynı şekilde yapay bir ifade türetilerek “gözlerine perde çekilmek” 
deyimi yerine hatalı olarak kullanılmıştır. Buradaki örnekte doğru çevirinin 
“(bir şeyi) örtmek, gizlemek”348 anlamına gelen “perde çek(il)mek” deyimini 
kullanmak suretiyle “Gözlerine perde çekilmiş de olsa, davaya sadık kalmalı-
sın.” olması gerektiği açıktır. Kaldı ki bu iki yanlış örnekten hareketle Türk-
çede “büyük kelime kullanmak” veya “gözlerine duvar çekilmek” şeklinde bir 
ifade olmadığını da belirtmek yerinde olacaktır.

“İşler ne kadar kötü olsa da yola sokabileceğine inanıyordu.”349 cümlesi 
de “işi veya görevi olumlu olarak yürütmek, sıkıntı çekmeden gerçekleştir-
mek”350 anlamındaki “işini yoluna koymak” deyiminin yanlış kullanımına bir 
örnektir. Burada “işleri yoluna koyabileceğine” ifadesi kullanılmalıdır. Aynı 
programdaki “üniversitedeki geleceği ipin ucundayken” ifadesi de “üniversi-
tedeki geleceği pamuk ipliğine bağlıyken” deyimiyle daha derin anlam kaza-
nabilir.

Bir programda bacağından vurulan şahsın kullandığı “Canım çok kötü 
yanıyordu.”351 cümlesinde de “çok acı duymak, acı bir deneme geçirmek, bir 
işte zarar görmek”352 anlamındaki “canı yanmak” deyimine yanlış yere “çok 
kötü” ifadesinin getirildiği söylenebilir. Burada deyimin içerdiği anlam itiba-
rıyla gereksiz oluşunun yanı sıra, kalıplaşmış söz öbeği olan deyime fazladan 
kelime eklenmesi bakımından da bir yanlışlık yapıldığı görülmektedir. Kaldı 
ki burada “çok kötü” ifadesini illaki kullanmak gerekirse, deyimin özgün hâ-
lini bozmadan “Çok kötü canım yanıyordu.” denebilir.

Deyimlerdeki kelimelerle çağrışım ilişkisi bulunan kelimelerin karıştı-
rılması sebebiyle çeviri hatası gözlenen bir başka örnek “Kesilmeye götürü-
len bir kuzu gibi hissettim.”353 cümlesinde yer almaktadır. Burada çevirmen, 
“başına geleceklerden habersiz olan kimse”354 anlamındaki “kurbanlık koyun 
gibi” deyiminin yapısını bozacak şekilde yapay bir ifade türetmeyi seçmiş-
tir. Bu duruma, çevirmenin deyimde yer alan “koyun” kelimesiyle çağrışım 
ilişkisi bulunan “kuzu” kelimesini karıştırması sebep olmuştur. Oysa burada, 

348 Türkçe Sözlük, s. 1596.
349 Kan Bağları, 1.10.2017.
350 Türkçe Sözlük, s. 994.
351 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 18.1.2019.
352 Türkçe Sözlük, s. 346.
353 Kâbusa Dönen Yolculuklar, 19.1.2018.
354 Türkçe Sözlük, s. 1258.
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Türkçenin güzelliğini yansıtacak şekilde “Kendimi kurbanlık koyun gibi his-
settim.” cümlesinin kullanılması daha isabetli olmaz mı?

“Bay Cips kilit altındayken sokaklar daha güvenli.”355 cümlesinde de “ki-
lit altında” ifadesi yerine “demir parmaklıklar ardında” deyiminin kullanılma-
sı hem cümledeki anlam karışıklığını ortadan kaldıracak hem de Türkçenin 
güzelliğinin yansıtılmasına katkı sağlayacaktır.

“Kulaklarınızı dört açın ve beni dinleyin.”356 cümlesinde de çevirmenin, 
“aldanmamak için çok uyanık bulunmak”357 anlamındaki “gözünü dört aç-
mak” deyimini yapısı bozulmuş şekilde kullandığı görülmektedir.

Deyimlerde yer alan kelimelerin çağrışım ilişkisi nedeniyle karıştırılma-
sına ilişkin çeviri hatalarından örnekler, Tablo 21’de yer almaktadır.

Tablo 21: Deyimlerdeki Kelimelerin Aralarındaki Çağrışım İlişkisi Ne-
deniyle Karıştırılmasına İlişkin Çeviri Hataları

KANAL PROGRAM TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

IDx Mezarlık Sırları 22.9.2017 ağzı açıkta 
kalmak

ağzı açık kalmak

Lifetime Flip This House 16.9.2018 arkasına 
düşmek

gerisinde kalmak

IDx Cinayet Beni 
Seçti

16.9.2017 dört gözle 
bakmak

dört gözle beklemek

TLC İhanet 30.10.2018 içtiği su ayrı 
gitmemek

yediği içtiği ayrı 
gitmemek

IDx Kan Bağları 1.10.2017 yola sokmak işini yoluna koymak
TLC Doğaya Kaçış 7.10.2018 kendini 

alıkoyamamak
kendini alamamak

IDx Cinayet Masası 
Benim

28.9.2017 büyük kelime 
kullanmak

büyük laf etmek

TLC 1980’ler:En 
Ölümcül On Yıl

7.11.2018 canına 
dokunmak

kanına dokunmak

IDhd Villalar ve 
Cinayetler

4.5.2019 didik didik 
araştırmak 

didik didik aramak

355 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 9.10.2017.
356 Jeong-Yeol, Choi (Yön.), Sadece Gidiş (One Way Trip), Bori Picture, 2016.
357 Türkçe Sözlük, s. 792.
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National 
Geograp-
hic 

Kâbusa Dönen 
Yolculuklar 

19.1.2018 kesilmeye 
götürülen bir 
kuzu gibi

kurbanlık koyun gibi

IDx Cold Case Files 18.8.2017 üstesinden 
gelememek

yüreği kaldıramamak, 
dayanamamak, 
katlanamamak

Lifetime Vanished with 
Beth Holloway,

11.12.2017 didik didik 
bakmak 

didik didik aramak

IDhd Şeytanın Evi 25.11.2019 delik deşik 
yapmak

delik deşik etmek

Clara’nın Sırrı 
(Film)

2013 kemiklerime 
kadar

iliklerime kadar

Sadece Gidiş 
(Film)

2016 kulaklarını 
dört açmak  

kulak vermek, 
dikkatle dinlemek

Çeviri cümlelerde deyim olarak kullanılması gereken ifadelerin karıştırıl-
ması, kurulan cümlelerde anlam kaymalarına yol açabilmektedir. Örnek ola-
rak, belgesel-drama türü bir programda yer alan “Sırtına sapladığı son bir bı-
çaktı.”358 cümlesinde, çevirmenin yapay bir deyim türetme çabası içine girdiği 
söylenebilir. Çünkü bu cümleyi duyan bir seyirci, programın içeriği dolayısıy-
la, ilk aşamada bunu doğrudan “sırtına bıçak saplamak” şeklinde algılayabilir. 
Çevirmen burada “sırtına bıçak saplamak” gibi yapay bir ifade yerine, “Ona 
vurduğu (indirdiği) son darbeydi.” deyimini tercih edebilirdi.

Deyimlerdeki kelimelerin aralarındaki çağrışım ilişkisi nedeniyle karış-
tırılmasına ilişkin bir başka örnek, öldürülen bir kızın göle atıldığı düşünülen 
cep telefonunu arama çalışmaları için kullanılan “Samanda iğne aramak gi-
biydi.”359 cümlesinde yer almaktadır. Burada da deyimin özgün hâlinde olması 
gereken “samanlık” yerine yanlışlıkla “saman” kelimesi kullanılmıştır.

b) Deyimin Yanlış Anlamda Kullanılması
Dilin anlatım gücünü ve söyleyiş güzelliğini zenginleştiren unsurlardan 

biri olan deyimlerin, kalıplaşmış belirli bir anlamı olduğu ve yalnızca bu an-
lamı ifade etmek amacıyla kullanılması gerektiği belirtilmişti. Büyük oranda 
mecaz anlamda kullanılan söz öbeği olan deyimlerin, bu kalıplaşmış anlam 
çerçevesi dışında başka bir anlamda kullanılmaya çalışılması, anlatım bozuk-
luğuna yol açar. Programlarda deyimlerin yanlış anlamda kullanıldığı çeviri 
örneklerine de rastlanmıştır. 

358 Sosyete Sırları, 6.10.2017.
359 Ölümcül Gizemler (Belgesel-Drama), IDhd, 7.7.2019.
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Örneğin, “(Burası) vahşi doğayı sevenler için bulunmaz bir Hint kuma-
şı.”360 cümlesinde çevirmen, bir de deyim katmak suretiyle daha güzel bir 
cümle oluşturma çabasına girdiğini sanmaktadır. Ancak cümledeki bu hatalı 
kullanımdan, çevirmenin bu deyimin anlamı konusunda bilgi sahibi olmadığı 
ortaya çıkmaktadır. Çünkü “bulunmaz Hint kumaşı”, alay etmek maksadıyla 
“çok az bulunduğu ve çok değerli olduğu sanılan şey”361 anlamında kullanı-
lan bir deyimdir. Buradaki belgeselde ise sözü edilen bölgenin gerçekten de 
doğaseverler için bulunmaz, eşsiz bir yer olduğu vurgulanmak istenmektedir. 
Bu cümlede “bulunmaz Hint kumaşı” deyiminin son derece hatalı şekilde kul-
lanıldığı görülmektedir. Öyleyse kaynak dildeki anlamı doğru şekilde verecek 
ifade yukarıda belirtildiği gibi “Burası vahşi doğayı sevenler için aramakla bu-
lunmaz bir yer.” veya “Burası vahşi doğayı sevenler için eşsiz bir yer.” olabilir.

Deyimin yanlış anlamda kullanıldığı bir başka örnek, bir belgesel prog-
ramda geçmektedir. Programda, konuşmacı tadilat çalışmalarının zamanında 
yetişmeyeceği konusundaki endişesini dile getirmek amacıyla “programın ar-
kasına düşmemek için”362 ifadesini kullanmaktadır. Bu örnek Tablo 21’de de 
yer almaktadır. “Arkasına düşmek” deyimi “bir işi sona erdirmek için sıkı 
çalışmak, birini gözden ayırmayarak arkasından gitmek”363 anlamına gelir ve 
bu deyimin tadilat çalışmalarının zamanında yetişmeyeceğini belirtmek ama-
cıyla kullanılması bir çeviri hatasıdır. Bunun yerine, çevirmenin hem hedef 
kitlenin daha kolay anlaması hem de kabul edilebilir ve programın içeriğine 
uygun olması açısından “programın gerisinde kalmamak için” veya olumlu 
bir kullanımla “programı zamanında tamamlayabilmek için” ifadesini kullan-
ması gerekirdi. 

c) Deyimlerde Eksik veya Fazla Kelime Kullanılması
Program metinlerinin çevirilerinde deyimlerle ilgili olarak gözlenen bir 

başka hata türü de deyimlerin eksik veya fazladan kelimelerle ifade edilmeye 
çalışılmasıdır. 

Cümlelerde deyimleri oluşturan kelimelerin eksik kullanılması, doğal 
olarak deyimin yapısının bozulmasına sebep olmaktadır. “İşte o zaman bana 
dank etti.”364 ve “Ne olduğunu anlamıştık, o zaman dank etmişti.”365 cümlele-

360 Ölümden Dönenler (Belgesel-Drama), Animal Planet, 29.7.2018.
361 Türkçe Sözlük, s. 324.
362 Flip This House, 16.9.2018.
363 Türkçe Sözlük, s. 120.
364 Kimseyi Geride Bırakma, 9.8.2018.
365 People Dergisi Araştırıyor: Jonestone Katliamı (Belgesel-Drama), TLC, 29.10.2018.
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rinde bu konudaki çeviri hatalarının örnekleri görülmektedir. Bu cümlelerde, 
“bir olay sebebiyle birden ayılmak, doğruyu anlamak”366 anlamındaki “kafa-
sına dank etmek” deyimi, bir kelimesi eksik şekilde tercüme edilmiştir. Kaldı 
ki Türkçede “dank etmek” diye ne bir deyim ne de bir ifade bulunmaktadır. 
Deyimlerin kalıplaşmış söz öbeği olduğu, bu sebeple kelimelerin yerlerinin 
değiştirilemeyeceği ve aynı anlama gelse bile yerine başka bir kelime geti-
rilemeyeceği belirtilmişti. Bu çeviri cümlelerinde de bir kelimesi eksik bı-
rakıldığı için yapısı bozulan deyimin aslına uygun olmadığı görülmektedir. 
Cümlelerin doğru çevirisinin, deyimdeki eksik kelime tamamlanmak suretiyle 
sırasıyla “İşte o zaman kafama dank etti.” ve “Ne olduğunu anlamıştık, o za-
man kafamıza dank etmişti.” olması gerekir.

Eşinin davranışlarından dolayı öfkesi son raddeye gelen ve sabrı taş-
mak üzere olan kadının duygularını yansıtmak için kullanılan “David ba-
layı yaptıkları otele götürmüştü; bu da son damlaydı.”367 cümlesinde ise 
yine deyimin yapısının bozularak eksik kelimelerle ifade edilmeye çalışıl-
dığı bir çeviri hatası vardır. Bu cümlede “sabır tüketen aşırı davranış veya 
durum”368 anlamındaki “bardağı taşıran damla” veya “bardağı taşıran son 
damla” deyiminin yanlış/eksik kullanıldığı gözlenmektedir. Doğru çevi-
ri, “David balayı yaptıkları otele götürmüştü, bu da bardağı taşıran (son) 
damlaydı.” olmalıdır.

“İçtiğimiz su ayrı gitmezdi ama Ray gitmişti.”369 cümlesinde de “yediği 
içtiği ayrı gitmemek” deyiminin yapısı bozulmuş bir şekilde eksik kelimelerle 
kullanıldığı görülüyor. Oysa deyimin doğru şeklinin yer aldığı çeviri cümle-
sinin “Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi ama Ray gitmişti.” olması gerekirdi.

Deyimlerde eksik kelime kullanılmasına ilişkin bir başka örnek, bir ya-
kınının öldürüldüğünü haber alan kişinin söylediği “Duyduğumda dizlerim 
çözülmüş, oraya yığılıp kalmıştım.”370 cümlesidir. Bu cümlede de “korkudan 
ayakta duramayacak duruma gelmek”371 anlamındaki “dizlerinin bağı çözül-
mek” deyimi eksik kelimelerle kullanılmaya çalışılmıştır. 

“Böyle bir şey görürse nutka başlıyordu.”372 cümlesinde de deyimin eksik 
kelimeyle ifade edilmeye çalışıldığı bir tercüme hatası olduğu söylenebilir. 

366 Türkçe Sözlük, s. 1030.
367 Unravelled, 3.10.2017.
368 Türkçe Sözlük, s. 200.
369 İhanet (Belgesel-Drama), TLC, 30.10.2018.
370 Gecenin Sonu (Belgesel-Drama), IDhd, 22.6.2019.
371 Türkçe Sözlük, s. 544.
372 Şeytanın Evi, 11.11.2019.
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Burada, “uzun, sıkıcı bir konuşma yapmak veya özden yoksun bir söylev ver-
mek”373 anlamındaki “nutuk atmak, nutuk çekmek” deyiminin kullanılması 
gerekirdi. Bu durumda doğru çeviri cümlesi “Böyle bir şey görürse nutuk at-
maya/çekmeye başlıyordu.” olacaktır. 

Çevirmenlerin deyimlere fazladan kelime ekleme hatası işlediği de ol-
maktadır. Aile içi entrikaları konu alan bir belgeselde, kız kardeşi trafik ka-
zasında hayatını kaybeden kişinin eniştesi hakkında “Kazada Eliot’un da bir 
parmağı olduğunu söylüyordu.”374 dediği gözlenmiştir. Çevirmen burada, “bir 
işi olumsuz yönde etkilemek, bir işe karışmış olmak”375 anlamındaki “(bir 
işte) parmağı olmak” deyimini kullanmak istemiştir. Ancak deyime eklediği 
fazladan kelime ile kullandığı “bir parmağı olmak” ifadesi, doğru bir deyim 
değil “bir parmağa sahip olmak” anlamı veren bir kelime öbeğidir. Buradaki 
çeviri hatasının giderilmesi için, deyime yanlışlıkla eklenen “bir” kelimesi 
çıkarılmalı ve deyimin doğru şekliyle kullanıldığı çeviri cümlesi, “Kazada 
Eliot’un da parmağı olduğunu söylüyordu.” olmalıdır.

8. Terimlerde Çeviri Hataları
Terimler konusundaki çeviri hataları, Amerikan Çevirmenler Derneği-

nin hata sınıflandırmasında da “terminoloji hatası” olarak yer almaktadır. 
Buna göre, kaynak metinde bulunan spesifik bir alana özgü terim çeviride 
kullanılmadığı zaman “terminoloji hatası” yapılmış olur.376 Teknik alanlarla 
ilgili metinlerde olduğu kadar genel konuları ele alan metinlerde de termi-
noloji hataları yapılabilir. Çevirmenin yanlış veya kaynak dildeki anlama 
uygun olmayan bir kelime seçtiği her durumda terminoloji hatasına yol açıl-
mış olur.

Bu başlık altında terimlerle ilgili çeviri hataları ele alınacaktır. İçinde te-
rimlerin geçtiği programlarda çeviri hatalarına daha sık rastlanmakta olduğu 
söylenebilir. Nitekim Tablo 3’te de görüleceği gibi tespit edilen toplam 760 
hatadan 95’ini teknik, hukuki, askerî vb. terimlerdeki çeviri hataları oluştur-
maktadır. Bu değer, toplam çeviri hatalarının %12,5’ine karşılık gelmektedir. 
Yabancı film ve programlarda tespit edilen çeviride terminoloji hataları tek-
nik, hukuki, askerî ve dinî terimler alt başlıkları altında örnekleriyle birlikte 
değerlendirilecektir.

373 Türkçe Sözlük, s. 1483.
374 Sırlarla Evli (Belgesel-Drama), TLC, 12.10.2019.
375 Türkçe Sözlük, s. 1577.
376 American Translators Association, Explanation of Error Categories-Version 2017, https://

www.atanet.org/certification/aboutexams_error.php, (E.T. 5.10.2020). 
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a) Teknik Terimlerde Çeviri Hataları
Teknik terimlerin Türkçe karşılıklarının doğru şekilde ifade edilmesi, çe-

viri alanındaki önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Bu konudaki çeviri 
hataları, bazen seyircilerde anlam bakımından farklı çağrışımlar oluşmasına 
yol açabildiği için teknik terimlerin çevirisinde daha itinalı davranmak gerek-
mektedir.

Teknik terimlerle ilgili çeviri hatalarının sebeplerinden biri çağrışım iliş-
kisi sebebiyle kelimelerin karıştırılmasıdır. Bu konuda motamot çeviri yapıl-
ması sonucu teknik terimleri tanımlamak üzere yapay ifadelerin ortaya çıktığı 
da gözlenmektedir. Bu konudaki çeviri hatalarını örnekleriyle birlikte şöyle 
sıralamak mümkündür:

Teknik terimlerle ilgili çeviri hatalarına, aile içi cinayet davalarının ele 
alındığı bir programdan ilginç bir örnekle başlamak mümkündür. Programda, 
ABD’deki 911 Polis İhbar Hattı’na bildirilen bir olayı gözlemlemek üzere ve-
rilen adrese giden polis memurunun, gittiği evde bir cinayet işlendiğini tespit 
ettikten sonra merkezle yaptığı telsiz görüşmesinde kullandığı ilginç bir cümle 
yer almaktadır. Çevirmen cümleyi, “Parker bölgesi 187 numaradayız.”377 diye 
tercüme etmiştir. Bu cümlenin konuyla ilgili teknik bilgisi olmayan bir seyirci 
için belirgin bir anlamı çağrıştırmaktan uzak olduğu rahatlıkla söylenebilir. 
Çünkü sıradan bir seyirci, polisin zaten merkezin bilgisi dâhilinde bildirilen 
adrese gittiğini ve “Parker bölgesi 187 numaradayız.” ifadesini kullanması-
nın anlamsız ve gereksiz olduğunu düşünür. Gerçekten de polis geldiği adresi 
neden tekrar merkeze belirtme ihtiyacı duysun ki? Kaldı ki cinayetin gerçek-
leştiği evin görüntüsü program sırasında defalarca ekrana yansımakta ve evde 
187 şeklinde bir numara görülmemektedir.

Burada polis, geldiği adreste bir kişinin öldürüldüğünü tespit etmiş ve 
bunun üzerine takip etmeye başladığı olayın bir cinayet vakası olduğu konu-
sunda polis merkezini telsizle bilgilendirmek istemiştir. Ekranda da polisin 
telsizle konuştuğu görüntü yer almaktadır. Polis telsizle önce adresi söyleyip 
ardından ABD’de telsizde İngilizce “homicide” yani “cinayet suçu” kodu olan 
“187”378 rakamını söylemektedir. Çevirmen bu teknik konuda bilgi sahibi ol-
madığı için polisin kullandığı cümleyi adres zannederek bu hataya düşmüştür. 
Cümlenin doğru çevirisi “Parker bölgesinde bir cinayet vakası.” olmalıdır.

Teknik konularla ilgili olarak çevirmenlerin dikkat etmesi gereken en 
önemli nokta, kullanılan terim ve ifadelerin seyircide net bir algı oluşturma-
sı gerektiğidir. Programların çoğunlukla genel izleyici kitlesine hitap ettiği 

377 Kan Bağları, 4.11.2018.
378 http://www.radiolabs.com/police-codes.html, (E.T. 5.11.2018).
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göz önünde tutularak çeviride yer alan teknik ifadelerin hedef kitle açısından 
anlamsız kalmamasına özen gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. Örneğin, 
patlayıcılardan söz edilen bir programda, “Onları yok etmenin yolu karşı şarj 
etmekti.”379 cümlesi yer almıştır. “Karşı şarj etmek” şeklindeki bir anlatım, 
sıradan bir seyirci için hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Burada seyircinin zih-
ninde açık ve net bir algı oluşturabilmek için “Patlayıcılar boş arazide patla-
tılarak imha edilmeliydi.” şeklinde sade ve kolayca anlaşılır bir cümle kulla-
nılabilirdi.

Emlak piyasası konulu bir belgeselde de Yunanca kökenli bir mimarlık 
terimi olan “tuğla ve harçla örülmüş, alttan obruk, yarım silindir biçiminde 
tavan örtüsü”380 anlamındaki “tonoz” teriminin “tonozlu tavan”381 şeklinde 
yanlış tercüme edildiği görülüyor.

Teknik terimler söz konusu olunca küçük bir ayrıntıya işaret edecek du-
rumlar için bile farklı bir terimin kullanılması gerekebilir. Bu durumda en 
doğru terimin kullanılması gerektiği şüphe götürmez. Bir cihazın montaj 
aşamalarının anlatıldığı bir belgeselde, ekranda da “cıvata” olduğu görülen 
bağlantı malzemesi için “paslanmaz çelikten vidalar”382 terimi kullanılmıştır. 
İtalyanca kökenli “vida” kelimesi “döndürülerek bir yere sokulan burmalı çi-
vi”383 demektir. Ekranda da görülüyor olmasına rağmen, “birbirine bağlanmak 
istenen ağaç veya demir parçalarının üzerinde hazırlanmış olan deliklerden 
geçirilerek ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida”384 anlamındaki “cı-
vata” yerine “vida” teriminin kullanılması çeviri hatasıdır.

Bir programda da “Hava desteği yüksek hızlı jetlerle yapılır.”385 ifadesi 
geçmektedir. İngilizceden dilimize aynen geçen “jet” sözcüğü için “çok hızlı, 
tepkili uçak”386 tarifi yapılmaktadır. “Jet” ifadesi başlı başına “yüksek hızlı 
uçak” anlamını taşıdığı için önüne “yüksek hızlı” ibaresinin getirilmesi ge-
reksizdir.

Teknik terimlerle ilgili hatalı çeviri örnekleri Tablo 22’de yer almaktadır.

379 Cold Case Files, 16.9.2017.
380 Türkçe Sözlük, s. 1990.
381 Waterfront House Hunting (Belgesel), Lifetime, 29.6.2018.
382 Nasıl Yapılmış, 24.12.2018.
383 Türkçe Sözlük, s. 2092.
384 age., s. 366.
385 Geleceğin Ateş Gücü (Belgesel), Discovery Science, 20.9.2017.
386 Türkçe Sözlük, s. 1015.
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Tablo 22: Teknik Terimlerle İlgili Çeviri Hataları

KANAL PROGRAM 
ADI

TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

TLC Emlakçı 
Kardeşler 

19.1.2019 vanacılık tesisatçılık

Lifetime Flipping Vegas 3.10.2018 kapı (mutfak 
dolabı)

kapak

Discovery 
Channel

Nasıl Yapılmış 24.12.2018 vida cıvata

IDhd Şüphe 9.7.2019 anahtarın 
kopyası

yedek anahtar

Lifetime I Survived 19.10.2017 tetik 
(bomba için)

pim

Discovery 
Channel

Nasıl Yapılmış 4.9.2018 kalas tahta

Lifetime Waterfront 
House Hunting

29.6.2018 tonozlu tavan tonoz

National 
Geographic

Otoyol 
Cehennemi

2.7.2018 yüklenici yükleyici

Discovery 
Channel

Nasıl Yapılmış 4.9.2018 tahta kereste

Lifetime Downtown 
Shabby

7.10.2017 tutacak kulp 

TLC Gizemli 
Cinayetler: Jon 
Benet

10.12.2018 televizyon 
kamyonları

canlı yayın 
araçları,
canlı yayın 
arabaları

National 
Geographic

Otoyol 
Cehennemi

2.7.2018 soğutucu antifriz

Discovery 
Channel

Alaska Demir 
Yolu

13.3.2019 yüksek fiberli 
(gıda)

lif oranı 
(miktarı) 
yüksek,
yüksek lifli

Lifetime Hoarders 10.8.2018 kraliçe 
boyutunda 
(yatak)

çift kişilik

Discovery 
Channel

Nasıl Olur 26.9.2017 altı kenarlı bir 
altıgen

altıgen
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Bu bağlamda bir başka örnek, “Pervane kanadı yorulma nedeniyle kırı-
lıp kopmuştu.”387 cümlesidir. İngilizce “metal fatigue” kelimesinin eksik çe-
virisiyle aktarılan ifade, aslında “metal yorulması” veya “metal yorgunluğu” 
demektir. “Metal yorulması (yorgunluğu)” terimi, “makinelerde, taşıtlarda ya 
da yapılardaki metal parçaların yinelenen gerilim ya da yük altında giderek 
dayanımını yitirmesi ve aslında dayanabileceğinden çok daha zayıf son bir 
gerilimin etkisiyle çatlayabilecek ya da kırılacak duruma gelmesi”388 hâlini 
ifade eder. Dolayısıyla yukarıdaki ifadenin doğru çevirisi, “Pervane kanadı 
metal yorulması (yorgunluğu) nedeniyle kırılıp kopmuştu.” olmalıydı.

“Polis iş yerinin güvenlik kayıtlarını aldı.”389 cümlesinde de “güvenlik 
kayıtları” teriminin kaynak dildeki anlamı ifade etmekten biraz uzak olduğu 
söylenebilir. Burada kastedilen “polisin iş yerindeki güvenlik kamerası gö-
rüntülerini aldığı” gerçeğidir. Dolayısıyla cümlenin, eksik ifade edilen terim 
tamamlanarak “Polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini aldı.” veya 
“Polis, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını aldı.” biçiminde düzeltilmesi 
gerekir. Böylece ifade edilmek istenen anlamın seyircilerin zihninde açıkça 
şekillenmesi sağlanabilir.

Bir belgesel programda yer alan “Altı kenarlı bir altıgen vardı.”390 cümle-
sinde de “altı kenarlı” ifadesinin gereksiz kullanıldığı bir çeviri hatası vardır.

aa) Çağrışım İlişkisi İçindeki Teknik Terimler
Teknik terimlerle ilgili çeviri hatalarının önemli bir kısmının da çoğun-

lukla çağrışım ilişkisi sebebiyle kelimelerin karıştırılmasından kaynaklandığı 
söylenebilir. Diğer kelimeler gibi teknik terimler de ses, şekil, anlam veya 
kavram yakınlığı bakımından çağrışım ilişkisi bulunan başka kelime veya te-
rimlerle karıştırılabilmektedir. Bu terminoloji hataları, kullanılan terimlerin 
kaynak dildeki anlamla ilgisiz olmasıyla sonuçlanabilmektedir. Bu durum, 
kimi zaman Türkçede bulunmayan yapay ifadelerin ortaya çıkmasına da se-
bep olmaktadır. 

Örneğin bir programda, anlam yakınlığı bakımından çağrışım ilişkisi se-
bebiyle bir bombayı patlatmak için “pimini çekmek” fiilinde yer alan “pim” 
kelimesi yerine, ateşli silahlarda aynı amaçla kullanılan “tetik”391 ifadesi yer 
almıştır. Yine anlam yakınlığı bakımından birbirini çağrıştıran “tahta” keli-

387 Uçak Kazası Raporu, 3.10.2017.
388 https://www.fizikciyiz.com/s4-metal-yorulmasi.html. (E.T. 7.11.2018).
389 Mezarlık Sırları, 6.10.2017.
390 Nasıl Olur (Belgesel), Discovery Channel, 26.9.2017.
391 I Survived, 19.10.2017.
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mesi yerine “kalas”, “kereste” yerine “tahta” terimi yanlışlıkla tercih edile-
bilmektedir.392 Terim olarak bu kelimelerin ifade ettiği anlamlar aynı değildir. 

Çevirmenler tarafından çağrışım ilişkisi sebebiyle yanlışlıkla seçilen tek-
nik terimler, bazen kaynak dildeki anlamla çok ilgisiz olabilmektedir. Örneğin 
bir belgeselde, aynı kökten türeme bakımından birbirini çağrıştıran iş makine-
si “yükleyici” terimi yerine “yüklenici”393 ifadesinin kullanılması gibi. 

Aralarındaki çağrışım ilişkisi nedeniyle karıştırılan teknik terimlerle ilgili 
çeviri hatalarından örnekler, Tablo 23’te yer almaktadır.

Tablo 23: Çağrışım İlişkisi Nedeniyle Karıştırılan Teknik Terimler

KANAL PROGRAM 
ADI

TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

Lifetime  Downtown 
Shabby 

7.10.2017 boya kılavuzu kartela

IDx Cinayet Masası 
Benim

12.10.2017 tutma kısmı 
(bıçak)

bıçak sapı

Lifetime Cold Case Files 28.12.2017 röportaj (sanık) ifade 
IDhd Burnumuzun 

Dibindeki 
Kâbus

27.10.2019 saçma mermi/fişek

Discovery 
Channel

Dönüştürülen 
Eşyalar

1.7.2018 tanker 
(yakıt deposu)

yakıt tankı

National 
Geographic

Uçak Kazası 
Raporu 

2.10.2017 buzlanma karşıtı buzlanma 
önleyici 

IDx Lanetli Şehirler 7.10.2017 savaş hastanesi askerî hastane,
sahra hastanesi

Discovery 
Channel

Ölümcül Av 1.7.2018 kamara 
(fotoğraf 
makinesi) 

kamera

IDx Tam Paçayı 
Kurtarıyordum ki

8.10.2017 apartman 
kompleksi

site

National 
Geographic

Kimseyi Geride 
Bırakma

7.8.2018 vitese oturtmak vitese takmak

Discovery 
Science

İnsan Yapımı 
Harikalar: Çin

5.9.2019 eklem yerleri
(bina)

bağlantı/birleşim 
noktaları

392 Nasıl Yapılmış, 4.9.2018.
393 Otoyol Cehennemi, 2.7.2018.
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IDhd Senin İçin 
Öldürürüm

1.12.2019 somun 
(araba tekeri)

bijon

National 
Geographic

Uçak Kazası 
Raporu 

9.8.2018 ikiz motorlu 
(uçak)

çift motorlu 

IDhd Şüphe 9.7.2019 anahtarın 
kopyası

yedek anahtar

Lifetime I Survived 19.10.2017 tetik 
(bomba için)

pim

Ofis Çılgınlığı 
(Film)

1999 gedik (hesap) açık

“Kazan, tencere, fincan, dolap vb.nin tutulacak yeri”394 için “kulp” keli-
mesi dururken, “sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle 
bağlı bez çifti”395 anlamındaki “tutacak”396 şeklinde “kulp” teriminin anlam 
yükünü taşıyamayacak bir kelimenin tercih edilmesi doğru değildir.

Televizyon seyircileri, anlam yakınlığı sebebiyle “tesisatçılık” veya “su 
tesisatçılığı” gibi teknik terimler dururken, “vanacılık”397 gibi yapay bir te-
rimle karşılaşabilmektedir. Buna benzer bir yapay terim olarak, “bıçak sapı” 
yerine kullanılan “tutma kısmı”398 ifadesi de örnek verilebilir.

Konuyla ilgili verilebilecek bir başka örnek, yayıncılık alanındaki tek-
nik bir terim olan “radyo ve televizyon habercisinin araştırma ve soruşturma 
sonucunda hazırlamış olduğu program, mülakat.”399 anlamındaki “röportaj” 
kelimesidir. Bir programda, polis dedektifinin yürütülen soruşturmayla ilgisi 
olduğunu düşündüğü bir sanığın ifadesine başvurması, “röportaj (yapmak)”400 
terimi ile anlatılmaya çalışılmıştır. Burada çevirmenin, iki kelime arasındaki 
anlam yakınlığı bakımından çağrışım ilişkisi nedeniyle “röportaj” ile “ifade” 
terimlerini karıştırdığı görülmektedir. Oysa Türkçede bu durum için, “sorguya 
çekmek, görgü tanığının anlattıklarını yazmak”401 anlamındaki “(birinin) ifa-
desini almak” fiili kullanılır. Başka bir deyişle, bir sanıkla ancak bir muhabir 
veya program yapımcısının yaptığı görüşme “röportaj” terimi ile tanımlana-

394 Türkçe Sözlük, s. 1250.
395 age., s. 2010.
396 Downtown Shabby, 7.10.2017.
397 Emlakçı Kardeşler (Belgesel), TLC, 19.1.2019.
398 Cinayet Masası Benim, 12.10.2017.
399 Türkçe Sözlük, s. 1662.
400 Cold Case Files, 28.12.2017.
401 Türkçe Sözlük, s. 937.
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bilir. Bir dedektif veya savcının sanıkla görüşmesi ise “ifadesini almak” diye 
tarif edilir.

Bu anlamda, “Hesaplarda gedik var, çok fazla para kayıp.”402 cümlesinin 
de başarılı bir çeviri olduğu söylenemez. Cümlede  “gedik” kelimesi, çağrışım 
ilişkisi nedeniyle “açık” terimi yerine hatalı şekilde kullanılmıştır. Burada içe-
riğe ve kaynak dile uygun çeviri “Hesaplarda açık var.” olmalıdır.

bb) Teknik Terimlerde Motamot Çeviri
Teknik terimlerle ilgili çeviri hatalarının bir bölümünün de motamot çevi-

ri sonucu ortaya çıktığı görülmektedir.

İstifçilik huyu olan kişilerin evlerinde yaşanan maceraların konu edildiği 
bir belgeselde, evdeki çift kişilik bir yatak için, “kraliçe boyutundaki yatak”403 
ifadesi kullanılmıştır. Yabancı ülkelere özgü yatak boyutları olan İngilizce 
“king size, queen size” gibi ifadelerin motamot çeviri ile Türkçeye yerleş-
tirilmeye çalışılması ne derece doğrudur? Genel izleyici kitlesine hitap eden 
bir programda yer alan bu ifade, yabancı dil bilmeyen seyirciler için net bir 
çağrışım yapmaktan oldukça uzaktır. Sıradan bir Türk seyirci, “kraliçe bo-
yutundaki” şeklinde ifade edilen ölçü birimini nasıl algılayacaktır? Bu prog-
ramda sade bir şekilde “çift kişilik yatak” veya “büyük boy çift kişilik yatak” 
ifadesinin kullanılması daha anlamlı olacaktır.

Soğuk havalarda, uçakların kalkış sırasında kanat ve kuyruk gibi hassas 
yüzeylerinin buzlanma veya kar birikintilerinden arındırılmasına yönelik ça-
lışmalar için İngilizcede “anti-icing” terimi kullanılır. Bu terim de bir prog-
ramda motamot tercüme talihsizliğine uğramıştır. Bu ifadeyi “buzlanma kar-
şıtı”404 şeklinde olduğu gibi tercüme etme yoluna giden çevirmen, “buzlanma 
önleyici” kelimesinin daha isabetli bir seçenek olduğunu göz ardı etmiştir.

Teknik terimlerle ilgili bir başka motamot çeviri örneği, uçaklardan bah-
sederken kullanılan “ikiz motorlu uçak”405 terimidir. Bu terimin de kelime-
si kelimesine çeviri sonucu dilimize yerleştirilmeye çalışıldığı söylenebilir. 
Oysa bu ifadeye karşılık, Türkçede yaygın şekilde kullanılan teknik bir terim 
olan “çift motorlu uçak” ifadesinin tercih edilmesi daha uygun olabilirdi.

Ormanlık alanda yasa dışı avlanmanın engellenmesi ve bu konuda alınan 
önlemlerin ele alındığı bir belgeselde de korucular, kontrol için çevirdikle-

402 Judge, Mike (Yön.), Ofis Çılgınlığı (Office Space), Twentieth Century Fox, 1999.
403 Hoarders (Belgesel), Lifetime, 10.8.2018.
404 Uçak Kazası Raporu, 2.10.2017
405 Uçak Kazası Raporu, 9.8.2018
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ri insanlara sürekli olarak “lisans”406 sahibi olup olmadıklarını sormaktadır. 
Oysa “lisans” terimi, “bir sporcunun resmî yarışmalara katılabilmesi için spor 
federasyonunun kendisine verdiği kayıt fişi veya kimlik kartı”407 için kullanıl-
maktadır. Türkiye’de avlanma için, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca “avcılık 
belgesi” verilmektedir. Dolayısıyla bu tür cümlelerde kullanılması gereken 
esas ifadenin bu olması gerekir. Aslında bu anlamı ifade etmek üzere Türkçe-
de “av tezkeresi” kelimesi de yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu kelimenin 
çevirisi için değerlendirilebilecek diğer seçenekler arasında “avlanma ruhsatı” 
terimi de bulunmaktadır.

Havacılık sektöründe meydana gelen kazaların ele alındığı bir belgeselde, 
havada parçalanan uçağın motorundan kopan parçalar “şarapnel parçaları”408 
biçiminde tercüme edilmiştir. Türkçeye Fransızcadan geçen “şarapnel” kelime-
si, askerlik alanında kullanılan bir terimdir. Bu terimin, motamot tercüme edi-
lerek uçak motorundan kopan parçalar için kullanılması yanlıştır. Buradaki mo-
tamot çeviri hatası “motor parçaları” ifadesi kullanılmak suretiyle giderilebilir.

Hapishaneden kaçan bir mahkûmun yakalanması sırasında başından ge-
çen olayları ele alan bir belgeselde de mahkûmu izleyen bir polis aracının 
içinde yer alan kamera için yanlışlıkla “kokpitteki kamera”409 ifadesi kullanıl-
mıştır. İngilizce “cockpit” kelimesinden dilimize geçen bir isim olan “uçaklar-
da mürettebata ayrılan ve uçağın ön kısmında bulunan yer, pilot kabini”410 an-
lamına gelen “kokpit” kelimesi, yaygın şekilde uçaklar için kullanılır. Burada 
bu teknik terimin motamot tercüme edilerek bir polis aracı için kullanılması 
yanlıştır. Bunun yerine “polis aracındaki kamera” ifadesinin daha doğru ve 
anlaşılır olacağı değerlendirilmektedir. 

Bir savaş uçağının tanıtıldığı programda, “Üzerine 14 roket ekleyebilir-
siniz.”411 cümlesi kullanılmaktadır. Türkçede uçağa roket “eklenmez”; bu tek-
nik işlem için “monte etmek” veya “takmak” fiili kullanılır. Bu cümlede çok 
eğreti durduğu gözlenen “eklemek” fiilini kullanmaktansa “Uçağa 14 roket 
monte edilebilir.” veya “Uçağa 14 roket takılabilir.” denmesi daha uygundur.

Bu bağlamda, bir başka programda motamot tercüme edilen “adli tıp 
antropologları”412 terimi yerine, “mahkemelerin gerçeği ortaya çıkarmasına 

406 North Woods Kanunları (Belgesel), Animal Planet, 8.7.2018.
407 Türkçe Sözlük, s. 1311.
408 Uçak Kazası Raporu, 17.8.2017.
409 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 9.1.2019.
410 Türkçe Sözlük, s. 1196.
411 Geleceğin Ateş Gücü, 20.9.2017.
412 Deadly Wives, 17.9.2017.
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yardım eden tıp kolu”nda çalışan uzmanlar anlamında “adli tıp uzmanları” 
seçeneğinin değerlendirilmesi daha isabetli olurdu. Bu terimin hem genel iz-
leyici kitlesinde algı kolaylığı sağlayacağı hem de konuşma dili bakımından 
daha uygun olacağı söylenebilir. 

Cinayet soruşturmalarının ele alındığı bir programda da polis, bir kişinin 
öldüğünün telefonla haber verildiğini anlatmak için, “ölüm araması geldiğin-
de”413 ifadesini kullanmaktadır. Burada “ölüm araması” yerine “ölüm ihbarı” 
teriminin kullanılması veya çevirinin “adamın öldüğü telefonla bildirildiğin-
de” şeklinde düzeltilmesi daha isabetli olacaktır.

cc) Gereksiz Yere Teknik Terim Kullanılması
Teknik terimlerle ilgili çeviri konusunda altı çizilmesi gereken bir başka 

nokta da hedef seyirci kitlesi gözetilerek metinde geçen kavramların kolayca 
anlaşılır biçimde sunulması gereğidir. Bu konuda gözlenen tercüme hatala-
rından biri çevirmenlerin hiç gerekli olmadığı hâlde bir durumu teknik terim 
kullanarak anlatmaya çalışmalarıdır.

Özellikle hedef kitlesi genel izleyici olan programların çeviri metinle-
rinin, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin yararlandığı bir kaynak kitap 
gibi bilimsel veya teknik ifadeler içermesi gerekmez. Bu programlar için sade 
ve kolayca anlaşılır kelimeler kullanılması, kaynak dildeki mesajın açık bir 
şekilde iletilebilmesi bakımından önem taşımaktadır.

Bir belgeselde, dağcılıkla uğraşan sporcu akşam dinlenirken günlüğüne 
bazı notlar yazmakta karşısında oturan arkadaşı ise “Bugünkü günlük girdi-
ni bana okur musun?”414 diye sormaktadır. Bu cümlede ticaret alanında kul-
lanılan ve “bir üretimde yararlanılan para, gereç ve iş gücü, çıktı karşıtı”415 
anlamındaki “girdi” terimini kullanmak gereksizdir. Özellikle konuşma dili 
dikkate alındığında, bunun yerine, “Günlüğüne bugün ne yazdığını bana okur 
musun?” veya “Günlüğüne bugün için ne yazdın, okur musun?” gibi sade ve 
anlaşılır cümleler daha uygundur. 

İnsanların yaşadığı acı verici olayları ele alan bir belgeselde, “İdam cezası 
tedavülden kalktı.”416 diye bir cümle kullanılmıştır. Burada “idam cezasının kal-
dırıldığı” anlatılmaya çalışılırken, bir ekonomi terimi olan ve Arapçadan dilimi-
ze geçen “dolaşım” anlamındaki “tedavül” teriminin kullanılması gereksizdir. 
Üstelik ekonomi alanında “mal veya paranın elden ele dolaşması, para dolaşı-

413 Mezarlık Sırları, 22.9.2017.
414 Free Solo (Belgesel), National Geographic, 11.3.2019.
415 Türkçe Sözlük, s. 762.
416 Rehine Tutulmak (Belgesel-Drama), TLC, 13.4.2018.
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mı”417 anlamına gelen “tedavül” kelimesi, “tedavülden kalkmak” şeklinde “ar-
tık kullanılmamak”418 anlamında, sadece “para” için kullanılır. Çevirmenin bu 
cümlede, konuyla tamamen ilgisiz bir şekilde “tedavülden kalkmak” gibi teknik 
bir terime yer vermesi son derece yanlıştır. Burada sıradan bir seyirci için gayet 
açık ve anlaşılır olan “İdam cezası kalktı.” veya “İdam cezası artık uygulanmı-
yor.” şeklindeki çeviri seçenekleri daha isabetli bir seçim olur.

“Arabanın içinde envanter araması yaptılar.”419 cümlesinde de “bir ticaret 
kuruluşunun para, mal ve diğer varlıklarıyla genel olarak borçlu ve alacaklı 
durumlarını, nicelikleri ve değerleriyle ayrıntılı olarak gösterme”420 anlamına 
gelen ve ticaret alanında kullanılan “envanter” terimi gereksiz yere kullanıl-
mıştır. Cinayet soruşturması yapan polisin arabayı ayrıntılı şekilde aramasını 
ifade etmek için kullanılan bu cümle yerine daha anlaşılır şekilde “Arabayı 
didik didik aradılar.” denebilir.

Uçak kazalarının sebeplerinin ele alındığı bir belgeselde de “Uçuşun bu 
kısmında neden böyle bir anomali yaşanmıştı?”421 ifadesi yer almıştır. Dilimi-
ze Fransızcadan geçen “anormallik, aykırılık, normal hâl veya şeklin dışında 
olma durumunu”422 ifade eden “anomali” terimini hedef kitlesi genel izleyici 
olan bir programın bütün seyircileri anlamayabilir. Dolayısıyla buradaki ke-
limeyi motamot çeviri yanlışlığıyla olduğu gibi vermeye çalışmak ne derece 
doğrudur? “Uçuşun bu kısmında neden böyle bir aksaklık yaşanmıştı?” veya 
“Uçuşun bu kısmında neden böyle bir arıza yaşanmıştı?” gibi bir cümle genel 
izleyici kitlesi için daha anlaşılır olacaktır.

Programın birinde de “Bütün gece anime izleyip uykusuz kalmasın.”423 
şeklinde bir cümle yer almıştır. “Japon çizgi filmi”424 anlamına gelen “anime” 
kavramı, genel izleyici kitlesi için bir çağrışım yapmayacaktır. Bunun yerine her 
kesimden seyircinin kolaylıkla anlayabileceği “çizgi film” teriminin kullanıl-
ması yerinde bir seçim olacaktır. Bu örnekten hareketle, teknik terimlerin anla-
şılırlığı bakımından bir noktanın altını çizmekte yarar vardır. Tercüme yaparken 
çevirmenlerin inisiyatif kullanarak toplumun çoğunluğunun bilmediği teknik 
terimleri açıklama yoluna gitmesinin doğru bir tutum olacağı söylenebilir.

417 Türkçe Sözlük, s. 1929.
418 age., s. 1930.
419 Kusursuz Cinayet, 30.9.2017.
420 Türkçe Sözlük, s. 640.
421 Uçak Kazası Raporu, 16.3.2019.
422 https://www.seslisozluk.net/en/what-is-the-meaning-of-anomaly/(E.T. 10.11.2019).
423 Yer Yarıldı İçine Girdi, 1.10.2017.
424 Türkçe Sözlük, s. 100.
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b) Hukuki Terimler
Toplumsal düzeni sağlamak için devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş kural 

ve yasalar bütününü ifade eden hukukun, kendine özgü terminolojisi bulun-
maktadır. Hukuk alanındaki yabancı metinleri Türkçeye aktarırken hukuk lite-
ratüründeki terimlerin kullanılması gerekir. Bu duruma aykırı bir çeviri, hatalı 
olarak değerlendirilmelidir.

Hukuki terimlerin hatalı çevirisi, terimlerin çoğunlukla çağrışım ilişkisi 
nedeniyle birbiriyle karıştırılması yüzünden olabilmektedir. Bu alandaki hata-
ların çevirmenlerin Türkçede kullanılan yerleşik terimler yerine yapay ifade-
ler türetme çabasından da kaynaklandığı savunulabilir.

Hukuk alanındaki terimlerin Türkçe karşılıklarının ifade edilmesinde 
gözlenen hatalardan biri “gözaltına almak” ve “tutuklamak” kelimelerinin ka-
rıştırılmasıdır. Çevirmenler, İngilizcedeki “gözaltına almak”, “hapse atmak” 
ve “tutuklamak” anlamına gelen farklı kelimeleri neredeyse sürekli olarak 
“tutuklamak” diye tercüme etmektedir. Oysa bu kelimelerin her biri, farklı bir 
durumu tanımlamak için kullanılmaktadır.

Yasa uyarınca, “güvenlik kuvvetlerinin birini belli bir süre belli bir yerde 
tutması, nezarete alması”425 anlamına gelen “gözaltına almak” ile “ağır cezalı 
bir suçun sanığı olan kişi hakkında, delilleri yok etme gibi ihtimallerin bulun-
ması durumunda hâkimce alınan hürriyeti kısıtlayıcı önlem”426 anlamındaki 
“tutuklama” farklı kavramlardır. Tutuklamada “hâkim veya mahkeme kara-
rı”427 gözaltına almada ise “şüphe üzerine savcı ve belirli hâllerde kolluk amir-
lerinin ve görevlilerinin değerlendirmesi”428 esastır. Dolayısıyla bu konuda 
yapılacak çevirilerde, bu noktalara dikkat edilmelidir. Bu açıklama ışığında, 
“şüphelileri 5 ay gözaltında tutan dedektifler”429 ifadesinin son derece hatalı 
olduğu görülmektedir. Çünkü gözaltı süresi sınırlıdır. Bir kişi, beş ay gözal-
tında tutulamaz; bu kadar uzun süre, olsa olsa tutuklu veya cezaya mahkûm 
edilmiş olarak hapiste kalabilir. 

Hatta bazen “tutuklama” teriminin “yakalama” ile karıştırıldığı da görül-
mektedir. Örneğin, “Scott Roeder için tutuklama emri çıkarıldı.”430 cümlesin-

425 Türkçe Sözlük, s. 793.
426 http://www.sozluk.adalet.gov.tr/tutuklama.(E.T. 21.10.2019).
427 Ceza Muhakemesi Kanunu, (Madde 110), (2004, 17 Aralık), Resmî Gazete (Sayı: 25673), 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/12/20041217.htm, (E.T. 7.11.2019).
428 Ceza Muhakemesi Kanunu, (Madde 90-91).
429 Öldürme Zamanı (Belgesel-Drama), IDhd, 5.9.2019.
430 Öldüren Karşılaşmalar, 7.10.2017.

http://www.sozluk.adalet.gov.tr/tutuklama.(E.T
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/12/20041217.htm
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de, aranan suçlu bir şahsın “yakalanması” ifade edilmek istenmiştir. Dolayı-
sıyla burada, “yakalama emri/kararı” teriminin kullanılması daha uygundur.

“Tutuklamak” fiilinden türeyen “tutuklu” kelimesi, bir programda da 
“hapis” terimi ile karıştırılmıştır. “Şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu tutuklu 
olmasına karar verildi.”431 cümlesinde çevirmen “ömür boyu hapis” terimini 
kullanması gerekirken, yanlışlıkla bu kelimeyi seçmiştir. Dolayısıyla doğru 
çeviri “Şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapisle cezalandırılmasına karar 
verildi.” olmalıdır.

Bir belgesel programda da onlarca odası bulunan saray gibi bir malikâ-
nenin sahibi olan kadının ölümü, “Zengin vâris, yatağında öldürülmüştü.”432 
cümlesiyle duyurulmaktadır. Çevirmen bu cümlede, kendisine miras bırakı-
lan kişiyi ifade eden “mirasçı”433 anlamındaki “vâris” terimini, ölümü üzerine 
hakkında miras hukuku hükümleri uygulanan kişiyi niteleyen “miras bıra-
kan”434 anlamına gelen hukuk terimi “muris” ile karıştırmıştır. Oysa burada 
zengin kadın, ölümü ile yüklü bir miras bıraktığı için “mirasçı” değil “miras 
bırakan” konumundadır. Bu nedenle “Zengin muris, yatağında öldürülmüştü.” 
denmesi gerekirdi.

Hukuki terimlerle ilgili hatalı çeviri örnekleri, Tablo 24’te yer almaktadır.

Tablo 24: Hukuki Terimlerle İlgili Çeviri Hataları

KANAL PROGRAM TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

IDx Tam Paçayı 
Kurtarıyordum ki

5.10.2017 ağırlaştırılmış 
hırsızlık
ağırlaştırılmış 
soygun

hırsızlık 
soygun

TLC Kötülük Peşinde 26.2.2019 dokunmazlık dokunulmazlık
IDhd Heartland’da 

Cinayet 
20.5.2019 adli kaydı adli sicil kaydı, 

sabıka kaydı
Lifetime Deadly Wives 5.10.2017 istemsiz adam 

öldürme
taksirle adam 
öldürme

IDhd Cinayet Beni 
Seçti

12.6.2019 ömür boyu 
tutuklu

ömür boyu hapis

IDx Mezarlık Sırları 6.10.2017 ceza mahkeme kararı

431 Cinayet Beni Seçti, 12.6.2019.
432 Villalar ve Cinayetler, 1.5.2019.
433 Doğan, age., s. 1364.
434 age., s. 944.
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IDx Adnan Syed 3.10.2017 mahkeme 
sayfası

dava dosyası

National 
Geographic

Uçak Kazası 
Raporu 

11.6.2018 cezai ihmal görevi ihmal

IDx Öldüren 
Karşılaşmalar

7.10.2017 tutuklama emri yakalama emri 
(kararı)

National 
Geographic

Kolombiya 
Havaalanı

21.6.2018 yasa tasarısı yasa/kanun

IDhd Villalar ve 
Cinayetler

1.5.2019 vâris (miras 
bırakılan)

muris (miras 
bırakan)

National 
Geographic

Kolombiya 
Havaalanı

27.6.2018 beklemedeki 
tutuklama emri

gıyabi tutuklama 
kararı

IDx Kusursuz 
Cinayet

30.9.2017 adli yanlış yargılama hatası

National 
Geographic

Kâbusa Dönen 
Yolculuklar

11.11.2019 suçlu transfer 
anlaşması

suçluların iadesi/
suçlu değişimi 
anlaşması

IDhd Amerikan 
Canavarı

1.6.2019 hapishane 
cezası

hapis cezası

Birkaç İyi Adam 
(Film)

1992 kasıtsız cinayet taksirle adam 
öldürme

Birkaç İyi Adam 
(Film)

1992 mahkeme 
üyeleri 
(ABD’deki 
mahkeme için)

jüri üyeleri

Bu konuyla ilgili olarak bir noktanın önemine dikkat çekmek gerekir. Çe-
viri cümlelerde hukuki terimlerin ilişkilendirildiği kişi ile de tutarlı olmasına 
dikkat etmek gerekir. Örneğin, bir filmde sanığa hitaben “Tutuklama emriniz 
var.”435 şeklinde bir cümle kullanılmaktadır. Sanığa yöneltilen bu cümlenin 
doğru olduğu söylenemez. Çünkü tutuklama emri veya kararı, hâkime veya 
mahkemeye ait bir işlemdir, sanığa değil. Dolayısıyla sanık için böyle hatalı 
bir cümle kullanılması yerine “Hakkınızda tutuklama emri/kararı var.” denil-
mesi gerekir.

Hukuki terimlerin yanlış tercüme edilmesi konusunda, medyada çeviri 
ürünü olmayan metinlerde bile sıkça rastlanan ve artık neredeyse kanıksanır 
hâle gelmiş derecede yaygınlaşmış bir başka hatadan söz edilebilir: “Dava” 
veya “yargılama” kelimeleri yerine “mahkeme” teriminin kullanılması. Ör-

435 Romay, Damián (Yön.), Yüzeyin Altında (Below the Surface), Sunshine Films, 2016.
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neğin, “İncelenmeyen tek bir mahkeme sayfası kalmamıştı.”436 cümlesinde, 
“dava” yerine yanlışlıkla “mahkeme” terimi kullanılmıştır. Hatta burada doğ-
ru kelimenin “dava” da değil “dava dosyası” olması gerekir. Bu durumda söz 
konusu cümle “Dava dosyasında incelenmeyen tek bir sayfa kalmamıştı.” 
şeklinde düzeltildiği takdirde, Türkçenin güzelliğinin daha etkili biçimde yan-
sıtılması sağlanır. 

“Yeniden bir mahkeme düzenlenmesini istiyordu.”437 cümlesi ile de söz 
konusu kişinin davanın yeniden açılmasını talep etmekte olduğu açıktır. Bu 
durumda doğru çeviri “Yeniden dava açılmasını istiyordu.” veya “Yargılama-
nın yeniden yapılmasını istiyordu.” olmalıdır.

Yine “Mahkeme süreci de dâhil olmak üzere…”438 ifadesinde “dava”, 
“yargılama” veya “yargı” kelimesi yerine, “mahkeme” kelimesinin yanlışlık-
la kullanıldığı söylenebilir. Bu durum için, duruşmaların devam etmesi veya 
devam eden duruşmalar dizisi anlamında “dava süreci”, “yargı süreci” veya 
“yargılama süreci” terimleri daha uygundur.

Cinayet suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen bir sanık için kul-
lanılan “Adli kaydı yoktu.”439 cümlesinin de doğru bir çeviri olduğu söylene-
mez. Bunun için bir kişi hakkında, “geçmişte işlenmiş ve hükme bağlanmış 
suç”440 olup olmadığını gösteren “sabıka kaydı” veya “adli sicil kaydı” terimi 
yaygın şekilde kullanılmaktadır.

“Ceza okunduğu zaman ağlamaya başladım.”441 cümlesinde de ilgiliye 
verilen cezanın yer aldığı ve “dava sonunda açıklanan karar, hüküm” anlamın-
daki “mahkeme kararı” terimi, “ceza” kelimesiyle ifade edilmeye çalışılmıştır. 
Bunun yerine, hukuk teriminin doğru şekilde kullanıldığı “Mahkeme kararı 
okunduğu zaman ağlamaya başladım.” cümlesi, daha anlamlı ve isabetli bir 
çeviri olacaktır.

Bir belgeselde geçen “Ağırlaştırılmış hırsızlıktan bahsediyorlardı.” cüm-
lesinde ve “ağırlaştırılmış soygun”442 ifadesinde yer alan “ağırlaştırılmış” teri-
minin, hukuk terminolojisi içinde yalnızca cezalar için kullanılan bir niteleme 
olduğunu hatırlatmak gerekir. Nitekim bu kelime, Türk Ceza Kanunu’nda, 

436 Adnan Syed (Belgesel-Drama), IDx, 3.10.2017.
437 Deadly Wives, 17.9.2017.
438 Unravelled, 3.10.2017.
439 Heartland’da Cinayet (Belgesel-Drama), IDhd, 20.5.2019.
440 Doğan, age., s. 1121.
441 Mezarlık Sırları, 6.10.2017.
442 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 5.10.2017.
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“hükümlünün hayatı boyunca devam eden, kanunda belirtilen sıkı güvenlik 
rejimine göre çektirilen”443 şartla salıverilme imkânı olmadan ölünceye kadar 
süren, infaz koşulları ağır cezalandırma biçimini ifade eden bir hukuk terimi 
olan “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” içinde yer almaktadır. Dolayısıyla 
bu kelimenin “ağırlaştırılmış hırsızlık” veya “ağırlaştırılmış soygun” şeklinde 
cezayı değil de suçu tarif eden bir terim olarak kullanılması yanlıştır. Ancak 
suç tanımı için burada kanuna göre “bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya 
başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi hâlinde”444 “ağırlaşmış suç”-
tan bahsedilebilir. Ancak bu durumlarda da “ağırlaşmış hırsızlık” veya “ağır-
laşmış soygun” terimleri kullanılabilir.

Hukuk terimleriyle ilgili olarak tespit edilen çeviri hatalarının bir kısmı da 
motamot çeviriden kaynaklanmaktadır. Çevirmenlerin bu noktaya azami titiz-
lik göstermesi beklenir. Bu konudaki ilginç bir örnek, bir programda geçen ve 
motamot çeviri hatasından kaynaklanan, “Burada, Ohio’da çözülmemiş çokça 
soğuk dava var.”445 şeklindeki cümledir. Davanın sıcağının veya soğuğunun 
olamayacağı açıktır. Burada, kaynak dilde geçen özgün ifade olan İngilizce 
“cold case” Türkçede “faili meçhul” anlamına gelmesine rağmen, çevirmen 
her bir kelimeyi “cold: soğuk”, “case: dava” biçiminde motamot tercüme etme 
hatasına düşmüştür. Oysa doğru çeviri cümlesi, kelimenin Türkçede içerdiği 
anlam layıkıyla verilecek şekilde, “Burada, Ohio’da faili meçhul olduğu için 
çözülememiş birçok dava var.” veya “Burada, Ohio’da faili bulunamadığı için 
rafa kaldırılmış birçok dava var.” olmalıdır.

Hukuki terimlerin tercümesinde gözlenen hatalardan biri de bu alandaki 
terimler konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan çevirmenlerin, özgün hu-
kuki terimler yerine yapay ifadeler türetme çabasına girmesinden kaynaklan-
maktadır. “Gözetimli tahliye kararı”446 ifadesi yerine, Türk hukukunda “dene-
timli serbestlik”447 terimi kullanılır. Bu cümlede, çevirmenin “gözetimli tahliye 
kararı” diye bir terim türetmeye giriştiği görülmektedir. Yine bir programda, 
“müebbet hapis cezası” veya “ömür boyu hapis cezası” yerine, “zorunlu hayat 
boyu hapis cezası”448 şeklinde yapay bir ifade kullandığı görülmektedir.

443 Türk Ceza Kanunu, (Madde 47), (2004, 12 Ekim), Resmî Gazete, (Sayı: 25611), https://
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/10/20041012.htm, (E.T. 7.11.2019).

444 Türk Ceza Kanunu, (Madde 23). 
445 Cold Case Files, 14.9.2017. 
446 Mezarlık Sırları, 16.9.2017.
447 Ceza Muhakemesi Kanunu, (Madde 230).
448 Cinayet Beni Seçti, 16.9.2017.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/10/20041012.htm,%20(E.T.%207.11.2019
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/10/20041012.htm,%20(E.T.%207.11.2019


127Mustafa ERTEM

Hukuki terimlerle ilgili hatalar, bazı hâllerde de mahkeme isimlerinin 
tercümesinde gözlenmektedir. Bir programda, “Yargıtay Mahkemesi Taylor 
hakkında beraat kararı verdi.”449 şeklinde bir cümle yer almıştır. Yargıtay, Tür-
kiye’deki adliye mahkemelerinin kararlarının son inceleme mercisi olan Yük-
sek Mahkemenin450 özel adı olup yabancı bir ülke için bu terimin kullanılması 
uygun ve doğru olmaz. Bu çevirideki bir başka hata ise zaten bir mahkemenin 
adı olan “Yargıtay” için “Yargıtay Mahkemesi” denilmesidir. Buradaki tercü-
me hatası, “Yargıtay Mahkemesi” yerine “Yüksek Mahkeme” veya “Temyiz 
Mahkemesi” ifadesi kullanılarak giderilebilir. Bu durumda doğru çeviri cüm-
lesi, “Yüksek Mahkeme/Temyiz Mahkemesi, Taylor hakkında beraat kararı 
verdi.” olacaktır.

Bu konuda bir başka örnek, “Bu yüzde yüz olarak ortak kararla verilmiş 
bir suçtur.”451 cümlesidir. Bu cümledeki birinci hatanın “oy birliği” terimi ye-
rine “yüzde yüz olarak ortak karar” diye yapay bir ifade türetilmesi olduğu 
söylenebilir. Bu tercüme cümlesindeki asıl vahim hata ise çevirmenin “suç” 
ve “ceza” kelimelerini karıştırarak “ceza” demesi gereken cümlede “suç” te-
rimini kullanmış olmasıdır. Oysa cümlenin “Suçlu olduğuna oy birliğiyle ka-
rar verilmişti.” veya “Ceza kararı, oy birliğiyle alınmıştı.” biçiminde tercüme 
edilmesi gerekirdi.

Programlarda, anlamı iyi bilinmeden gelişigüzel kullanılan hukuki terim-
lerin yer aldığı çeviri cümleleri de gözlenmektedir. Çevirmenlerin, araların-
da büyük anlam farkı bulunan “kanun/yasa” ile “kanun tasarısı/yasa tasarısı” 
kelimelerini karıştırdığı bile olmuştur. Havaalanlarındaki güvenlik önlemle-
rinin anlatıldığı bir programda, “devletin yasama organı tarafından konulan 
ve uyulması gereken kurallar bütününü” ifade eden “kanun/yasa” kelimesi 
yerine, hükûmet tarafından hazırlanarak yasalaşması için meclise gönderilen 
“kanun tasarısı/yasa tasarısı” terimi yanlışlıkla kullanılmıştır. Programda, ül-
keye girişine izin verilmeyen yolcuya gerekçe olarak, “yasa tasarısına göre, 
Kolombiya’ya girmesine izin verilmediği”452 bildirilmektedir.

Bu çevirideki aleni yanlışlık, yasama organınca onaylanmamış ve bunun 
doğal sonucu olarak henüz hüküm ifade etmeyen taslak metin olan “yasa tasa-
rısı” teriminin, “kanun” kelimesiyle karıştırılarak cümleye konulmasıdır. Hâl-
buki “yasa tasarısı” terimi, herhangi bir bağlayıcılığı ve yaptırımı olmayan dü-
zenleme demektir. Yasama organınca kabul edilmemiş bir taslak düzenlemeye 

449 Kan Bağları, 22.9.2017.
450 Yargıtay Kanunu, (Madde 1), (1983, 8 Şubat) Resmî Gazete (Sayı: 17953), https://www.

resmigazete.gov.tr/arsiv/17953.pdf. (E.T. 14.10.2019).
451 Günah Şehrinde Adalet, 2.10.2017.
452 Kolombiya Havaalanı, 21.6.2018.
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göre de yasaklama kararı alınması veya herhangi bir yaptırım uygulanması 
mümkün değildir. Buradaki çeviri hatası, cümledeki “yasa tasarısına göre” 
ifadesi yerine, “yasaya (kanuna) göre” veya “yasa (kanun) uyarınca” ifadesi 
kullanılarak düzeltilebilir.

Hukuk terimleri konusunda bir başka ilginç örnek, “gıyabi tutuklama 
kararı” terimiyle ilgilidir. Havaalanındaki güvenlik hizmetleriyle ilgili tanı-
tım faaliyetlerinin paylaşıldığı bir programda, “Yılda 600 yolcu beklemedeki 
tutuklama emirleri yüzünden tutuklanıyor.”453 cümlesi yer almıştır. Burada, 
mahkemelerce kişilerin yokluğunda verilen ve kendilerine tebliğ edilemeyen 
tutuklama kararları olduğu, havaalanında yapılan kontroller ve kimlik tespi-
ti sonucunda da listedeki kişilerin haklarındaki tutuklama kararları yüzlerine 
okunarak yakalandığı gerçeği anlatılmak istenmiştir. Bu durum için Türk hu-
kuk literatüründe kullanılan terim “gıyabi tutuklama kararı”dır. Dolayısıyla 
burada çevirmenin “beklemedeki tutuklama emirleri” şeklindeki yapay bir 
ifade yerine, “gıyabi tutuklama kararları” terimini tercih etmesi daha isabetli 
olacaktır.

Hapishaneden kaçan mahkûmların güvenlik kuvvetlerince yakalanması 
sırasında yaşadığı olayların konu edildiği bir belgeselde de “ölüme teşebbüs 
etmekten”454 şeklinde bir ifade yer almıştır. Hukuk literatüründe suçları ta-
nımlamak için özel terimler bulunmaktadır. Buradaki “ölüme teşebbüs etmek” 
ifadesi, hukuk alanına yabancı bir terim olduğu gibi, aynı zamanda anlam 
karışıklığına da sebep olmaktadır. Çünkü seyirciler açısından bu ifade, daha 
çok “kendini öldürmek” anlamını çağrıştırmaktadır. Burada “adam öldürmek” 
anlamı kastedildiği için, kullanılması gereken doğru hukuk teriminin “öldür-
meye teşebbüs etmek” veya daha anlamlı bir ifade ile “adam öldürmeye teşeb-
büs etmek” olması gerekirdi.

Yine bir programda “istemsiz adam öldürme suçu”455 biçiminde yapay bir 
çeviri örneği görülmüştür. Türk Ceza Kanunu, kişilerin kasıt olmadan işlediği 
suçları “taksir” başlığı altında ele almakta ve şöyle tarif etmektedir: “Tak-
sir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun 
kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.”456 
İlgili kanunun 85. maddesi ise bu programda anılan suçu “taksirle (adam) 
öldürme” şeklinde tanımlamaktadır. Dolayısıyla burada “istemsiz adam öl-

453 Kolombiya Havaalanı, 27.6.2018.
454 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 8.1.2018.
455 Deadly Wives, 5.10.2017.
456 TCK, (Madde: 22).
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dürme suçu” gibi yapay bir ifade yerine, hukuk literatüründe yaygın şekilde 
kullanılan “taksirle (adam) öldürme” teriminin kullanılmasında yarar vardır.

Aynı zamanda bir tıp terimi de olan “adli tıpta görevli doktor”457 anla-
mına gelen ve Türkçede çok yaygın şekilde kullanılan “adli tabip” teriminin 
çoğul hâliyle “adli doktorlar”458 şeklinde tercüme edilmesinin de çeviri hatası 
olduğu görülmektedir. Bu terim dilimizde “adli tabip” biçiminde yerleşmiştir.

c) Askerî Terimler
Askerî terimlerle ilgili çeviri hatalarının bir kısmının da diğer başlıklarda 

belirtildiği üzere, çoğunlukla aralarındaki çağrışım ilişkisi nedeniyle kelime-
lerin karıştırılması veya çevirmenin bu alandaki bilgi eksikliği içinde olmasın-
dan kaynaklandığını söylemek mümkündür. Askerî alan da nihayetinde teknik 
bir konu olduğu için çeviri yapılırken uzman görüşü alınmasının veya metin-
lerin askerî bir uzmanın denetimine sunulmasının önem taşıdığı değerlendi-
rilmektedir. Aksi takdirde, aşağıdaki örneklerde olduğu gibi çeviri hatalarına 
rastlamak kaçınılmaz olacaktır.

İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş uçaklarıyla hava saldırılarına katı-
lan pilotların yaşadığı mücadeleleri anlatan bir belgeselde, düşman kıyılarına 
asker indirme ve asker çıkarma eylemi “çıkartma”459 şeklinde nitelenmiştir. 
Aynı savaşı konu edinen bir başka belgeselde de “Normandiya çıkartmasına 
katılacak.”460 cümlesi yer almıştır. Buralarda yanlışlıkla kullanılan ve askerî 
literatüre uzak bir terim olan “çıkartma” kelimesi, “özel olarak hazırlanıp bir 
yere yapıştırılan zamklı desen, resim veya yazı” anlamına gelir. Oysa burada-
ki örneklerde sözü edilen ve bu anlamda kullanılması gereken ifade, “düşman 
kıyılarına gemi, bot vb. deniz ulaşım araçlarından asker indirme, asker çıkar-
ma”461 anlamında kullanılan askerî bir terim olan “çıkarma” terimi olmalıdır. 
Dolayısıyla verilen örneklerde çeviri hatası sonucu yer alan “çıkartma” keli-
melerinin “çıkarma” terimi ile değiştirilmesi gerekir.

Programlarda, askerî terimlerin genel izleyici kitlesini oluşturan seyir-
ciler için hiçbir anlam ifade etmeyecek şekilde, tercüme edilmeden aynen 
aktarıldığı da olmuştur. Bir belgeselde, “tabanca” yerine çevirmenin yabancı 
dildeki “pistol” kelimesini olduğu gibi kullandığı  “Arkada bir pistol var.” 

457 Türkçe Sözlük, s. 24.
458 Bay, Michael (Yön.), Çılgın İkili 2 (Bad Boys II), Simpson/Bruckheimer-Columbia Pictu-

res, 2003.
459 Göklerin Kahramanları, 21.12.2017.
460 II. Dünya Savaşı: Sualtı Cehennemi, 29.10.2018.
461 Türkçe Sözlük, s. 423.
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ve “Bu pistolün dolu olmaması gerekiyordu.”462 cümleleri bu konuda örnek 
olarak verilebilir. Bu cümlelerde “tabanca” diye tercüme edilmesi gerekirken, 
Türkçe bir kelimeymiş gibi kullanılan “pistol” ifadesi, İngilizce bilmeyen se-
yircilerin zihninde hiçbir çağrışım yapmayacaktır.

Bir belgeselde de bombayı patlatmak için harekete geçirecek olan sistemi 
devreye sokan cihaz, “tetik”463 terimiyle ifade edilmiştir. Oysa “tetik” silahlar-
da ateşlemeyi sağlamak için çekilen küçük parçanın adıdır. Bomba için ise bu 
işlem, “pimini çekmek” terimiyle ifade edilir.

Askerî terimlerden “cephane” ile “fişek” kelimelerinin karıştırıldığı bir 
filmde, “aydınlatma fişeği” yerine yanlış şekilde “aydınlatma cephanesi”464 
terimi kullanılmıştır. “Cephane” terimi, “ateşli silahlarla atılmak için hazırla-
nan her türlü patlayıcı madde, mühimmat”465 anlamına gelir.  “Aydınlatma fi-
şeği” ise “genellikle askerî manevralarda veya arama kurtarma faaliyetlerinde 
aydınlatma maksadıyla kullanılan mermi çekirdeksiz fişek”466 demektir.

Askerî terimlerle ilgili hatalı çeviri örnekleri Tablo 25’te yer almaktadır.

Tablo 25: Askerî Terimlerle İlgili Çeviri Hataları

KANAL PROGRAM 
ADI

TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

National 
Geographic

Göklerin 
Kahramanları

21.12.2017 çıkartma çıkarma

IDx Cinayet Beni 
Seçti

16.9.2017 pistol tabanca

National 
Geographic

Uçak Kazası 
Raporu

17.8.2017 şarapnel parçaları motor parçaları

Lifetime I Survived 19.10.2017 tetik 
(bomba için)

pim

National 
Geographic 

İkinci Dünya 
Savaşı: Sualtı 
Cehennemi

29.10.2018 çıkartma çıkarma

IDhd Bataklık 
Cinayetleri

26.8.2019 polis birlikleri polis birimleri,
polis ekipleri

462 North Woods Kanunları, 8.7.2018.
463 I Survived, 19.10.2017.
464 Fickman, Andy (Yön.), Sakar Koruma 2, 2015.
465 Türkçe Sözlük, s. 359.
466 https://www.terimleri.net/nedir/aydinlatma-fisegi, (E.T. 27.03.2019).

https://www.terimleri.net/nedir/aydinlatma-fisegi,(E.T
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National 
Geographic

Nazilerin Mega 
Yapıları

29.11.2019 el bombası 
çekme halkası

el bombası pimi

Animal 
Planet

North Woods 
Kanunları

8.7.2018 pistol tabanca

National 
Geographic

Kimseyi Geride 
Bırakma

9.8.2018 su şişesi (askerin 
kullandığı) 

matara

Sakar Koruma 
2 (Film)

2015 aydınlatma 
cephanesi

aydınlatma 
fişeği

Hayat Avcısı 
(Film)

2012 askerî subay subay, askerî 
görevli, askerî 
personel, 
ordu mensubu

Birkaç İyi 
Adam (Film)

1992 Donanma 
Kolordusu 
Komutanı

Donanma 
Kolordu 
Komutanı

Bir filmde “Nicholas’ın anlattıklarının herhangi biri doğruysa, herhangi 
bir doğruluk payı varsa ve buna dâhil olan askerî subay varsa, istediğimiz en 
son şey gazete manşetlerine veya televizyona çıkmasıydı.”467 şeklinde tercü-
me edilen cümlede yer alan “askerî subay” ifadesi de doğru bir askerî terim 
değildir. Bu cümlede İngilizcedeki “military officer” ifadesi, “military: askerî, 
officer: subay” diye motamot çevrilerek hedef dile yanlış biçimde aktarılmış-
tır. Burada askerî terim olarak yalnızca “subay” kelimesi kullanılabilir. Ancak 
filmin akışına ve cümledeki manaya uygun şekilde “askerî görevli”, “askerî 
personel” hatta “ordu mensubu” ifadesinin daha doğru olacağı açıktır.

Çevirmenler, teknik bir terim yerine yanlışlıkla askerî terim kullanma ha-
tası da yapabilmektedir. Uçak kazalarını konu alan bir belgeselde, düşen bir 
uçağın motorundan kopan kısımlar “şarapnel parçaları”468 şeklinde tercüme 
edilmiştir. Türkçeye Fransızca “shrapnel” kelimesinden geçen “şarapnel” ke-
limesi, askerlik alanında kullanılan bir terimdir. Dolayısıyla buradaki tercüme 
hatasının giderilmesi için “şarapnel parçaları” yerine “motor parçaları” terimi 
kullanılmalıdır.

Bu konudaki bir başka örnek, Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı bir sa-
vaş uçağının, II. Dünya Savaşı sırasında bir Alman denizaltısına düzenlediği 
saldırıdan söz ederken kullanılan “Bahriyeli, U-513’ün etrafına bombaları bı-
raktı.”469 cümlesidir. Türkçede askerlik alanında “Deniz Kuvvetlerine bağlı 

467 Layton, Bart (Yön.), Hayat Avcısı (The Imposter), 24 Seven Productions, 2012.
468 Uçak Kazası Raporu, 17.8.2017.
469 Nazilerin Karanlık Dünyası, 22.2.2019.
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asker, Deniz Harp Okulu öğrencisi”470 anlamına gelen “bahriyeli” teriminin 
bir Amerikan savaş uçağını nitelemek için kullanılması yanlıştır. Burada çe-
virmen bunun yerine “Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı bir savaş uçağı” 
veya “Amerikan savaş uçağı” ifadelerini kullanmalıydı. 

Askerî terimlerle ilgili olarak şu örnek çerçevesinde, önemli bir noktanın 
da altını çizmek gerekir. Programlarda kullanılan tüm terimlerin, program bo-
yunca algı karışıklığına yol açmayacak şekilde, aynı standartta olması gere-
kir. Nitelenen aynı varlık veya nesne için, tüm program boyunca aynı terimin 
kullanılması şarttır. Örneğin, gelişmiş silahların özelliklerinin ele alındığı bir 
programda, tanıtımı yapılan aynı silah için bir yerde “mermi” bir başka yerde 
“bomba”471 terimi kullanılmaktadır. Bunun seyircinin zihninde anlam karışık-
lığına yol açacağı açıktır. Çünkü “mermi” ile “bomba” birbirinden çok farklı 
iki askerî malzemedir. Bunlardan biri mühimmat, öteki ise silahtır. Dolayısıy-
la tanıtılan bir silah veya mühimmat, programın tamamında aynı terimle ifade 
edilmelidir.

ç) Sağlık Terimleri
Programlarda sağlık alanında kullanılan kavramlarla ilgili çeviri hatala-

rına da rastlanmaktadır. Bir belgeselde başından silahla ağır şekilde yarala-
nan bir kişi için  “Kafasında majör travma vardı.”472 cümlesi kullanılmıştır. 
Fransızcadan dilimize geçen “büyük, önemli”473 anlamındaki “majör” sıfatı 
ile yine aynı dilden Türkçeye geçen “bir doku veya organın yapısını, biçimini 
bozan ve dıştan mekanik bir tepki sonucu oluşan yerel yara”474 anlamındaki 
“travma” kelimelerinden oluşan “majör travma” ifadesi, bir tıp öğrencisi veya 
sağlık sektöründeki bir kişi için anlaşılması kolay, sıradan bir kavram olabilir. 
Ancak genel izleyici kitlesine hitap eden bir programda kullanılan bu ifadenin 
yabancı dil bilmeyen sıradan bir seyircide net bir algı oluşturması mümkün 
değildir. Bu nedenle, anlaşılması zor bu ifade yerine “Kafasında büyük bir 
yara vardı.” cümlesinin tercih edilmesi, seyirciler için daha anlaşılır ve açık-
layıcı olurdu. 

Ülkemizde yaygın olarak “adli tabip” şeklinde kullanılan terimin çoğul 
hâliyle “adli doktorlar”475 şeklinde tercüme edilmesi de bu bağlamda bir çeviri 

470 Türkçe Sözlük, s. 184.
471 Geleceğin Ateş Gücü, 20.9.2017.
472 Kan Bağları, 10.9.2018.
473 Türkçe Sözlük, s. 1330.
474 age., s. 2003.
475 Bay, Michael (Yön.), Çılgın İkili 2 (Bad Boys II), Simpson/Bruckheimer-Columbia Pictu-

res, 2003.
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hatası olarak değerlendirilebilir. Türkçede “adli tıpta görevli doktor”476 için 
yaygın şekilde “adli tabip” terimi kullanılır. Bu meslek dalını nitelemek üze-
re “doktor, hekim” gibi kelimeler de bulunmasına rağmen, dilimizde uzman-
lık alanı adli tıp olan doktor için “adli tabip” terimi neredeyse bir kural gibi 
yerleşmiş ve yaygınlaşmıştır. Bu bakımdan, bu terim yerine “adli doktorlar” 
şeklindeki çevirinin doğru olmadığı söylenebilir. Nitekim TDK Türkçe Söz-
lük’te de “adli doktor” diye bir kelime yer almamaktadır. Bunun yerine “adli 
tabipler” denilmesi daha doğrudur. Bu konuyla bağlantılı olarak, “adli tıp yet-
kilileri” veya “adli tıp elemanları” terimleri yerine “adli tabip elemanları”477 
şeklinde yapılan çevirinin de hatalı olduğu görülmektedir.

Sağlık alanındaki terimlerin konuyla ilgisiz şekilde kullanılmasıyla ilgili 
bir çeviri hatasını da bu başlık altında vermek uygun olacaktır. İnsanlar tara-
fından inşa edilen büyük yapıların ele alındığı bir belgeselde, “vücut kemikle-
rinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal”478 anlamına gelen 
bir anatomi terimi olan “eklem” kelimesi, binalardaki birleşim veya bağlantı 
noktalarını tanımlamak için “eklem yerleri”479 şeklinde kullanılmıştır. Çevir-
menin bu yanlış ifade yerine “binalardaki birleşim/bağlantı noktaları” demesi 
gerekirdi.

d) Dinî Terimler
Bütün toplumların önde gelen millî ve manevi değerleri arasında yer alan 

din konusu, Türk milletinin hassas olduğu alanların başında gelir. Bu alandaki 
ifade ve nitelemelere son derece titizlik gösterilmesi gerektiğini vurgulamak 
bile abesle iştigal etmek sayılır.

Programlarda yer alan dinî konularla ilgili çevirilerde kullanılan kelime, 
terim ve ifadelerin gerek konunun hassasiyeti açısından gerekse bu alandaki 
yanlış bilgilendirmeden kaçınmak bakımından büyük önem taşıdığının altını 
çizmek gerekir. Bu yüzden, teknik alanda olduğu gibi, dinî konularda da ter-
cüme yaparken uzman desteği almak yararlı olacaktır.

Belgeselin birinde Kur’an-ı Kerim’de geçen bir ayete atıfta bulunmak 
gerektiği için ilgili ayetin kitapta geçtiği yer konusunda bilgi vermek amacıyla 
“Üçüncü cüz, 52’nci ayet.”480 ifadesi kullanılmıştır. Programlarda kullanılan 
cümlelerin, seyirciler açısından bilgilendirici yönü olduğu hiçbir zaman unu-

476 Türkçe Sözlük, s. 24.
477 Mezarlık Sırları, 21.3.2019.
478 Türkçe Sözlük, s. 610.
479 İnsan Yapımı Harikalar: Çin (Belgesel), Discovery Science, 5.9.2019.
480 Katie Couric ile A’dan Z’ye Amerika (Belgesel), Nat Geo People, 13.8.2018.
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tulmamalıdır. Ancak burada kullanılan ifadenin dinî terminolojiye uymadığı, 
hatta konuya ilgi duyan seyirciler bakımından tam anlamıyla bilgilendirici ol-
madığı söylenebilir.

Bu noktada, Kur’an-ı Kerim’in bölümleriyle ilgili kısa bir bilgi verdikten 
sonra, yukarıda kullanılan ifadenin yanlışlığıyla ilgili açıklama yapmak yerin-
de olacaktır. Kur’an-ı Kerim’in bölümlerini nitelemek için “ayet, sure ve cüz” 
terimleri kullanılır. Kur’an’ın en küçük birimine “ayet”, belirli sayıda ayetten 
oluşan, farklı uzunluklara sahip her bir özel bölümüne “sure” denir. Toplam 
114 sure bulunan Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfalık her bir bölümüne ise “cüz” 
adı verilir.481 Kur’an-ı Kerim’de toplam 30 cüz bulunur. Cüzler surelerden, 
sureler de ayetlerden oluşur. Bundan hareketle, Kuran-ı Kerim’den bir ayete 
atıf yapılacağı zaman, örneğin “5’inci Sure, 14’üncü ayet” şeklinde ifade edi-
lir veya sure ismi ve ayet numarası verilerek belirtilen ayete atıfta bulunulur; 
“Bakara Suresi, 75. ayet” gibi. Bu bilgilendirme sayesinde, Kur’an-ı Kerim’in 
sayfa numarasını belirtmeye bile ihtiyaç duymadan sözü edilen ayet kolayca 
bulunabilir.

Yukarıdaki “Üçüncü cüz, 52. ayet” ifadesinin kullanıldığı örneğe gelince 
bu ifadenin seyirci için tam anlamıyla bilgilendirici olmaktan uzak olduğu 
belirtilmişti. Çünkü ayete Kur’an- ı Kerim’den bakmak isteyen bir seyircinin 
zihninde, “Üçüncü cüz ama acaba hangi surenin ayeti?” diye bir soru işareti 
oluşabilir. Oysa bunun yerine programın özgün metninde o şekilde geçiyor 
olsa bile, çevirmenin Türk seyircilerde kolayca anlaşılır bir algı oluşturması 
bakımından, ayetin geçtiği sureyi araştırıp belirtmesi yararlı olacaktır. Bu du-
rumda, yukarıda verilen örneğe göre, programda kullanılması gereken ifade 
“Al-i İmran Suresi, 52. ayet” olmalıdır.

e) Yer ve Mekân İsimleri
Türkçede yabancı özel yer isimlerinin çevirisiyle ilgili olarak şöyle bir 

ayrım bulunduğunu en başta belirtmek gerekir: Bazı yabancı yer isimleri yıl-
lardır kullanılan hâliyle Türkçede yer etmiştir. Dilimize yerleşmiş Batı köken-
li bu isimler Türkçe söylenişine göre yazılır: Atina, Brüksel, Cenevre, Londra, 
Marsilya, Münih, Paris, Roma, Selânik, Venedik, Viyana, Zürih; Hollanda, 
Letonya, Lüksemburg482 vb. 

Bazı yabancı yer isimleri ise özgün hâliyle dilimizde kullanılır olmuştur. 
Bu istisnaların dışındaki yabancı kelimelerin, kendi özgün dilindeki telaffuz 
kurallarına uygun şekilde seslendirilmesi gerektiği söylenebilir. 

481 https://islamansiklopedisi.org.tr/kuran, (E.T. 21.10.2020).
482 Yazım Kılavuzu, s. 30-31.

https://islamansiklopedisi.org.tr/kuran
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Örneğin yabancı yer isimlerinden Londra ve Pekin, özgün isimleri daha 
farklı olmasına rağmen Türkçede bu hâliyle yaygın şekilde kabul görmüştür. 
Bu iki örnekten Türkçede “Londra” şeklinde kullanılan İngiltere’nin başkenti, 
özgün dilde “London” diye yazılıp “landın” diye telaffuz edilmekte; Çin’in 
başkenti olarak Türkçede “Pekin” şeklinde kullanılan şehir ise “Beijing” şek-
linde yazılıp özgün dilinde “beyciin” diye telaffuz edilmektedir. Amsterdam, 
Paris vb. bazı yabancı yer isimleri ise özgün hâlleriyle dilimizde de aynen 
kullanılmaktadır. Bu nedenle yer isimlerinin çevirisinde, Türkçede yaygın 
olarak kullanılıyor olması kriterinin göz önünde bulundurulmasının daha isa-
betli olacağı değerlendirilmektedir. Yer isimleri tercüme edilirken Türkçede 
yerleşik ve yaygın şekilde kullanılan ifadelerin tercih edilmesi Türk seyirciler 
için bildik bir çağrışım oluşturacaktır.

Programlarda bu konuda tespit edilen çeviri hataları, özel yer isimleri ve 
mekân isimleri şeklinde örnekleriyle birlikte ele alınacaktır.

Özel isim olan yer isimleriyle ilgili bazı çeviri hatalarının, motamot çe-
viri nedeniyle Türkçede yerleşik ve yaygın şekilde yer almayan isimlerin tü-
retilmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Örneğin bir belgesel programda, 
“Central America Countries” şeklinde geçen İngilizce ifade, motamot çevi-
ri ile “Merkez Amerika ülkeleri”483 diye tercüme edilmiştir. Oysa Türkçede, 
Amerika’nın kuzeyi ile güneyi arasında yer alan coğrafi bölge için yaygın 
şekilde “Orta Amerika” terimi kullanılır. Dolayısıyla burada da bu bölge için 
kullanılan özel yer ismi olarak, Türkçedeki yerleşik hâliyle “Orta Amerika 
ülkeleri” denmelidir.

“Birleşik Arap Emirlikleri”, Orta Doğu’da Arap Yarımadası’nın güney-
doğusunda yer alan, Umman ve Suudi Arabistan’ın komşusu olan ülkenin özel 
adıdır. Bu ülkenin ismi yerine, “Arap emirlikleri”484 şeklinde “bütün Araplara 
ait emirlikler” anlamı veren cins ismin kullanılması doğru olmayacaktır. 

Bir belgeselde de “Maryland Annapolis’in başkentidir.”485 şeklinde hatalı 
bir çeviri cümlesi yer almıştır. İlk olarak Maryland bir şehir değil ABD’nin 
bir eyaletidir. İkincisi ise çeviri cümlesinin tam tersine Annapolis, Maryland 
eyaletinin başkentidir. 

Belgesel programlardan birinde ABD’nin Florida eyaletine bağlı bir ilçe 
olan “Indian River” özel ismi, özgün hâliyle kalması gerekirken “İndian Ir-
mağı” diye seyircide yanlış anlamaya sebep olacak şekilde tercüme edilmiştir. 

483 Mezarlık Sırları, 6.10.2017.
484 Dubai Havalimanı (Belgesel), National Geographic, 26.7.2019.
485 Kan Bağları, 7.9.2020.
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Hatta programın bir kısmında ilçenin adından “İndian Irmağı eyaleti”486 şek-
linde söz edilmekle kalmayıp yaşadıkları olaylar anlatılan iki mahkûm için 
“Indian Irmağı ilçe hapsinden kaçtığını söylüyor.” biçiminde bir çeviri cümle-
si yer almıştır. Özel yer isminin aynen aktarılması gerekirken tercüme edilme-
si, “ilçe” için “eyalet” ve “hapishane” yerine “hapis” teriminin kullanılması, 
buradaki fahiş çeviri hataları olarak göze çarpmaktadır. 

Özel yer isimleriyle ilgili çeviri hatalarından örnekler Tablo 26’da yer 
almaktadır.

Tablo 26: Özel Yer İsimleriyle İlgili Çeviri Hataları

KANAL PROGRAM 
ADI

TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

IDx Mezarlık Sırları 6.10.2017 Merkez 
Amerika 
ülkeleri

Orta Amerika 
ülkeleri

TLC Tam Paçayı 
Kurtarıyordum ki

2.4.2019 İndian Irmağı, 
İndian Irmağı 
eyaleti

Indian River ilçesi

Lifetime I Survived 8.11.2017 Almanya (DE 
şeklindeki 
kısaltma)

Delaware 
(ABD’nin bir 
eyaleti) 

National 
Geographic 

Kâbusa Dönen 
Yolculuklar

22.2.2019 Juarez’in 
Amerikan 
Konsolosluğu 

ABD’nin Juarez 
Konsolosluğu

IDhd Kan Bağları 7.9.2020 Maryland, 
Annapolis’in 
başkentidir.

Annapolis, 
Maryland’in 
başkentidir.

TLC Tam Paçayı 
Kurtarıyordum ki

9.1.2020 Birleşmiş 
Devletler

Amerika Birleşik 
Devletleri

Lifetime Ancient Aliens 2.2.2019 Yukatan 
Peninsula 

Yukatan 
Yarımadası

IDhd Cinayet Masası 
Benim 

4.9.2019 Charlotte, 
New York

Charlotte, NC 
North Carolina 
(Kuzey Karolina) 
ABD

İspanyol İşi 2014 Bask şehri Bask Bölgesi 

Tabloda da görüldüğü üzere, konusu Amerika Birleşik Devletleri’nde ge-
çen bir belgesel programda, olayın geçtiği yer olan ABD’nin Delaware eyaleti, 

486 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 2.4.2019.
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programla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen “Almanya”487 diye tercüme edil-
miştir. Bu anlamsız çeviri hatasının sebebi konusunda, programda Delaware 
eyaletinin kısaltması olarak geçen “DE” ibaresinin Almanya’nın trafik kodu 
“D” ile çağrışım ilişkisi dışında bir seçenek akla gelmemektedir. 

Buna benzer şekilde yine konusu ABD’de geçen bir başka programda, 
ekranda “Charlotte, NC” ifadesi yer alıyor olmasına rağmen, çevirmen bunu 
“Charlotte, New York”488 diye tercüme etmiştir. “NC” ABD’nin North Caroli-
na (Kuzey Karolina) eyaletinin kısaltması olup Charlotte ise bu eyalete bağlı 
bir şehrin adıdır. Yanlış çeviri, seyircilerin bu şehri New York eyaletine bağlı 
gibi algılamasına sebep olmuştur.  

Özel yer isimleri tercüme edilirken dikkat edilmesi gereken bir başka 
önemli nokta, bu isimlerde bilgi yanlışlığına düşülmemesi gerektiğidir. Yer 
isimleri, coğrafi olarak simgelediği anlama uygun şekilde kullanılmalıdır. 
Başka bir deyişle, bir isim şehir ismi ise şehir olarak, ülke ise ülke olarak; 
kısaca nasıl bir coğrafi varlık ise o özelliğiyle nitelenmelidir. Bu bakımdan, İs-
panya’nın kuzeyindeki özerk bir bölge olan Bask Bölgesi’nin “Bask şehri”489 
şeklinde tercüme edilmesi yanlıştır. Kaldı ki ülkede “Bask” adında bir şehir 
de bulunmamaktadır.

Yer isimleriyle ilgili çeviri hatalarından biri de sıradan seyircilerin an-
layabileceği şekilde açıklayıcı tanım ve nitelemelerin yapılmamasıdır. Bu 
durum, yer ismiyle ilgili terimin tam anlamıyla ve doğru şekilde tercüme 
edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bir belgeselde, Meksika’daki bir bölge-
den bahsederken “Yukatan Peninsula”490 ifadesi kullanılmıştır. Buradaki ilk 
kelime Meksika’daki “Yucatán” adlı yarımadanın ismidir. Ancak programda 
kullanılan ikinci kelimenin Türkçede “yarımada” anlamına gelen “peninsula” 
kelimesi olduğunu, sadece İngilizce bilen seyirciler anlayabilir. Bu konuda 
bilgi sahibi olmayan seyirciler ise “Peninsula ne demek acaba?” merakı içinde 
programı izlemeye devam etmek zorunda kalacaktır. Çevirmen bu kelimeyi 
tercüme etmediği için, seyircilerde algı eksikliğine sebep olan bu durum or-
taya çıkmıştır.

Bu konuyla ilgili verilebilecek bir başka örnek, insanların üzücü seya-
hat maceralarının anlatıldığı bir programda geçmektedir. Programlarda, yer 
isimlerinden bahsederken yanlış bilgi vermemeye dikkat edilmesi gerektiği 

487 I Survived, 8.11.2017.
488 Cinayet Masası Benim, 4.9.2019.
489 Martínez-Lázaro, Emilio (Yön.), İspanyol İşi (Ocho Apellidos Vascos), Lazona Films-Te-

lecinco Cinema-Kowalski Films, 2014.
490 Ancient Aliens (Belgesel), Lifetime, 2.2.2019.
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vurgulanmıştı. Programın adından da rahatlıkla anlaşılacağı üzere, insanların 
başlangıçta tahmin edemediği üzücü, pişmanlık dolu olaylarla karşılaştığı se-
yahat anılarını ele alan belgeselde, hapse düşen bir vatandaşına yardım etmek 
üzere gelen görevli, “Juarez’in Amerikan Konsolosluğundanım.”491 demek-
tedir. Meksika’nın Juarez kentinde görevli Amerikalı bir diplomatın ifadesi 
olan bu cümlenin böyle tercüme edilmesi yanlıştır. Çünkü bu ifadeye göre, 
“Konsolosluk Juarez’inmiş.” gibi bir anlam çıkmaktadır. Oysa burada sözü 
edilen, ABD’nin Meksika’nın Juarez kentindeki konsolosluğudur. Bu durum-
da, gerçek anlamı seyircilere doğru şekilde aktarabilmek için çeviri cümlesi 
“ABD’nin Juarez Konsolosluğundanım.” veya “ABD’nin Juarez Konsoloslu-
ğunda görevliyim.” olmalıdır.

Programlarda mekân ismi olarak kullanılan kelimelerdeki tercüme hata-
ları ile ilgili örnekler, Tablo 27’de yer almaktadır.

Tablo 27: Mekân İsimleriyle İlgili Çeviri Hataları

KANAL PROGRAM 
ADI

TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

National 
Geographic

Kâbusa Dönen 
Yolculuklar

12.1.2018 oda (cezaevi) koğuş

TLC Emlak Avcıları 10.2.2019 tatilevi yazlık
Discovery 
Channel

Alaska’yı Mesken 
Tuttuk 

7.11.2019 ev (hayvan) yuva

TLC Şeytani Üvey 
Anneler

18.3.2019 hücre odası 
(cezaevi)

“hücre” veya 
“oda”

Discovery 
Channel

Uyumsuzlar 
Garajı 

28.5.2018 mağaza atölye,
tamirhane

TLC Tam Paçayı 
Kurtarıyordum ki

3.4.2019 otobüs garı otobüs terminali

Lifetime Deadly Wives 13.10.2017 apartman 
binası

bina,
apartman

IDx Lanetli Şehirler 7.10.2017 savaş 
hastanesi 

askerî hastane,
sahra hastanesi

Lifetime Waterfront House 
Hunting

29.6.2018 tonozlu tavan tonoz

IDx Tam Paçayı 
Kurtarıyordum ki

8.10.2017 apartman 
kompleksi

site

491 Kâbusa Dönen Yolculuklar, 22.2.2019.
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National 
Geographic

Uçak Kazası 
Raporu

9.8.2018 hava merkezi meteoroloji 
istasyonu

Kidnapped: 
The Hannah 
Anderson Story 
(Film) 

2015 şerif 
karargâhı 

polis merkezi

Hayat Avcısı 
(Film)

2012 barınak 
(yetimler 
için)

barınmaevi

Programlarda mekân ismi olarak kullanılan kelimelerde de tercüme hata-
ları yapıldığı görülmektedir. 

Bir programda “demir yolu ile yolculuk edenlerin ihtiyaçlarının geniş öl-
çüde karşılandığı büyük tren istasyonu”492 anlamındaki “gar” kelimesi, “oto-
büs garı”493 şeklinde yanlış kullanılmıştır. Oysa Türkçede otobüslerin yolcu 
alıp bıraktığı yere “terminal” veya “garaj” denir. Dolayısıyla burada bu ke-
limenin doğru şekilde “otobüs terminali” veya “otobüs garajı” diye tercüme 
edilmesi gerekirdi.

“Yazlık” yerine “tatilevi”494, cezaevindeki bölümler için “koğuş” yerine 
“oda”495 ve arabaların tamir edildiği iş yeri için “atölye” veya “tamirhane” 
yerine “mağaza”496 şeklindeki ilginç tercüme örnekleri de mekân isimleriyle 
ilgili çeviri hataları arasında sayılabilir.

Yine “bina, apartman” için “apartman binası”497, “askerî hastane, sahra 
hastanesi” yerine “savaş hastanesi”498 ve “site” kelimesi yerine “apartman 
kompleksi”499 şeklindeki çevirilerin de doğru olduğu söylenemez. 

“Meteoroloji istasyonu” denmesi gereken yerde “hava merkezi”500, “polis 
merkezi” yerine “şerif karargâhı”501 ifadesinin kullanılması, bu konuda verile-
bilecek diğer hatalı çeviri örnekleridir.

492 Türkçe Sözlük, s. 726.
493 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 3.4.2019.
494 Emlak Avcıları (Magazin), TLC, 10.2.2019. 
495 Kâbusa Dönen Yolculuklar, 12.1.2018.
496 Uyumsuzlar Garajı (Belgesel), Discovery Channel, 28.5.2018. 
497 Deadly Wives, 13.10.2017. 
498 Lanetli Şehirler (Belgesel-Drama), IDx, 7.10.2017.
499 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 8.10.2017. 
500 Uçak Kazası Raporu, 9.8.2018
501 Sullivan, Peter (Yön.), Kidnapped: The Hannah Anderson Story, Hybrid-Lifetime Televi-

sion, 2015.
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f) Kurum ve Kişi İsimleri (Unvanlar)
Programlarda kurum isimleriyle ilgili tercüme hatalarına da rastlanmak-

tadır. Bu konuda verilebilecek ilk örnek, Hollanda’nın Lahey kentinde bulu-
nan ve “soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve bir devlet tarafından, 
başka bir devletin egemenliğine, bütünlüğüne veya bağımsızlığına karşı silah-
lı kuvvet kullanımı suçlarıyla ilgili olarak yargı yetkisine sahip olan”502 ulus-
lararası mahkemenin adına ilişkindir. Türkçede yaygın şekilde Uluslararası 
Ceza Mahkemesi olarak bilinen, resmî kayıtlarda Uluslararası Ceza Divanı503 
olarak geçen kurumun ismi, bir belgeselde “Lahey Suç Mahkemesi”504 diye 
hatalı şekilde tercüme edilmiştir.

Kurum isimleriyle ilgili tercüme hataları konusunda bir başka örnek, Hu-
kuki Terimler başlığı altında da geçtiği üzere bir programda Amerikan mahke-
mesi için yanlışlıkla kullanılan ancak Türkiye’deki bir Yüksek Mahkemenin 
özel adı olan “Yargıtay Mahkemesi” terimidir. “Yargıtay Mahkemesi Taylor 
hakkında beraat kararı verdi.”505 cümlesindeki mahkeme isminin “Yargıtay 
Mahkemesi” şeklinde tercüme edilmesi yanlıştır. Çünkü “Yargıtay” Türki-
ye’deki adliye mahkemelerinin kararlarının son inceleme mercisi olan bağım-
sız Yüksek Mahkemenin özel adıdır.506 Buradaki tercüme hatası, “Yargıtay 
Mahkemesi” ifadesi yerine “Yüksek Mahkeme” veya “Temyiz Mahkemesi” 
terimi kullanılarak düzeltilebilir. 

Bu konuda bir başka başlık altında verilen örneği ilgisi nedeniyle burada 
da tekrarlamak uygun olacaktır. Bir kurum ismi olarak Amerikan Kongresi 
için Türkçe telaffuzuyla “Kapitol” ve “Kapitol Hill”507 ifadelerinin kullanıl-
ması açık bir tercüme hatasıdır. Türkçe karşılığı verilmeden aynen aktarılan 
bu kelimeler, bu kurumun ismi olarak İngilizce bilmeyen seyirciler için hiçbir 
anlam ifade etmeyecektir.

Programlarda rastlanan çeviri hatalarından biri de kişilerin bulunduğu 
makam veya yaptığı görevle ilgili isimlerin, bir başka deyişle unvanların doğ-
ru tercüme edilmemesi şeklindedir. Konuyla ilgili ilginç bir örnek, geçmiş-
te işlenmiş ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen suçlu bulunamadığı için 
sonuçsuz kalmış cinayet vakalarının faillerinin çok titiz bir çalışmayla, delil 
olabilecek en küçük ayrıntı bile gözden kaçırılmadan incelenerek yakalanma-

502 https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works. (E.T. 14.10.2019).
503 http://www.mfa.gov.tr/uluslararasi-ceza-divani-ve-turkiye.tr.mfa, (E.T. 21.10.2020).
504 Komplo (Belgesel), Viasat History, 28.7.2019.
505 Kan Bağları, 22.9.2017. 
506 Yargıtay Kanunu, (Madde 1).
507 Chandra Levy, 10.10.2017.

http://www.mfa.gov.tr/uluslararasi-ceza-divani-ve-turkiye.tr.mfa


141Mustafa ERTEM

sını konu alan bir belgeselde yer almıştır. Adli soruşturmayı yürütmek üze-
re görevlendirilen yetkiliden bahsederken, belgeselin bir yerinde “Yardımcı 
Eyalet Savcısı”, bir başka yerinde ise “Eyalet Yardımcı Savcısı”508 tanımla-
ması yapılmıştır. Adli makam unvanı olarak tercüme edilen bu iki ifadenin 
de yanlış olduğu gözden kaçmamaktadır. Burada kullanılması gereken doğru 
ifade “Eyalet Savcı Yardımcısı” unvanıdır.

“Üniversitede öğretmen asistanı”509 şeklindeki unvanın da doğru olduğu 
söylenemez. Türkçede, üniversitedeki öğretim görevlileri için “öğretmen” te-
rimi kullanılmaz. Dolayısıyla yukarıdaki ifadenin doğru tercümesi,  “üniver-
sitede asistan” veya “üniversitede araştırma görevlisi” olmalıdır.

“Bir proje menejeri tuttum kendime.”510 cümlesinde geçen “proje mene-
jeri” unvanı için de Türkçede “proje müdürü”, “proje yürütücüsü” ve “projeyi 
yürütecek bir görevli” gibi gayet anlaşılır kelimeler bulunmaktadır. Buradaki 
bir başka hata, doğrusu “menajer” olan kelimenin yanlış şekilde kullanılmasıdır.

Yine bir belgeselde kullanılan “adli tabip elemanları”511 teriminin de 
yanlış tercüme edildiği görülmektedir. Burada kullanılması gereken doğru 
unvan, “Adli tıp elemanları” veya “Adli tıp yetkilileri” olmalıdır.

Kurum isimleri ve unvanlarla ilgili çeviri hatalarından örnekler Tablo 
28’de yer almaktadır.

Tablo 28: Kurum İsimleri ve Unvanlarla İlgili Çeviri Hataları

KANAL PROGRAM TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

Viasat 
History

Komplo 28.7.2019 Lahey Suç 
Mahkemesi 

Uluslararası Ceza 
Mahkemesi 

IDx Kan Bağları 22.9.2017 Yargıtay Mahkemesi Yüksek 
Mahkeme, 
Temyiz 
Mahkemesi

IDx Chandra Levy 10.10.2017 Kapitol 
Kapitol Hill

Amerikan 
Kongresi, 
Kongre

TLC Büyük İhanet 7.11.2018 öğretmen asistanı
(üniversite)

asistan, araştırma 
görevlisi

508 Adli Tıp Yakalar (Belgesel-Drama), IDhd, 8.7.2019.
509 Büyük İhanet, 7.11.2018.
510 Flipping Vegas, 11.11.2018.
511 Mezarlık Sırları, 21.3.2019. 
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IDhd Adli Tıp 
Yakalar 

8.7.2019 Yardımcı Eyalet 
Savcısı, 
Eyalet Yardımcı 
Savcısı

Eyalet Savcı 
Yardımcısı

TLC Mezarlık 
Sırları

21.3.2019 adli tabip elemanları adli tıp 
elemanları/ 
yetkilileri

TLC Unutulmaz 
Cinayetler

25.9.2018 okul öğretmeni öğretmen

Lifetime Flipping 
Vegas

11.11.2018 proje menejeri proje müdürü, 
proje yürütücüsü

g) Akrabalık İsimleri 
Türkçe, akrabalık bildiren kelimeler bakımından dünyanın en zengin dil-

leri arasında yer alır. Dilimizin zenginliğinin ve kültürümüzde akrabalık iliş-
kilerine verilen önemin bir göstergesi olarak Türkçede akrabalık ilişkilerini 
ifade eden pek çok kelime bulunmaktadır. Ancak başka dillerde bir kelime 
birden fazla akrabalık ismini karşılamak için kullanılabilmektedir. Çevirmen-
ler bu konuda yeterli bilgi sahibi olmadıkları zaman tercüme hataları ortaya 
çıkmaktadır. Örneğin, İngilizcedeki “brother-in-law” terimi, Türkçede hem 
“enişte” hem “kayınbirader” hem de “bacanak”512 anlamına gelir. Bu konuyla 
ilgili olarak, bir belgesel programdan algı karışıklığına yol açan ve seyirciyi 
programdaki akrabalık ilişkisi hakkında şüphe içinde bırakan hatalı çeviriyi 
örnek vermek mümkündür. 

Programda belirtildiğine göre, Barry adlı bir erkekle Anita adlı bir kadın 
evlidir. Aile içinde yaşanan şiddetli geçimsizlik ve bunun akrabalar arasındaki 
ilişkilere de olumsuz yansıması sonucu çıkan anlaşmazlıklar, zaman zaman 
sert tartışmalara yol açmış ve tüm bunların sonucunda Anita’nın ağabeyi Geo-
rge, eniştesi Barry’yi öldürmüştür. Ancak çevirmen işlenen bu cinayetle ilgili 
cümleyi “Tabii ki George’un nefret ettiği kayınbiraderini ortadan kaldırmak 
için ikna edilmesi hiç güç olmadı.”513 şeklinde tercüme etmiştir. Öldürülen kişi 
olan Barry, biraz önce belirtildiği gibi George’un kayınbiraderi değil eniştesi, 
tersine George, Barry’nin kayınbiraderidir. Dolayısıyla doğru çeviri için yu-
karıdaki cümlenin “Tabii ki George’un nefret ettiği eniştesini ortadan kaldır-
mak için ikna edilmesi hiç güç olmadı.” şeklinde tercüme edilmesi gerekirdi.

Bir başka programda da eski kız arkadaşı ile bebeğini yaralayan erkeği 
ihbar etmek için telefonla polisi arayan kadının kullandığı “sister-in-law” ifa-

512 Redhouse Sözlüğü, s. 110. 
513 Kan Bağları, 29.6.2019.
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desi, çevirmen tarafından yanlış şekilde “baldızım”514 diye tercüme edilmiştir. 
Oysa “baldız” Türk kültüründe “erkeğe göre eşinin kız kardeşi”515 demektir ve 
ancak bir erkek “baldızım” diyebilir; kadınların baldızı olmaz.

Çevirmenlerin burada belirtilen hatalara düşmemesi için Türkçede birden 
fazla anlamı bulunan bu tür yabancı kelimeleri tercüme ederken, kelimenin 
dilimizde nasıl kullanıldığına ve Türk kültüründe hangi akrabalık adına karşı-
lık geldiğine dikkat etmesi şarttır. Aksi takdirde, bu programlarda olduğu gibi 
yapılan tercüme seyircide kaçınılmaz biçimde algı karışıklığına yol açacaktır.

9. Cümlede Anlamdan Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları
“Cümle bir fikir, düşünce, hareket, duygu veya hadiseyi tam olarak bir 

hüküm hâlinde ifade eden kelime grubudur. Hükmün genişliğine göre cümle-
de cümle unsurlarından biri, birkaçı veya hepsi bulunur.”516 İçindeki herhangi 
bir unsur eksik, yanlış veya kurallara aykırı olursa cümle, tanımında belirtilen 
“ifade etme” işlevini layıkıyla yerine getiremez. Bu nedenle, kaynak dildeki 
anlam yükünün hedef dile aktarılmasında cümlenin son derece önemli oldu-
ğunu belirtmeye gerek yoktur.

Çeviri cümlelerde tespit edilen hataların kimi zaman anlam kaymaları-
na, kimi zaman yapısal anlatım bozukluklarına yol açabildiği gözlenmektedir. 
Çalışmada, cümlelerde gözlenen çeviri hataları iki grup altında incelenmiştir.

Bunlardan birinci grubu oluşturan “anlam bakımından” tespit edilen 
çeviri hataları, “anlam bakımından anlatım bozuklukları” başlığı altında ele 
alınmıştır. Bu bölümde anlam belirsizliği bulunan cümleler, anlam kaymala-
rına yol açan cümleler ve genel olarak anlatım bozukluğu içeren cümleler yer 
almaktadır.

Kaynak dildeki anlam yükünün hedef dile sağlıklı şekilde aktarılamadı-
ğı gözlenen bu başlık altındaki cümlelerde ya cümlede anlam bütünlüğünün 
olmadığı ya da anlatım bozukluğu bulunduğu veyahut programda geçen ko-
nunun yanlış veya eksik aktarıldığı görülmektedir. Bu durumlara ilişkin ör-
nekler, bu bölümde ayrıntılarıyla değerlendirilmiştir.

Cümlelerdeki ikinci grup çeviri hatalarını ise dil bilgisi kuralları bakımın-
dan cümlenin yapısı ve ögelerinde tespit edilen hatalar oluşturmaktadır. Bu 
gruptaki çeviri hataları “yapısal anlatım bozuklukları” ana başlığı altında ele 
alınacaktır. Cümlelerde yapısal anlatım bozuklukları, çevirmenlerin dil bilgisi 

514 Polis Kamerası (Belgesel-Drama), IDhd, 31.5.2020.
515 Türkçe Sözlük, s. 191.
516 Ergin, age., s. 376.
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kurallarına uymaması sebebiyle ortaya çıkan tercüme hatalarından kaynak-
lanmaktadır.

Cümlelerde “anlam bakımından” tespit edilen çeviri hataları, bu başlık al-
tında ele alınacaktır. İzlenen programlarda zaman zaman seyircilerin zihninde 
anlam bakımından net algı oluşturamayan cümleler bulunduğu gözlenmiştir. 
Çeviriden kaynaklanan bu tür hatalar, anlam bütünlüğü olmayan veya anlam-
sız cümlelerin ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Bu da doğal olarak seyir-
cilerde algı karışıklığına sebep olmaktadır. Bu hataların bazen cümlede anlam 
kaymalarına bazen anlatım bozukluğuna yol açtığı, bu suretle de kaynak dil-
deki anlam yükünün hedef dile doğru şekilde aktarılamadığı görülmektedir. 
Çevirmenlerin cümlelerde anlam bütünlüğünü sağlayamaması veya program-
da geçen konuyu yanlış veya eksik aktarması, bu durumun başlıca sebebidir. 
Bu konudaki hatalı çeviri örnekleri şöyledir:

Cümlede anlam bütünlüğünün olmayışı, kullanılan kelime grubunun se-
yircilerin zihninde ifade edilmek istenen anlamı çağrıştırmada yetersiz kal-
masıdır. Örneğin “Çünkü ben hediye alma konusunda çok kötüyümdür.”517 
cümlesini duyan bir seyircinin zihninde, konuşmacının hediye satın alma ko-
nusunda kötü olduğu anlamı belirecektir. Oysa buradaki ifade, kendisine he-
diye alınan bir kişinin tepkisini göstermektedir. Bu nedenle, yukardaki yanlış 
anlamı çağrıştıran cümle yerine “Bana hediye alınmasına pek alışık değilim.” 
gibi kaynak dildeki anlamı daha doğru yansıtan bir çeviri tercih edilmeliydi. 

“Olduğum adam için çok üzgünüm.”518 cümlesini duyan bir seyircinin 
zihninde de ilk aşamada kesin bir çağrışım oluşmayacaktır. Bu cümle ile söz 
konusu adam aslında sahip olduğu karakterden dolayı duyduğu memnuniyet-
sizliği ifade etmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla bunun yerine, “Kusura bakma 
ama benim huyum bu.”, “Kusura bakma, ben böyle bir adamım.” veya “Böyle 
bir karaktere sahip olmak, beni son derece üzüyor.” gibi zengin anlam içerikli 
cümleler kullanılabilirdi. Böylece seyircinin zihninde karmaşık veya belirsiz 
bir algı yerine, daha net bir çağrışım oluşturulacağı açıktır.

“Sonraki iki yıl boyunca Margery babalarıyla görüşmemelerini sağlamış-
tı.”519 cümlesi, Türkçede olumsuz anlamda bir durum olduğu için “engellemek, 
mani olmak” fiiliyle ifade edilir. Yani burada “görüşmemelerini sağlamıştı” 
demektense, “görüşmelerine engel olmuştu” şeklindeki tercüme seçeneğinin 
anlam bakımından daha yerinde bir ifade olacağı görülmektedir. Bu durumda, 

517 Tirard, Laurent (Yön.), Aşkın Gözü Kördür (Up For Love), VVZ Production, Gaumont, 
M6 Films, Scope Pictures, (2016). 

518 Günah Şehrinde Adalet, 9.10.2017.
519 Şeytani Üvey Anneler, 4.2.2019.
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programdaki üvey annenin, kocasının önceki eşinden olan çocukları hakkında 
söylediği bu cümle, “Margery, sonraki iki yıl boyunca, babalarıyla görüşme-
lerine engel olmuştu.” olacaktır.

“Kimsenin bunu görmemiş olmamasını anlayamıyorum.”520 cümlesin-
de de konuşmacı, “Bunu muhakkak biri görmüştür.” düşüncesiyle, durumu 
olumsuz bir cümleyle ifade etmeye çalışmıştır. Konuşmacı, söz konusu du-
rumu mutlaka bir kişinin görmüş olduğunu tahmin ettiğini dile getirmektedir. 
Üç tane olumsuzluk ekinin art arda sıralandığı bu cümlede, anlamın yanı sıra 
bir mantık hatası da olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. Dolayısıyla anlam 
bakımından bu hatayı giderecek doğru çeviri, cümlenin “Kimsenin bunu gör-
memiş olmasına anlam veremiyorum.” veya “Kimsenin bunu görmüş olma-
masına anlam veremiyorum.” biçiminde düzeltilmesiyle mümkündür.

İncirli kek tarifi yapılan bir programda kullanılan bir cümle de bu bağlam-
da örnek olarak verilebilir. Programda, kekleri fırında pişirme süreci, “Renk-
leri kızarıyordu.”521 cümlesiyle anlatılmak istenmiştir. Bu ifadenin doğru ol-
duğu söylenemez çünkü burada anlatılmak istenen keklerin fırında kızararak 
pişmesidir. Cümlenin doğru anlamı kazanabilmesi için “kızarmak” filinin 
“yiyeceklerin tavada kızgın yağ içinde veya ateşte kırmızılaşarak pişmesi”522 
anlamını doğru verecek şekilde “Kekler kızarıyordu.” denmesi yeterlidir.

“Cinayet için dedektif Martin atanmış; ben de ona atanmıştım.”523 ifa-
desinde de anlatım bozukluğu vardır. Burada söz konusu kişi, cinayetin so-
ruşturulması için Dedektif Martin’in yetkili, kendisinin de yardımcı olarak 
görevlendirildiğini kastetmektedir. Böyle olunca, “Cinayeti soruşturmak için 
dedektif Martin ve ona yardımcı olarak da ben görevlendirilmiştik.” şeklinde-
ki çeviri cümlesi daha doğrudur.

Aynı şekilde “Onun Shauna’yı vahşice öldürmüş ihtimali var mı?”524 cüm-
lesinde de anlatım bozukluğu gözlenmektedir. Buradaki çeviri hatasının gide-
rilebilmesi için cümle ya “öldürmüş olma ihtimali” ifadesi kullanılarak “Onun 
Shauna’yı vahşice öldürmüş olma ihtimali var mı?” ya da “Onun Shauna’yı 
vahşice öldürmüş olması ihtimal dâhilinde mi?” şeklinde düzeltilmelidir.

Gramer kuralları bakımından doğru ve anlamlı gibi görünmesine rağmen, 
cümle düzeyinde anlam bakımından çeviri hatalarına bazen olayın eksik veya 

520 Disappeared (Belgesel-Drama), IDx, 25.9.2017.
521 Nasıl Yapılmış, 17.8.2017.
522 Türkçe Sözlük, s. 1176.
523 Cinayet Beni Seçti, 28.9.2017.
524 Mezarlık Sırları, 6.10.2017.
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yanlış ifade edilmesi biçiminde rastlanmaktadır. Bu noktada yanlışlık, prog-
ram akışı içinde ortaya çıkmaktadır. Örneğin “Uçaktaki 140 yolcu ve müret-
tebatın 21’i öldü.”525 cümlesinden bu şekliyle iki anlam çıkarılabilir: Birincisi 
“140 yolcu, 21 mürettebat toplam 161 kişi öldü.”, ikincisi “Bazı yolcularla, 
mürettebatın tamamı 21 kişi öldü.”. Programdan bu iki anlamın da yanlış ol-
duğu, kaptan pilotun yaralı kurtulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda doğru çe-
viri “Uçaktaki 140 yolcudan 20’si ile yardımcı pilot öldü.” cümlesi olacaktır.

Bir başka programda geçen “En az üç ve daha fazla arabayla üstünden 
geçmişti.”526 cümlesini duyan seyirci, üç ve daha fazla sayıda arabanın adamın 
üzerinden geçtiğini düşünecektir. Oysa programı izlemeye devam eden seyir-
ci, bu cümle ile öfkeli sürücünün kendi arabasıyla adamın üzerinden birkaç 
kez geçtiğini ifade etmek istediğini anlamaktadır. Ayrıca “en az üç ve daha 
fazla” ifadesinin sayısal açıdan belirli ve net bir çağrışım oluşturduğu söyle-
nemez. Bu durumda doğru çeviri için cümlenin, nicelik zarfı da vurgulanarak 
“Adamın üstünden arabasıyla en az üç kez geçmişti.” şeklinde düzeltilmesi 
gerekir. 

Bir belgeseldeki “John Regan’ın DNA’sı Donna’nın saldırısıyla örtüşü-
yordu.”527 cümlesinden de “Saldırgan sanki Donna’ymış.”, “Donna bir saldırı 
düzenlemiş.” gibi bir anlam çıkmaktadır. Oysa programda işlendiği hâliyle 
Donna saldırıya uğrayan kişidir, şüphelilerden biri de John Regan’dır. Bu 
yüzden doğru çeviri “John Regan’ın DNA’sı, Donna’ya düzenlenen saldırıya 
ilişkin (elde edilen) verilerle örtüşüyordu.” olabilir.

“Gözlerimin üstünde kumaş vardı.”528 ifadesi de bu konuda verilebilecek 
ilginç örnekler arasındadır. Program akışı içinde seyirci ilk bakışta bu cümleye 
bir anlam verememektedir. Ancak programın devamında, bu cümleyle şahsın 
gözlerinin bağlı olduğunun anlatılmak istendiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 
burada, “Gözlerim bağlıydı.” şeklinde basit bir cümle kurulması yeterlidir.

Bu konuda, insanların başına gelen tehlikeli olaylardan şans eseri kur-
tularak hayatta kalmayı başarabildiği bir belgeselde geçen “Gemi yuvarlanı-
yordu.”529 cümlesi de örnek verilebilir. Cümlede özne olan “gemi” kelimesi 
için kullanılan “yuvarlanmak” fiilinin, “gemi” için anlam bakımından hiç de 
uygun olmayan, onun özelliklerine veya doğasına aykırı bir fiil olduğu gö-

525 Uçak Kazası Raporu, 13.9.2017.
526 Unravelled, 3.10.2017.
527 Hayatta Kaldım, 14.9.2017.
528 Cinayet Beni Seçti, 16.9.2017.
529 Hayatta Kaldım, 14.10.2017.
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rülecektir. “Kendi üzerinde dönerek hareket etmek”530 anlamındaki “yuvar-
lanmak” ifadesinin, bir gemi için uygun bir niteleme olmayacağı açıktır. Bir 
gemi olsa olsa batar, sürüklenir, alabora olur vb. Bu programda da geminin 
denizdeki şiddetli dalgalar karşısında kontrolden çıktığı, batmaya başladığı 
anlatılmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla burada, cümledeki ögelerin anlam 
bakımından uyumsuzluğu giderilerek “Gemi sürükleniyordu.”, “Gemi batma-
ya başlamıştı.” veya “Gemi alabora olmuştu.” şeklindeki çeviri seçenekleri 
değerlendirilmelidir.

“Kadın suçlamaları düşürmek istiyordu.”531 cümlesindeki “suçlamaları 
düşürmek” ifadesinin de anlam bakımından yanlış kullanıldığı görülmektedir. 
“Suçlamaları düşürmek” davada taraf olan bir kişi için mümkün değildir; suç-
lamaları ancak yetkili makam olan bir hâkim veya savcı düşürebilir. Burada 
“düşürmek” fiili yerine “Kadın şikâyetini geri almak istiyordu.” biçiminde bir 
cümle kullanılabilirdi.

a) Yanlış Kelime Seçiminden Kaynaklanan Anlatım Bozukluğu
Kaynak dildeki anlamın olduğu gibi hedef dile aktarılması başarılı bir 

çevirinin en önemli özelliğidir. Ancak çeviri hatası sonucu bazı cümlelerde 
kullanılan ifadeler kaynak dildeki anlamı aktarmak isterken anlam kaymala-
rına yol açabilmektedir. Çevirmenlerin bu bakımdan cümle kurarken seçtiği 
kelimelere büyük titizlik göstermesi gerekmektedir. Dil bilgisi bakımından 
herhangi bir hata olmamasına rağmen, programlarda kullanılan bazı çeviri 
cümlelerinin anlam karışıklığına yol açtığı, programda ifade edilmek istenen 
anlamı aktarmaktan uzak olduğu gözlenmektedir. Çalışma kapsamında gözle-
nen bu tür çeviri hatalarının, çevirmenin Türkçe konusundaki yetersizliğinden 
veya bilgi eksikliğinden kaynaklandığı söylenebilir. Programlarda bu türden 
verilere de rastlanmıştır.

Bu başlık altında örneklerle birlikte ayrıntılarıyla inceleneceği üzere, çe-
viri hatası yüzünden, kurulan cümleler veya cümlelerde kullanılan kelimeler, 
kimi zaman kaynak dilde kastedilen anlama göre derin anlam kaymalarına yol 
açabilmektedir. Öyle ki cümlede yer alan bir kelimenin, özgün anlamın tam 
tersini ifade edecek şekilde tercüme edildiği durumlar bile vardır:

Örneğin, Türkçede “hapishane duvarlarının ardında” ifadesi “hapse atıl-
mış bir şahsın orada cezasını çekmekte olduğunu” dile getirmek için kulla-
nılır. Böyle bir ifadenin hapishaneden tahliye olan bir kişiden söz ederken 

530 Türkçe Sözlük, s. 2204.
531 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 5.10.2017.
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kullanılması son derece yanlış olur. Bir programda, hapishaneden çıkmış bir 
kişi için “hapishane duvarlarının ardında” ifadesi kullanılmıştır.

Bu çeviri hatası, kocasını ve üç kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle hapse atı-
lan bir mahkûmun başından geçenlerin ele alındığı programda gözlenmiş-
tir. Programda, sağlık durumunu bahane eden mahkûmun, bir yolunu bulup 
hapishaneden çıktığı dile getirilmiştir. Ancak programın sonunda bu durum, 
“Sadie Proffitt hâlâ yaşıyor, hapishane duvarlarının ardında.”532 cümlesiyle 
ifade edilmiştir. Birbirinin zıt anlamlısı bu cümleleri duyan seyircilerin, “Sa-
die hapishanede mi, yoksa dışarıda mı?” şeklinde bir kafa karışıklığı yaşaya-
cağı gayet açıktır. Üstelik programda, hapishaneden tahliye olan mahkûmun 
hayatını dışarıda sürdürdüğü, bu anlama gelen İngilizce “outside prison wal-
ls” ifadeleriyle de ekrana yansıtılmaktadır. Bu durumda sadece İngilizce bilen 
seyirciler,ekrandaki yazıyı görünce gerçek durumu yani “dört kişiyi öldüren 
Sadie’nin hapisten çıktığını” ve çevirmenin hata yaptığını anlayabilmiştir. 
Ancak Türkçede “hapishane (duvarlarının) dışında” anlamına gelen kaynak 
dildeki bu ifade, seslendirmede “hapishane duvarlarının ardında” şeklinde yer 
aldığı için, genel izleyici kitlesine hitap eden belgeseli izleyen yabancı dil 
bilmeyen tüm seyircilerde, katilin akıbeti konusunda belirsiz bir algı oluştu-
racaktır.

Oysa Türkçede “hapishane duvarlarının ardında” ifadesi, bir mahkû-
mun hapishanede cezasını çekmekte olduğunu belirtmek için kullanılır. 
Programda çevirmenin “Sadie Proffitt hâlâ yaşıyor, hapishane duvarlarının 
ardında.” şeklinde tercüme ettiği cümleyi duyan seyirciler, katil kadının hâlâ 
hapishanede olduğunu düşünecektir. Ancak görüldüğü gibi bu durum kay-
nak dildeki anlamın tam tersidir. Bu durumda, programı izleyen yabancı dil 
bilmeyen seyirciler dört kişiyi öldüren acımasız katilin kısa bir süre hapis 
yattıktan sonra sağlık sorunlarını bahane ederek hapishaneden çıktığını öğ-
renmekten mahrum kalmış olmaktadır. Bu örnek, hatalı çevirinin programın 
içerdiği mesajı ne derece olumsuz etkileyen bir sonucu olduğunu çarpıcı 
biçimde göstermektedir.  

Bir başka örnek “Bu adam yükleniciyi kullanabilir.”533  cümlesidir. Bura-
da çevirmen, aynı kökten gelmekle birlikte, ifade ettiği anlam bakımından bir-
biriyle hiçbir ilişkisi bulunmayan iki kelimeyi karıştırmıştır. Burada iki keli-
me arasında her ne kadar anlam açısından bir ilişki bulunmasa da kök, şekil ve 
ses bakımından çağrışım ilişkisi vardır. Bu konu, çalışmada Çağrışım İlişkisi 
Bulunan Kelimelerin Karıştırılması başlığı altında daha ayrıntılı biçimde ele 

532 Deadly Wives, 25.10.2017.
533 Otoyol Cehennemi, 2.7.2018.
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alınmıştır. Çevirmenin bu cümlede bir iş makinesi olan “yükleyici” kelimesi 
yerine yanlışlıkla “Başkası için yapı ve ticaretle ilgili bir işi yapmayı üstüne 
alan kimse, müteahhit”  anlamındaki “yüklenici” kelimesini kullandığı gö-
rülmektedir. Dolayısıyla karıştırılan yanlış kelime yerine doğrusu konularak 
cümlenin “Bu adam yükleyiciyi kullanabilir.” biçiminde düzeltilmesi gerekir. 
Böylece anlam karışıklığı giderilen cümlenin, kaynak dildeki anlamı doğru 
aktarması sağlanmış olacaktır.

Bu konuda, bir başka programdan “vaaz” ve “vaiz” kelimelerinin karış-
tırılarak anlam karışıklığına sebep olduğu cümle de örnek verilebilir. Bir ki-
lisede vaaz veren ve nihayetinde bir mesele yüzünden cinayete kurban giden 
bir kişinin karşı karşıya kaldığı zorlukları ele alan belgeselde, aynı kişinin 
kilisedeki vaazı kastedilerek “Vaizden sonra bizimle sohbet edebilirsiniz.”534 
cümlesi yer almıştır. Burada çevirmen, “cami, mescit vb. yerlerde vaizle-
rin yaptığı, genellikle öğüt niteliği taşıyan dinî konuşma”535 anlamına gelen 
“vaaz” yerine, bu konuşmaları yapan kimse anlamındaki “vaiz” kelimesini 
kullanarak yanlış yapmıştır. Oysa “vaaz” bir “konuşma” yani bir eylem “vaiz” 
ise bir “kişi”dir. İki kelime arasında sadece bir harf değişikliği olmasına rağ-
men bunun anlam karışıklığına yol açabildiği görülmektedir. Burada Türk-
çenin tüm inceliklerine hâkim bir çevirmenin “Vaaz bittikten sonra bizimle 
sohbet edebilirsiniz.” demesi gerekirdi.

Anlam bakımından neden-sonuç ilişkisi içinde olan kelimelerden “ceza” 
yerine “suç” kelimesinin kullanıldığı çevirilere bile rastlanabilmektedir. Ya-
pılan yargılama sonunda cezaya çarptırılan bir mahkûm için, “Aynı derecede 
suçunu buldu.”536 şeklinde anlatım bozukluğu olan bir cümle kullanılmıştır. 
İşlediği cinayetin ardından yakalanarak hak ettiği cezaya çarptırılan katilin 
akıbetini belirtmek için burada kullanılan kelimenin, kaynak dile göre anlam 
karışıklığına yol açtığı görülmektedir. Çevirmenin bu cümleyi “Aynı derecede 
cezasını buldu.” diye tercüme etmesi gerekirdi. Bunun gibi “Larry yargılandı 
ve hafif bir suç aldı.”537 ve “Bu yüzde yüz olarak ortak kararla verilmiş bir 
suçtur.”538 cümlesi de çevirmenin “suç” ve “ceza” kelimelerini karıştırdığını 
gösteren örnekler arasında yer almaktadır.

Buna benzer şekilde, çevirmenler zıt anlamlı “borç” ve “alacak” keli-
melerini de karıştırarak cümlelerde anlam karışıklığına sebep olabilmekte-

534 Öldüren Karşılaşmalar, 7.10.2017.
535 Türkçe Sözlük, s. 2073.
536 Cinayet Beni Seçti, 16.9.2017.
537 Killer Kids (Belgesel-Drama), Lifetime, 13.12.2018.
538 Günah Şehrinde Adalet, 2.10.2017.
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dir. Örneğin, “300 dolarlık borcunu almak için Susan’ın evine gitmişti.”539 
cümlesinde, borçlu Susan olmasına rağmen, borç alacaklı kişininmiş gibi bir 
anlam ortaya çıkmaktadır. Anlam karışıklığının giderilmesi ve kaynak dildeki 
anlamın doğru şekilde aktarılabilmesi, “Borç verdiği 300 doları almak için 
Susan’ın evine gitmişti.”, “300 dolarlık alacağını tahsil etmek için, Susan’ın 
evine gitmişti.” veya “Susan’a borç verdiği 300 doları almaya gitmişti.” cüm-
lelerinin kullanılmasıyla mümkündür.

“Christian’dan ona borcu olan 50 doları almak istedi.”540 cümlesinde de 
aynı hatanın tekrarlandığı söylenebilir. Bu örnek için doğru çeviri seçenekleri 
ise “Christian’a borç verdiği 50 doları almak istedi.”, “Borç verdiği 50 doları 
Christian’dan almak istedi.” veya “Christian’dan 50 dolar alacağını istedi.” 
cümlelerinden biri olmalıydı.

Çeviri hatası sonucu bazı cümlelerde kullanılan ifadeler de kaynak dil-
deki anlamı aktarmak isterken derin olmasa da kısmi anlam kaymalarına yol 
açabilmektedir. Çevirmenlerin bu bakımdan cümle kurarken seçtiği kelime-
lere büyük titizlik göstermesi gerekmektedir. Dil bilgisi bakımından içeriğin-
de herhangi bir hata olmamasına rağmen programlarda kullanılan bazı çeviri 
cümlelerinin anlam kaymalarına yol açtığı, programda ifade edilmek istenen 
anlamı aktarmaktan uzak olduğu gözlenmektedir. Örneğin, “Ondan bir şeyi 
saklamak istedim.”541 cümlesini duyan seyircinin zihninde, ilk anda bahsi ge-
çen kişinin “bir şeyi görünmemesi için gizli bir yere koyduğu” algısı oluşacak-
tır. Ancak bu cümleyi kullanan kişi, hayatını kaybeden öğrencisinin formasını 
anı olarak saklayan bir öğretmendir. Öğretmen, bu cümle ile öğrencisinden 
kalan bir hatırayı muhafaza etmek istediğini anlatmaya çalışmaktadır. Çevir-
menin cümlesinde ise kaynak dile göre anlam karışıklığı olduğu görülmekte-
dir. Dolayısıyla burada doğru çeviri seçenekleri olarak sıradan seyircinin ra-
hatlıkla algılayabileceği “Ondan kalan bir hatırayı saklamak istedim.”, “Onun 
bir hatırasını saklamak istedim.” veya “Ondan bir hatıranın bende kalmasını 
istedim.” cümleleri sayılabilir. 

“Boby Joe Long, bugün kaçırılmadan tecavüzden ve cinayetten tutuklan-
dı.”542 cümlesinde ise sanki Boby Joe Long adlı kişiyi biri kaçırmak istiyor-
muş da kaçırılmasına fırsat vermeden yakalandığı ve hem tecavüz hem de ci-
nayet suçlamasıyla tutuklandığı anlamı çıkmaktadır. Oysa gerçek hiç de öyle 
değildir. Boby Joe Long, kaçırdığı bir kişiyi, tecavüz ettikten sonra öldürdüğü 

539 Mükemmel Şüpheli (Belgesel-Drama), TLC, 18.3.2019.
540 The First 48 (Belgesel-Drama), Lifetime, 28.11.2017.
541 Adnan Syed, 9.10.2017.
542 Ailemdeki Canavar, 15.10.2017.
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için adam kaçırma, tecavüz ve cinayet işlemek suçlamasıyla tutuklanmıştır. 
Görüldüğü gibi çevirideki özensizlik, bu cümlede de anlam karışıklığına yol 
açmıştır. Tercüme hatası yüzünden anlam karışıklığına uğrayan bu cümle yeri-
ne, kaynak dildeki anlamı Türkçeye eksiksiz şekilde aktaran “Boby Joe Long 
bugün adam kaçırma, tecavüz ve cinayet suçlamasıyla tutuklandı.” denmesi 
gerekirdi.

Bu konudaki bir başka örnek, cümledeki ögelerin yanlış sıralanmasıyla 
ortaya çıkan anlam karışıklığıyla ilgilidir. İkinci Dünya Savaşı’nın ele alın-
dığı bir belgeselde, 600 beygir motor gücüne sahip teknelerden bahsedilirken 
“Normalde kıyı devriyesi ve denizaltı avlamak için kullanılıyorlar.”543 cüm-
lesi geçmektedir. Bu cümleyi duyan seyirci, sözü edilen teknelerin “hem kıyı 
devriyesi yapan gemileri hem de denizaltıları avlamak için” kullanıldığını 
sanacaktır. Çünkü cümledeki ögelerin sıralanışından bu yanlış anlam ortaya 
çıkmaktadır. Hâlbuki bu tekneler hem kıyı devriyesi görevi yapmak hem de 
düşman denizaltılarına yönelik saldırı düzenlemek amacıyla kullanılmaktadır. 
Dolayısıyla buradaki anlam karışıklığının giderilmesi için, cümle ögeleri doğ-
ru şekilde sıralanarak “Normalde denizaltı avlamak ve kıyı devriyesi görevin-
de kullanılıyorlar.” şeklinde düzeltilmelidir.

Bu konudaki bir başka örnek ise “Mutfağınız ne kadar büyük!”544 cüm-
lesidir. Cümle bu hâliyle mutfağın büyüklüğü karşısında şaşıran bir kişinin 
tepkisini yansıtmaktadır. Oysa kaynak dildeki anlam, yapılacak yenileme ça-
lışmalarını planlamak üzere mutfağın büyüklüğünü öğrenmek isteyen ustanın 
kullandığı soru cümlesinde yer almaktadır. Dolayısıyla ustanın kullanması ge-
reken doğru ifade “Mutfağınızın büyüklüğü ne kadar?” soru cümlesidir.

b) Cümlede Anlam Belirsizliği
Cümlenin “bir fikir, düşünce, hareket, duygu veya hadiseyi tam olarak 

bir hüküm hâlinde ifade eden kelime grubu”545 olduğu belirtilmişti. Bundan 
hareketle, bir cümlenin, onu duyan veya okuyan kişinin zihninde anlam bakı-
mından yeterli bir çağrışım oluşturması beklenir.

Bu başlık altında, Corder’ın “gizli, örtülü hatalar”546 tanımına uygun şekil-
de, içinde dil bilgisi kuralları bakımından herhangi bir eksiklik veya yanlışlık 
olmasa da seyircilerde algı oluşturma konusunda yetersiz kalan, seyircinin zih-
ninde ilk aşamada belirgin bir çağrışım oluşturamayan cümleler ele alınacaktır. 

543 İkinci Dünya Savaşı: Büyük Saldırılar (Belgesel), National Geographic, 15.12.2017.
544 Zombie House Flipping, 10.11.2017.
545 Ergin, age., s. 376.
546 Corder, age., s. 42-43.
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Çevirmenlerin kurduğu cümlelerin, deyim yerindeyse çağrışım veya algı oluş-
turma görevinde âciz kaldığı durumlar örnekleriyle değerlendirilecektir.

Örnek olarak “Gözlerinde hiçbir şey yoktu.”547 cümlesinde, ilk anda has-
taneye gidip muayene olmuş bir hasta için doktorun kullandığı “Gözleri çok 
sağlıklıydı.” anlamında bir algı oluşmaktadır. Ancak bir belgeselde geçen bu 
cümle ile gözlerinde duygudan eser olmayan âdeta hissiz, adam öldürmeye 
teşebbüs eden katil ruhlu bir kişinin durumu betimlenmek istenmiştir. Dola-
yısıyla “Gözlerinde duygudan eser yoktu.” veya “Boş boş bakıyordu.” gibi 
anlamlı ve Türkçenin güzelliklerini ortaya seren cümleler varken, anlamsız 
“Gözlerinde hiçbir şey yoktu.” ifadesini tercih etmek isabetli bir seçim olma-
yacaktır.

Benzer şekilde, “Bu olumsuz bir bulguydu.”548 cümlesinin de kastedilen 
mana bakımından seyircide hedeflenen algıyı oluşturmada yetersiz kaldığı 
görülmektedir. Polisin arama yaptığı evde bulunan delil niteliğindeki bir bel-
ge için kullanılan bu cümlenin, “Bu, sanığın aleyhinde bir delildi.” şeklinde 
düzeltilmesi daha isabetli olacaktır. Böylece mevcut hâliyle belirsizlik içeren 
cümlenin seyirciler açısından daha anlamlı hâle geleceği ve kapsamlı bir algı 
oluşturacağı şüphe götürmez.

“Kâğıt işleriyle uğraşıyordum.”549 cümlesinde de benzer şekilde bir an-
lam belirsizliği olduğu söylenebilir. Bu hâliyle cümle, programda kastedilen 
anlamı betimlemekten uzak görünmektedir. Zira “kâğıt işleri” kavramı için 
Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü’nde “genellikle kâğıt, karton ve mukavva gibi 
gereçlerden yararlanarak çocuğa yırtma, kesme, yapıştırma, boyama gibi iş-
lerle ilgili el becerilerinin kazandırıldığı etkinlik alanı”550 tarifi yapılmaktadır. 
Bu cümlede kullanılan çeşitli cins, boy ve renkteki kâğıtlarla yırtma, yapıştır-
ma, kesme ve yapıştırma teknikleri uygulanan “kâğıt işleri” kavramı ile prog-
ramda karakolda çalışan polis memurunun “yazışmalarla” uğraştığını ifade 
etmeye çalıştığı durum arasında büyük anlam farkı vardır. Seyircilerde doğru 
algının sağlanabilmesi için, cümledeki anlam belirsizliği giderilerek “Kâğıt 
işleriyle uğraşıyordum.” yerine “Karakolda yazışmalarla uğraşıyordum.” den-
melidir.

“Kızgın odalar güvenliğin oldukça üst düzeyde tutulduğu yerlerdir.”551 
cümlesi de ilk etapta anlam bakımından neredeyse hiçbir şey çağrıştırmamak-

547 Hayatta Kaldım, 14.10.2017.
548 Kusursuz Cinayet, 5.10.2017.
549 Disappeared, 8.10.2017.
550 Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, tubaterim.gov.tr. (E.T. 1.10.2019).
551 Ölümden Dönenler, 25.9.2018.
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tadır. Zehirli yılanların muhafaza edildiği bir merkezde çalışan görevlinin uğ-
radığı yılan saldırısını ele alan belgeselde geçen bu cümle, çok zehirli yılanla-
rın tutulduğu bölümleri nitelemek amacıyla kullanılmaktadır. Ancak buradaki 
“kızgın odalar” tabiri, cümlede anlam belirsizliğine yol açmaktadır. Bu ifade 
yerine “kızgın yılanların tutulduğu odalar” veya “çok zehirli yılanların tutul-
duğu odalar” ifadelerinden birinin kullanılması belirsizliği giderecektir.

Bu konuda bir başka ilginç örnek olarak “Van suç mahalli olarak belirlen-
di.”552 cümlesi verilebilir. Çevirmenin yabancı bir kelimeyi tercüme etmemesi 
yüzünden, bu cümlede anlam belirsizliği hatta anlamsızlık ortaya çıkmıştır. 
Bu durum, çevirmenin cümlenin özgün hâlinde geçen ve Türkçede “kamyo-
net, karavan, minibüs” vb. anlamına gelen İngilizce “van” kelimesini tercüme 
etmeden olduğu gibi kullanmasından kaynaklanmaktadır. Anlam belirsizliği-
nin giderilmesi için, cümlenin aynen bırakılan yabancı kelime tercüme edile-
rek “Kamyonet suç mahalli olarak belirlendi.” şeklinde düzeltilmesi gerekir.

Bir filmde geçen “Suç kolonu yazsana.”553 cümlesi, bu konudaki bir baş-
ka örnektir. Filmdeki bir yazara yapılan iş önerisi için sarf edilen bu cüm-
ledeki anlamsızlığın sebebi, çevirmenin “gazetedeki köşe yazısı” anlamına 
gelen İngilizce “column” kelimesini tercüme etmeden “kolon” diye cümleye 
koymasıdır. Buradaki anlam belirsizliği, cümle “(Gazetede) suç konulu köşe 
yazısı yazsana.” veya “(Gazetede) suçla ilgili makale/yazı yazabilirsin.” şek-
linde düzeltilerek giderilebilir.

“Richard burnu kırılmış bir şekilde annesini hastaneye getirdiğinde…”554 
ifadesinin yer aldığı cümlede de “burnu kırılan kişinin Richard mı yoksa an-
nesi mi olduğu” konusunda bir anlam belirsizliği bulunmaktadır. Programda 
burnu kırılan kişi annedir, dolayısıyla çeviri cümlesinin de buna göre anlam 
belirsizliğini ortadan kaldıracak şekilde düzeltilmesi gerekir. Bu durumda 
“Richard burnu kırılan annesini hastaneye getirdiğinde…” ifadesiyle doğru 
anlam verilmiş olacaktır.

“Laura’nın annesinin hayatını güçleştirdiğini düşünüyordu.”555 cümlesin-
de de benzer şekilde bir anlam belirsizliği vardır. Bu cümlede “gizli öznenin 
Laura’nın annesinin hayatını mı güçleştirdiği” yoksa “gizli öznenin annesinin 
hayatını Laura’nın mı güçleştirdiği” belirsizdir. Buradaki anlam belirsizliğini 
giderecek ifade “Annesinin hayatını Laura’nın güçleştirdiğini düşünüyordu.” 
cümlesidir.

552 En Karanlık Gece (Belgesel-Drama), TLC, 6.4.2018.
553 Pace, Thomas (Yön.), The Wrong Man, (Film), 2013.
554 Kan Bağları, 18.11.2018.
555 İhanet, 18.10.2018.



154 Türkçenin Ekranla İmtihanı

Benzer şekilde “Apartmana dönerken yetkililerin tutuklanması için oraya 
geldiğinden haberi yoktu.”556 cümlesini duyan seyircilerin de “Tutuklanma-
sı istenen yetkililer mi yoksa gizli özne mi?” şeklinde bir anlam belirsizli-
ği yaşayacağı açıktır. Bunun için belirsizliğin giderilmesi ve doğru çeviri ile 
cümlenin gerçek anlamına kavuşması gerekir. Bu da cümlenin “Apartmana 
dönerken yetkililerin onu tutuklamak için oraya geldiğinden haberi yoktu.” 
şeklinde düzeltilmesiyle mümkündür.

“Kuryenin beklediği senaryoyu getirdiğini düşündü.”557 cümlesinin de bu 
hâliyle anlam belirsizliği içerdiği görülmektedir. Programda vurgusuz ve du-
raklama olmadan seslendirildiği için cümlede “senaryoyu kimin beklediği” 
açık şekilde anlaşılamamaktadır. Cümlenin “Beklediği senaryoyu kuryenin 
getirdiğini düşündü.” şeklinde düzeltilmesi, bu anlam belirsizliğini ortadan 
kaldıracaktır. 

Bu konudaki bir başka hatalı çeviri örneği “Ashley’i öldüren Bob mıydı, 
yoksa sadece şahit miydi?”558 cümlesidir. Buradaki anlam belirsizliği de cüm-
le “Ashley’i öldüren Bob mıydı, yoksa Bob sadece şahit miydi?” biçiminde 
düzeltilerek giderilebilir.

c) Zamir Eksikliğinden Kaynaklanan Anlam Belirsizliği
Bazen cümlelerde kişiler ve onlarla ilgili durumdan söz ederken onların 

yerini tutan zamirlerin kullanılmadığı gözlenebilmektedir. Bu durumun, cüm-
lede anlam bakımından belirsizliğe ve anlatım bozukluğuna yol açacağı açık-
tır. Anlam belirsizliğini gidermek için cümlede sözü edilen kişiyi karşılayacak 
doğru zamirin kullanılması gerekir.

Bir filmde yer alan bir cümlede böyle bir öge eksikliği gözlenmiştir. 
“Çünkü ben ruh ikizim olduğuna inanıyorum.”559 cümlesinde sözü edilen ki-
şiyi karşılayacak doğru zamirin kullanılmadığı görülüyor. Bu hâliyle iki an-
lam taşıyan cümlenin çevirisinde eksiklik olduğu söylenebilir. Birinci olarak 
“Çünkü ben ruh ikizim olduğuna inanıyorum.” cümlesiyle kişi, herhangi bir 
yerde, herhangi birinin ruh ikizi olduğunu ve onun bir yerlerde mevcut oldu-
ğunu ifade etmektedir. Cümleden ilkin bu anlam çıkarılabilir. İkinci olarak 
“Çünkü ben ruh ikizim olduğuna inanıyorum.” cümlesiyle kişi, karşısındaki 
şahsa kendisinin ruh ikizi olduğunu belirtmeyi amaçlamaktadır. Bu belirsiz-

556 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 18.1.2019.
557 Yolculukla Gelen Ölüm (Belgesel-Drama), IDhd, 28.6.2019.
558 Mezar Sırları (Belgesel-Drama), IDhd, 26.4.2019.
559 Ficarra, Glenn-John Requa (Yön.), Çılgın Aptal Aşk (Crazy. Stupid. Love), Carousel Pro-

ductions, 2011.
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liğin giderilmesi ve seyircilerde anlaşılır bir algı oluşturulabilmesi için kas-
tedilmek istenen manaya uygun şekilde sözü edilen kişiyi karşılayacak doğru 
zamir kullanılarak cümlenin yeniden düzenlenmesi gerekir. Filmde ilgili ki-
şinin, karşısındakinin kendisinin ruh ikizi olduğunu ifade etmeye çalıştığı an-
laşılmaktadır. Bu durumda cümlenin, “Çünkü ben senin ruh ikizim olduğuna 
inanıyorum.” şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde “Sayesinde babamla tekrar konuşabilirim.”560 cümlesinde de 
benzer bir anlatım bozukluğu görülmektedir. Çevirmen burada sözü edilen 
kişiyi karşılayacak doğru zamiri (onun) eksik bıraktığı için hem anlam be-
lirsizliği hem de anlatım bozukluğu ortaya çıkmıştır. Kaldı ki “vasıtasıyla, 
aracılığıyla” anlamına gelen “sayesinde” kelimesinin tek başına kullanılması 
başlı başına yanlıştır.

ç) Mantık Hatalarından Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları
Anlamlı bir cümlenin mantık açısından da yanlışlıklar içermemesi gere-

kir. Cümlelerin mantık kurallarına uygun şekilde oluşturulmaması, anlatım 
bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olur. Bu bakımdan çeviri yapılırken 
cümlede ögelerin mantık kuralları çerçevesinde sıralanması ve mantığa aykırı 
ifadelerin yer almaması önem taşımaktadır. Cümlede dile getirilen hususların 
mantığa ters düşmesi bir anlatım bozukluğu nedenidir. Dil bilgisi kuralları 
açısından herhangi bir yanlışlık içermese de bu şekildeki cümlelerin anlam 
bakımından cümlenin bütünü incelendiğinde mantığa aykırı durumlar barın-
dırdığı görülür: “Meclis, kanun tasarısını 245’e karşı 180 oyla kabul etti.” 
cümlesinde olduğu gibi. Bu cümlede öge bakımından her şeyin yerli yerinde 
olduğu, herhangi bir yanlışlık olmadığı görülmektedir. Ancak bir kanun tasarı-
sının “ret oyu” fazla olmasına rağmen kabul edilmiş olması mantık kurallarına 
aykırıdır. Dolayısıyla bu cümlede mantık bakımından bir anlatım bozukluğu 
bulunduğu görülecektir.

Çeviri program metinlerinde de bazen içeriğinde mantık kurallarına aykırı 
unsurlar olduğu için anlatım bozukluğu bulunan cümlelere tanık olunmuştur. 
Örneğin “Cüzdanın da ortada olması, bunun bir soygun olması ihtimalini ar-
tırıyor.”561 cümlesinde bir mantık hatası olduğu göze çarpmaktadır. Cüzdanın 
olay mahallinde duruyor olması hırsızın cüzdanı almadığını gösterdiği için, 
mantıken bu olayın bir soygun olması ihtimal dâhilinde değildir.

Tarihî olayların ele alındığı bir belgeselde de İngiltere Kralı VIII. Henry’nin 
55 yaşında, altıncı ve son karısının ise 36 yaşında öldüğü belirtildikten sonra, 

560 Long Island Medyumu (Belgesel), TLC, 9.8.2018.
561 Cinayet Beni Seçti, 8.5.2019.
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“Ondan (VIII. Henry’den) sadece 18 ay daha fazla yaşayabildi.”562 cümlesi yer 
almaktadır. VIII. Henry’nin son karısıyla ilgili olarak kullanılan bu cümlede bir 
mantık hatası olduğu açıktır. Çünkü cümleden bu hâliyle, kral 55 yaşında öldü-
ğüne göre karısının -18 ayı yaklaşık iki yıl olarak hesaplarsak- 55+2=57 yaşında 
öldüğü anlamı çıkmaktadır. Öyleyse 36 yaşında öldüğü kesin olan kraliçenin, 
kocası VIII. Henry’den 18 ay fazla yaşadığını söylemek yanlış olur. Bu durum-
da, hatalı tercüme edilen bu cümlenin, mantık hatası giderilecek şekilde “Ondan 
(VIII. Henry’den) sonra sadece 18 ay yaşayabildi.” veya “O (VIII. Henry) öl-
dükten sonra sadece 18 ay yaşayabildi.” diye düzeltilmesi gerekir.

Dâhice hazırlanmış bir kimlik sahtekârlığını ele alan bir belgesel filmde 
yer alan “Bu soruşturma 90 derece döndü.”563 cümlesinde de mantık hata-
sı olduğu göze çarpmaktadır. Teksaslı aile, dört yıldır kayıp olan Nicholas 
adlı oğullarının İspanya’da bulunduğunu öğrenir. Bunun üzerine, evin büyük 
kızı çocuğu İspanya’dan getirir. Fakat bu kişi ile kaybolan Nicholas arasında 
önemli fiziksel farklılıklar bulunmaktadır. Ancak bunları anlaşılmaz biçimde 
görmezden gelen aile yeni Nicholas’a alışmaya başlarken durum FBI’ın ve bir 
dedektifin dikkatini çeker. Kendini Nicholas olarak tanıtan kişinin foyası or-
taya çıkmaya başlayınca çok sayıda suça da bulaşmış olan sahtekâr bu sözleri 
sarf eder. Bu kez kendi sahtecilik suçlamasıyla karşı karşıya kalan Nicholas, 
soruşturmanın tam tersine yani 180 derece dönerek aleyhine geliştiğini ak-
tarmak istemiştir. Cümlede kullanılan “90 derece” ifadesi, bu bakımdan hem 
yanlış hem mantıksızdır. Böyle durumlar için Türkçede yaygın şekilde “tam 
tersi istikamet” anlamında “180 derece dönmek” ifadesi kullanılır. Buna göre 
cümledeki mantık hatasını gidermek için “Bu soruşturma 180 derece döndü.” 
veya daha yalın şekliyle “Soruşturma tersine döndü.” denmelidir.

Buna benzer bir mantık hatası, “Bir buçuk dakikalık dehşet ve hayatın 
360 derece yön değiştirecek.”564 cümlesinde yer almaktadır. Kısa süren silahlı 
bir saldırıyla hayatı ters yüz olan kişiyi tarif eden bu cümledeki mantık hata-
sının giderilmesi, “360 derece” yerine gelişmelerin tersine dönmesi anlamın-
da “180 derece” ifadesinin kullanılmasıyla mümkündür. Bu cümle, esnek bir 
tercüme ile bir de deyim ekleyerek “Bir buçuk dakikalık dehşet ve ardından 
hayatın allak bullak olacak.” diye de tercüme edilebilir.

“At binerken üstünden düştü ve yaralandı.”565 cümlesi, bu konuda veri-
lebilecek bir başka örnektir. At binen bir kişi zaten atın üstünde bulunmakta-

562 VIII. Henry’nin 6 Kraliçesi (Belgesel), Viasat History, 16.6.2019.
563 Layton, Bart (Yön.), Hayat Avcısı, 2012.
564 Katil Çok Yakın (Belgesel-Drama), IDhd, 24.6.2019.
565 Magazin (Belgesel), IDx, 9.10.2017.
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dır, “üstünden düştü” şeklinde vurgulamanın gereği yoktur. Cümlenin sade 
ve mantık kurallarına uygun çevirisi, “At binerken düşerek yaralandı.” veya 
“Attan düştüğü için yaralandı.” olabilir.

“Bu parçalar uçağın ve uçuş ekibinin içine girmiş.”566 cümlesinde de ben-
zer bir mantık hatası olduğu söylenebilir. Füze saldırısına uğrayan ve bunun 
sonucunda düşen uçakla ilgili gelişmeler anlatılırken kullanılan bu cümlede, 
“ekibin içine girmek” ifadesinin pek de mantıklı olduğu söylenemez. “İçine 
girmek” ifadesi “ekibe katılmak” anlamında kullanılması hâlinde bir derece 
mantıklı kabul edilebilir. Ancak burada “içine girmek” ifadesinin “saplan-
mak” yerine yanlışlıkla kullanıldığı görülmektedir. Oysa bunun yerine “Uça-
ğa isabet eden füze parçalarının bir kısmı, mürettebatın vücuduna saplanmış-
tı.” cümlesi anlam bakımından daha doğru ve mantıklı olacaktır.

Bu konuyla ilgili olarak, insanların ölümcül olaylardan şans eseri kurtulup 
hayatta kalmalarını anlatan bir belgeselde geçen “Gemi yuvarlanıyordu.”567 
cümlesi de örnek verilebilir. “Kendi üzerinde dönerek hareket etmek”568 an-
lamındaki “yuvarlanmak” fiilinin bir “gemi” için kullanılması mantıksızdır. 
Cümle “Gemi sürükleniyordu.”, “Gemi alabora olmuştu.” veya “Gemi batma-
ya başlamıştı.” şeklinde düzeltilerek mantıklı hâle gelebilir.

“Olayla ilgili bir şeyler bilmiyor olmaması anlamına gelmiyordu.”569 
cümlesindeki mantık hatası ise cümle “Olayla ilgili bir şeyler bilmiyor olması 
anlamına gelmiyordu.” şeklinde düzeltilerek giderilebilir.

B. Yapısal Bakımdan Çeviri Hataları
Yabancı dilden Türkçeye tercüme edilen programlardaki çeviri hataları-

nın bir kısmını da yapısal anlatım bozukluklarına yol açan hatalar oluşturmak-
tadır. Tablo 2’de görüleceği üzere izlenen TV programları ve filmlerde tespit 
edilen toplam 760 hatadan 151’i, yapısal anlatım bozuklukları ile ilgilidir. Bu 
değer, toplamda %19,86 gibi bir yüzdelik orana karşılık gelmektedir.

Bu başlık altında, dilin yapısal özellikleriyle ilgili çeviri hataları ele alı-
nacaktır. Yapısal anlatım bozukluklarına yol açan çeviri hataları, esasen dil 
bilgisi kurallarına uymamaktan kaynaklanmaktadır. Dil bilgisi kuralları bakı-
mından cümlenin yapısı ve ögelerinde tespit edilen bu gruptaki çeviri hataları-
nın, söz dizimi açısından hatalı yapılanmış ancak çoğunlukla anlam açısından 
iletişime engel oluşturmayan doğru ifadelerden oluştuğu söylenebilir. Bunlar 

566 Uçak Kazası Raporu, 18.6.2018.
567 Hayatta Kaldım, 14.10.2017.
568 Türkçe Sözlük, s. 2204.
569 Cold Case Files, 19.10.2017.
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cümlede ögelerin dizilişi ile fiil çatısı, tamlamalar ve eklerde söz dizimi bakı-
mından tespit edilen çeviri hatalarından oluşmaktadır. 

Bu gruptaki çeviri hataları; cümlelerde öge eksikliği, özne-yüklem uyum-
suzluğu, eklerin yanlış kullanımı (çekim ekleri, hâl ekleri, şahıs ekleri, fiil ve 
fiilimsi çatı ekleri), çatı uyumsuzluğu, tamlama yanlışları ve cümlede yapısal 
anlatım bozuklukları, ünlü (sesli) düşmesi, ünsüz türemesi, ünsüz yumuşama-
sı ve seslendirme hataları gibi alt başlıklar altında incelenecektir.

1. Eklerde Çeviri Hataları
Bu başlık altında öncelikle Türk dilinin en önemli özelliklerinden birinin, 

mevcut kelimelerden ekler yardımıyla yeni kelimeler türetilebilmesi olduğu 
gerçeğinin altını çizmekte fayda vardır. Bu bakımdan, cümlelerde kullanılan 
kelimelere getirilen yapım veya çekim eklerinin, Türkçe gramer kurallarına 
uygun olmasına azami titizlik gösterilmesi gerekir. Çünkü ekleri gramer ku-
rallarına aykırı şekilde kullanarak türetilen yapay ifadelerin, zamanla Türkçe-
nin bozulmasına kapı aralayabileceği gözden uzak tutulmamalıdır.

a) Eklerin Hatalı Kullanılması
Televizyon programlarında yer alan bazı çeviri cümlelerinde, Türkçe ek-

lerin gramer kurallarına aykırı olarak kullanıldığı gözlenmiştir. Yapım veya 
çekim eklerini yanlış şekilde kullanmak suretiyle, Türkçede mevcut olmayan 
yapay ifadeler türetildiği görülmektedir.

Eklerle ilgili çeviri hataları, “eklerin kullanılması gereken yerde kullanıl-
maması” ve “kullanılmaması gereken yerde fazladan, gereksiz yere ve yanlış 
şekilde ek kullanılması” şeklindedir. Bu konudaki örnekler şöyle sıralanabilir:

“Biz de vatandaşların bu çağrılarına mümkün mertebede cevap verme-
ye çalışıyorduk.”570 cümlesinde, zarf görevinde kullanılan “olabildiğince, ya-
pabildiği kadar”571 anlamındaki “mümkün mertebe” ifadesine, yanlış şekilde 
bir ek getirildiği gözlenmektedir. Çeviri hatası sonucu, Türkçede kullanılan 
“mümkün mertebe” şeklindeki doğru ifadeye “-de” eki getirilerek “mümkün 
mertebede” şeklinde yapay bir ifade türetilmiştir. Doğru çeviri, “Biz de va-
tandaşların bu çağrılarına mümkün mertebe cevap vermeye çalışıyorduk.” 
olmalıdır.

Bir fabrikada değişik hayvan şekillerindeki şekerlemelerin üretim aşama-
larının ele alındığı bir programda da “Bu bantlar üzerinde sayısızca hayvan 

570 Kusursuz Cinayet, 27.11.2018.
571 Türkçe Sözlük, s. 1434.
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ilerliyor.”572 şeklinde bir cümle yer almıştır. Bu cümlede de “sayısız” kelime-
sine yanlış şekilde “-ca” eki getirildiği görülmektedir. Bu cümle ile değişik 
hayvan şekillerinde üretilen çok sayıda şekerlemenin, fabrikada yer alan bant-
ların üzerinde hareket hâlinde olduğu belirtilmek istenmiştir. Bu cümlede “sa-
yılmayacak kadar çok, pek çok”573 anlamındaki “sayısız” sıfatına “-ca” ekinin 
getirilmesi yanlıştır.

Çünkü Türkçede “-ce/-ca” eklerinin kullanıldığı alanlardan biri sıfatlara 
gelen vurgulu bir küçültme eki olmasıdır: “büyükçe”, “dikçe”, “kısaca” gibi. 
Bu ekler, isimlere gelen vurgusuz görelik hâli eki olarak kök kelimenin va-
sıf ve davranışlarını, gereklerini belirten zarflar ve sıfatlar olurlar: “çocuk-ça, 
eşek-çe, akıl-ca, insan-ca, Türk-çe, Japon-ca” örneklerinde olduğu gibi.574 Ay-
rıca yer, dil ve lehçe isimleri yapar.

Yukarıdaki cümlede “sayısız” kelimesine getirilen “-ca” ekinin, açıklanan 
Türkçe gramer kurallarından hiçbirine uygun şekilde kullanılmadığı gözden 
kaçmamaktadır. Bu örnekte çevirmenin “-ca” ekini yanlış şekilde kullanarak 
Türkçede mevcut olmayan bir kelime türetme çabasına giriştiği söylenebilir. 
Bu açıklamalar ışığında cümlenin, kelimeye yanlışlıkla eklenen “-ca” eki çı-
karılarak “Bu bantlar üzerinde sayısız hayvan ilerliyor.” veya “Sayısız hayvan 
bu bantlar üzerinde ilerliyor.” şeklinde düzeltilmesi gerektiği söylenebilir.

Önceki bölümlerde “-ce/-ca” ekleri için, “isimlere gelen vurgusuz görelik 
hâli, kimce hâli eki” olarak “tabanlarının vasıf ve davranışlarını, gereklerini 
belirten sıfatlar ve zarflar olur.”575 açıklaması yer almıştı. Burada dikkat edi-
leceği gibi, bu ekin “isimlere gelen” bir ek olarak “sıfat” veya “zarf” olaca-
ğı vurgulanmaktadır. Bu ekin bazı programlarda, “şeytanca” anlamına gelen 
“şeytani” sıfatına hatalı şekilde ilave edilerek “şeytanice” diye yapay bir ifa-
de türetildiği gözlenmiştir: “Ama bu şeytanice bir şey.”576, “Sheila kocasının 
böyle şeytanice bir şey yaptığına inanmak istemiyordu.”577 gibi. Bu cümleler-
de yer alan “şeytanice” ibaresinin yanlış bir çeviri örneği olduğu görülüyor. 
Çünkü “şeytani bir ruh”, “şeytani yaratık”, “şeytani deha” örneklerinde oldu-
ğu gibi, zaten “şeytanca” anlamına gelen “şeytani” kelimesine yeniden “-ce” 
şeklinde bir ek getirmek çeviri hatasıdır. 

572 Yiyecek Fabrikası, 23.11.2018.
573 Türkçe Sözlük, s. 1715.
574 Banguoğlu, age., s. 158-161, 350.
575 age., s. 158-161.
576 Şeytani Üvey Anneler, 4.2.2019.
577 Şeytanın Evi, 11.11.2019.
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“Bunların makinelerce yapılıyor olması”578 ifadesinde de “makinelerce” 
kelimesine getirilen “-ce” ekinin bir çeviri hatası olduğu söylenebilir. Her ne 
kadar “-ce” eki kimi zaman “tarafından” anlamında kullanılıyor olsa da bura-
da cümleye araç/vasıta anlamı katan “ile” bağlacı yerine yanlışlıkla kullanıl-
dığı görülmektedir. Bu durumda doğru çeviri “bunların makinelerle yapılıyor 
olması” olacaktır.

Bazen çeviri cümlelerde kullanılan kelimelerde gramer kurallarına göre 
ve anlam bakımından zorunlu olduğu hâlde ek kullanılmaması hem kaynak 
dildeki anlamın doğru şekilde aktarılmasına engel olmakta hem de anlatım 
bozukluğuna yol açmaktadır.

“Kahvaltı almaya gitti.”579 cümlesinde, çevirmenin “kahvaltı” kelimesin-
de olması gereken bir “ek”i kullanmadığı için çeviri hatası yaptığı görülüyor. 
Burada kahvaltıda yemek üzere yiyecek almaya gittiğini söyleyen konuşmacı, 
“kahvaltıda yenen (yiyecek)” anlamına gelen “kahvaltılık” kelimesini kas-
tetmektedir. Ancak çevirmen bu kelimeye “-lık” eki getirmeden “genellikle 
sabahları yenilen hafif yemek”580 anlamındaki “kahvaltı” kelimesini kullan-
makla hem kaynak dildeki anlamı yanlış aktarmış hem de cümlede anlatım 
bozukluğu ortaya çıkmasına neden olmuştur. Doğru çeviri cümlesi “Kahvaltı-
lık almaya gitti.” olmalıdır.

Bazen de çeviri cümlelerde yer alan kelimelere, kullanılmaması gerekir-
ken yanlışlıkla fazladan ek getirildiği gözlenmektedir. Örneğin “Otopsiden 
sonuçları almıştık.”581 cümlesinde bu tür bir hata yapıldığı görülmektedir. Çe-
virmen burada “otopsi” kelimesine yanlış şekilde “çıkma, ayrılma, uzaklaş-
ma” bildiren “-den” hâl ekini eklemiştir. Bu cümlede “ölüm sebebini belirle-
mek amacıyla bir cesedi inceleme işi”582 anlamına gelen “otopsi” kelimesinin 
“-den” hâl eki ile birlikte kullanılmasının anlatım bozukluğuna yol açan bir 
yanlışlık olduğu açıktır. Bunun giderilmesi için cümle ya yanlış ek çıkarılarak 
“Otopsi sonuçlarını almıştık” ya da “Adli Tıptan otopsi sonuçlarını almıştık.” 
şeklinde düzeltilmelidir.

Eklerin yanlış kullanıldığı bir başka örnek “Bu kayalıklardan bazıları 
bir ton ağırlığında.”583 cümlesidir. Bu cümlede “kaya” kelimesini kullanması 

578 Moda Aşkına (Belgesel), National Geographic, 31.8.2018.
579 Kusursuz Cinayet, 16.9.2018.
580 Türkçe Sözlük, s. 1036.
581 Kusursuz Cinayet, 16.9.2018.
582 Türkçe Sözlük, s. 1520.
583 Uçak Kazası Raporu, 15.4.2019.
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gereken çevirmenin “kayası çok olan yer” anlamındaki “kayalık” kelimesini 
yanlışlıkla seçtiği görülüyor. 

“Yakındaki ormanlığa koştu.”584 cümlesinde “orman” yerine, “-lık” ekiy-
le “ormanı çok olan, ormanla kaplı veya orman gibi olan”585  anlamında sıfata 
dönüşen “ormanlık” kelimesinin hatalı şekilde kullanılması da bu konudaki 
örnekler arasında sayılabilir. 

Eklerin kullanılmasına ilişkin çeviri hataları, Tablo 29’da yer almaktadır.

Tablo 29: Eklerin Kullanımına İlişkin Çeviri Hataları

KANAL PROGRAM 
ADI

TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

National 
Geographic

Göklerin 
Kahramanları

18.4.2019 mühimmatların mühimmatın

Lifetime Downtown 
Shabby

15.10.2017 izoleli izole, yalıtımlı

National 
Geographic

Uçak Kazası 
Raporu

15.10.2018 mürettebatların mürettebatın

IDx Kusursuz 
Cinayet

27.11.2018 mümkün 
mertebede

mümkün 
mertebe

TLC Yiyecek 
Fabrikası

23.11.2018 sayısızca sayısız

National 
Geographic

Moda Aşkına 31.8.2018 makinelerce makinelerle

Viasat 
History

Komplo 28.7.2019 genetiksel genetik

TLC Şeytani Üvey 
Anneler

4.2.2019 şeytanice şeytani

National 
Geographic

7. Kıta: 
Antarktika

16.3.2019 Kanadalı 
helikopter

Kanada’ya ait 
helikopter

Animal 
Planet 

Saldırı Sonrası 24.9.2018 …olduğunu 
sanar.

…olduğunu 
sanır.

Nat Geo 
People

Yukon 
Veterineri

21.6.2018 …olduğunu 
şaşırdım.

…olduğuna 
şaşırdım.

TLC Şeytani Üvey 
Anneler

11.3.2019 Bob’un cinayeti Bob cinayeti

Lifetime Pawn Stars 29.3.2019 hatıratlar hatırat

584 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 23.4.2019.
585 Türkçe Sözlük, s. 1510.
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National 
Geographic

Kolombiya 
Havaalanı

3.7.2018 nakliyatlar nakliyat

TLC Mezarlık 
Sırları

5.3.2019 sahiplerdi sahiptiler

National 
Geographic

Uçak Kazası 
Raporu

17.9.2018 40 yolcularını 40 yolcusunu

IDhd Gizli Nedenler 2.5.2019 onluk (davranış) ona göre, 
ona uygun

TLC Ben Kiminle 
Evlenmişim

27.2.2019 iki küçük 
kızlarını

iki küçük 
kızını

IDhd Cinayet Beni 
Seçti

29.5.2019 netçe net olarak, 
net şekilde

National 
Geographic

Uçak Kazası 
Raporu

13.8.2018 rahatlardı rahattılar

IDhd Bir Cinayet 
Hikâyesi

12.5.2019 jüriler jüri, 
jüri üyeleri

IDhd Pandoranın 
Kutusu

12.1.2020 şarampola şarampole

Yargıç (Film) 2014 kontrola kontrole

Çeviri aşamasında yanlış kullanma sonucu cümlede anlatım bozukluğuna 
yol açan eklerden bir kısmı da hâl ekleridir.

İsimleri isim, fiil veya edatlara bağlayan hâl ekleri, isimlerin cümle için-
de yükleneceği görevleri ve anlamları belirler. Hâl ekleri, diğer kelimelerle 
“belirtme” (yükleme) (ismin -i hâli), “yönelme” (ismin -e hâli), “bulunma” 
(ismin -de hâli) ve “ayrılma” (ismin -den hâli) açısından ilişki kurarak586 isim-
lerin cümlede görev kazanmasını sağlar. Anlamlı bir cümlede hâl eklerinin dil 
bilgisi kurallarına göre doğru şekilde kullanılması gerekir; “belirtme” yerine 
“yönelme”, “bulunma” yerine “ayrılma” açısından ilişki kuran hâl ekinin kul-
lanılması anlatım bozukluğuna neden olur.

Televizyon programlarında hâl eklerinin yanlış kullanılmasından kaynak-
lanan çeviri hatalarına, bir programda yer alan “denizaltına bindikten sonra” 
ve “denizaltını bağladıktan sonra”587 ifadeleri örnek verilebilir. Burada iyelik 
ekleri ile hâl eklerini karıştıran çevirmen, ilk ifadede ismin -e hâlini belirten 
yönelme ekini, ikinci ifadede de ismin -i hâlini gösteren belirtme ekini yan-
lış kullanmıştır. Bunların yerine “denizaltıya bindikten sonra” ve “denizaltıyı 

586 Korkmaz, age., s. 77.
587 Bilinmeyene Yolculuk (Belgesel), Discovery Channel, 30.6.2019.
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bağladıktan sonra” ifadeleri kullanılmalıydı. Yine “Bir an için ne olduğunu 
şaşırdım.”588 cümlesinde, “şaşırmak” fiilinin “yönelme” hâl eki yerine yan-
lışlıkla “belirtme” hâl eki ile kullanıldığı görülüyor. Burada hâl ekinin doğru 
şekli “Bir an için ne olduğuna şaşırdım.” çeviri cümlesinde yer almaktadır.

Programlarda soru ekleri konusunda da hatalı çeviri cümlelerine rastla-
mak mümkündür. Örneğin “Çok ilaç mı kullanıyorsunuz?”589 şeklinde ter-
cüme edilen bu cümlede, soru ekinin yanlış kullanıldığı açıkça görülüyor. 
Cümlenin doğru çevirisi soru ekini dil bilgisi kurallarına uygun kullanmak 
suretiyle “Çok ilaç kullanıyor musunuz?” olmalıdır. Burada “Çok mu ilaç kul-
lanıyorsunuz?” veya “İlacı çok kullanıyor musunuz?” şeklindeki cümleler de 
soru ekinin doğru kullanıldığı çeviri seçenekleri arasında sayılabilir.

Vurgulama kaygısıyla soru ekinde yapılan bir çeviri hatası da “Delilleri 
yok mu ediyorlar?”590 cümlesinde bulunmaktadır. “Yok etmek” birleşik bir fiil 
olup arasına bu şekilde soru ekinin konulması yanlıştır. Doğru ifade “Delilleri 
mi yok ediyorlar?” olmalıdır. 

b) İyelik Eklerinde Çeviri Hataları
Bazı çeviri cümlelerinde de iyelik eklerinin, gramer kurallarına uygun 

olmasına rağmen mantık kurallarına veya programdaki duruma aykırı olarak 
kullanılabildiği gözlenmektedir. İkinci çoğul kişi iyelik ekinin yer aldığı “Tu-
tuklama emriniz var.”591 cümlesinde, ilk bakışta gramer bakımından herhangi 
bir yanlışlık görülmüyor. Ancak “(Sizin) tutuklama emriniz var.” cümlesinin, 
sadece bu emri veren kişi veya makam için kullanılması hâlinde hem gramer 
hem de mantık kurallarına uygun olduğu söylenebilir. Ama bu cümle, tutuk-
lanması istenen bir sanık hakkında ise iyelik eki kullanılmasının mantıken 
yanlış olduğu görülecektir. Dolayısıyla programda yer alan bu cümlede, sanık 
için ikinci çoğul kişi iyelik ekinin yanlış kullanımından kaynaklanan bir çevi-
ri hatası olduğu kesindir. Bu hatanın giderilebilmesi için, öncelikle cümlede 
yanlışlıkla kullanılan iyelik ekinin çıkarılması gerekir. Ancak bunun da yeterli 
olmadığı, cümlenin yeniden düzenlenerek “Hakkınızda tutuklama emri var.” 
veya “Hakkınızda tutuklama kararı var.” şeklinde düzeltilmesi gerektiği gö-
rülmektedir.

Bu konuda, işlediği suçlar nedeniyle girdiği hapishaneden karısına yaz-
dığı mektupta kendisini affetmesini isteyen adamın bu isteği konusunda karı-

588 Yukon Veterineri (Belgesel), Nat Geo People, 21.6.2018.
589 Dubai Havalimanı, 9.4.2019.
590 Öldürme Zamanı, 5.9.2019.
591 Romay, Damián (Yön.), Yüzeyin Altında, 2016.
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sının söylediği “Ve affımı istiyordu.”592 cümlesi bir başka örnektir. Cümlenin 
bu hâlinden karının suçlu olduğu ve affedilmek istediği anlamı çıkmaktadır. 
Oysa çevirmenin iyelik ekini yanlış kullandığı bu çeviri cümlesi, iyelik eki-
nin doğru biçimde kullanıldığı “Ve affını istiyordu.” veya “Ve onu affetmemi 
istiyordu.” şeklinde düzeltilerek kaynak dildeki anlamı eksiksiz yansıtabilir. 

c) İlgi (Tamlayan) Eki
İsim tamlamalarında tamlayan kelimelere gelerek belirtili isim tamlaması 

oluşturan “-ın, -in, -un, -ün, -im” ekleri, ilgi (tamlayan) eki olarak adlandırı-
lır.593 Bu ekler kaynaştırma ünsüzüyle birlikte “ -nın, -nin, -nun, -nün” şeklin-
de kullanılır: “tencerenin kapağı, kurumun müdürü, ilin yönetimi” vb.

İlgi (tamlayan) ekleriyle ilgili çok yaygın bir çeviri hatası şudur: Prog-
ramlarda ve filmlerde sıklıkla “Bob’un cinayeti”594, “Shauna’nın cinayeti”595 
“Donna’nın saldırısı”596 vb. ifadelere rastlanmaktadır. Bu örneklerde görüldü-
ğü üzere “-nın” ilgi ekiyle oluşturulan isim tamlamalarında, kaynak dildeki 
anlamla bağdaşmayan bir içerik olduğu görülüyor. Neredeyse kanıksanır hâle 
gelmiş bulunan bu çeviri hatasından da kaçınmak gerekir.

Çünkü Türkçede “Bob’un cinayeti: Bob’un adam öldürmesi”, “Shau-
na’nın cinayeti: Shauna’nın işlediği cinayet”, “Donna’nın saldırısı” ise “Don-
na’nın düzenlediği saldırı” anlamına gelir. Oysa buralarda kastedilen anlam, 
“Bob’un öldürülmesi”, “Shauna’nın öldürülmesi” ve “Donna’ya düzenlenen 
saldırı”dır. Bu örneklerde, ilgi ekinin kullanılmaması durumunda en azından 
anlam bakımından bu derece bir yanlışlık olmayacağı söylenebilir. Yani isim 
tamlamaları, ilgi eki olmadan yalın hâlde kullanılarak “Bob cinayeti”, “Shauna 
cinayeti” vb. şeklinde oluşturulabilir. Ancak en anlamlı ve doğru çeviri için “ci-
nayet” kelimesini kullanmakta ısrar etmek yerine, “öldürülme” kelimesi tercih 
edilerek “Bob’un öldürülmesi”, “Shauna’nın öldürülmesi” vb. denebilir.

“Ama babasının cezaları burada bitmiyordu.”597 cümlesinde de ilgi eki 
hatalı kullanılmıştır. Bu hâliyle cümleden adı geçen kişinin “babasına verilen 
cezalar” anlamı çıkmaktadır. Oysa programda bahsedilen anlam “babasının 
verdiği cezalar” olduğu için, cümlenin “Ama babasının verdiği cezalar burada 
bitmiyordu.” şeklinde çevrilmesi daha doğru olacaktır. 

592 Şeytanın Evi, 28.5.2019.
593 https://www.dilbilgisi.net/ek-konu-anlatimi/(E.T. 7.11.2019).
594 Şeytani Üvey Anneler, 11.3.2019.
595 Mezarlık Sırları, 6.10.2017.
596 I Survived, 14.9.2017.
597 Kan Bağları, 29.6.2019.

https://www.dilbilgisi.net/ek-konu-anlatimi/(E.T.%207.11.2019
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ç) Çoğul Eklerinde Çeviri Hataları
Programlarda eklerin hatalı şekilde kullanıldığı durumlardan biri de ço-

ğul eklerine ilişkindir. Türkçede birden fazla varlığı ifade etmek için çoğul 
ekleri (-ler, -lar) kullanılır. Çoğul ekleri, eklendiği kelimenin tek olmadığını, 
birden fazla olduğunu belirtir.

Çoğul eklerinin gramer kurallarına aykırı şekilde kullanımından kaynak-
lanan çeviri hataları iki grupta ele alınabilir: Bunlardan biri “anlamı zaten 
çoğul olan kelimelere çoğul eki getirilmesi”, ikincisi ise motamot çeviri hatası 
sonucu “çoğul eklerinin kullanılmaması gereken yerde kullanılması”dır. 

Bu başlık altında örneklerle ele alınacağı gibi Arapçadan dilimize geçmiş 
çoğul anlamı taşıyan birçok kelime bulunmaktadır: adap, afat, ahkâm, aksam, 
ebat, esnaf, hatırat, hukuk, mevzuat, nakliyat vb. Arapça kökenli bu kelime-
lerin çoğul ekiyle adaplar, afatlar, ahkâmlar, aksamlar, ebatlar, esnaflar, hatı-
ratlar, hukuklar, mevzuatlar, nakliyatlar vb. şeklinde kullanılması yanlış olur.

Antika eşya ticareti yapan bir dükkân sahibinin, eski bir beyzbol sopa-
sını satmak isteyen kişiye, “Bu tarz hatıratların çok fazla sahteleri üretilebi-
liyor.”598 karşılığını verdiği programda, bu hataya düşüldüğü görülüyor. Bu 
cümlede çevirmenin yaptığı hatalardan konumuzla da bağlantılı olan ilki, 
çoğul anlamlı bir kelimeye tekrar çoğul eki ekleyerek zaten çoğul anlamlı 
“hatırat” kelimesini “hatıratların” şeklinde kullanmış olmasıdır. Antika değeri 
olan “tarihî beyzbol sopası” için çevirmenin “anılar” anlamına gelen “hatırat” 
kelimesini kullanması ise bu cümledeki bir başka hatadır. Oysa burada, “Bu 
tarz antika eserlerin/eşyaların sahteleri çok fazla üretilebiliyor.” denmesi ge-
rekirdi.

Havaalanında uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele konusunun ele alındı-
ğı bir belgesel programda da “uyuşturucu maddelerin nakliyatlarda keşfedil-
diği”599 ifadesi yer almıştır. Bu ifadeyle çevirmenin, “uyuşturucu maddelerin 
uçakla taşınan kargo paketlerinden çıktığını” kastettiği, programdaki içinden 
uyuşturucu çıkan paket görüntülerinden de rahatlıkla anlaşılmaktadır. Ancak 
bu durum için yanlış kelime seçen çevirmenin birinci hatası, “kargo paketi” 
yerine “nakliyat” kelimesini kullanmasıdır. Buradaki bir başka hata ise çoğul 
anlamlı bir kelime olan “nakliyat” kavramına çoğul eki eklenmiş olmasıdır. 
“Nakliye” kelimesinin çoğulu olan “nakliyat” kelimesine çoğul eki getirilme-
si doğru değildir.

598 Pawn Stars, 29.3.2019.
599 Kolombiya Havaalanı, 3.7.2018.
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Yukarıdaki örneklere benzer şekilde “mühimmatların”600 ve tek bir uçağa 
ait görevlilerden bahsederken kullanılan “mürettebatların”601 ifadelerinde de 
çoğul eki hatalı şekilde kullanılmıştır.

Çoğul ekleriyle ilgili olarak gözlenen çeviri hatalarından ikincisi ise “ço-
ğul eklerinin kullanılmaması gereken yerde yanlış şekilde kullanılması”dır. 
Türkçede bu şekilde bir kullanım olmamasına rağmen, gramer kurallarına ay-
kırı şekilde çoğul eki kullanılmasından kaynaklanan bu çeviri hatasının sebebi 
ise motamot çeviridir.

İngilizcede birden fazla somut varlıktan söz ederken, belirtilen nesneler 
çoğul eki alır. Bu durum basit bir örnekle şöyle açıklanabilir:

Örneğin “elma” İngilizcede “apple” demektir. Bir İngiliz, “bir elma” der-
ken, bu kelimeyi yalın hâliyle kullanır ve “an apple” der. Ancak konu “birden 
fazla elma” olunca örneğin Türkçede “beş elma” şeklinde kullanılan ifade için 
bir İngiliz “five apples” (“five” “beş” demektir) kelimelerini kullanır. İngiliz-
cede böyle bir durumda yani “elma” kelimesini çoğul anlamda kullanabilmek 
için gramer kurallarına göre “apple” kelimesine çoğul anlamı veren “-s” eki 
getirilir ve kelime “apples” şeklinde söylenir.

Bu örnekteki “five apples” ifadesi, Türkçeye yanlışlıkla motamot yani keli-
mesi kelimesine tercüme edilmesi hâlinde “five: beş, apples: elmalar” anlamına 
geldiğinden “beş elmalar” olur. Fakat Türkçede birden fazla somut varlıktan söz 
ederken sayı sıfatıyla belirtilen nesne yalın hâliyle ifade edilir, çoğul eki almaz: 
“Üç ev, beş çiçek, yedi renk” vb. Bunların yerine “üç evler, beş çiçekler, yedi 
renkler” denmesi fahiş bir hata olur. Dolayısıyla elma örneğindeki gibi bütün 
İngilizce ifadelerin kelimesi kelimesine değil, Türkçede kullanıldığı biçimde 
tercüme edilmesi şarttır. Şu hâlde örnekte geçen ifadenin de Türkçeye yanlış 
şekilde “beş elmalar” değil “beş elma” şeklinde çevrilmesi gerekir.

Ancak çevirmenlerin bazen bu hataya düştüğü ve benzer ifadeleri çeviri 
sırasında yanlış şekilde kelimesi kelimesine aynen aktardığı gözlenmektedir. 
Böyle olunca da “Uçuş ekibi, uçaklarını ve 40 yolcularını kurtarabilir miy-
di?”602 cümlesinde olduğu gibi yanlış tercüme örnekleri ortaya çıkmaktadır. 
Bu cümlenin İngilizce özgün metninde geçen “40 passengers” ifadesi, yu-
karıda açıklandığı gibi motamot tercüme edilirse “40 yolcular” olur. Ancak 
bu ifadenin Türkçeye böyle değil de “40 yolcu” şeklinde, çoğul eki almadan 
kelimenin yalın hâliyle tercüme edilmesi gerekir. Dolayısıyla yukarıdaki ör-
nekte geçen yanlış çeviri cümlesi yerine de “Uçuş ekibi, uçağı ve içindeki 40 

600 Göklerin Kahramanları, 18.4.2019.
601 Uçak Kazası Raporu, 15.10.2018.
602 Uçak Kazası Raporu, 17.9.2018.
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yolcuyu kurtarabilir miydi?”, “Uçuş ekibi, uçağı ve 40 yolcusunu kurtarabilir 
miydi?” veya “Uçuş ekibi, uçağı ve yolcuları kurtarabilir miydi?” denebilir. 
Bu örnekteki hatanın bir başka boyutu da cümlede özne görevinde bulunan ve 
çoğul eki almadığı hâlde anlam bakımından birden fazla varlığı ifade eden bi-
çimce tekil, anlamca çoğul bir topluluk ismi olan “ekip” kelimesi için, “uçak-
larını” şeklinde çoğul nesne kullanılmış olmasıdır. Oysa ortada tek bir uçak 
olduğu için, kelimenin yalın hâliyle doğru şekilde “uçuş ekibi, uçağını…” 
veya “uçuş ekibi, uçağı…” denmesi gerekirdi.

Bir belgeselde geçen “iki küçük kızlarını”603 ifadesinin de aynı şekilde 
motamot çeviri hatası sonucu, çoğul eki kullanılarak programda yer aldığı 
görülmektedir. Oysa Türkçede bu ifade çoğul eki olmadan “iki küçük kızını” 
şeklinde söylenir.

Çoğul ekleriyle ilgili çeviri hatalarından biri de sayılamayan varlıklara 
yanlış şekilde çoğul eki getirilmesidir. “Çocukların sağlıkları, güvenlikleri ve 
bakımları konusunda endişeliyim.”604 cümlesindeki “sağlık, güvenlik ve bakım” 
gibi isimler, sayılamayan varlıklar arasında yer alır. Bu sebeple, bu kelimelere 
çoğul eki getirilmesi doğru değildir. Dolayısıyla cümlenin doğru çevirisi “Ço-
cukların sağlığı, güvenliği ve bakımı konusunda endişeliyim.” olmalıdır.

Çoğul ekleri bazı durumlarda da programda ele alınan konunun anlamına 
uygun olmayan bir şekilde hatalı olarak kullanılabilmektedir. Bu konuda bir 
hata, “Polis soruşturmalarını Candy’ye yöneltmeye başlar.”605  cümlesinde gö-
rülmektedir. Bu programda, bir cinayet vakasını soruşturan polisin, yürüttüğü 
soruşturmayı Candy adlı bir şahıs üzerinde yoğunlaştırdığına dikkat çekilmek 
istenmiştir. Açıkça görüleceği üzere, burada tek bir soruşturma vardır. Öyley-
se cümlede “soruşturma” kelimesi, çoğul ekiyle “soruşturmalarını” diye değil 
“soruşturmayı” şeklinde tekil olarak kullanılmalıdır. Bu durumda cümlenin 
doğru çevirisi, “Polis soruşturmayı Candy’ye yöneltmeye başlar.” veya daha 
anlaşılır bir ifadeyle “Polis soruşturmayı Candy üzerinde yoğunlaştırmaya 
başlar.” olacaktır.

d) Ek Fiil ve Şahıs Ekleri
Türkçede isimlerin ve isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onların yük-

lem olarak kullanılmasını sağlayan çekim ekleri vardır. Fiil çekiminde, işin 
kim tarafından yapıldığını göstermek amacıyla kullanılan çekim ekleri kişi 
veya şahıs ekleri olarak tanımlanır.

603 Ben Kiminle Evlenmişim (Belgesel-Drama), TLC, 27.2.2019.
604 Hoarders, 10.8.2018. 
605 1980’ler: En Ölümcül On Yıl (Belgesel-Drama), TLC, 15.11.2018.
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Ek fiil, isim soyundan bir kelimeye eklenerek onların yüklem olmasını 
basit bir zaman veya kip ekini takip ederek onun bileşik hâle gelmesini sağlar. 
Durum ve oluş bu fiille ifade edilir.606

Türkçe gramer kurallarına göre isimlerin yükleme dönüşmesini sağlayan 
ek fiiller, kişi/şahıs eklerinden önce gelir. Bu kurala uyulmaması yani ek fi-
illerin kişi/şahıs eklerinden sonra veya kişi/şahıs eklerinin ek fiillerden önce 
getirilmesi, gramer kurallarına aykırı olduğu için hata sayılır.

Örneğin, ek fiilin hikâye kipi çekimi “-i(dim), -i(din), -i(di), -i(dik), 
-i(diniz), -i(diler)” şeklindedir.607 Burada da görüldüğü gibi, şahıs ekleri ek 
fiilden sonra gelmelidir. Çeviri metinlerde bu tür hatalar da tespit edilmiştir. 
Örneğin “Birbirlerinin yanında rahatlardı.”608 ve “David ve Sandra toplumda 
aktif bir role sahiplerdi.”609 cümlelerinde, şahıs eklerinin ek fiilden önce geti-
rildiği görülmektedir. Burada yapılan gramer kuralı ihlali, üçüncü şahıs çoğul 
eki olan “-ler/lar”ın ek fiilden önce getirilmiş olmasıdır. Ancak üçüncü çoğul 
şahıs ekine özgü bu hatalı kullanımın kısmen yaygınlaşmış hatta neredeyse 
kanıksanır hâle gelmiş olduğu söylenebilir.

Yapılan hatanın açıkça anlaşılabilmesi için burada yapılan yanlışı aynı 
yüklemi bir başka şahıs eki ile kullanarak ortaya çıkarmak mümkündür. Ör-
neğin, yukarıda verilen örneklerde isim fiil olarak geçen “rahat” ve “sahip” 
kelimelerinden, aynı hatayı işleyerek ikinci çoğul şahıs eki olan “-niz/ -nız” 
ile yeniden bir cümle kurulduğunda “Birbirinizin yanında rahatsınızdı.” ve 
“Toplumda aktif bir role sahipsinizdi.” şeklinde bir yüklem ortaya çıkmak-
tadır. Türkçe gramer kurallarına göre, bu kelimelerin ikinci çoğul şahısla çe-
kimli hâli “rahattınız” ve “sahiptiniz” olmalıdır. Aynı şekilde, üçüncü çoğul 
şahısla çekimli hâli de önce “ek fiil” daha sonra “şahıs eki” olmak üzere “ra-
hattılar” ve “sahiptiler” olacaktır. Bu durumda, programlardan alıntı yapılan 
yukarıdaki çeviri cümlelerin doğru hâlinin de sırasıyla, “Birbirlerinin yanında 
rahattılar.” ve “David ve Sandra toplumda aktif bir role sahiptiler.” olması 
gerektiği görülmektedir.

e) Fiil Çatı Ekinin Yanlış Kullanımı
Çeviri cümlelerde gözlenen kimi yapısal anlatım bozuklukları, fiil çatı 

eklerinin yanlış kullanımıyla ilgili olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konuda rast-
lanan hatalardan biri, çevirmenlerin etken çatılı ve edilgen çatılı fiil kullanımı 

606 Bilgegil, age., s. 271.
607 age., s. 272.
608 Uçak Kazası Raporu, 13.8.2018.
609 Mezarlık Sırları, 5.3.2019.
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konusunda gözlenmektedir. Çeviride etken çatılı fiil yerine edilgen, edilgen 
çatılı fiil yerine etken çatılı fiil kullanımı tercih edilebilmektedir. Bu durumun 
bir çeviri hatası olduğu açıktır.

Örneğin “Samantha otobanın ortasında koşarken birkaç araç tarafından çar-
pılmıştı.”610 cümlesinde, çevirmen “çarpmak” fiilini etken değil de edilgen çatılı 
olarak “çarpılmak” şeklinde kullanarak bu hataya düşmüştür.  Oysa burada fiilin 
etken çatılı olarak kullanılması gerekirdi. Dolayısıyla doğru çeviri cümlesi “Sa-
mantha’ya, otobanın ortasında koşarken birkaç araç çarpmıştı.” veya “Otobanın 
ortasında koşarken, Samantha’ya birkaç araç çarpmıştı.” olmalıdır.

“Ryan şüphelinin robot resmini çiziyordu.”611 cümlesi de bu konuda veri-
lebilecek hatalı çeviri örnekleri arasında yer almaktadır. Burada görgü tanığı 
olan Ryan, katil zanlısının eşkâlini belirleme konusunda polise yardım etmek-
tedir. Çeviri cümlesinin doğru şekli, bu anlama uygun olarak fiil edilgen çatılı 
kullanılmak suretiyle “Ryan’ın verdiği bilgilere göre şüphelinin robot resmi 
çiziliyordu.” olmalıdır. Fiilin etken çatılı kullanılması durumunda, anlam ka-
rışıklığının önüne geçebilmek için özne “Ryan” değil “polis” olmalıdır. Bu 
durumda ise doğru çeviri cümlesi, “Polis Ryan’ın verdiği bilgilere göre şüp-
helinin robot resmini çiziyordu.” olur.

Cinayete kurban giden kadın için bir yakınının düşüncesini yansıtan 
“Herkes tarafından çok özleniyor.”612 cümlesinde de edilgen çatılı bir fiil kul-
lanmaktansa bunun yerine, “Herkes onu çok özlüyor.” şeklinde etken çatılı fiil 
kullanılması daha doğrudur. 

“Amy’e kalsa bu şeyler o kadar para harcar ki.”613 cümlesinde de çevir-
menin hatalı şekilde etken çatılı fiil kullandığı görülüyor. Oysa doğru çeviri, 
fiilin edilgen çatılı olduğu “Amy’e kalsa bu şeyler için o kadar para harcanır 
ki.” cümlesi olmalıdır.

f) Fiilimside Yanlış Çatı Eki Kullanımı
Bu tür hatalarla, çevrilen cümlede biçimce tekil, anlamca çoğul isimler 

olan topluluk isimleri bulunması durumunda karşılaşılmaktadır. Örnek ola-
rak, “Trans-Asia Hava Yolu Şirketinin kapandıklarını duyduğumuzda çok 
şaşırdık.”614 cümlesi verilebilir. Bu cümlede yer alan topluluk ismi “şirket”, 
çevirmenin yanılmasına ve fiilimsiyi çoğul şekliyle “kapandıklarını” şeklinde 

610 Kayıp, 15.2.2018.
611 Kan Bağları, 18.11.2018.
612 Cinayet Şehri (Belgesel-Drama), IDhd, 12.11.2019.
613 Flipping Vegas, 3.10.2018.
614 Uçak Kazası Raporu, 19.2.2018.
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tercüme etmesine yol açmıştır. Burada doğru ifadenin “Trans-Asia Hava Yolu 
Şirketinin kapandığını duyduğumuzda çok şaşırdık.” olması gerekir.

Bir başka programda yer alan “Nobel Komitesinin görmezden gelmeleri 
değil.”615 cümlesi de bu konuda örnek verilebilir. Burada da çevirmen “ko-
mite” kelimesini biçimce tekil, anlamca çoğul bir isim olmasına rağmen, ço-
ğul şeklinde algılayarak hataya düşmüştür. Bu durumda cümlenin doğru hâli, 
“Nobel Komitesinin görmezden gelmesi değil.” olacaktır.

Fiilimsilerin etken veya edilgen çatılı olarak kullanımı konusunda da aynı 
hata gözlenebilmektedir. Örneğin, “(John F. Kennedy) nükleer savaşı kaza-
nabilecek bir savaş olarak görmüyordu.”616 cümlesinde, edilgen çatılı olması 
gereken fiilimsinin etken çatılı olarak kullanılması, anlatım bozukluğuna yol 
açmıştır. Cümledeki anlatım bozukluğunun giderilmesi için fiilimsinin edil-
gen çatılı olarak “kazanılabilecek bir savaş” şeklinde kullanılması gerekir. 

“Bu yerde Dubai’nin vahşi yaşamı korumaya çalışılıyor.”617 cümlesinde 
de edilgen çatılı fiilimsi yerine etken çatılı fiilimsi seçildiği görülüyor. Doğru 
ifade “korunmaya çalışılıyor” olmalıdır.

Fiilimsilerin etken veya edilgen çatılı olarak kullanımı konusunda yapılan 
çeviri hataları, cümlelerde zıt bir anlam oluşacak şekilde anlam kaymalarına 
bile yol açabilmektedir. Örneğin, “mürettebatın sorgulamalarına rağmen”618 
ifadesinden, sorgulamayı yapan “mürettebat”mış gibi bir anlam çıkmaktadır. 
Oysa bu programda, kayıp bir yolcunun akıbeti konusunda yapılan soruştur-
ma ele alınmaktadır. Bu çerçevede, sorgulamayı yapan mürettebat olmayıp 
tersine bizzat mürettebat sorgulanmaktadır. O nedenle de kaynak dildeki an-
lamı tam olarak verebilmek için fiilimsinin edilgen çatılı olarak kullanılması 
gerekir. Çevirmenin buradaki bir başka hatası ise çoğul anlamlı tekil kelime 
için çoğul ekiyle “sorgulamalarına” kelimesini kullanmasıdır. Dolayısıyla bu 
iki çeviri hatası “mürettebatın sorgulanmasına rağmen” ifadesi kullanılarak 
giderilebilir.

2. Cümlede Yapısal Anlatım Bozuklukları
Cümlenin “bir fikir, düşünce, hareket, duygu veya hadiseyi tam olarak 

bir hüküm hâlinde ifade eden kelime grubu” olduğu, “hükmün genişliğine 
göre cümlede bu unsurlardan biri, birkaçı veya hepsinin bulunabildiği”619 daha 

615 Deha (Belgesel), National Geographic, 12.3.2018.
616 İkinci Dünya Savaşı: Sualtı Cehennemi, 9.10.2018.
617 Dubai’nin İnanılmaz Hayvanları (Belgesel), Animal Planet, 10.2.2019.
618 Vanished with Beth Holloway, 11.12.2017.
619 Ergin, age., s. 376.
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önce ifade edilmişti. İçindeki herhangi bir unsur eksik, yanlış veya kurallara 
aykırı olursa cümle “ifade etme” işlevini tam olarak yerine getiremez. Bu ne-
denle, kaynak dildeki anlam yükünün hedef dile aktarılmasında cümlenin ne 
derece önemli olduğunu belirtmeye gerek yoktur.

Çeviri metinlerde kurulan cümlelerin açık, anlaşılır ve dil bilgisi kuralları 
açısından doğru olması, içinde gereksiz unsurlar ve çelişkili anlatımlar bulun-
durmaması gerekir. Bu özellikleri taşımayan cümlelerin anlatım bozukluğuna 
yol açacağı ve kaynak dildeki anlam yükünün Türkçeye doğru şekilde akta-
rılmasına engel olacağı şüphesizdir. Cümlelerde anlam bakımından anlatım 
bozukluklarına sebep olan çeviri hataları, ilgili başlık altında ele alınmıştı.

Çeviri aşamasında yapılan hataların kimi zaman da cümlelerde yapısal 
anlatım bozukluklarına yol açtığı görülmektedir. Dil bilgisi kuralları bakımın-
dan cümlenin yapısı ve ögelerinde tespit edilen bu gruptaki çeviri hataları, 
“cümlede yapısal anlatım bozuklukları” başlığı altında ele alınacaktır. Bu bö-
lümde, yapısal anlatım bozuklukları cümlelerde öge eksikliği ve özne-yüklem 
uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozuklukları şeklinde iki alt başlıkta 
incelenecek ve konuyla ilgili örnekler ayrıntılarıyla değerlendirilecektir.

a) Cümlede Öge Eksikliği
Cümlede öge eksikliği, anlatım bozukluğunun başlıca sebeplerinden biri-

dir. Bu durum, seyircilerin programda anlatılmak istenen mesajı tam anlamıy-
la algılamasına da engel olabilmektedir.

Herhangi bir kelimenin çıkarılması durumunda, cümlenin anlamında da-
ralma, değişme veya anlam karışıklığı olmuyorsa o kelimenin gereksiz yere 
kullanıldığı söylenebilir. Aynı şekilde, bir kelimenin cümlede yer almadığı 
takdirde anlam bakımından daralmaya, değişime veya anlatım bozukluğuna 
yol açması durumunda, cümlede kelime eksikliğinden söz edilir. Bu konuda 
gözlenen hatalardan biri, kullanılması zorunlu bir kelimenin gramer kuralları-
na uygun olarak cümlede olması gereken yerde bulunmayışıdır.

Çeviri cümlelerde anlatım bozukluğu oluşturan kelime eksikliğinin cüm-
lenin özne, tümleç vb. ögelerinin ya tamamen ya da kısmen eksik kalmasına 
sebep olduğu tespit edilmiştir.

Örneğin “Bazı çeteler kurbanı suratı tanınmayacak hâle kadar döver-
ler.”620 cümlesinde, çevirmenin tümleç ögesini kısmen eksik bırakması, an-
latım bozukluğuna yol açmıştır. Bu cümlede, zarf tümlecinin çeviri hatası 
sonucu “suratı tanınmayacak hâle kadar” şeklinde eksik bırakıldığı görülmek-

620 Kusursuz Cinayet, 4.3.2019.
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tedir. Cümle “Bazı çeteler kurbanı suratı tanınmayacak hâle gelinceye kadar 
döverler.” diye düzeltildiği takdirde, gramer kurallarına uygun hâle gelecektir.

“30 küsurluk iş hayatımda böyle bir şey görmedim.”621 cümlesinde de 
zaman ölçü birimi olarak “sene” veya “yıl” kelimesinin olmayışı yüzünden, 
cümlede dolaylı tümleç ögesi eksik kalmıştır. Seyircinin burada, söz konusu 
kişinin iş hayatına ilişkin verilen “süre” ile ilgili mesaj konusunda algı ka-
rışıklığı yaşayacağı açıktır. Bu cümledeki kelime eksikliği hem anlatım bo-
zukluğuna hem de iş hayatının süresinin gün mü ay mı yoksa yıl mı olduğu 
konusunda anlam belirsizliğine sebep olmuştur. Cümlenin doğru çevirisi, ek-
sik bırakılan dolaylı tümleç ögesi tamamlanarak “30 küsur yıllık/senelik iş 
hayatımda böyle bir şey görmedim.” olmalıdır.

Yukarıdaki örneğe benzer şekilde, “Böyle zamanlarda üç ya da daha kısa 
bir süre uyuyabilirsiniz.”622 cümlesinde de öge eksikliği bulunduğu göze çarp-
maktadır. Cümlede eksik kalan zarf tümlecinin, kaynak dildeki anlama göre 
“Böyle zamanlarda üç saat veya daha kısa bir süre uyuyabilirsiniz.” şeklinde 
tamamlanması gerekmektedir.

Uçak kazalarının ele alındığı bir belgeselde de “Mümkün olduğunca ka-
nıt toplamaları gerekiyordu.”623 cümlesi yer almıştır. Bu çeviri cümlesinde de 
“mümkün olduğunca” ifadesinden sonra “çok” sıfatının olmayışı, cümlenin 
özne ögesinin eksik kalmasına yol açmıştır. Doğru çevirinin, öge eksikliği gide-
rilerek “Mümkün olduğunca çok kanıt toplamaları gerekiyordu.” olması gerekir.

Aynı programda kullanılan “Uçağın bakımını kontrol ettik.” cümlesiy-
le de uçağa yapılan bakım çalışmalarının kayıtlarıyla ilgili belgelerin kontrol 
edildiği kastedilmektedir. Bu cümlede de nesne ögesinin kısmen eksik bırakıl-
dığı gözlenmektedir. Dolayısıyla burada eksik kalan kelimenin eklenmesiyle 
hem cümlenin nesne ögesi tamamlanacak hem de cümle gerçek anlamına ka-
vuşmuş olacaktır. Bunu sağlayacak doğru çeviri cümleleri ise “Uçağın bakım 
kayıt defterini kontrol ettik.” veya “Uçağın bakım kayıt formlarını kontrol 
ettik.” olabilir.

Aynı şekilde “Onun Shauna’yı vahşice öldürmüş ihtimali var mı?”624 cüm-
lesinde, özne ögesinin kısmen eksik bırakılmasından kaynaklanan bir anlatım 
bozukluğu vardır. Buradaki çeviri hatası, cümleye “öldürmüş olma ihtimali” 
veya “öldürme ihtimali” ifadesi eklenerek düzeltilebilir. Bu durumda cümle-
nin, özne ögesindeki eksiklik giderilerek “Onun Shauna’yı vahşice öldürmüş 

621 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 5.10.2017.
622 Bir Katili Yakalamak (Belgesel-Drama), IDhd, 2.6.2019.
623 Uçak Kazası Raporu, 18.6.2018.
624 Mezarlık Sırları, 6.10.2017.
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olma ihtimali var mı?” veya “Onun Shauna’yı vahşice öldürmüş olması ihti-
mal dâhilinde mi?” şeklinde düzeltilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

“Klusmann düşürülen ilk Amerikan Ordusu pilotuydu.”625 şeklinde ter-
cüme edilen cümlede de isim soylu kelimelerden oluşan yüklemin eksik bıra-
kılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu gözleniyor. Çevirmenin “uçağı” 
kelimesini eklememiş olması, yüklemi sıfat ve isim tamlamalarından oluşmuş 
kelime öbeği (düşürülen ilk Amerikan Ordusu pilotu) olan bu cümlede, anlatım 
bozukluğuna sebep olmuştur. Cümlenin, eksik kelime eklenerek “Klusmann, 
uçağı düşürülen ilk Amerikan Ordusu pilotuydu.” şeklinde düzeltilmesi gerekir.

Çeviri program metinlerinde, özellikle mahkeme kararlarıyla ilgili cüm-
lelerde, zorunlu bir kelimenin cümlede uygun yerde bulunmayışının yol açtı-
ğı öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarına sıklıkla rastlandığı 
söylenebilir. “…60 yıla çarptırıldı.”626, “…müebbete çarptırıldı.” gibi ifadeler 
yerine, “…60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.” veya “…müebbet hapis cezası 
verildi.” cümleleri kullanılmalıdır.

“Kasıtsız öldürmek suçundan hüküm giydim.”627 cümlesinde de kelime 
eksikliğinin yol açtığı dolaylı tümlecin kısmen eksik bırakılmasından kay-
naklanan bir anlatım bozukluğu olduğu görülmektedir. Cümlenin “Kasıtsız 
adam öldürmek suçundan hüküm giydim.” şeklinde düzeltilmesi hem anlatım 
bozukluğunun giderilmesini hem de cümlenin daha anlamlı hâle gelmesini 
sağlayacaktır.

“Cenaze bittikten sonra tekrar çalışmaya döndük.”628 cümlesinde de zarf 
tümlecinin kısmen eksik olduğu söylenebilir. Burada kastedilen, “cenaze için 
düzenlenen törenin bittiğidir”. Bu durumda, cümlede “cenaze töreni” ifadesi-
nin kullanılması daha uygundur.

Bir başka cümlede de sıfat görevindeki kelimenin eksik olmasından kay-
naklanan anlatım bozukluğu gözlenmektedir: “Daha kurşunum olsaydı gözle-
rini oyardım.”629 cümlesinde, “kurşun” kelimesini niteleyecek bir sıfatın ek-
sikliği gözlenmektedir. Bu cümledeki “daha” kelimesinden sonra “çok” veya 
“fazla” sıfatının kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır. Cümledeki anlatım 
bozukluğunun “Daha çok/daha fazla kurşunum olsaydı gözlerini oyardım.” 
şeklinde düzeltilerek giderilebileceği açıktır.

625 Kimseyi Geride Bırakma, 13.8.2018.
626 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 5.10.2017.
627 24 to Life (Belgesel-Drama), Lifetime, 3.10.2017.
628 Cold Case Files, 14.9.2017.
629 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 8.1.2018.
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Bir programda yer alan “Ateşli bir saldırı gerçekleştiriyordu.”630 cümle-
sinde de nesne eksikliği hem anlam karışıklığına hem de anlatım bozukluğuna 
sebep olmuştur. Burada söz konusu kişi, “ateşli silah” kullanılarak düzenlenen 
bir saldırıya maruz kaldığını anlatmaya çalışmaktadır. Yanlış çeviri sonucu 
cümlede yer alması gereken “silah” kelimesinin eksik bırakılması, öge eksik-
liğinden kaynaklanan anlatım bozukluğunun sebebidir. Dolayısıyla cümleye 
kaynak dildeki gerçek anlamın verilebilmesi, öge eksikliğinin giderilmesiy-
le mümkündür. Bu durumda, cümleye “patlayıcı madde aracı ile mermi atan 
top, tüfek vb. silah”631 anlamındaki “ateşli silah” ifadesinin eklenerek nesne 
eksikliğinin giderilmesi gerektiği görülüyor. Böylece doğru çeviri cümlesi de 
“Ateşli silahla bir saldırı gerçekleştiriyordu.” olacaktır.

Zarf tümlecinin anlatım bozukluğuna sebep olacak derecede eksik bıra-
kıldığı “Sizden daha fazla istemek amaçlı kullandılar.”632 cümlesinde de “ne” 
istendiği belli değildir. Seyirciler, kelime eksikliği bulunan bu cümle ile ve-
rilmek istenen mesajı tam anlamıyla algılayamayacaktır. Programdan burada 
istenen şeyin “para” olduğu anlaşılmaktadır; dolayısıyla cümledeki yapısal 
bakımdan anlatım bozukluğunun giderilmesi ve kaynak dildeki anlamın doğ-
ru şekilde verilebilmesi için cümleye bu ögenin eklenmesi gerekir. Bu durum-
da cümle, zarf tümleci doğru hâle getirilerek “Sizden daha fazla para istemek 
amacıyla kullandılar.” olmalıdır. Burada cümlenin yeniden düzenlenmiş hâ-
liyle, “Amaçları sizden daha fazla para istemekti.” şeklindeki çeviri seçeneği-
nin değerlendirilmesi de mümkündür.

“David balayı yaptıkları otele götürmüştü.”633 cümlesinde de çevirmenin 
“eşini, karısını” şeklindeki nesne ögesini eksik bıraktığı görülmektedir.

Anlamlı bir cümlede, bütün ögelerin tam olarak ve yerli yerinde kulla-
nılması gerekir. Çeviri metinlerde cümlede zorunlu bir ögenin bulunmaması 
veya yerinde kullanılmayışı, öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuk-
luğuna yol açar. Çevirmenlerin cümlenin herhangi bir ögesini veya cümlenin 
ögelerinde yer alması gereken kelimeleri eksik bırakabildiği tespit edilmiştir.

Örneğin, “Hastaneye benim için yaptıklarına minnettarım.”634 cümlesin-
de, dolaylı tümlecin yanlış oluşturulmasından kaynaklanan bir anlatım bo-
zukluğu vardır. Cümleyi dil bilgisi kuralları bakımından inceleyecek olursak 
mevcut hâliyle bu cümlede dolaylı tümleç görevindeki kelime öbeği, “hasta-

630 Hayatta Kaldım, 14.10.2017.
631 Türkçe Sözlük, s. 143.
632 Vanished with Beth Holloway, 5.12.2017.
633 Unravelled, 3.10.2017.
634 Hayatta Kaldım, 8.9.2017.
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neye benim için yaptıklarına” ifadesidir. Bu cümleyi bir de anlam bakımından 
inceleyecek olursak burada kişinin duyduğu “minnettarlık” duygusunun doğ-
rudan hastaneye değil, “hastanenin kendisi için yaptığı şeylere yönelik” oldu-
ğu görülecektir. Dolayısıyla cümledeki anlatım bozukluğunun giderilebilmesi 
için dolaylı tümlecin düzeltilmesi gerekmektedir. Bu da cümlenin, “Hastane-
nin benim için yaptıklarına minnettarım.” veya “Hastanede benim için yapılan 
şeylere minnettarım.” biçiminde düzeltilmesiyle mümkündür.

“Kazaya kadar olan tüm uçuş parametreleri dâhil.”635 cümlesi de bu konu-
da örnek verilebilir. Bu cümlede öznenin yanlış oluşturulmasından kaynakla-
nan yapısal bir anlatım bozukluğu olduğu görülmektedir. Dolayısıyla cümle-
deki anlatım bozukluğu, özne “kazaya kadarki tüm uçuş parametreleri dâhil.” 
biçiminde düzeltilerek giderilebilir.

“(Valize) vurduğunda böyle tok gelmiyordu.”636 cümlesinde yükleme 
“ne” sorusu sorulduğunda cevabı alınacak “özne” ögesinin mevcut olmadı-
ğı görülüyor. Cümlenin bu hâlinde anlatım bozukluğunun sebebi, çevirmenin 
söz diziminde isim yerine özne ögesi olarak “tok” sıfatını koymuş olmasıdır. 
Bu cümlede sıfat görevindeki “tok” kelimesinden sonra tamlanan olması gere-
ken “ses” kelimesinin eksik olduğu gözleniyor. Cümle “(Valize) vurduğunda 
böyle tok ses gelmiyordu.” şeklinde düzeltilerek söz konusu eksiklik gideril-
diği takdirde, anlatım bozukluğu da ortadan kalkacaktır.

“Pilotlar neden bilgisayarın devralacağını bilmiyordu.”637 cümlesinde de 
öge eksikliğinden kaynaklanan yapısal bir anlatım bozukluğu göze çarpmak-
tadır. Buradaki cümle ile havada seyreden uçağın kontrolünün otomatik pilota 
devredilmesiyle ilgili bir sorun dile getirilmeye çalışılmaktadır. Ancak bura-
da çevirmenin, cümledeki “belirtili nesne” ögesini eksik bıraktığı görülüyor. 
Cümlede yapısal bakımdan anlatım bozukluğuna sebep olan şey, “belirtili 
nesne” ögesine eklenmesi gereken “uçağın kontrolünü” ifadesinin yer alma-
yışıdır. Çevirmenin öge eksikliği bulunan bu cümlesinin seyircilerin zihninde 
doğru bir algı oluşturmada başarısız olacağı muhakkaktır. Bu nedenle, an-
laşılır ve doğru bir algı sağlayabilmek için öge eksikliğinin giderilmesi ve 
cümlenin “nesne” ögesinin eksik unsurlar eklenerek yeniden düzenlenmesi 
gerekir. Bunun için de cümle, “Pilotlar uçağın kontrolünü neden bilgisayarın 
devralacağını bilmiyordu.” şeklinde düzeltilmelidir.

635 Uçak Kazası Raporu, 9.10.2017.
636 Dubai Havalimanı, 5.10.2017.
637 Uçak Kazası Raporu, 24.9.2018.
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“Fakat her zaman kontrol altında tutmaya çalıştım.”638 cümlesinde de öge 
eksikliği gözlenmektedir. Burada nesne ögesinin olmayışından kaynaklanan 
yapısal bir anlatım bozukluğu vardır. Cümlenin yer aldığı programda obezite 
rahatsızlığı çeken hastaların tedavi süreci ile ilgili gelişmeler ele alınmaktadır. 
Dolayısıyla cümlede sözü edilen hastanın, kilosunu kontrol altında tutmaya 
çalıştığı ancak bu ögenin çeviri sırasında eksik bırakıldığı anlaşılmaktadır. Bu 
durumda, cümle “Fakat her zaman kilomu kontrol altında tutmaya çalıştım.” 
şeklinde düzeltilerek öge eksikliği giderilebilir.

“Amber kendini öldürünce bu herkes için şoke oldu.”639 cümlesinde de çevir-
menin cümledeki ögeler arasında özne-yüklem ilişkisi bakımından yaptığı yanlış-
lıktan kaynaklanan yapısal anlatım bozukluğu olduğu göze çarpıyor. Burada cüm-
lenin “Amber kendini öldürünce bu herkes için şoke edici oldu.” veya “Amber 
kendini öldürünce herkes şoke oldu.” şeklinde tercüme edilmesi gerekirdi.

“Zarfın üzerinde Roger’in başparmağı vardı.”640 cümlesini duyan bir se-
yirci ise Roger’ın parmağının kesilerek zarfın üzerine konduğunu sanacaktır. 
Oysa bu cümle ile görevlilerin zarfın üzerinde Roger’ın parmak izini tespit 
ettiği belirtilmek istenmiştir. Öyleyse nesne ögesinin yanlış tercüme edildiği 
görülen bu cümlenin doğru çevirisi “Zarfın üzerinde Roger’in parmak izi var-
dı.” olmalıdır.

Özne, nesne, tümleç veya yüklem vb. ögelerden birinin cümlelerde dil 
bilgisi kurallarına uygun olarak yer almaması hâlinde, yapısal bakımdan an-
latım bozukluğu ortaya çıkar. Ancak çeviri cümlelerdeki öge eksikliği bazen 
anlatım bozukluğuna yol açmasa da kaynak dildeki anlamın doğru hâliyle ifa-
de edilememesi nedeniyle anlam karışıklığına sebep olabilmektedir:

Örneğin, cinayet soruşturmalarının ele alındığı bir belgesel programda 
şöyle bir cümle geçmektedir: “Size Henry Dias’la birkaç soru soracağız.”641 
Rahatlıkla fark edileceği üzere, kurallı ve gayet düzenli görünen bu cümlede, 
yapısal bakımdan herhangi bir anlatım bozukluğu görülmemektedir. Ancak 
bu cümleyi duyan seyirciler, bu ifadeyi kullanan dedektifin söz konusu kişiye 
Henry Dias’la birlikte birkaç soru soracağını, dolayısıyla onun da bir dedektif 
veya polis olduğunu düşünecektir. Oysa bu cümlede bahsedilen “Henry Dias” 
öldürülen kişidir ve dedektifler de cinayetin failini bulabilmek amacıyla so-
ruşturma yürütmektedir. Anlam karışıklığının önüne geçmek için, bu cümle-
deki öge eksikliğinin giderilmesi gerekir. Bu cümlede, nesne ögesinin içinde 

638 Ağır Yaşamlar: İtalya (Belgesel), TLC, 10.2.2019.
639 Gelin Katili (Belgesel-Drama), TLC, 20.11.2018.
640 Şeytani Üvey Anneler, 4.2.2019.
641 Kusursuz Cinayet, 25.9.2018.
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yer alması gereken kelimelerin çevirmen tarafından eksik bırakılmasından 
kaynaklanan bir yanlışlık gözlenmektedir. Dolayısıyla cümlenin, “Size Henry 
Dias’la ilgili birkaç soru soracağız.”, “Size Henry Dias hakkında birkaç soru 
soracağız.” veya “Size Henry Dias’ın ölümüyle ilgili birkaç soru soracağız.” 
şeklinde düzeltilmesi şarttır. Böylece hem cümledeki öge eksikliğinden kay-
naklanan hatanın giderilmesi hem de kaynak dildeki anlamın hedef dile doğru 
şekilde aktarılması mümkün hâle gelecektir.

b) Özne-Yüklem Uyumsuzluğu
Çeviri cümlelerde yer alması gereken bütün ögelerin Türkçe gramer ku-

rallarına uygun olarak yerleştirilmesi gerekir. Bu kurallara uymayan tüm çe-
viri cümleleri gayet doğal olarak hatalı sayılır.

Programlarda gözlenen çeviri hatalarından biri de cümlenin ögeleri ara-
sında uyumsuzluk olmasıdır. Bu noktada gözlenen hataların, çoğunlukla öz-
ne-yüklem uyumsuzluğu şeklinde ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bunun sebe-
bi ise çevirmenlerin tekil özneye karşılık yüklem olan kelimeyi çoğul olarak 
çekimlemesidir. Özellikle biçimce tekil, anlamca çoğul isim olan topluluk 
isimleri cümlede özne olduğunda bu hata ile karşılaşılabilmektedir.

Özne ile yüklem arasında tekillik ve çoğulluk bakımından belirli kural-
lar bulunur. Bu kurallara uyulmaması durumunda özne ile yüklem arasında 
uyumsuzluk ortaya çıkar. Örneğin dil bilgisi kuralı olarak özne tekilse yüklem 
de tekil olur. Ancak öznenin çoğul eki almadığı fakat anlamca çoğul olduğu 
cümlelerin yüklemi tekil olmalıdır.

Biçimce tekil, anlamca çoğul isimler olan topluluk isimleri “-ler, -lar” ço-
ğul eki almadığı hâlde anlam bakımından birden fazla varlığı ifade eder. Buna 
aile, alay, bölük, çete, demet, düzine, ekip, meclis, ordu, sürü, takım, ulus vb. 
kelimeler örnek olarak verilebilir.

Bu kelimeler cümlede özne olduğunda çoğul isim anlamı taşımaları se-
bebiyle, çevirmenlerin yüklemi çoğul eki ile çekimleyerek hataya düşmesine 
sebep olabilmektedir. Oysa biçimce tekil olması itibarıyla bu kelimeler cüm-
lede özne olarak kullanıldığında yüklemin tekil olarak çekimlenmesi, çoğul 
eki almaması gerekir.

İzlenen programlarda bu konuda gözlenen hatalardan biri olarak biçimce 
tekil, anlamca çoğul isimlerden “aile” kelimesiyle ilgili bir cümle örnek ve-
rilebilir: “Allison’ın ailesi, DNA sonuçları için uzunca bir süre beklediler.”642 

642 Kayıp, 22.3.2018.



178 Türkçenin Ekranla İmtihanı

Burada yüklemin çoğul olarak kullanılması yanlıştır. Cümle, çoğul eki alma-
dan “bekledi” yüklemiyle bitmelidir.

“Ekip, köpek balıklarına karşı geliştirilen bir sistemden umutlular.”643 
cümlesinde de aynı hataya düşüldüğü görülüyor. Bu cümlenin yüklemi de ço-
ğul eki kullanılmadan “umutlu” olmalıydı.

Aynı hata nedeniyle özne-yüklem uyumsuzluğu bulunan bir başka örnek, 
“Adli tabibin ofisi gelip cesedi aldılar.”644 çeviri cümlesinde de görülüyor. Bu-
rada da cümlenin yükleminin çoğul eki almadan “aldı” olması gerekirdi.

Özne-yüklem uyumsuzluğu, bazı durumlarda öznenin anlam bakımından 
yanlış şekillendirilmesi biçiminde görülebilmektedir. Bu durum bir örnekle 
şöyle açıklanabilir: “Şüpheli listesi her dakika artıyordu.”645 cümlesinde yük-
lemin “artıyordu”, öznenin ise “şüpheli listesi” olduğu görülmektedir. Dilimi-
ze İtalyancadan geçen bir isim olan “liste”, “alt alta yazılmış şeylerin bütü-
nü, dizelge”646 anlamına gelmektedir. Çevirmenin burada kastetmek istediği 
şey, gerçekte listedeki şüpheli kişilerin sayısının arttığıdır. Dolayısıyla artan 
“liste” değil, listedeki kişi sayısıdır. Burada “liste” için “artmak” fiilinin kul-
lanılmasının doğru olmadığı ortadadır. Bu nedenle, yüklem olarak “artmak 
fiili” kullanılırken, cümlede özne “şüpheli listesi” değil “listedeki şüphelilerin 
sayısı” olmalı ve cümle de buna göre, “Listedeki şüphelilerin sayısı her dakika 
artıyordu.” şeklinde düzeltilmelidir.

3. Seslendirme Hataları
Çeviri metinlerinde yer alan hatalı kelimeler, doğal olarak seslendirme 

aşamasının ardından ekrana yansımaktadır. Araştırmada elde edilen bulgula-
ra göre seslendirme konusundaki çeviri hatalarının sayısı 34’tür. Bu değer, 
toplam hataların %4,47’sini oluşturmaktadır.  Seslendirme konusunda tespit 
edilen hataları, Türkçe ve yabancı kelimelerde telaffuz kurallarına uyulmama-
sı şeklinde iki grupta sınıflandırmak mümkündür. Bunlar, Türkçe kelimelerin 
hatalı seslendirilmesi ve yabancı kelimelerin hatalı seslendirilmesi başlıkları 
altında ele alınacaktır. 

a) Türkçe Kelimelerin Hatalı Seslendirilmesi
Kelimelerin programlarda doğru şekliyle telaffuz edilerek yer alması 

gerekir. Programlarda Türkçe kelimelerin yanlış seslendirildiği durumlar da 

643 Ölümcül Kıyılar (Belgesel), Nat Geo Wild, 27.11.2017.
644 Çözülen Cinayet (Belgesel-Drama), IDhd, 29.5.2019.
645 Kan Bağları, 23.11.2018.
646 Türkçe Sözlük, s. 1311.
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gözlenebilmektedir. Türkçe kelimelerin yanlış şekilde seslendirilmesi, canlı 
yayımlanan programlar için dil sürçmesi ile açıklanabilir. Ancak bant program 
olarak nitelenen yayın öncesi seslendirilip montajlanarak hazırlanan program-
larda, Türkçe kelimelerin yanlış seslendirilmesi kabul edilemez bir hata sayı-
lır. Kelimenin doğru telaffuz edilmemesi hem çevirmenin hem de seslendir-
meyi yapan kişinin kelime bilgisi konusundaki yetersizliğini gösterir.

“Baas Partisi’ndeki tezarühat eden ve alkış tutan diğer herkes gibi, Sad-
dam da 58 devriminden sonra sokaklara indi.”647 cümlesi, bu konuda ilginç bir 
örnek olarak ele alınabilir. Bu cümlede “bağırıp çağırarak, alkışlayıp tempo 
tutarak yapılan gösteri”648 anlamındaki Arapça kökenli “tezahürat” kelimesi, 
“tezarühat” diye tercüme edildiği için, seslendirme aşamasından da olduğu 
gibi geçerek bu hatalı hâliyle ekrana yansımıştır.

Bir başka belgeselde, “Adam kesinlikle sosyopat, narsisist”649 şeklinde 
bir cümle yer almıştır. Burada da doğru telaffuzu “narsist” olan kelimenin 
yanlış seslendirildiği görülmektedir.

Türkçe kelimelerin yanlış seslendirilmesine ilişkin çeviri hatalarını, Tab-
lo 30’da görmek mümkündür.

Tablo 30: Seslendirme Hataları

KANAL PROGRAM TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

TLC Suçun Sonu 24.1.2020 infaz hu-
kuğu

infaz hukuku

National 
Geographic

Göklerin Kahramanları 18.4.2019 kanatının kanadının 

TLC Kasabada Cinayet 17.10.2019 suç mahali suç mahalli
Discovery 
Channel

Acil Serviste İlk Saat 4.10.2017 batının 
(karnın)

batnın

TLC Gizemli Cinayetler: 
Casey Anthony

17.12.2018 bantın, 
bantı

bandın, 
bandı

IDhd Bataklık Cinayetleri 28.3.2020 mokasen
(ayakkabı)

makosen 

National 
Geographic

Uçak Kazası Raporu 15.4.2019 kanatın kanadın 

647 Diktatörün Kuralları, 5.10.2018.
648 Türkçe Sözlük, s. 1971.
649 Şüphenin Gölgesi (Belgesel-Drama), IDhd, 25.9.2019.
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TLC Mezarlık Sırları 21.3.2019 cesetin cesedin
National 
Geographic

1989: Modern Dünyayı 
Şekillendiren Sene 1

3.1.2019 olay mahali olay mahalli

IDx Mezarlık Sırları 29.9.2017 sırı sırrı
National 
Geographic

Uçak Kazası Raporu 20.6.2018 azami: 
(son hece 
uzun)

a:zami: 
(ilk ve son 
hece uzun)

IDhd Gümrük Kontrol 27.5.2019 yürüyen 
banta

yürüyen 
banda

TLC Pawn Stars 16.2.2019 nakide (çe-
virmek)

nakde çevir-
mek

National 
Geographic

Göbeklitepe’nin Gizemi 
(Fragman)

15.3.2019 bilminin biliminin

Discovery 
Science

İnsan Yapımı Harikalar 4.5.2019 meteryal materyal

Lifetime Zombie House Flipping 6.10.2018 hacimi hacmi
Hayat Avcısı (Film) 2012 Arapın Arabın
Mükemmel Bir Gün 
(Film)   

2015 haladımız halatımız 

Türkçe kelimelerin seslendirilmesi konusunda bir başka hata, seslen-
dirme yapılırken telaffuz kurallarına uyulmaması yüzünden uzun okunması 
gereken hecelerin kısa, kısa okunması gereken hecelerin de uzun okunması 
şeklindedir.

Programlarda Türkçe dil bilgisi kurallarına göre ünsüz yumuşaması, ün-
süz türemesi ve ünlü düşmesi kurallarına uyulmamasından kaynaklanan ses-
lendirme hatalarıyla da karşılaşılabilmektedir. Bunlar şöyle sıralanabilir: 

1. Uzun Hece ile Kısa Hecenin Karıştırılması: Kelimeler telaffuz edilir-
ken uzun veya kısa okunması gereken hecelere dikkat edilmesi gerekir. İz-
lenen programlarda, çeviri doğru yapılmış olsa bile bazı kelimelerin Türkçe 
telaffuz kurallarına uygun şekilde seslendirilmediği gözlenmektedir. Bu konu-
da sıkça karşılaşılan hatalardan biri seslendirilen kelimelerde uzun okunması 
gereken ünlünün kısa, kısa okunması gereken ünlünün ise uzun okunması bi-
çiminde görülebilmektedir.

Bu konuda sıklıkla seslendirme hatası yapılan kelimelerden birinin “aza-
mi” olduğu tespit edilmiştir. “En büyük, en yüksek, en çok, maksimum”650 
anlamında bir sıfat olan “azami” kelimesi, Türkçe telaffuz kurallarına göre, 

650 Türkçe Sözlük, s. 166.
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ilk hecesi olan “a” ünlüsü ile son hecesinde yer alan “i” ünlüsü uzatılarak 
(a:zami:) şeklinde seslendirilir. Bir belgeselde bu kelimenin sadece son hece-
sindeki “i” ünlüsü uzatılarak yanlış şekilde seslendirildiği gözlenmiştir.651 Bir 
başka belgesel programda da “azami” kelimesi seslendirilirken aynı hataya 
düşülmüştür.652 Eski medeniyetlerden söz edilen bir belgeselde ise kelime bu 
kez ikinci ve üçüncü heceleri uzatılarak “aza:mi:”653 diye hatalı şekilde ses-
lendirilmiştir.

“Tutuklanma alakasız görünüyordu.”654 cümlesinde yer alan “alaka” da 
(ala:ka) şeklinde, sadece ikinci hecesi uzun okunması gereken bir kelimedir. 
Ancak bir belgeselde geçen bu cümlede, kelimenin “a:la:kasız” şeklinde ilk 
iki hecesi uzatılarak yanlış seslendirildiği görülmüştür. 

Değişik gıda ürünlerinin üretim sürecini konu alan bir belgeselde de “bit-
ki ile ilgili, bitkisel”655 anlamındaki “nebati” kelimesinin hiçbir hecesi uza-
tılmadan656 yanlış telaffuz edildiği tespit edilmiştir. Kelimenin ikinci ve son 
hecesi uzatılarak “neba:ti:” şeklinde seslendirilmesi gerekirdi.

Kısa okunması gereken bir hecenin uzun okunması, bazı durumlarda ke-
limenin anlamının değişmesine de neden olabileceği için, kelimelerin doğru 
seslendirilmesi büyük önem taşır. Bir örnek verecek olursak, “şura” kelimesi, 
heceler kısa okunacak olursa “anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan 
yer, şu yer”657 anlamına gelir. Aynı kelime iki hecesi de uzun okunduğu tak-
dirde, “bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulu”658 demektir. Bunun 
gibi cinayet zanlılarının eylemlerinin ardında yatan sebeplerin araştırıldığı bir 
belgeselde geçen “Katil zanlısı sokaklarda serbest dolaşıyor.”659 cümlesindeki 
“katil” kelimesi, ilk hecesi yanlış şekilde uzun okunduğu için, farklı bir an-
lam yüklenmiştir. Burada ilk hecesi kısa okunması gereken “katil” kelimesi, 
“öldürme, katletme”660 anlamına gelir ve bu doğru şekliyle “Cinayet zanlısı 
(öldürme/katletme eyleminin sanığı), sokaklarda serbest dolaşıyor.” demektir. 
Ancak ilk hecenin uzun okunması, kelimeye “insan öldüren, cani, ölüme se-

651 Uçak Kazası Raporu, 20.6.2018.
652 Cinayet Gizemi (Belgesel-Drama), IDhd, 4.7.2019.
653 İlk Medeniyetler (Belgesel), Viasat History, 8.7.2019.
654 Chris Hansen’le Katil İçgüdüsü (Belgesel-Drama), IDhd, 5.10.2019.
655 Türkçe Sözlük, s. 1463.
656 Yiyecek Fabrikası, 15.12.2018.
657 Türkçe Sözlük, s. 1874.
658 age., s. 1874.
659 Chris Hansen’le Katil İçgüdüsü, 23.9.2019.
660 Doğan, age., s. 729.
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bep olan kimse”661 anlamı verir. Bu durumda cümlede “İnsan öldüren zanlısı 
sokaklarda serbest dolaşıyor.” şeklinde anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Bu 
cümledeki “katil” kelimesi, ilk hecesi kısa okunduğu takdirde doğru seslen-
dirilmiş olur. 

“Şunu biliyordum ki o zaman bir katil olacaktım.”662 cümlesinde olduğu 
gibi kelimenin “insan öldüren kimse, cani” anlamında kullanıldığı durumlarda 
ise doğru seslendirme ilk hecenin uzun okunması şeklindedir.  

2. Ünlü (Sesli) Düşmesi Kuralına Uyulmaması: Türkçe kelimelerin te-
laffuzuna ilişkin programlarda karşılaşılan hatalardan biri de ünlü düşmesi 
kuralına uyulmamasıdır.

İki heceli ve ikinci hecesinde “ı, i, u, ü” dar ünlüleri bulunan bazı kelime-
ler ünlüyle başlayan bir ek aldığında kelimenin ikinci hecesindeki “ı, i, u, ü” 
dar ünlü düşer. Bu duruma “ünlü düşmesi” adı verilir. Türkçede, çoğu insan 
organlarının adları olan kelimelerde, çekim sırasında orta hece seslileri kurallı 
olarak düşer: “ağız / ağzı, alın / alnı, bağır / bağrım, beniz / benzi, beyin / bey-
nimiz, boyun / boynu, böğür / böğrüm, burun / burnu, geniz / genzi, göğüs / 
göğsün, karın / karnı, oğul/oğlu” vb. örneklerinde olduğu gibi.663

Bazı programlarda bu kurala uyulmayarak seslendirme hataları yapıldığı 
gözlenmiştir. Örneğin, “batın” kelimesi ek aldığında ünlü düşmesi olur; “bat-
nın”, “batnı” gibi. Bir programda bu kelime ünlü düşmesi yapılmak suretiyle 
doğru şekliyle değil de “bütün batını gözden geçirmeden”664 diye yanlış ses-
lendirilmiştir. Oysa burada, ünlü düşmesi kuralı gereği, ek alan “batın” keli-
mesinin “batnı” şeklinde seslendirilmesi gerekirdi.

Yabancı kelimelerde düzensiz hecelerin bölünmesiyle türemiş sesliler de 
düşer: “fikir/fikriniz, akıl/aklıma, vakit/vaktinde, zabıt/zaptetmek, zehir/zeh-
rin” gibi.665

Dilimize Arapçadan geçen “para, akçe, peşin para”666 anlamındaki “nakit” 
kelimesi de yukarıda belirtildiği gibi ek aldığında ünlü düşmesine uğrayan ke-
limelerdendir. Ancak bir programda “Bunu nakide çevirmeye çalışıyorum.”667 
cümlesinde görüldüğü gibi ünlü düşmesine uğramadan yanlış şekilde seslen-

661 Türkçe Sözlük, s. 1106.
662 Şeytanın Evi, 11.11.2019.
663 Banguoğlu, age., s. 64.
664 Acil Serviste İlk Saat, 4.10.2017.
665 Banguoğlu, age., s. 64.
666 Türkçe Sözlük, s. 1452.
667 Pawn Stars, 16.2.2019.
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dirilmiştir. Oysa ünlü düşmesi kuralına göre “nakit” kelimesi ek aldığında, 
“nakide” değil “nakde” şeklinde yazılmalı ve seslendirilmelidir.

“Kibirin gücü yanındayken insan niye kaçsın ki”668 cümlesinde yer alan 
“kibirin” kelimesi seslendirilirken de ünlü düşmesi kuralına uyulmamıştır. 
Burada kelimenin doğru seslendirme şekli “kibrin” olmalıydı.

Bu bağlamda programlardaki ilginç seslendirme hatalarından biri de yu-
karıda belirtilen özellikleri taşımayan bir kelimeye “ünlü düşmesi” uygulan-
masıdır. “Arkeoloji bilminin en önemli keşiflerinden biri.”669 derken, burada 
yer alan “bilim” kelimesinin ek alması hâlinde ünlü düşmesine uğramaması 
ve “biliminin” şeklinde seslendirilmesi gerekir. Ancak burada, kelimenin yan-
lışlıkla ünlü düşmesi yapılarak “bilminin” şeklinde seslendirildiği görülmek-
tedir.

3. Ünsüz Türemesi Kuralına Uyulmaması: Seslendirme konusundaki bir 
diğer hata ise ünsüz türemesi yapılması gereken yerde bu kurala uyulmaması 
şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Çoğu Arapçadan dilimize giren ve özgün biçimlerinde sonunda ikiz ün-
süz bulunan kelimeler Türkçede tek ünsüzle kullanılır. Bu kelimeler, içindeki 
çift ünsüzden birinin düşmesiyle son seste “tekleşmeye” uğrarlar: “Hiss >his, 
zam, zan, ret, zıt, hak” gibi. Ancak bunların hemen hepsi ekleme veya bir-
leşme sırasında bir sesli önünde yeniden ikizleşme ile kendilerini gösterirler: 
“hiss-im, zamm-ı, zann-etmek, redd-etmek, hakk-ınız” örneklerinde olduğu 
gibi.670

Bir programda yer alan bir cümlede, bu tür bir hata gözlenmiştir. “Bence 
çok fazla sırı var.”671 cümlesindeki “sırı” ifadesinin, yanlış şekilde tercüme 
edilerek seslendirildiği görülmektedir. Arapçadan dilimize geçmiş bulunan 
ve yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan bu kelime, yalın hâlde “sır” şeklin-
de kullanılır. Ancak ünlü ile başlayan bir ek aldığında, bu kelime de ünsüz 
türemesine uğrar. Dolayısıyla kelimenin yukarıdaki cümlede “sırrı” şeklinde 
tercüme edilmesi ve seslendirilmesi gerekirdi.

“Farklı bir olay mahali hâline geldi.”672 cümlesinde de ünsüz türemesi 
yapılması gerekirken bu kurala uyulmamıştır. Üstelik kelimenin ikinci hecesi 
(ma-hal-li) “hal” olması gerekirken, hatalı çeviri yüzünden “ha” ikinci hece 

668 Deadly Affairs (Belgesel-Drama), IDhd, 29.6.2019.
669 Göbeklitepe’nin Gizemi (Fragman), 15.3.2019.
670 Banguoğlu, age., s. 62.
671 Mezarlık Sırları, 29.9.2017.
672 1989: Modern Dünyayı Şekillendiren Sene 1, 3.1.2019.
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hâline gelmiş ve kelime ikinci hecesi de uzatılarak yanlış şekilde “maha:li” 
diye seslendirilmiştir. Oysa cümlenin doğru şekli “mahalli” kelimesi hiçbir 
hece uzatılmadan seslendirilerek “Farklı bir olay mahalli hâline geldi.” olma-
lıydı.

4. Ünsüz Yumuşaması Kuralına Uyulmaması: Türkçede, ses telleri titreş-
meden oluşan ünsüzlere tonsuz (sert) ünsüzler denir: ç, f, h, k, p, s, ş, t. Türk 
Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nda bu konudaki açıklama ve verilen örnekler şu 
şekildedir:673

Dilimizdeki hac, şad, yâd gibi birkaç örnek dışında, alıntı 
kelimelerde tonsuzlaşma kuralına uyulmuştur: sebep (<sebeb), 
kitap (<kitab), bent (<bend), cilt (<cild), bant (<band), etüt 
(<etüd), metot (<metod), standart (<standard), ahenk (<aheng), 
hevenk (<heveng), renk (<reng) vb. Bu gibi alıntılar ünlü ile 
başlayan bir ek aldıklarında kelime sonundaki tonsuz ünsüzler 
tonlulaşır: sebep / sebebi, kitap / kitabı, bent / bendi, cilt / cildi, 
etüt / etüdü, metot / metodu, ahenk / ahengi, hevenk / hevengi, 
renk / rengi… Bazı alıntı kelimelerde yumuşama olmaz: ahlak / 
ahlakın, cumhuriyet / cumhuriyete, evrak / evrakı, hukuk / huku-
ku, ittifak / ittifaka, sepet / sepeti, tank / tankı vb.

Program metinlerinin seslendirilmesi sırasında “ünsüz yumuşaması” 
kuralına uyulmaması şeklinde hatalar da gözlenmiştir. Bu konudaki hatala-
ra, “olması gereken yerde ünsüz yumuşaması yapılmaması” veya “olmaması 
gereken yerde ünsüz yumuşaması yapılması” biçiminde rastlanabilmektedir.

Gerekmediği hâlde ünsüz yumuşaması yapılması konusunda “Haladımız 
yok.”674 cümlesi örnek verilebilir. Dilimize Rumcadan geçen “halat” kelimesi, 
ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünsüz yumuşamaz. Buna göre    “-ı” eki 
aldığında “halat”, “t” ünsüzü yumuşatılmadan “halatı” şeklinde seslendirilme-
lidir. Kelimenin “haladımız” diye seslendirilmesi yanlıştır.

Program metinleri seslendirilirken, bazen de kural olarak “ünsüz yumuşa-
ması” gerektiği hâlde yumuşatılmadığı gözlenmektedir. Örneğin “ceset”, ünlü 
ile başlayan bir ek getirilince, sondaki sert ünsüzün yumuşaması ve “d”ye dö-
nüşmesi gereken bir kelimedir. Buna göre, “Cesetin üzerinden bir de madal-
yon çıktı.”675 cümlesinde, sonu sert ünsüzle biten “ceset” kelimesinin, ünsüz 
yumuşamasına uğraması ve “cesedin” diye seslendirilmesi gerekirdi. Ancak 

673 Yazım Kılavuzu, s. 9.
674 Aranoa, Fernande Leon de (Yön.), Mükemmel Bir Gün, 2015.
675 Mezarlık Sırları, 21.3.2019.
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burada kelimenin ünsüz yumuşaması yapılmadan, yanlış şekilde “cesetin” 
diye seslendirildiği tespit edilmiştir.

Buna benzer bir hatanın, “Önemli bir ipucu buluyor: kanatın bir parça-
sı.”676 cümlesinde de tekrarlandığı gözleniyor. Burada da ünsüzün yumuşatıl-
ması gerekirken, kelime “kanadın” değil de sert “t” ünsüzü yumuşatılmadan 
yanlış şekilde “kanatın” diye seslendirilmiştir.

Sert ünsüzle biten ve ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünsüzün yu-
muşatılması gereken “Arap” kelimesinin “Arapın”677 ve “bant” kelimesinin 
“bantın”, “bantı”678 şeklinde ünsüz yumuşatılmadan yanlış tercüme edilerek 
seslendirildiği örnekler de bu konudaki hatalar arasında sayılabilir. Hatalı ses-
lendirilen bu ifadelerin doğru şekli, sırayla “Arabın”, “bandın” ve “bandı” 
olmalıdır.

b) Yabancı Kelimelerin Hatalı Seslendirilmesi
Türk dilini doğrudan ilgilendirmese de programlarda yabancı kelimelerin 

de doğru şekilde seslendirilmesine özen gösterilmesi gerekir. Yabancı kelime-
lerin seslendirilmesinde, Türkçede yaygın şekilde kullanılan kelimeler istisna 
olmak üzere, özgün dildeki telaffuz şekli esas alınmalıdır. 

“Batı kökenli kişi ve yer adlarının bir bölümü, eskiden beri dilimizde 
yerleştiği biçimiyle yazılır ve söylenir: Napolyon, Şarlken, Atina, Brüksel, 
Cenevre, Londra, Marsilya, Münih, Paris, Roma, Selânik, Venedik, Viyana, 
Zürih, Hollanda, Letonya, Lüksemburg”679 vb. Bu istisnaların dışındaki ya-
bancı kelimelerin, kendi özgün dilindeki telaffuz kurallarına uygun şekilde 
seslendirilmesi gerekir.

İzlenen programlarda, yabancı kelime veya kısaltmaların telaffuzu ko-
nusunda da hatalar tespit edilmiştir. Bir programda, “Qantas Hava Yolları” 
firmasının adı doğru hâliyle “kantas” olması gerekirken, “kuantas”680 şeklinde 
yanlış biçimde seslendirilmiştir.

Bir başka programda da ABD’nin Ilinois eyaleti, doğru telaffuzu “ilinoi” 
yerine, sanki Türkçe bir kelime gibi “ilinioiz”681 diye yanlış şekilde telaffuz 
edilmiştir.

676 Uçak Kazası Raporu, 15.4.2019.
677 Layton, Bart (Yön.), Hayat Avcısı, 2012.
678 Gizemli Cinayetler: Casey Anthony (Belgesel-Drama), TLC, 17.12.2018.
679 Yazım Kılavuzu, s. 30-31.
680 Uçak Kazası Raporu, 17.8.2017.
681 I Survived, 1.11.2017.
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Yine bir başka programda, ABD’nin “Idaho” eyaletinin isminin doğru 
şekli olan “aydaho” değil de yanlış şekilde Türkçe yazıldığı gibi “idaho”682 
biçiminde seslendirildiği gözlenmiştir.

Bu konuyla ilgili bir belgeselde geçen seslendirme hatası da örnek ola-
rak verilebilir. Programda, ABD’nin bir bölgesindeki kara yolunun ismi “ı on 
otobanı”683 şeklinde ifade edilmektedir. Ancak Türkçe alfabede yer alan “ı” 
harfi İngilizce alfabede bulunmamaktadır. Türkçe alfabede yer alan “i” harfi, 
İngilizcede büyük yazılırken noktasız olarak “I” şeklinde yazılır. Bu ayrın-
tı bilinmediği takdirde, bu şekilde yazılan harf, “i” değil de Türk alfabesine 
göre büyük “ı” harfi olarak algılanır. Bu önemli ayrıntı, bu programda hem 
çevirmenin hem de seslendirmeyi yapan görevlinin dikkatinden kaçtığı için, 
kara yolunun ismi yanlış şekilde “ı on otobanı” şeklinde söylenmiştir. Oysa 
bu seslendirmenin doğru şekli, “i on otobanı” veya harfin İngilizcedeki özgün 
telaffuzu ile “ay on otobanı” olmalıydı.

4. Tamlama Hataları

a) İsim Tamlamaları
Bir ismin başka bir isim veya isim soyundan zamir veya sıfatla birlikte 

oluşturduğu kelime grubunun “tamlama”684 olarak tanımlandığı belirtilmişti. 
Bir söz öbeği olan tamlamalar en az iki kelimeden oluşur. Tamlamalardaki iki 
öge “tamlayan” ve “tamlanan” olarak adlandırılır. Tamlamada belirtilen, açık-
lanan isme “tamlanan”, tamlananı belirten, açıklayan kelimeye de “tamlayan” 
denir. İsim ve sıfat tamlamalarında önce “tamlayan” sonra “tamlanan” kelime 
kullanılır. Bu sıralamanın karıştırılması anlatım bozukluğuna hatta anlamsız-
lığa yol açar.

Örneğin, bir programda geçen “Onu koskoca bir balya samanının arasına 
atarız.”685 cümlesinde, isim tamlamasının hatalı tercüme edildiği görülüyor. 
Burada çevirmenin hatası, “tamlayan” olması gereken kelimenin “tamlanan”, 
“tamlanan” olması gereken kelimenin de “tamlayan” olmasına neden olmuş-
tur. İsim tamlamasının doğru şekli “saman balyası”dır. Dolayısıyla program-
daki kötü insanların, ortadan kaldırmak istediği bir kişi hakkında söylediği 
bu cümlenin doğru tercümesi de “Onu koskoca bir saman balyasının arasına 
atarız.” olmalıdır.  Bu ifadenin “balya saman” şeklinde kullanılabilmesi ise 

682 Maskesiz (Belgesel-Drama), IDhd, 27.4.2019.
683 Kayıp, 15.2.2018.
684 Korkmaz, age., s. 145.
685 Aşk Öldürür (Belgesel-Drama), IDhd, 25.10.2019.
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ancak önüne sayı sıfatı getirilmesiyle mümkün olabilir, “beş balya saman” 
gibi. Bu durumda bu kelime öbeği sıfat tamlaması olur. 

Aynı şekilde isim tamlamasında yapısal bir hataya düşülen bir belgesel-
de de “Bir baca fabrikasını yıkmaya çalışıyorlar.”686 ifadesi geçmektedir. Ek-
randa da fabrikanın uzun bacasının yıkılmaya çalışıldığı görülen programda,  
çevirmenin “fabrika bacası” yerine “baca fabrikası” şeklinde hatalı bir isim 
tamlaması oluşturduğu görülüyor. 

İsim tamlamasında tamlayan-tamlanan sıralamasının karıştırıldığı bir 
başka hatalı çeviri, spor ayakkabı üretimini konu alan bir belgeselde geçen 
“New York’un dışındaki bir tabakhaneden gelen deri nubukları indiriyoruz.” 
cümlesindeki “deri nubuklar”687 ifadesidir. “Cilt yüzü düzgün ve cilt yüzün-
den hafif zımparalanmış giysilik deri türü”688 anlamındaki “nubuk” ifadesinin 
yanlış kullanıldığı isim tamlamasının doğru şekli “nubuk deriler” olmalıdır.

Bir başka belgeselde de adı konusunda polise yalan beyanda bulunan 
bir kadın için, “Kart kimliği konusunda doğru söylemediği anlaşılıyordu.”689 
cümlesi geçmektedir. Burada da isim tamlamasının yanlışlığı açıkça görül-
mektedir. Çevirmenin “kimlik kartı” ifadesini kullanması gerekirdi.

b) Sıfat Tamlamaları 
Cümlelerde bütün ögelerin hem gramer kurallarına uygun şekilde yerli 

yerinde olması hem de anlam ve görev bakımından doğru şekilde kullanılma-
sı esastır. Bir adı; nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten 
kelimenin “sıfat” olarak adlandırıldığı, sıfatların hem bir varlığa hem de o 
varlığın bir özelliğine işaret ettiği ve “Türkçede sıfatların, nitelediği kelime-
den önce geldiği”690 daha önce belirtilmişti. Dil bilgisi alanındaki bütün diğer 
kavramlar gibi sıfatların da hem Türkçe gramer kurallarına hem de anlam ve 
görev bakımından nitelediği nesne veya varlıklara uygun şekilde kullanılma-
sının şart olduğu vurgulanmıştı. Sıfatlarla ilgili çeviri hataları genel olarak bu 
konularda gözlenmektedir. 

Çevirilerde bazen sıfatların nitelemesi gereken varlığın özelliği ile uyum-
lu olmadığı bazen de sıfatların cümlede kullanılma şeklinin Türkçe gramer 
kurallarıyla bağdaşmadığı tespit edilmiştir. Bu durumlar örneklerle şöyle 
açıklanabilir:

686 İnanılmaz Mühendislik Fiyaskoları (Belgesel), Discovery Science, 17.6.2020.
687 Yapım Günlükleri (Belgesel), National Geographic, 30.8.2020.
688 https://tr.wikipedia.org/wiki/Nubuk, (E.T. 23.9.2020).
689 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 23.6.2020.
690 Bilgegil, age., s. 189.
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Öncelikle gramer kuralı olarak “sıfat” nitelediği kelimeden önce gelir. 
Çeviri cümlelerde yer alan sıfatların bu diziliş kuralına uyması gerekir. Yani 
sıfat nitelediği kelimeden sonra yer alamaz. Basit bir örnekle açıklayacak olur 
isek, “Mavi balon patladı.” yerine “Balon mavi patladı.” veya “yirmi lira” 
yerine “lira yirmi” gibi ifadelerde, bu noktada yapılan hata açık şekilde gö-
rülmektedir.

İkinci olarak sıfatın, doğru kelimenin yani nitelemesi gereken kelimenin 
önünde yer alması da bir zorunluluktur. Aksi takdirde sıfatın nitelediği anlam, 
yanlışlıkla başka bir kelimeye kayabilir. Bu durum da doğal olarak cümlede 
anlam karışıklığına yol açacaktır.

Bu konuyla ilgili olarak bir programda gözlenen çeviri hatası şöyledir: 
“TJ’nin çok güzel iyi bir hava yolu şirketi hostesi olduğunu söyledi.”691 Bu 
cümlede “sıfat” görevinde bulunan “çok güzel” ifadesi, aslında “hostes” için 
kullanılması gereken bir kelimedir. Oysa çevirmen, kurduğu cümlede bu sıfa-
tı, gramer kurallarına aykırı olarak yanlış bir yerde konumlandırdığından “çok 
güzel” sıfatı “hostes” kelimesini değil de “hava yolu şirketini” niteler duruma 
gelmiştir. Bu da cümlede anlam karışıklığına yol açmış ve sanki “çok güzel” 
olan “hostes” değil de “hava yolu şirketi” imiş gibi bir anlam ortaya çıkmıştır. 
Burada kaynak dildeki anlamın doğru biçimde ve tam olarak verilebilmesi 
için cümlenin “TJ’nin iyi bir hava yolu şirketinde çalışan, çok güzel bir hos-
tes olduğunu söyledi.” şeklinde düzeltilmesi gerekir. Böylece Türkçenin daha 
doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanıldığı anlam karışıklığı olmayan bir 
cümle ortaya çıkacaktır.

Sıfat tamlaması yapılırken de gramer kurallarına uyulması gerekir. İsim-
leri nitelemek veya belirtmek maksadıyla isim ve ona bağlı sıfatın tamlama  
dizilişinde oluşturdukları kelime grubu “sıfat tamlaması” olarak adlandırılır. 
Bu dizilişte sıfat “tamlayan”, sıfat tarafından nitelenen veya belirtilen isim 
“tamlanan” görevindedir.692 İsim ve sıfat tamlamalarında önce tamlayan sonra 
tamlanan kelime yer alır. Bu dizilişe uyulmaması anlatım bozukluğuna hatta 
anlamsızlığa yol açar.

Tamlamada belirtilen, açıklanan isim yani tamlanan yerine belirten, açık-
layan kelimenin yani “tamlayan”ın kullanılması fahiş bir hata olur. Örnek ve-
recek olursak: “televizyon ekranı” bir isim tamlamasıdır. Burada belirtilen, 
açıklanan isim yani tamlanan “ekran”; belirten, açıklayan kelime yani tamla-
yan ise “televizyon”dur. Burada tamlanan ile tamlayanı yanlış şekilde yerleş-

691 Şeytani Üvey Anneler, 14.1.2019.
692 Korkmaz, age., s. 133.
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tirerek bunun yerine “ekran televizyonu” şeklinde bir tamlama kullanılması 
anlamsız olur.

Örneğin, bir programda geçen “Polis onun şüpheli potansiyeli olduğu-
nu düşünüyordu.”693 cümlesinde, sıfat tamlamasının hatalı tercüme edildiği 
görülmektedir. Burada “sıfat” olması gereken kelime “isim”, “isim” olması 
gereken kelime de yanlışlıkla “sıfat” yerine kullanılmıştır. Tamlamanın doğru 
hâlinin “potansiyel şüpheli” olması gerekir. Çevirmen tamlayan ile tamlanan 
kelimeyi karıştırmış ve “şüpheli potansiyeli” şeklinde yanlış bir tamlama or-
taya çıkmasına sebep olmuştur. Çevirmenin hatalı cümlesinde belirtilen, açık-
lanan isim yani tamlanan “şüpheli” olması gerekirken “potansiyeli” olmuş; 
belirten, açıklayan kelime yani tamlayan ise “potansiyel” olması gerekirken 
“şüpheli” olmuştur. Sıfat tamlamasını doğru biçimde kullanmak suretiyle çe-
viri cümlesinin, “Polis onun potansiyel şüpheli olduğunu düşünüyordu.” ol-
ması gerekirdi.

Programlarda sıfat tamlamalarıyla ilgili olarak bu noktada tespit edilen 
çeviri hatalarından örnekler, Tablo 31’de yer almaktadır.

Tablo 31: Sıfat Tamlamalarıyla İlgili Yapısal Bakımdan Çeviri Hataları

KANAL PROGRAM TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

Lifetime Hayatta Kaldım 14.10.2017 ateşli saldırı ateşli silah
National 
Geographic

Dubai Havalimanı 3.4.2019 elektronikler elektronik 
cihazlar (aletler)

TLC Şeytani Üvey 
Anneler

4.2.2019 şeytanice bir 
şey

şeytani bir şey

IDx Kusursuz Cinayet 5.10.2017 olumsuz 
bulgu

aleyhinde delil

TLC Kayıp 29.3.2018 yaşlı kız kız
IDhd Cinayet Masası 

Benim
1.6.2019 kötü bir 

sabıka
sabıka

Discovery 
Channel

Avusturalya 
Kamyoncuları

10.1.2019 dolu bir yük dolu bir kamyon, 
yüklü bir 
kamyon

TLC İhanet 30.10.2018 şüpheli 
potansiyeli 

potansiyel 
şüpheli 

IDhd Cinayet Masası 
Benim

1.6.2019 kırmızı 
kurşun yarası

kurşun yarası

693 İhanet, 30.10.2018.
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Nat Geo 
Wild

Kritik Görev: 
Zürafalar

21.6.2018 invaziv türler yayılmacı türler

TLC Şeytani Üvey 
Anneler

14.1.2019 çok güzel iyi 
bir hava yolu 
şirketi hostesi

iyi bir hava 
yolu şirketinde 
çalışan, çok 
güzel bir hostes

Lifetime Flipping Vegas 3.10.2018 en azından 
yarım günü

en az yarım gün

TLC Köpeklerin 
Bilinmeyen 
Hikâyesi

16.2.2019 vahşi yaban 
boğaları

yaban öküzleri

Lifetime Cold Case Files 10.11.2018 soğuk dosya faili meçhul 
dosya

National 
Geographic

Hitler’in Son 
Direnişi

18.9.2018 konuşan 
sesler

konuşan 
insanların sesi 

TLC Tam Paçayı 
Kurtarıyordum ki

30.5.2019 küçük aile 
tarafından 
işletilen bir 
dükkân

aile tarafından 
işletilen küçük 
bir dükkân

Lifetime I Survived 9.3.2018 Bir karaya 
çıkardılar.

Karaya 
çıkardılar.

TLC People Dergisi 
Araştırıyor: Moda 
Cinayetleri

22.10.2018 iki ayrı 
dedektif

iki dedektif

“Adamlarımın çöpü toplayıp atması en azından yarım günü alacak.”694 
cümlesinde de sıfat tamlaması hatalı ifade edilmiştir. Bu cümlede “en azından 
yarım günü” şeklinde geçen sıfat tamlaması “en az yarım gün” olarak düzel-
tilmelidir.

Bir programda da “şeytanca” anlamındaki “şeytani” sıfatının, “Bu şeyta-
nice bir şey.”695 şeklinde kullanıldığı gözlenmiştir. Buradaki “şeytanice” iba-
resi, çevirmenin Türkçede bulunmayan bir kelime türetme çabasını gösteren 
hatalı bir çeviriden başka bir şey değildir. Nitekim, çalışmada temel referans 
kaynağı olarak benimsenen TDK Türkçe Sözlük’te de “şeytanice” diye bir ke-
lime bulunmadığını kaydetmek yerinde olacaktır.

Sıfat görevinde olması gereken kelimelerin zarf yerine kullanılmaya çalı-
şıldığı çeviri hatalarına da bu başlık altında değinmek uygun olabilir. Örneğin 

694 Flipping Vegas, 3.10.2018.
695 Senin İçin Öldürürüm (Belgesel-Drama), IDx, 13.9.2017.
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“Kıpırtısız yatıyordum.”696 cümlesinde, “kıpırtısız” kelimesi sıfat olması-
na rağmen yanlışlıkla zarf gibi kullanılmıştır. Buradaki hatanın giderile-
bilmesi için sıfat yerine zarf kullanılmalı ve “Kıpırtısızca yatıyordum.”, 
“Kıpırtısız bir şekilde yatıyordum.” veya “Kıpırdamadan yatıyordum.” 
denmelidir.

5. Vurgulama Hataları
Programlarda yer alan cümlelerde çeviriden kaynaklanan vurgulama ha-

taları da gözlenmektedir. “Türkçede cümlenin normal vurgusu fiilin önündeki 
ögede bulunur.”697 Bu kurala çeviri sırasında da dikkat edilmesi gerekir. 

Vurgulama hatası bulunan çevirilerle ilgili örnekler şu şekildedir: Bir 
filmde dedektif, uzun süredir peşinde olduğu katil zanlısını yakalamaya ça-
balamaktadır ve bunu kendisi için âdeta bir prestij meselesi hâline getir-
miştir. Uzun takip ve çalışmalar sonunda polisin ele geçirdiği zanlı, kendini 
yakalamak için gece gündüz demeden koşturduğundan haberdar olduğu de-
dektifle karşılaşınca “Ne yazık ki sen beni yakalayamadın.”698 demektedir. 
Cinayet zanlısı, bu cümle ile tüm koşuşturmalarına rağmen kendisini yaka-
layanın o dedektif değil başka polisler olduğunu ve dedektifin bu konuda 
başarı gösteremediğini yüzüne karşı vurgulayarak söylemek istemiştir. Bu 
hâliyle bu çeviri cümlesi doğru vurguyu yapmaktan uzaktır. Vurgulamanın 
doğru şekilde yapılabilmesi için cümle, vurgulanmak istenen öge yüklemin 
önünde olacak biçimde, “Ne yazık ki beni sen yakalayamadın.” şeklinde 
düzeltilmeliydi.

Uçak kazalarının sebeplerini araştıran yetkililerin çalışmalarını konu alan 
bir programda da “Kontrolörler telsiz iletişiminin normal olmadığını araştır-
macılara söylemişti.”699 şeklinde bir cümle kullanılmıştır. Bu cümlede, kaza 
sebebiyle ilgili olarak vurgulanması gereken unsur “telsiz iletişiminin normal 
olmadığı”dır. Dolayısıyla burada doğru çeviri cümlesi, gerekli vurgulamayı 
ifade edecek biçimde “Kontrolörler, araştırmacılara telsiz iletişiminin normal 
olmadığını söylemişti.” olmalıdır.

Aynı programdaki “Birdenbire uçak durdu.” cümlesinde de çevirmenin 
vurgulama hatası yaptığı görülüyor. Bu cümlede vurgu yapılması gereken öge 
“uçak” değil, zarf tümleci olan “birdenbire” kelimesidir. Dolayısıyla vurgu 

696 Kimseyi Geride Bırakma, 7.8.2018.
697 Ergin, age., s. 377.
698 Harvey, Grant (Yön.) She Made Them Do It, Front Street Pictures, 2012.
699 Uçak Kazası Raporu, 19.1.2018.
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hatası bulunan bu çeviri cümlesi de “Uçak birdenbire durdu.” şeklinde düzel-
tilmelidir.

“Ama Tempa’da insanlar onun hâlâ bildikleri konusunda şüpheli.”700 diye 
çevrilen cümlede de vurgu hatasından kaynaklanan anlatım bozukluğu olduğu 
görülüyor. Burada söz konusu kişi hakkında uzun süredir bir şüphe bulunduğu 
kastedildiği için cümle “hâlâ” kelimesi vurgulanarak “Ama Tempa’da insan-
lar onun bildikleri konusunda hâlâ şüpheli.” şeklinde düzeltilmelidir. Aynı ka-
naldaki bir başka programda geçen “Yoksa bu o aileyi hedef almış mıdır?”701 
soru cümlesindeki vurgulama hatası da cümlenin “Yoksa bu, o aileyi mi hedef 
almıştır?” biçiminde düzeltilmesiyle giderilebilir.

Vurgulama hataları, “Ölü bir eş ve kocası cinayetle suçlanıyor.”702 cümle-
sinde olduğu gibi seyircilerde yanlış algı oluşturacak ölçüde anlam karışıklı-
ğına bile yol açabilmektedir. Duraklamadan ve vurgusuz olarak seslendirildiği 
için, bu cümleye, “ölen eşle kocasının cinayetle suçlandığı” şeklinde yanlış 
bir anlam yüklenmiştir. Oysa burada “bir kocaya eşini öldürdüğü suçlama-
sı” yöneltilmektedir. Bu durumda, cümlenin ya duraklama ve vurgu yapılarak 
“Ölü bir eş… ve kocası cinayetle suçlanıyor.” şeklinde seslendirilmesi ya da 
“Ölü bir eş… ve cinayetle suçlanan bir koca.” veya “Ölü bir eş ve cinayetle 
kocası suçlanıyor.” cümlelerinden birinin doğru çeviri seçeneği olarak değer-
lendirilmesi gerekir.

Bu konuda bir başka örnek, bir evde çıkan yangının yol açtığı zararları 
ele alan belgesel programda geçen “Seydi her şeyini yangında kaybetmiş-
ti.”703 cümlesidir. Program boyunca yangın konusu işlenmektedir; dolayısıy-
la bu cümlede dolaylı tümleç olan “yangında” kelimesi değil, “nesne” olan 
“her şeyini” ifadesi vurgulanmalıdır. Bu yüzden, vurgunun doğru yapıldığı 
çeviri cümlesinin “Seydi yangında her şeyini kaybetmişti.” olduğu görül-
mektedir. 

“Acaba kızının gerçek katili mi yakalanmıştır?”704 örneğinde de doğru bir 
vurgulama için cümlenin “Acaba yakalanan, gerçekten kızının katili miydi?” 
şeklinde düzeltilmesi yerinde olacaktır.

Vurgulama hatası bulunan cümlelerle ilgili çeviri örnekleri, Tablo 32’de 
yer almaktadır.

700 Kan Bağları, 1.10.2017.
701 Kusursuz Cinayet, 5.10.2017.
702 Gerçek Kâbuslar, 7.10.2017.
703 Deadly Wives, 25.10.2017.
704 Angie Dodge’u Kim Öldürdü, 12.9.2017.
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Tablo 32: Vurgulama Hataları Bulunan Cümleler

KANAL-PROGRAM- 
TARİH

HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

National Geographic, 
Kâbusa Dönen 
Yolculuklar, (19.1.2018)

Ama peşlerine 
bilinmeyen bir araç 
düştü.

Ama bilinmeyen bir araç 
peşlerine düştü.

TLC, Kusursuz Cinayet 
(14.1.2019)

Spekülasyonlar bizim 
işimize asla yaramaz.

Spekülasyonlar asla bizim 
işimize yaramaz.

National Geographic, 
Uçak Kazası Raporu, 
(19.1.2018)

Birdenbire uçak durdu. Uçak birdenbire durdu.

Sıfıra Dönüş (Film), 
Yön: Sean Hanish, 
(2014)

Şu an yaşadığınız acıyı 
tahmin bile edemem.

Şu an yaşadığınız acıyı tahmin 
edemem bile.

IDhd, Tamron Hall ile 
Cinayet (24.10.2019)

Ateşe o mu verdi? O mu ateşe verdi?

National Geographic, 
Kâbusa Dönen 
Yolculuklar, (19.1.2018)

Gözüme büyük ve 
hareketli bir şehir 
çarptı.

Büyük ve hareketli bir şehir 
gözüme çarptı.

IDhd, Beden Kameralı 
Polisler (2.5.2019)

Her zamanki gibi sessiz 
güney kasabasının 
sokakları sakin.

Sessiz güney kasabasının 
sokakları, her zamanki gibi 
sakin.

She Made Them Do It 
(TV Filmi), Yön: Grant 
Harvey, (2012) 

Ne yazık ki sen beni 
yakalayamadın.

Ne yazık ki beni sen 
yakalayamadın.

6. Kakofoniye Yol Açan Çeviri Hataları
Fransızcadan dilimize geçen kakofoni, “ses uyumsuzluğu” anlamına gel-

mektedir. Bazı kelime ve söz öbeklerinde, boğumlanma noktaları aynı veya 
birbirine yakın seslerin tekrarından doğan uyumsuzluk ve bu uyumsuzluğun 
kulakta bıraktığı rahatsızlığı ve dilde oluşturduğu  zevksizliği ifade eder.705 
Kakofoniye yol açan çeviri hatalarının, programın estetik bütünlüğüne, dinle-
me ve anlama kolaylığına gölge düşürdüğü söylenebilir.

Programlardaki bu konuda gözlenen hataların, çevirmenin zengin bir 
kelime hazinesine sahip olmamasından kaynaklandığını söylemek pek de 
yanlış olmaz. “Yetkililer yaptıkları açıklamada, konuyla ilgili herhangi bir 
açıklamada bulunmadılar.”706 cümlesi bu konuda örnek olarak verilebilir. 

705 Korkmaz, age., s. 95, 131.
706 Tong, Stanley (Yön.) Kung-fu Yoga (Kung-fu Yoga), Sparkle Roll Media-Shanghai Taihe 

Pictures-Taihe Entertainment, 2017.
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Bu cümleye göre, yetkililer hem açıklama yapıyor hem de yapmıyor gibi 
belirsiz bir durum ortaya çıkmaktadır. Programlarda belirsizlik taşıyan ifa-
delerin yer alması, seyircinin algı karışıklığı yaşamasına da neden olur. Bu 
cümleden “yaptıkları açıklamada” ifadesinin çıkarılması hem kakofoniye 
yol açan durumu ortadan kaldıracak hem de cümledeki belirsizliğin gideril-
mesini sağlayacaktır. Bir başka seçenek ise bu yanlış cümlenin “Yetkililer 
yaptıkları açıklamada konuyla ilgili herhangi bir bilgi vermedi.” şeklinde 
düzeltilmesidir.

“Bütün işiniz (…) çocuklarınızın sizinle iletişim sağlamasını sağla-
mak.”707 cümlesinde de kulağı rahatsız eden “sağlamasını sağlamak” şeklinde 
bir ifade bulunmaktadır. Kakofoniye yol açan buradaki çeviri hatası da cümle 
“Bütün işiniz (…) çocuklarınızın sizinle rahat iletişim kurmasını sağlamak.” 
şeklinde düzeltilerek giderilebilir.

Buna benzer kulak tırmalayan yanlış bir çeviri örneği de “Hiç kendimi o 
kadar güvende hissetmediğimi hissettim.”708 cümlesinde gözlenmektedir. Yeni 
tanıştığı bir erkek için duygularını ifade eden kadının kullandığı bu cümlede, 
çevirmenin “hissetmeyi hissetmek” gibi kakofoni oluşturan bir ifade türettiği 
görülmektedir. Bu zorlama çeviri yerine, “Hiç kendimi o kadar güvende his-
setmediğimi düşündüm.” denebilirdi.

Bir başka programda da “Zaman her zaman sınırlı.”709 ifadesi geçmek-
tedir. Havaalanında uçuşa hazırlanan uçaklara yapılması gereken işlemler 
için sürenin sınırlı olduğunu anlatmak için kullanılan bu cümlede, “zaman” 
kelimesinin kakofoni oluşturacak şekilde tekrarlanmasının başarılı bir çeviri 
olduğu söylenemez. Bunun yerine “zaman” kelimesinin eş anlamlısı “vakit” 
kullanılarak kurulacak bir cümle veya “Yapılması gereken işlemler için süre 
her zaman sınırlı.” şeklindeki çeviri seçenekleri tercih edilebilir.

“Peynir yapımına yerel çiftliklerden gelen 35 bin litre sütün gelmesiy-
le başlanıyor.”710 cümlesinde de “gelen/gelmesiyle” kelimelerinin bir arada 
kullanılması hem kakofoniye hem de anlatım bozukluğuna sebep olmuştur. 
Cümle “Peynir yapımına, yerel çiftliklerden 35 bin litre sütün gelmesiyle 
başlanıyor.” veya “Yerel çiftliklerden 35 bin litre sütün gelmesiyle peynir 
yapımına başlanıyor.” şeklinde düzeltildiğinde, her iki yanlışlık da gideril-
miş olur.

707 Schweighöfer, Matthias (Yön.), Dadının Böylesi (The Manny), Erfttal Film, 2015.
708 Ben Kiminle Evlenmişim, 18.1.2019.
709 Dubai Havaalanı, 5.2.2018.
710 Yiyecek Fabrikası, 31.10.2018.
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“Dennis hâlâ karısının usta bir manipülasyon ustası olduğunu anlamıyor-
du.”711 cümlesinde de “usta” kelimesinin hem isim hem de sıfat anlamıyla bir 
arada kullanılmasının kakofoniye yol açtığı söylenebilir. Burada “usta” yerine 
sıfat olarak “maharetli” veya “yetenekli” kelimelerinin kullanılması kakofoni-
yi önleyecektir: “Dennis hâlâ karısının maharetli/yetenekli bir manipülasyon 
ustası olduğunu anlamıyordu.” gibi.

“Araştırmacılar bomba olma ihtimalini araştırıyor.”712 cümlesinin de bir 
kakofoni örneği olduğu söylenebilir. Cümlede öznenin “uzmanlar” olarak 
değiştirilmesi, hatanın düzeltilmesini sağlayacaktır. Yine “Buradaki koruma 
Moğolistan’la ortak bir çalışmayla korunuyordu.”713 cümlesinde, hatalı çevi-
rinin yol açtığı kakofoni, aynı zamanda anlatım bozukluğuna sebep olmuştur.  
Hem anlatım bozukluğunun hem kakofoninin giderilmesi için bu cümlenin de 
“Burası Moğolistan’la ortak bir çalışmayla korunuyordu.” şeklinde düzeltil-
mesi yeterlidir.

7. Edatlarla İlgili Çeviri Hataları
Programlarda gözlenen eklerle ilgili çeviri hatalarının bir bölümü de 

edatlarda görülmektedir. “Tricia helikopter tarafından hastaneye yetiştiril-
di.”714 cümlesinde, İngilizcede kullanılan “by helikopter” ifadesi motamot 
çeviri kolaycılığıyla “helikopter tarafından” biçiminde çevrilmiştir. Aslında 
kendi özgün dilinde çok zengin bir kullanım alanı bulunan “by” kelimesinin 
bu cümlede “tarafından” anlamıyla değil, Türkçedeki “ile” edatının “işin, ey-
lemin, hangi araçla (vasıtayla) yapılacağını, yapıldığını bildirme” işlevini be-
lirten hâliyle kullanılması gerekir. Bu durumda çeviri cümlesinin doğru şekli 
de “Tricia helikopterle hastaneye yetiştirildi.” olacaktır.

8. Bağlaç Olan “da/de” ile İlgili Çeviri Hataları
Türkçe dil bilgisi kurallarına göre, “bağlaç olan da/de ayrı yazılır ve ken-

disinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar: 
Kızı da geldi gelini de.”715 örneğinde olduğu gibi.

Çeviri yaparken bağlaç olan “da/de”nin bu kurala uygun şekilde kullanıl-
masına dikkat etmek ve bağlacı kelimeden sonra getirmek şarttır.

711 Şeytani Üvey Anneler, 4.3.2019.
712 1989: Modern Dünyayı Şekillendiren Sene 1, 14.3.2019.
713 Şeytani Üvey Anneler, 11.3.2019.
714 I Survived, 1.11.2017.
715 Yazım Kılavuzu, s. 11.
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Örneğin “Kaçadabilirdi.”716 şeklindeki çeviride bağlaç olan “da/de”nin 
tamamen yanlış kullanıldığı görülmektedir. Zaten yanlış olan ifadenin olduğu 
gibi “kaçadabilirdi” şeklinde yazıya dökülmek zorunda kalındığını belirtmek 
gerekir. Burada çevirmenin birleşik fiil olan “kaçabilmek” kelimesini iki ayrı 
kelime gibi algılaması bu hataya düşmesine sebep olmuştur. Oysa “kaçabil-
mek” kelimesi, “-ebilmek” fiiliyle yapılan ve fiile “gücü yetme, başarma, izin 
isteme, izin verme, olasılık” gibi anlamlar katan bir yeterlilik fiilidir. Dolayı-
sıyla sözü edilen kişinin “kaçma olasılığının” da bulunduğunu belirtmek için 
bağlaç olan da/de burada “Kaçabilirdi de.” şeklinde tercüme edilmeliydi.

9. Ünlü (Sesli) Düşmesi, Ünsüz Türemesi 
İki heceli ve ikinci hecesinde “ı, i, u, ü” dar ünlüleri bulunan bazı kelime-

ler ünlüyle başlayan bir ek aldığında, kelimenin ikinci hecesindeki “ı, i, u, ü” 
dar ünlü düşer. Buna “ünlü düşmesi” adı verilir. Türkçede çoğu insan organ-
larının adı olan kelimelerde, çekim sırasında orta hece seslileri kurallı olarak 
düşer: “ağız / ağzı, alın / alnı, bağır / bağrım, beniz / benzi, beyin / beynimiz, 
boyun / boynu, böğür / böğrüm, burun / burnu, geniz / genzi, göğüs / göğsün, 
karın / karnı, oğul / oğlu” vb. örneklerinde olduğu gibi.717

Bazı programlarda, bu kurala uyulmadığı gözlenen çeviri yanlışları tes-
pit edilmiştir. Örneğin, “karın”718 anlamındaki “batın” kelimesi, ek aldığında 
ünlü düşmesi olur; “batnın”, “batnı” gibi.719 Bir programda, bu kelimenin ek 
almış hâliyle ünlü düşmesi yapılmadan “batının sağ tarafında”720 diye yanlış 
şekilde kullanıldığı görülmüştür. Burada “-in/ın” eki alan “batın” kelimesi, 
ünlü düşmesi kuralı gereği “batnın” olmalıdır. Bu hatalı çeviri, seyircilerin 
zihninde karışıklığa yol açacak şekilde anlam karışıklığına da sebep olmuştur. 
Çünkü “batının” ifadesi, “yön” belirten “batı” kelimesinin “-in/ın” ilgi eki 
almış hâlidir.

Yabancı kelimelerde düzensiz hecelerin bölünmesiyle türemiş sesliler de 
düşer: “fikir/fikriniz, akıl/aklıma, vakit/vaktinde, zabıt/zaptetmek, zehir/zeh-
rin” gibi.721 Bu kurala aykırı bir kullanımın yanlış olacağı açıktır.

716 Karanlık Sular (Belgesel-Drama), IDhd, 14.6.2019.
717 Banguoğlu, age., s. 64.
718 Türkçe Sözlük, s. 223.
719 Yazım Kılavuzu, s. 117.
720 Acil Serviste İlk Saat (Belgesel), Discovery Channel, 4.10.2017.
721 Banguoğlu, age., s. 64.
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Dilimize Arapçadan geçen “para, akçe, peşin para”722 anlamındaki “na-
kit” kelimesi, bu kurala uygun olarak ek aldığında ünlü düşmesine uğrayan 
kelimelerdendir. Ancak bu kelime bir programda “Bunu nakide çevirmeye 
çalışıyorum.”723 cümlesinde görüldüğü gibi hatalı biçimde ünlü düşmesi ol-
madan kullanılmıştır. Ünlü düşmesi kuralına göre, ek aldığında nakit kelime-
si, “nakide” değil “nakde” olmalıdır. Dolayısıyla doğru çeviri cümlesinin de 
“Bunu nakde çevirmeye çalışıyorum.” şeklinde olması gerekirdi.

Buna benzer bir çeviri hatası “Bu bölgedeki evlerin mükemmel bir satış 
hacimi var.”724 cümlesinde yer almıştır. Ek aldığında ünlü düşmesine uğraması 
gereken “hacim” kelimesinin bu cümlede “hacimi” şeklinde hatalı kullanıldığı 
görülmektedir. İfadenin doğrusu “hacmi” olmalıdır.

Programlarda bazen de Türkçe dil bilgisi kurallarına aykırı olarak “ünlü 
düşmesi” yapılabilmektedir. Örneğin “bilim” kelimesi, özellikleri yukarıda 
belirtilen ünlü düşmesi uygulanan kelimeler arasında yer almaz. Dolayısıyla 
“Arkeoloji bilminin en önemli keşiflerinden biri.”725 derken ek alan “bilim” 
kelimesinin, ünlü düşmesine uğramaması ve “biliminin” diye söylenmesi ge-
rekir. Ama burada yanlış şekilde ünlü düşmesi kuralı uygulanan kelime, “bil-
minin” şeklinde seslendirilmiştir.

Bu konudaki bir diğer hata ise ünsüz türemesi yapılması gereken yerde 
bu kurala uyulmamasıdır. Çoğu Arapçadan dilimize giren ve özgün biçimle-
rinde sonunda ikiz ünsüz bulunan kelimeler Türkçede tek ünsüzle kullanılır. 
Bu kelimeler, içindeki çift ünsüzden birinin düşmesiyle son seste “tekleşme-
ye” uğrarlar: “Hiss >his, zam, zan, ret, zıt, hak” gibi. Ancak bunların hemen 
hepsi ekleme veya birleşme sırasında bir sesli önünde yeniden ikizleşme ile 
kendilerini gösterirler: “hiss-im, zamm-ı, zann-etmek, redd-etmek, hakk-ınız” 
örneklerinde olduğu gibi.726

Bu konuya bir programda yer alan “Bence çok fazla sırı var.”727 cümlesin-
deki yanlış tercüme edilen “sırı” ifadesi örnek verilebilir. Arapçadan dilimize 
geçmiş olan ve yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan bu kelime, yalın hâlde 
“sır” şeklinde kullanılır. Ancak ünlü ile başlayan bir ek aldığında, ünsüz türe-
mesine uğrar ve “sırrı” şeklinde tercüme ve telaffuz edilmesi gerekir.

722 Türkçe Sözlük, s. 1452.
723 Pawn Stars, 16.2.2019.
724 Zombie House Flipping, 6.10.2018.
725 Göbeklitepe’nin Gizemi (Fragman), National Geographic, 15.3.2019.
726 Banguoğlu, age., s. 62.
727 Mezarlık Sırları, 29.9.2017.
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“Farklı bir olay mahali hâline geldi.”728 cümlesinde de “mahal” kelime-
sinde ek aldığı için ünsüz türemesi olması gerekirken bu kurala uyulmadığı 
görülmektedir. Cümlenin doğru şekli, “Farklı bir olay mahalli hâline geldi.” 
olmalıydı.

Türkçede birden fazla heceli kelimelerin sonunda bulunan “p-ç-t-k” ün-
süzleri ünlüyle başlayan bir ek aldığında tonlulaşarak “b-c-d-g”ye dönüşür.729 
Bazı programlarda bu kurala uymayan çeviri hataları gözlenmiştir. Bu nokta-
da karşılaşılan hatalar, “ünsüz yumuşaması yapılması gereken yerde yapılma-
ması” veya “ünsüz yumuşaması yapılmaması gereken yerde ünsüzün yumu-
şatılması” biçimindedir.

Bu konuya, dilimize Rumcadan geçen “halat” kelimesi örnek olarak veri-
lebilir. Bu kelime, ünlü ile başlayan herhangi bir ek aldığında ünsüz yumuşa-
ması kuralı uygulanmaması gereken istisnai kelimelerdendir. Dolayısıyla “ha-
lat” kelimesi “-ı” eki aldığında ünsüz yumuşaması olmadan “halatı” şeklinde 
seslendirilmesi gerekir. Bu durumda, “Halatımız yok.” derken, kelimenin “ha-
ladımız”730 biçiminde, “halat” kelimesinin sonundaki “t” ünsüzü yumuşatıla-
rak seslendirilmesi yanlıştır.

Yukarıdaki örnekte ünsüz yumuşaması yapılmaması gereken yerde ünsü-
zün yumuşatıldığı görülmektedir. Programlardaki çeviri cümlelerinde bazen 
de ünsüz yumuşaması gerekirken yapılmadığı gözlenmektedir.

“Ceset” kelimesi, sonu “t” ile biten ve ünlü ile başlayan bir ek getirilince 
kelime sonundaki sert ünsüzün yumuşaması ve “d”ye dönüşmesi gereken bir 
kelimedir. Buna göre “Cesetin üzerinden bir de madalyon çıktı.”731 cümle-
sinde, “ceset” kelimesine ünsüz yumuşaması kuralının uygulanması ve keli-
menin “cesedin” şeklinde seslendirilmesi gerekirdi. Ancak programda geçen 
bu cümlede, “ceset” kelimesine ünsüz yumuşaması yapılmadığı ve kelimenin 
“t” ünsüzü yumuşatılmadan yanlış şekilde “cesetin” diye seslendirildiği tespit 
edilmiştir.

Buna benzer bir hata, “Önemli bir ipucu buluyor: kanatın bir parçası.”732 
cümlesi ile bir savaş uçağının düşman saldırısında vurulan kısmını belirtmek 
için kullanılan “kanatının üstünden”733 ifadelerinde de tekrarlanmıştır. Bu ör-

728 1989: Modern Dünyayı Şekillendiren Sene 1 (Belgesel), National Geographic, 3.1.2019.
729 Yazım Kılavuzu, s. 10.
730 Aranoa. Fernande Leon de (Yön.), Mükemmel Bir Gün (A Perfect Day), Mediapro. Repo-

sado Producciones, 2015.
731 Mezarlık Sırları, 21.3.2019.
732 Uçak Kazası Raporu, 15.4.2019.
733 Göklerin Kahramanları, 18.4.2019.
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neklerde de sonu sert ünsüzle biten “kanat” kelimesinin ek almış hâlleri, ün-
süz yumuşamasıyla “kanadın” ve “kanadının” olması gerekirken, kelimedeki 
“t” ünsüzü yumuşatılmadan yanlış şekilde seslendirilmiştir.

Bu başlık altında, Türkçede ünlü ile biten bir kelimeye ünlüyle başlayan 
bir ek getirilince araya giren kaynaştırma ünsüzlerinden “n” ünsüzünün yanlış 
kullanımıyla ilgili bir örneğe de değinmek yararlı olacaktır. “Denizaltında-
kiler çok sıkı bağları olan bir topluluktu.”734 şeklinde tercüme edilen cümle-
de yer alan “denizaltındakiler” ifadesinde, “n” ünsüzünün hatalı olarak kay-
naştırma ünsüzü gibi kullanıldığı söylenebilir. İkinci Dünya Savaşı sırasında 
düşman gemilerini batırmakla görevli bir denizaltıdan söz ederken kullanılan 
bu kelime, çevirideki bu yanlışlık sebebiyle anlam karışıklığına uğramış ve 
“denizin altındakiler” anlamına gelecek şekle dönüşmüştür. Oysa bu cümlede 
“denizaltıda bulunan askerler” kastedildiği için kaynaştırma ünsüzü olmadan 
bu anlama gelen “denizaltıdakiler” ifadesinin kullanılması gerekirdi.

C. Diğer Çeviri Hataları
Program metinlerinde karşılaşılan ancak anlamsal ve yapısal anlatım bo-

zuklukları şeklindeki iki ana kategoride sınıflandırılamayan çeviri hataları, 
bu başlık altında ele alınmıştır. Tablo 2’de de görüldüğü gibi elde edilen bul-
gulara göre toplam 760 hatanın 99’u, bu grupta ele alınan çeviri hataları ile 
ilgilidir. Bu değer, toplam hataların %13,02 gibi bir yüzdelik oranına karşılık 
gelmektedir. 

Elde edilen bulgular, programlarda tespit edilen bu kategorideki çeviri 
hatalarından önemli bir bölümün, tercüme edilmesi gereken yabancı keli-
menin çevrilmeden aynen aktarılması şeklinde olduğunu göstermektedir. Bu 
konudaki ikinci grup hata türü ise cümlede kural olarak tercüme edilmeden 
özgün hâliyle kalması gereken yabancı kelimenin, yanlışlıkla Türkçe karşılı-
ğının kullanılması şeklindedir.

Programda görüntü-metin çelişkisine yol açan çeviri hataları, kurgudan 
kaynaklanan hatalar, ölçü birimlerindeki çeviri hataları ve türetilen yapay çe-
viri örnekleri, alt başlıklar olarak bu kategoride ele alınacaktır.

1. Yabancı Kelimelerin Çevrilmeden Aynen Aktarılması
Programlardaki tercüme hatalarından biri, çevirmenlerin yabancı kelime-

leri tercüme etmeden olduğu gibi aktarma yoluna gitmesidir. Bu durum, istis-
nai bazı kelimeler (özel isim vb.) hariç olmak üzere açık bir çeviri hatasıdır.

734 Nazilerin Karanlık Dünyası, 22.2.2019.



200 Türkçenin Ekranla İmtihanı

Zamanla Türkçenin bir parçası hâline gelen ve yaygın olarak kullanılan 
maksimum, limit, enformasyon vb. yabancı kaynaklı kelimeler için bu ge-
çerli olmayabilir. Ancak programlarda, kaynak dildeki bir kelimenin tercüme 
edilmeden sanki Türkçe bir kelimeymiş gibi Türkçe fonetiğe uygun şekilde 
telaffuz edilerek kullanıldığı çeviri hataları görülebilmektedir.

Bu konudaki ilginç bir örnek “Van suç mahalli olarak belirlendi.”735 cüm-
lesidir. Türk seyircilerin bu cümleyi duyar duymaz zihninde ülkemizdeki Van 
şehrini canlandıracağı ve “Van” ile bu program arasında bağlantı kurmakta 
çok zorlanacağı açıktır. Burada sadece İngilizce bilen bir seyirci, cümlede ge-
çen “van” ifadesiyle aslında “kamyonet” anlamındaki İngilizce “van” kelime-
sinin kastedildiğini ve söz konusu suç ile bağlantısının bu olduğunu algılaya-
bilmektedir. Buradaki yanlışlık, çevirmenin cümlenin özgün hâlinde geçen ve 
Türkçede “kamyonet, karavan, minibüs”736 vb. anlamına gelen İngilizce “van” 
kelimesini tercüme etme gereği duymadan olduğu gibi bırakmış olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu cümlede yapılan bir başka hata ise İngilizcede -Türk-
çe yazılışıyla- “ven” diye telaffuz edilmesi gereken kelimenin sanki Türkçe 
bir kelimeymiş gibi yazıldığı şekilde “van” şeklinde seslendirilmiş olmasıdır. 
Buradaki doğru çeviri cümlesi, çevrilmeden olduğu gibi bırakılan kelime ter-
cüme edilerek “Kamyonet suç mahalli olarak belirlendi.” olmalıdır.

Bu konuda bir başka örnek, bir filmde geçen “Suç kolonu yazsana.”737 
cümlesidir. Aslında bu cümle, filmdeki bir yazara yapılan iş teklifini göster-
mektedir. Ancak bu cümlede geçen “kolon” kelimesi, sıradan Türk seyirciler 
için ilk anda “(çok katlı binalarda) katlardaki döşemeleri birbirlerine bağla-
yan düşey boru, sütun”738 anlamındaki “kolon”dan başka bir çağrışım yap-
mayacaktır. Bununla bağlantı kuramayan seyirciler ise “Acaba bu cümlede 
bağırsak anlamındaki kolon kastedilmiş olabilir mi?” diye düşünebilir. Sadece 
İngilizce bilen seyirciler, bu sözün muhatabı olan kişinin bir yazar olduğunu 
bildiği için çevirmenin bu kelimeyi İngilizcede gazetedeki “köşe yazısı” an-
lamına gelen “column” kelimesi karşılığı olarak “kolon” diye tercüme edip 
cümleye koyduğu sonucunu çıkarabilir. Yabancı dil bilmeyen Türk seyirciler 
içinse anlamsız ve belirsiz bu cümlenin şaşkınlık ve merak uyandırmaktan 
başka bir işlevi olmayacaktır. Hâlbuki burada söylenmesi gereken cümle çok 
basittir; “(Gazetede) suç konulu köşe yazısı yazsana.” veya “(Gazetede) suçla 
ilgili makale/yazı yazabilirsin.” gibi.

735 En Karanlık Gece, 6.4.2018.
736 https://www.seslisozluk.net/van-nedir-ne-demek/(E.T. 18.10.2019).
737 Pace, Thomas, The Wrong Man, 2013. 
738 Türkçe Sözlük, s. 1201.

https://www.seslisozluk.net/van-nedir-ne-demek/(E.T.%2018.10.2019
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Bir belgesel programda gıdalardan söz ederken çevirmenin tercüme et-
meye gerek duymadan aynen kullanmayı tercih ettiği “yüksek fiberli”739 ifa-
desinin de yanlış olduğu söylenebilir. TDK Güncel Türkçe Sözlük’te “fiberli” 
diye bir kelime yer almadığı gibi dilimize Fransızcadan geçen “fiber” terimi 
için de “sıkıştırılmış bitki tellerinden yapılmış mukavva veya tahta”740 açıkla-
ması yapılmaktadır. Bu ifade için Türkçede “lif oranı yüksek, yüksek lifli, lif 
miktarı yüksek” gibi kolayca anlaşılır kelimeler bulunmaktadır.

Bir başka programda, denizde sörf yapmak istediği anlaşılan kişi, “Bor-
dumu aldım.”741 cümlesini kullanmıştır. Burada da İngilizcedeki “surfboard” 
kelimesini tercüme etmeyen çevirmen, kelimeyi İngilizce bilmeyen seyircile-
rin anlayamayacağı şekilde Türkçe telaffuzu ile “bord” şeklinde, sanki Türkçe 
bir kelimeymiş gibi kullanma yoluna gitmiştir. Oysa seyircilerin rahatça an-
layabilmesi için, “Bordumu aldım.” yerine “Sörf tahtamı aldım.” şeklindeki 
basit bir cümle daha uygun ve açıklayıcı olurdu.

Yabancı kelimelerin tercüme edilmeden aynen aktarılmasına ilişkin çevi-
ri hataları Tablo 33’te yer almaktadır.

Tablo 33: Yabancı Kelimelerin Tercüme Edilmeden Aynen Aktarılmasına 
İlişkin Çeviri Hataları

KANAL PROGRAM TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

IDhd Tamron Hall ile 
Cinayet

21.11.2019 kominite topluluk

Animal 
Planet

North Woods 
Kanunları

8.7.2018 pistol tabanca

Nat Geo 
Wild

Canavar Balıklar 15.12.2018 krokodil timsah

National 
Geographic

Büyük Yıkımlar-
Süper Jetler

17.2.2018 stabilize 
etmek

sabitlemek

Lifetime Outback Nation 15.9.2018 element unsur
IDx Tam Paçayı 

Kurtarıyordum ki
13.10.2017 of boş, 

kullanılmayan
Animal 
Planet

Ölümden 
Dönenler

29.7.2018 reklesif 
olarak

refleks olarak, 
gayriihtiyari

739 Alaska Demiryolu (Belgesel), Discovery Channel, 13.3.2019.
740 Türkçe Sözlük, s. 700.
741 Ben Kurbandım, 5.11.2018.
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Lifetime I Survived 25.10.2017 irrite etmek canını sıkmak, 
sinirlendirmek

IDhd Amerikan 
Canavarı

1.6.2019 muuz krosing vahşi hayvanlar 
geçebilir

National 
Geographic

Moda Aşkına 31.8.2018 koton pamuk

Animal 
Planet

Ben Kurbandım 5.11.2018 bord sörf tahtası

Discovery 
Channel

İşte Sürat İşte Ses 5.9.2019 vintıc 
(malzeme)

eski model,
klasik

Lifetime Unplugged Nation 12.8.2018 maskulen erkeksi, 
erkek gibi

Nat Geo 
Wild

Dövüş Kulübü 9.6.2018 abdomen karın, batın, 
karın boşluğu 

Discovery 
Channel 

Alaska Demiryolu 13.3.2019 yüksek fiberli 
(gıda)

lif oranı yüksek,
yüksek lifli

TLC Son Şans Kliniği 11.4.2019 kompleks karmaşık
Discovery 
Channel

Araç Kurtarıcılar 12.5.2019 toving araç çekme, 
çekici

IDhd Ölüm Bizi Ayırana 
Dek

22.11.2019 medikıl sentır
(medical 
center)

tıp merkezi,
sağlık merkezi

The Wrong Man 
(Film)

2013 kolon köşe yazısı

“40 kalibrelik mermi bir pistole aitti.”742 cümlesinde de çevirmenin “ta-
banca”743 anlamındaki yabancı bir kelimeyi, hâl eki ekleyerek “pistole” biçi-
minde tercüme etmeden olduğu gibi kullandığı görülmektedir. Bu cümlede 
Türkçe bir kelimeymiş gibi yer alan “pistol” ifadesi, İngilizce bilmeyen se-
yircilerin zihninde merak uyandırmaktan başka hiçbir çağrışım yapmayacağı 
için, tercüme edilmeyen bu kelime yerine “tabanca” kelimesi kullanılmalıdır.

Yine bir programda, Amerikan Kongresi’nin İngilizce ismi olan “Capi-
tol” ve “Capitol Hill” kelimeleri, “Kapitolün bazı bölümlerini gösterdiğini 
söyledi.” ve “Bu, Kapitol Hill’deki namını yerle bir etti.”744 şeklinde, tercüme 
edilmeden Türkçe telaffuzuyla olduğu gibi kullanılmıştır. Bu cümleler, yalnız-

742 Cinayet Beni Seçti, 16.9.2017
743 https://www.seslisozluk.net/pistol-nedir-ne-demek/(E.T. 6.11.2019).
744 Chandra Levy, 10.10.2017.
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ca İngilizce bilen ve ABD hakkında bilgi sahibi Türk seyirciler için bir anlam 
ifade edebilir. Ancak dil bilmeyen sıradan bir seyirci için aynı şeyi söylemek 
mümkün değildir.

Hastanelerdeki acil servis hizmetlerinin ele alındığı genel izleyici kitle-
sine hitap eden bir programda yer alan bir cümlede de “paramedik”745 ifadesi 
geçmiştir. Sıradan seyirciler için pek bir anlam ifade etmeyen ve “paramedik” 
diye seslendirilerek kullanılan İngilizce paramedics kelimesi için Türkçede 
“acil tıp teknisyeni” terimi bulunmaktadır. Seyircilerin zihninde daha net ve 
bildik bir algı oluşması için bu cümlede “paramedik” yerine “acil tıp teknis-
yeni” ifadesinin kullanılması daha isabetli olurdu.

Antarktika’da yürütülen bilimsel araştırmaları ele alan bir programda da 
çalışmalar kapsamında veri toplamak üzere açık arazideki bazı bölgelere yer-
leştirilen cihazları geri almak için gidilecek yerler anlatılırken bir programda 
“her siteye geri dönüp”746 ifadesi kullanılmıştır. Bu cümlede de “yer, mevki, 
mahal, mevzi”747 anlamına gelen İngilizce “site” (Türkçe telaffuzu “sayt”) ke-
limesinin yanlış şekilde çevrilmeden aynen bırakıldığı görülmektedir. Çevir-
menin burada Türk izleyicinin rahatlıkla anlayabileceği bu kelimelerden birini 
kullanması gerekirdi. Kelime tercüme edilmeden olduğu gibi aktarıldığı için 
Türkçede “genellikle belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlar-
la kurulmuş konutlar topluluğu, iş merkezi”748 manasındaki “site” kelimesi, 
çeviri metninde anlam karışıklığına sebep olacak şekilde yer almıştır. Bu du-
rumun program akışıyla ilgili seyirci algısını olumsuz etkileyeceği kesindir.

Hedef kitlesi genel izleyici olan programlarda, kaynak dildeki anlamı 
sağlıklı bir şekilde aktarabilmek için, kullanılan ifadelerin sıradan bir seyir-
cinin rahatlıkla anlayabileceği sadelikte olması gerektiği şüphe götürmez. Bir 
belgeselde, zürafaların sayısının giderek azaldığı vurgulanarak bunun sebep-
lerinden birinin de “invaziv türlerin etkisi”749 olduğu söylenmiştir. Burada 
çevirmenin “yayılma gösteren, yayılan, istilacı, istila eden”750 anlamındaki 
İngilizce “invasive” kelimesini, tercüme etmeden “invaziv” şeklinde san-
ki Türkçe bir kelimeymiş gibi kullandığı görülüyor. Bu ifade, İngilizceyi ve 
dolayısıyla “invasive” kelimesinin “yayılma gösteren, yayılan, istilacı, istila 
eden” anlamında bir sıfat olduğunu bilen seyirciler için anlam taşıyabilir. Bu 

745 Acil Serviste İlk Saat, 4.10.2017.
746 7. Kıta Antarktika (Belgesel), National Geographic, 7.1.2018.
747 Redhouse Sözlüğü, s. 962.
748 Türkçe Sözlük, s. 1777.
749 Kritik Görev: Zürafalar, 21.6.2018.
750 https://www.seslisozluk.net/invasive-nedir-ne-demek, (E.T. 6.11.2019).

http://www.seslisozluk.nRedhouse
https://www.seslisozluk.net/invasive-nedir-ne-demek,%20(E.T.%206.11.2019
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kelimeyi duyan yabancı dil bilen bir seyirci, istilacı türlerin zürafaların sa-
yısının azalmasında etkili olan unsurlardan biri olduğunu anlayabilir. Ancak 
genel izleyiciye hitap eden bu belgeseli izleyen ve İngilizce bilmeyen biri için 
bu ifadenin meraktan başka bir çağrışım oluşturmayacağı ortadadır. Öyleyse 
burada “istilacı/yayılmacı türlerin etkisi” ifadesinin kullanılması, programda 
sözü edilen zürafaların sayısının azalma sebeplerinin daha anlaşılır olmasını 
sağlayacaktır.

Bu bağlamda altı çizilmesi gereken bir konu da çeviri metinlerde yabancı 
kökenli kelimeler yerine, dilimizde yaygın olarak kullanılan Türkçe kelime-
lerin tercih edilmesinin daha uygun olacağıdır. Örneğin, “Bu telefon kulübe-
si çok izole bir yerdeydi.”751 cümlesinde, Türkçede de bulunmasına rağmen 
“izole” kelimesi yerine, “ıssız”, “ücra”, “sapa” veya “izbe” gibi zengin çeviri 
seçeneklerinden birinin tercih edilmesi daha isabetli olacaktır.

Uçak kazalarının nedenlerinin araştırıldığı bir belgeselde, bir kazanın 
ardından olayı soruşturmak üzere görevlendirilen yetkilinin, yapılacak çalış-
maları belirtmek üzere “Bir sekans geliştirmemiz gerekiyordu.”752 cümlesini 
kullandığı görülmektedir. “Sekans” kelimesi, “netice, sıra, dizi, silsile, birbiri 
ardından gelme, art arda sıralama” anlamına gelen İngilizce “sequence”753 ve 
Fransızca “séquence” teriminden, Fransızcadaki telaffuz şekliyle Türkçeye 
geçmiş bir kelimedir. Her ne kadar TDK Güncel Türkçe Sözlük’te yer alsa da 
genel izleyici kitlesine hitap eden bir programda kullanılan bu kelimenin, sı-
radan bir seyirci için anlam belirsizliğinden veya merak uyandırmaktan öte bir 
işlevi olmayacaktır. Dolayısıyla “Bir sekans geliştirmemiz gerekiyordu” cüm-
lesi ancak İngilizce “sequence” veya Fransızca “séquence” terimini bilen bir 
seyirci için anlamlı olabilir. Böyle bir ifadenin, sıradan bir seyircinin zihninde 
pek bir çağrışım yapmayacağı açıktır. Oysa bunun yerine kaynak dildeki me-
saj, “İşleri sıraya koymamız gerekiyordu.” şeklindeki anlaşılır bir cümle ile 
seyircilere açıkça aktarılabilir. Aynı programda, yapılacak işlerin sırasının bel-
li olduğunu anlatmak amacıyla kullanılan “Tüm olay sekansı artık netleşti.” 
cümlesi için de aynı şeyler söylenebilir. Bunun yerine, “Olayların sıralaması 
artık netleşti.” veya “Yapılacak işlerin sıralaması belli oldu.” denebilir.

Yine bir programda “bu sürprizin bir elementi olacağı için”754 ifadesi yer 
almıştır. Türkçede “element” kelimesi, Almancadan dilimize geçmiş kimya 
alanında bir isim olarak, “kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bile-

751 Magazin, 10.10.2017.
752 Uçak Kazası Raporu, 16.10.2017.
753 Redhouse Sözlüğü, s. 939.
754 Outback Nation, 15.9.2018.
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şim yoluyla elde edilemeyen madde”755 anlamına gelir. Kelimenin bu doğru 
anlamıyla böyle bir ifadede yer alması mümkün değildir. Burada çevirmen, 
“unsur, eleman, öge”756 anlamındaki İngilizce “element” kelimesini tercüme 
etmeden olduğu gibi kullandığı için bu hatalı ifade ortaya çıkmıştır. Buradaki 
doğru çeviri seçenekleri, “bu sürprizin bir unsuru olacağı için”, “bu sürprizin 
bir ögesi olacağı için” veya daha esnek bir çeviri ifadesiyle “bu sürprizin bir 
parçası olacağı için” şeklinde sıralanabilir.

“Sabitlemek” gibi kolayca anlaşılır bir kelime varken, bunun yerine “sta-
bilize etmek”757 ifadesinin kullanılmasının ne derece doğru olduğunu tartış-
mak gerekir. Yine “erkeksi” veya “erkek gibi” kelimeleri dururken, “Çok mas-
kulendi.”758 şeklindeki bir çevirinin, sıradan bir seyirci açısından anlaşılırlığı 
şüphelidir.

“13 milyon akrelik verimli topraklar vardır.”759 ve “Tepede 460 akrelik 
büyük çiftlik var.”760 cümlelerinde de yaklaşık 4 dekara karşılık gelen İngi-
lizce arazi ölçü birimi olan “acre” kelimesinin, tercüme edilmeden Türkçe te-
laffuzuyla kullanıldığı görülmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde “akre” 
şeklinde bir kelime yer almadığı gibi bu kelimenin arazi ölçü birimi olarak 
da Türk seyirciler için anlaşılır bir çağrışım oluşturması mümkün değildir. 
Çevirmenin bu ifadeyi Türkiye’de kullanılan alan ölçü birimlerinden birine 
uyarlaması beklenirdi.

İngilizce “inside North Korea” ifadesinin Türkçe telaffuzuyla “insayd 
Kuzey Kore”761 diye çevrilmesi de Türk seyirciler için anlamsız olduğu ka-
dar bir tercüme başarısızlığı olsa gerek. Türkçede “içinde” anlamına gelen 
“inside” kelimesinin “insayd” şeklinde aktarılmasını çeviri olarak nitelemek 
mümkün müdür? Çevirmen burada kısaca “Kuzey Kore’de” demeliydi.

Bu konuda verilebilecek son örnek, trafikteki “Vahşi Hayvanlar Geçebi-
lir” tehlike uyarı işaretinin hatalı çevirisiyle ilgilidir. Belgeselin birinde, ek-
randa üzerinde resim bulunmayan ve sadece “moose crossing” yazılı bir lev-
ha yer alırken, bu durum için Türkçe telaffuzuyla “muuz krosing”762 şeklinde 
kelimelerin aynen aktarıldığı görülmüştür. İngilizce bilmeyen seyirciler için 

755 Türkçe Sözlük, s. 625.
756 Redhouse Sözlüğü, s. 30.
757 Büyük Yıkımlar-Süper Jetler (Belgesel), National Geographic, 17.2.2018.
758 Unplugged Nation (Belgesel), Lifetime, 12.8.2018.
759 Kırsalda Yaşamak Zor (Belgesel), Discovery Channel, 18.4.2019.
760 Unplugged Nation, 7.10.2018.
761 Kuzey Kore Gerçeği (Belgesel), National Geographic, 9.4.2018.
762 Amerikan Canavarı (Belgesel-Drama), IDhd, 1.6.2019.
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bu ifadenin meraktan başka hiçbir anlamı olmayacağını belirtmek bile gerek-
sizdir. Bunun yerine tehlike uyarı işaretinin Türkçe karşılığı “Vahşi Hayvanlar 
Geçebilir” cümlesi kullanılmalıydı. Söz konusu ifadeyi anlamsız bir şekilde 
kaynak dildeki özgün hâliyle bırakmaktansa en azından motamot çeviri ile 
“Geyik Geçiş Noktası” veya “Geyik Çıkabilir” diye tercüme etmek daha uy-
gun olurdu.

2. Çevrilmemesi Gereken Kelimenin Tercüme Edilmesi
Programlarda, tercüme edilmeden cümlede kaynak dildeki özgün hâliyle 

kalması gereken yabancı kelimelerin, Türkçe karşılığının yanlışlıkla kullanıl-
dığı da gözlenmektedir. Çevirmenler, kural olarak çevrilmemesi gereken bir 
ifade veya kelimeyi tercüme etme hatasına düşebilmektedir.

Nasıl ki özel isimler, yer adları vb. kelimelerin çeviride olduğu gibi bıra-
kılması gerekir; bu başlık altında ele alınacak çeviri hataları da buna benzer 
şekildedir. Özgün cümlede yer alan özel bir ismin çevrilmesi, yanlış bir an-
lamın doğmasına yol açabilir. Bir örnekle açıklanacak olursa, “Mark went to 
the school.” şeklindeki basit İngilizce cümle, doğru hâliyle “Mark okula gitti.” 
şeklinde tercüme edilir. Bu cümlede yer alan “Mark” kelimesi, bir erkek özel 
ismidir. Bu kelime aynı zamanda Türkçede “işaret” anlamına gelir. Cümlede-
ki “Mark” kelimesinin bir erkek özel ismi olduğu göz ardı edilerek “işaret” 
şeklinde tercüme edilmesi ve “İşaret okula gitti.” şeklinde bir çevirinin ortaya 
çıkması çok yanlış olur.

Yine kaynak dildeki cümlede yer alan ve bir kadın ismi olan “Ruth” ke-
limesinin, özel isim olduğu dikkate alınmadan, çeviride olduğu gibi bırakıl-
mayıp “şefkat” veya “merhamet” şeklinde tercüme edilmesi yanlıştır. Bu tür 
hatalı çeviriler, doğal olarak kaynak dildeki anlamın hedef dile yanlış şekilde 
aktarılmasına yol açar.

Basit iki örnekle açıklanmaya çalışılan bu çeviri hatası, programın birinde 
üstelik algı karışıklığına yol açacak şekilde yer almıştır. Türkçede de anlamı 
olan İngilizce bir özel isim, programın bir yerinde özgün hâliyle bırakılırken 
bir başka kısmında hatalı şekilde tercüme edilerek verilmiştir.

“River”, Türkçede “nehir, ırmak” anlamına gelen İngilizce bir kelimedir. 
Söz konusu programın başlarında “Çocuklarının adını River koymuşlardı.” 
cümlesi yer almıştır. Bir başka yerde ise çocuğun büyükbabası, programın 
akışı ile ilgisiz bir biçimde, İngilizce “river” kelimesinin Türkçe anlamı ola-
rak tercüme edildiği anlaşılan kelimenin yer aldığı “Nehir nerde?” cümlesini 
kullanmıştır.763 Burada büyükbaba ortalarda görünmeyen torununun nerede 

763 Harikalar Diyarında Cinayetler (Belgesel-Drama), TLC, 8.1.2019.
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olduğunu sormaktadır. Ancak “Nehir nerde?” diye çevrilen cümle, İngilizce 
bilmeyen ve doğal olarak büyükbabanın ne demek istediğini anlayamayan 
seyircinin zihninde algı karışıklığına yol açacaktır. Seyircilerden sadece İngi-
lizce bilenler, burada tercüme hatası olduğunu, büyükbabanın “Nehir nerde?” 
ifadesinde yer alan “nehir” kelimesiyle aslında “River” adlı torununu kastet-
tiğini ve onun nerede olduğunu sorduğunu anlayabilir. Bu cümlede, özel isim 
olan “River” kelimesinin çevrilmeden aynen aktarılması gerekir. Bu durumda 
doğru çeviri cümlesi olarak büyükbabanın sözü de “River nerde?” olmalıdır.

Türkçede “nehir, ırmak” anlamına gelen aynı İngilizce kelimeyle ilgili 
olarak bir başka belgesel programda da çeviri hatası yapılmıştır. Belgeselde, 
ABD’nin Florida eyaletine bağlı bir ilçenin ismi olan “Indian River”, kaynak 
dildeki özgün hâliyle aynen aktarılması gerekirken, seyircide yanlış anlamaya 
sebep olacak şekilde “İndian Irmağı”764 diye tercüme edilmiştir. Bu ifadenin, 
seyircinin zihninde yer ismi yerine bir ırmak çağrışımı oluşmasına sebep ola-
cağı açıktır.

Kaynak dildeki anlamın hedef dile doğru şekilde aktarılabilmesi için 
sadece özel isimlerin tercüme edilmemesi gerekir de denilemez. Bu amaçla, 
cümledeki özel isim olmayan herhangi bir kelimenin de bazen çevrilmeden 
olduğu gibi bırakılması gerekebilir. Böyle durumlarda, kelimenin özgün hâ-
liyle bırakılmadan tercüme edilerek Türkçe karşılığının kullanılması hataya 
yol açabilir. Bununla ilgili ilginç bir örnek bir belgesel programdan verilebilir: 

Eski evlerin kapsamlı bir tadilat çalışmasının ardından yepyeni bir hâle 
getirilmesinin aşamalarını konu alan belgeselde, bir kadın eşinin fotoğrafını 
çekmeye çalışmaktadır. Fotoğrafta güzel ve mutlu bir poz vermek için doğal 
olarak gülümsemek gerekir. İngilizler de fotoğraf çekimi sırasında genellikle 
“cheese” derler. Dilimizde “peynir” anlamına gelen İngilizce “cheese”  keli-
mesi, Türkçe ifadesiyle “çiiz” diye telaffuz edilirken insanın yüzünde gülüm-
seme ifadesi sağlar, böylece fotoğraftaki kişi mütebessim, bir başka deyişle 
“gülümseyen, güleç” bir yüzle çıkar.

Bu arada, bu durumun ülkemizde fotoğraf çekilirken “peynir” denmesi 
şeklinde anlamsız bir uygulamaya dönüştüğünü de belirtmekte fayda vardır. 
İngilizlerin fotoğraf çekerken genellikle “cheese” demesi, Türkçeye “peynir” 
diye tercüme edildiği için bu tuhaf uygulama Türk kültüründe de yer etmeye 
başlamıştır. Oysa çevirinin aynı zamanda bir kültür sunumu olduğu göz önüne 
alınarak bu noktada kültürel uyarlama yoluna gidilebilir. Bunun için, “peynir” 
yerine “Gülümseyin.” denmesi yeterlidir. Böylece kaynak dildeki mesajın ve 
anlamın, Türk kültürüne daha öz ve anlaşılır şekilde aktarılması sağlanmış olur.

764 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 2.4.2019.
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Bu programda da eşinin fotoğrafını çekmeye çalışan kadının sözleri, 
“Sadece ‘peynir’ de.”765 şeklinde tercüme edilmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi 
İngilizler, Türkçe ifadesiyle “çiiz” şeklinde telaffuz edilen “cheese” kelime-
sini, insanın yüzünde gülümseme ifadesi sağlamak amacıyla kullanmaktadır. 
Bu durumlarda “peynir” anlamındaki “cheese” kelimesini Türkçeye motamot 
“peynir” şeklinde tercüme etmek çeviri hatası sayılır. Çünkü “peynir” der-
ken dudakların aldığı şeklin, insana tam anlamıyla gülümseme ifadesi verdiği 
söylenemez. Dolayısıyla çevirmenin burada yapması gereken “cheese” keli-
mesini cümlede aynen bırakarak kaynak dildeki telaffuzunu belirten “çiiz” 
ifadesini kullanmaktır. Bu durumda çeviri cümlesinin doğru şekli de “Sadece 
‘çiiz’ de.” olacaktır. 

Bu konuyla doğrudan bağlantılı olmasa da benzer bir örnek bir başka 
programdan verilebilir. Programda, ABD’nin Teksas eyaletinin Houston ken-
tinde dünyaya gelen beşiz kız bebekler konu edilmektedir. Danielle Busby 
adlı anne, Teksas Kadın Hastanesinde sezaryenle beşiz bebek dünyaya getir-
miştir. Hepsi kız olan bebeklerin, bu özellikleriyle ABD’de kayıtlara geçen ilk 
beşizler olduğu tespit edilmiştir. Beşiz bebeklerinin doğmasıyla ülke çapında 
ünlenen Busby (telaffuzu Türkçe ifadesiyle “bazbi”) ailesinin hayatını ele alan 
programda, çocukların doğumundan itibaren anne ve babanın çektiği mali sı-
kıntılar ve yaşadığı zorluklar gündeme getirilmektedir. Programın bir kısmın-
da, babanın, sosyal medyada kullanılmak üzere mutlu bir aile fotoğrafı çek-
meye çabaladığı anlar ekrana gelmektedir. Yukarıdaki “cheese” kelimesi ile 
ilgili açıklamaya benzer şekilde, aile fertlerine “Herkes Busbys desin.” diyen 
baba, böylece aynı zamanda soyadları da olan İngilizce “Busbys” kelimesini 
söylemelerini istemektedir. Bu kelimeyi telaffuz eden aile fertleri, fotoğraf 
çekilirken sadece soyadlarını söylemekle kalmayıp aynı zamanda yüzlerinde 
gülümseme ifadesi oluşmasını sağlamış olmaktadır. Çünkü Türkçe ifadesiy-
le “bazbiiiz” şeklinde telaffuz edilen bu kelime, son hecesiyle fotoğrafta yer 
alanlara gülümseyen bir yüz ifadesi sağlamaktadır.

Ancak programda bu İngilizce kelime, (doğrusu olan “Bazbiler” de değil) 
“Baziler” şeklinde çevrilerek yer almış ve seyircide algı karışıklığına yol açan 
“Herkes Baziler desin.”766 şeklinde anlamsız bir cümle ortaya çıkmıştır. Oysa 
açıklanan gerekçeler ışığında, çevirmenin burada kelimeyi tercüme etmek 
yerine, kaynak dildeki telaffuzuyla kullanarak “Herkes ‘bazbiiiz’ desin.” se-
çeneğini değerlendirmesi daha uygun olurdu. En azından,  cümlenin “Herkes 
Bazbiler desin.” şeklinde çevrilmesinin daha anlaşılır olacağı görülmektedir.

765 Hayalimdeki Ev, 14.10.2018.
766 Kalabalık Aileler (Belgesel), TLC, 7.10.2018.
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3. Program Düzeyinde Çeviri Hataları
Çeviri hatalarının bir kısmı da başlı başına sadece kelime veya cümleler 

düzeyinde değil, programın tamamı göz önüne alınarak değerlendirme yapıl-
dığında ortaya çıkmaktadır.

Bu konuda tespit edilen hatalardan biri “program içi kavram standardı”-
nın sağlanamamasıdır. Programın içeriğinde yer alan aynı kişi, nesne, olay 
veya ögeleri nitelemek veyahut tanımlamak üzere farklı, hatta birbiriyle çe-
lişen kavramların kullanılması durumunda “program içi kavram standardı” 
sağlanamaz; bu da seyircilerde algı karışıklığına yol açar. 

Program düzeyinde karşılaşılan bir başka hata türü ise seslendirme met-
niyle ekranda yer alan görsel materyal arasında uyum olmayışı, ekrandaki 
görüntü veya görsel grafik ile seslendirme metninin çelişmesidir. Bunun da 
seyircilerde algı karışıklığına neden olacağı şüphe götürmez.

Bu konular, örnekleriyle birlikte şu alt başlıklar hâlinde ele alınabilir:

a) Program İçi Kavram Standardının Sağlanamaması
Programlarda gözlemlenen çeviri hatalarından biri, program içi kavram 

standardının sağlanamamasıdır. Çevirmenlerin program metinlerini tercüme 
ederken programın içeriğinde yer alan aynı kişi, nesne, olay ve ögeleri nitele-
mek veya tanımlamak için, bütün program boyunca aynı kavramı kullanmaya, 
birbiriyle tutarlılık göstermeyen ifadelerden kaçınmaya dikkat etmeleri gere-
kir. Programda bu standardın sağlanamaması, içerik bakımından çeviri hatası 
sayılır. Bu bakımdan çeviri esnasında, çevirmen sadece çevirisi yapılan kısma 
odaklanmamalı, daha önce yapılan çevirileri de zihninde tutmalıdır. Tercüme 
edilen kısım ve sahnelerin tekrar kontrol edilmesi hem daha iyi bir çeviri or-
taya konması hem de program içi standardın sağlanması bakımından önem 
taşımaktadır.

Örneğin, gelişmiş silahların özelliklerinin ele alındığı bir programda, 
tanıtılan aynı silah için programın bir yerinde “mermi”, bir başka yerinde 
“bomba”767 terimi kullanılmaktadır. Bunun, seyircilerin zihninde anlam ka-
rışıklığına yol açacağı açıktır. “Mermi” ile “bomba”, biri “mühimmat” öteki 
ise “silah” olan birbirinden çok farklı iki maddedir. Dilimize Arapçadan ge-
çen “mermi” kelimesi “ateşli silahlarla atılan patlayıcı ve delici madde, kur-
şun”768, Türkçeye İtalyancadan geçen “bomba” terimi ise “canlı veya cansız 
hedeflere atılan, içi yakıcı ve yıkıcı maddelerle doldurulmuş, türlü büyüklükte 

767 Geleceğin Ateş Gücü, 20.9.2017.
768 Türkçe Sözlük, s. 1375.
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patlayıcı, ateşli silah” 769 anlamına gelmektedir. Dolayısıyla seyircilerde kafa 
karışıklığına yol açmamak için programda sözü edilen aynı nesne için sürekli 
olarak aynı terimin kullanılması gerekir.

Bir kişinin ülke dışına yaptığı seyahat sırasında karşısına çıkan hesapta 
olmayan olumsuzlukları ele alan bir belgeselde, vurularak hayatını kaybe-
den aynı şahıs için hem “polis” hem de “gardiyan” unvanı kullanılmaktadır. 
Programda aynı olay, bir yerde “Bir polis öldürüldü.”770, başka bir yerde ise 
“gardiyanın öldürülmesi” ifadeleriyle anlatılmaktadır. Bu durum, seyircilerde 
“biri polis biri gardiyan iki farklı kişinin öldürüldüğü” şeklinde yanlış bir algı 
oluşmasına yol açabilir. Dolayısıyla bu programda ölen şahıs için kullanılması 
gereken standart ifade -konu bir hapishanede geçtiği için- “gardiyan” kelime-
sidir. Bu durumda yukarıdaki ifadelerin doğru şekli, “Bir gardiyan öldürüldü.” 
ve “gardiyanın öldürülmesi” olmalıdır. 

Köpek balıklarının tacizine maruz kalan kişilerin başına gelenleri ele alan 
bir belgeselde de aynı köpek balıklarının uzunluğu için bir yerde “6-7 feet”, 
bir başka yerde ise “6-7 metre”771 ifadesi yer almaktadır. Bu durumun, seyirci-
lerin zihninde karışıklığa neden olacağı şüphe götürmez.

Programlarda, ele alınan konular hakkında çelişkili ifadelerin yer alma-
ması gerekir. Bu durum seyircilerde kesin olarak algı karışıklığına yol açacağı 
için çevirmenlerin bu konuya titizlikle yaklaşmaları beklenir. Füze saldırısı-
na maruz kaldığı için parçalanarak düşen yolcu uçağındaki bütün insanların 
öldüğü kazayı ele alan bir belgeselde yer alan ifadeler, bu konuda bir başka 
çarpıcı örneği oluşturmaktadır. Kazanın sebeplerinin araştırıldığı belgeselin 
bir yerinde “Uçakta 283 yolcu var.”, bir yerde “ölen 298 kişi”, bir başka yerde 
ise “yaklaşık 300 kişi masum canından oldu.”772 şeklinde değişik rakamların 
yer aldığı ifadeler kullanılmıştır. Aynı belgeselin başka bir uçak kazasını konu 
alan bölümünde ise “düşen Trans World Hava Yolları uçağında 212 yolcu ve 
17 mürettebat bulunduğu, 230 kişiden kurtulan olmadığı”773 bilgileri veril-
mektedir. Her iki programda kullanılan bu ifadelerin birbiriyle açıkça çeliştiği 
söylenemezse de seyircilerde ölen insan sayısına ilişkin net bir algı oluşturma-
sı bakımından tutarlılığı sağlamaktan uzak olduğu iddia edilebilir. Bu prog-
ramlarda, seyirciler bakımından en büyük merak konusu olarak sağlanması 
gereken program içi standart olgu, “uçak kazasında ölen insan sayısı”dır. Çün-

769 Türkçe Sözlük, s. 296.
770 Kâbusa Dönen Yolculuklar, 22.9.2017.
771 I Survived, 31.10.2017.
772 Uçak Kazası Raporu, 18.6.2018.
773 Uçak Kazası Raporu, 4.6.2018.
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kü uçak kazasını anlatan bir programda, seyirciler en çok kazanın sonucuyla 
ilgili bilgileri merak eder; bunların başında da ölü ve yaralı sayısı gelir. Bu 
yüzden bu iki örnekte olduğu gibi seyircilerin böyle olaylar söz konusu oldu-
ğunda neredeyse en çok merak ettiği bir konuda program içi standardın sağ-
lanamaması önemli bir yanlışlıktır. Seyircilerde anlaşılır, açık ve belirsizliğe 
meydan vermeyen net bir algı oluşturulabilmesi için, bu programlarda geçen 
ifadelerin, uçak kazasında ölen insan sayısını kesin rakamla belirtecek şekilde 
düzenlenmesi gerekir. En azından, yukarıdaki örneklerde olduğu gibi, seyirci-
lerde algı karışıklığına yol açabilecek veri ve ifadelerin bir arada bulunmama-
sına özen gösterilmelidir.

Uçak kazalarını ele alan bir belgesel programın değişik yerlerinde de “154 
kişiyi öldüren kaza”, “uçakta 166 yolcu bulunduğu”, “172 kişinin bulunduğu 
uçak”, “147 yolcu öldü ve mürettebat da öldü.” ve “kazadan 18 kişinin kurtul-
duğu” ifadeleri yer almaktadır.774 Bu bilgilerin seyircinin zihninde net bir algı 
oluşturacağı söylenemez. Çünkü programda yer alan bu veriler çapraz kont-
role tabi tutulduğunda örneğin, “uçakta 166 yolcu olduğu” ifadesi doğru ise 
uçağın 172-166=6 kişilik mürettebatı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu takdirde 
“154 ölü” ifadesi doğru ise “mürettebat da öldü” dendiğine göre “154-6=148 
yolcu öldü” demektir; bu durumda “147 yolcu öldü.” ifadesi yanlış mıdır? 
“147 yolcu öldü.” ifadesi doğru ise yolcular ve mürettebat olarak toplam ölü 
sayısı 147+6=153 olacaktır. O zaman “kazada 154 kişinin öldüğü” ifadesi mi 
yanlıştır? Bu verilerin örtüşmemesi, seyircide algı karışıklığına sebep olduğu 
gibi çevirmenin program içi kavram standardını sağlamada başarılı olamadı-
ğını da göstermektedir.  

ABD’nin çok soğuk bir iklime sahip kuzey eyaletlerinden Alaska’da, ka-
sım ayında gerçekleşen bir olayın ele alındığı belgeselde de ayı saldırısına 
uğrayan adamın, kurtulmak için göle kaçmak zorunda kaldığı anlatılırken, 
“Gölün suları kasım ayında 35 derece.”775 ifadesi geçmektedir. Programın 
ilerleyen dakikalarında ise aynı gölün suyu için, “Su o mevsimde buz gibiy-
di.” ve “Hipotermi geçiriyordum, soğuk suya düşmüştüm.” cümleleri yer al-
maktadır. Programın bir yerinde ülkemizdeki sıcaklık ölçü birimine göre yaz 
mevsiminin en sıcak günlerinde bile ulaşılması çok zor bir deniz suyu sıcak-
lığı derecesinden bahsedilirken, bir başka yerde yaşanan mevsim itibarıyla 
gölün suyunun çok soğuk olduğunun vurgulanması, program içi kavram stan-
dardı bakımından çevirmenin başarısızlığını göstermektedir. Çeviri sırasında, 
ABD’de sıcaklık ölçü birimi olarak Celsius değil de Fahrenheit ölçeğinin 

774 Uçak Kazası Raporu, 26.11.2019.
775 Ölümden Dönenler, 29.7.2018.
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kullanıldığı gerçeği göz önüne alınmadığı için programda bu çelişkili durum 
ortaya çıkmıştır.

Bu konuda “Çevrilmemesi Gereken Kelimelerin Tercüme Edilmesi” baş-
lığı altında da ele alınan bir örneği, ilgisi nedeniyle burada da tekrarlamak uy-
gun olacaktır. Programın başlarında “Çocuklarının adını River koymuşlardı.” 
cümlesi yer alırken, bir başka yerde, çocuğun büyükbabası eşine ilgisiz bir şe-
kilde “Nehir nerde?”776 sorusunu sormakta, eşi de “Brian’la birlikte.” cevabını 
vermektedir. Programda İngilizce “river” kelimesi Türkçeye tercüme edildiği 
için, bu ilgisiz cümle ortaya çıkmıştır. “Nehir nerde?” cümlesindeki Türkçe 
“nehir” anlamına gelen “river” kelimesi tercüme edilmemeli ve doğru çeviri 
“River nerde?” olmalıydı. Belgeselde aynı çocuğun ismi olarak hem “River” 
hem de Türkçe karşılığı olan “Nehir” kelimelerini kullanan çevirmenin, prog-
ram içi kavram standardını sağlamada başarılı olamadığı görülmektedir.

İtalya ile Avusturya arasındaki bir savaşın konu edildiği bir belgeselde, 
karşı tarafın askerlerinden bahsederken “Avustralyalılar”777 ifadesinin kulla-
nılması da bu konuda verilebilecek ilginç bir başka örnektir.

Bunun gibi kavram karmaşalarının anlatımın netliğini ve programın kur-
gusal bütünlüğünü zedeleyeceği açıktır. Çevirinin daha anlaşılır olması ve 
mesajın hedef kitleye çelişkiye yol açmadan açıkça iletilebilmesi için, metin 
bütünlüğü ve program akışı içinde kavram birliği önem taşımaktadır. Çünkü 
program içeriğinin başarılı bir çeviri metni olarak kabul edilebilmesi ancak 
ele alınan olay, dile getirilen anlatı veya olguya ilişkin olarak programda kul-
lanılan kavramlarda standardın sağlanmasıyla mümkün olabilir. Bu ve benzeri 
şekillerde ortaya çıkan program içi kavram standardının sağlanamaması, çevi-
rinin kalitesini olumsuz etkileyen önemli bir sorun olarak değerlendirilmelidir.

b) Seslendirme Metni-Görüntü Çelişkisi
Televizyon programları ve filmler gibi görsel-işitsel sanat eserlerinin, sa-

dece sözel boyutu değil görüntü, müzik, doğal sesler ve efektler gibi sözsüz 
içeriği de olan çok kodlu bir kombinasyon olduğu bir gerçektir. Bu özellik, 
çeviri bağlamında da göz önünde bulundurulması gereken önemli bir nokta-
dır. Bu nedenle, hedef kitleye yönelik olarak içinde çelişki barındırmayan ve 
algıda kolaylık sağlayan çok kodlu bir kombinasyon ortaya çıkarabilmek için 
tüm bu parçaları estetik uyum içinde bir araya getirmek şarttır. Çevirmenler-
den de bu doğrultuda üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeleri bekle-
nir. Ancak bu noktada, program içeriği ve görsel-işitsel özellikleri bakımından 

776 Harikalar Diyarında Cinayetler, 8.1.2019.
777 Mühendislik Harikalarına Veda (Belgesel), Discovery Channel, 12.5.2019.
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çelişki oluşturan ve kombinasyonun estetik bütünlüğüne aykırı çeviri hataları 
gözlenmiştir. Bu hata türü, seslendirme metni ile görüntünün uyumlu olma-
ması, çeviri metni ile kullanılan görüntü arasında çelişki bulunması olarak 
tanımlanabilir. 

Programlarda seslendirme metni-görsel materyal uyumsuzluğu, başka 
bir deyişle ekranda yer alan görüntü veya grafiğin oluşturduğu görsel algı ile 
metnin, bir bakıma programın işitsel algısının örtüşmemesi, seyircilerde doğal 
olarak algı karışıklığına yol açar. Bu durum, yabancı program metinleri tercü-
me edilirken görüntünün de referans olarak değerlendirilmesinin kritik öne-
mini vurgulamaktadır. Seslendirme metni ile görüntünün birbiriyle uyumlu 
olmaması gibi durumlarla karşılaşıldığında özel uzmanlık gerektirmeyen ko-
nularda, bu tür hataların programın kurgu aşamasında önlenmesi sağlanabilir.

Seslendirme-görüntü çelişkisi konusundaki hatalar, aşağıda ayrıntılarıy-
la belirtileceği üzere, değişik şekillerde gözlenebilmektedir. Bunlar; görün-
tü-grafik materyal çelişkisi, seslendirme metni-görüntü çelişkisi ve seslen-
dirme metni-grafik materyal çelişkisi şeklinde kategorize edilebilir. Bunları 
birkaç örnek ile şöyle somutlaştırmak mümkündür:

Örneğin, ekranda görüntüsü yer alan “cumhurbaşkanı” için grafik mater-
yal olarak kullanılan KJ’de “başbakan” ifadesinin yer alması, görüntü-grafik 
materyal çelişkisidir. Ekranda “helikopter” olduğu görülen cisimden seslen-
dirme metninde “uçak”778 diye bahsedilmesi hâlinde seslendirme metni-gö-
rüntü çelişkisi ortaya çıkar. Ekranda grafik olarak “6.000.000.000” şeklinde 
yer alan bir sayının “altı milyon”779 şeklinde seslendirilmesi ise seslendirme 
metni-grafik materyal çelişkisine bir örnektir. Örneklerdeki bu durumların se-
yircide algı karışıklığına sebep olacağı muhakkaktır. Programlarda gözlenen 
bu konudaki çeviri hataları, bu başlık altında örnekleriyle birlikte ele alına-
caktır.

Görsel-işitsel bir sanat olması itibarıyla televizyon programlarında 
ses-görüntü bütünlüğünün herhangi bir hataya yol açmadan sağlanması bek-
lenir. Programlarda estetik mükemmelliğe gölge düşürecek çelişkilerin var-
lığı kabul edilemez. Bir programda ekranda yer alan “kırmızı” bir cisim için 
“beyaz” ifadesinin kullanılmasının mantık hatası olduğu açıktır. Bu yanlışlık, 
aynı zamanda seyircilerde görsel ve işitsel algı konusunda çelişki oluşturacağı 
için çeviri sırasında buna azami titizlik gösterilmesi gerekir.

Örneğin, silah teknolojisindeki gelişmelerin ele alındığı bir programda, 
ekranda grafik olarak 180 dereceden az koni şekli bulunan bir görsel materyal 

778 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 5.10.2017.
779 Yiyecek Fabrikası, 15.12.2018.
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yer almakta iken, seslendirme metninde “360 derecelik bir koni biçiminde ya-
yılacak.”780 ifadesi geçmektedir. Görsel ve işitsel algı arasında çelişki doğma-
sına yol açan bu durum, televizyon program metinlerinin çevirisinde, görsel 
boyutun gözden uzak tutulmamasının önemini vurgulamaktadır. Aslında bu 
ifade ile programda tanıtımı yapılan silahtan çıkan şarapnel parçalarının, ha-
vadaki patlamanın ardından, patlama noktasından itibaren hem dairesel hem 
konik şekilde gittikçe genişleyen bir alana yayılarak aşağıya doğru düştüğü 
anlatılmak istenmektedir. Dolayısıyla çeviri cümlesinde kullanılacak ifadeler 
de bu doğrultuda, seyircilerde net bir algı oluşturacak şekilde düzenlenmelidir.

Burada çeviri cümlesindeki bir başka hata ise “360 derecelik bir koni” 
olamayacağı gerçeğidir. Bu noktadan hareketle, programın özgün metninde 
yer alsa bile açıkça bilime veya gerçeğe aykırı bir ifadeyi aynen çevirmek 
yerine düzeltmek gerektiği söylenebilir.

Bu konuda bir başka örnek, İngilizce “choke” kelimesinin çevirisinde tes-
pit edilen hataya da değinerek verilebilir. Başlarından geçen ölümcül olayla-
rın ardından hayatta kalabilen insanların yaşadıklarını ele alan bir belgeselde, 
ekranda ölmediği görülen bir kişi hakkında bilgi verirken kullanılan “choke” 
fiili, “Melinda onu boğmuştu.”781 şeklinde çevrilmiştir. Bu çeviri cümlesinde, 
“bir canlıyı, soluk almasına engel olarak öldürmek”782 anlamındaki “boğmak” 
fiilinin kullanılması, görüntü ile seslendirme metni arasında çelişki doğması-
na yol açmıştır çünkü sözü edilen kişi ölmemiştir. Bunun yerine, söz konusu 
kişinin “öldürmeye teşebbüs ettiğini” ifade edecek şekilde “Onu boğmaya ça-
lıştı.”, “Onun boğazını sıktı.” veya “Onun nefesini kesmeye çalıştı.” gibi se-
çeneklerle seyirciye algı karışıklığı yaşatmayan, doğru ve yeterli bir alternatif 
sunulmuş olur. Böylece yapılan çeviri ile hem izleyici görüntüden koparılma-
mış olacak hem de kaynak dildeki olay örgüsü en iyi şekilde aktarılarak hedef 
kültürde en uygun karşılığın verilmesi sağlanmış olacaktır.

Hapishaneden kaçan mahkûmların başından geçen heyecan dolu olayla-
rın anlatıldığı bir belgeselde de ekranda helikopter olduğu görülen cisim için 
“uçak sesi”783 ifadesi kullanılmıştır. Bu hatalı çeviri de seslendirme metni-gö-
rüntü uyumsuzluğuna bir başka örnektir.

Çeviri ifadeleri gerek görüntü gerek seslendirme metninin senkronize ve 
birbirini tamamlayıcı olmasına engel teşkil etmemelidir; aksi takdirde progra-
mın estetik bütünlüğü ve akıcılığı zarar görür. Bu noktada, metin-görüntü çe-

780 Geleceğin Ateş Gücü, 20.9.2017.
781 Hayatta Kaldım, 10.10.2017.
782 Türkçe Sözlük, s. 293.
783 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 5.10.2017.
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lişkisine “Jerry kalabalığın ortasında duruyordu.”784 cümlesi de örnek olarak 
verilebilir. Ekranda yer alan görüntüde “sadece birkaç kişi” olmasına rağmen, 
seslendirme metninde “kalabalık” ifadesinin kullanılması doğru değildir.

Yine bir programda, yan yol ile ana yolun birleştiği noktada bir TIR (ge-
nellikle uluslararası kara yolu taşımacılığında kullanılan, dingil sayısı fazla 
olan uzun kamyon) yolun üzerine devrilmiş ve her iki yolun ikişer şeridini 
kapatmış hâlde ekranda yer almaktadır. Yan yoldan ana yola aşırı hızla çık-
mak isterken devrilen TIR için seslendirmede “Kenara çekilen kamyon tüm 
şeritleri tıkıyor.”785 ifadesi yer almaktadır. Buradaki “kenara çekilen kamyon” 
ve “tüm şeritleri tıkıyor” ifadelerinin hem cümle içinde hem de metinle ekran-
daki görüntü arasında açık bir çelişki oluşturduğu görülmektedir. Bu yüzden, 
özellikle televizyon programlarının metinleri tercüme edilirken görüntü unsu-
ru kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır.

Teknoloji sektöründe, küçük bir ayrıntıya işaret eden durumların bile 
farklı terimlerle ifade edilmesi gerekebilir. Bu konuların ele alındığı prog-
ramlarda da çeviride terminoloji hatası yapmadan en doğru teknik terimin 
kullanılmasına özen gösterilmelidir. Bir cihazın montaj aşamalarının anlatıl-
dığı bir belgeselde, ekranda “cıvata” olduğu görülen bağlantı malzemeleri için 
“paslanmaz çelikten vidalar”786 terimi kullanılmıştır. Programda bu kavramın 
kullanılması yüzünden görüntü-metin çelişkisi ortaya çıkmıştır.

15 yaşındaki bir kız çocuğu için “vücuduna güvenen bir kadın”787 ifade-
sinin kullanılması da aynı şekilde yanlış bir nitelemedir. “Erişkin dişi insan, 
evlenmiş kız”788 anlamındaki “kadın” kelimesinin, 15 yaşındaki bir çocuğu ta-
rif ederken kullanılması hem doğru değildir hem de program metni ile görüntü 
arasında çelişki oluşturmaktadır.

Bir filmde de ekranda postacı elindeki zarfla göründüğü sırada, “Ed Mas-
ry’ye bir paket var.”789 demektedir. Görüntü dikkate alınmadığı için metin-gö-
rüntü çelişkisi oluşturan bu çeviri hatasının da “Ed Masry’ye posta var.” şek-
linde düzeltilmesi gerekirdi.

Metin-görüntü çelişkisi konusunda bir başka ilginç örnek, bir belgesel 
programda ekranda iki oğlunun görüntüsü yer alan Virginia adlı kadından söz 

784 Cinayet Masası Benim, 5.10.2017.
785 Araç Kurtarıcılar (Belgesel), Discovery Channel, 4.9.2018.
786 Nasıl Yapılmış, 24.12.2018.
787 Durmadan Büyüyen Bacaklarım (Belgesel-Drama), TLC, 28.1.2019.
788 Türkçe Sözlük, s. 1027.
789 Soderbergh, Steven (Yön.), Tatlı Bela (Erin Brockovich), Jersey Films-Universal Pictures, 

2000.
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ederken kullanılan şu çeviri cümlesidir: “Gerald, Virginia ve kızlarını kuş avı-
na çıkacağız diye kandırmıştı.”790 Oysa Virginia’nın Richard ve Reagan adlı 
iki oğlu vardır ve ekranda da kadının yanında görülmektedir. Buna rağmen 
programda onlardan bahsederken içinde “kızlarını” ifadesi bulunan çeviri 
cümlesinin yer alması, seyircinin zihninde algı karışıklığına yol açan bir hata 
olmuştur.

Görüntüde kardan eser yokken seslendirmede “Adamın arabasına çığ 
düşmüş.”791 şeklinde bir cümlenin yer alması ve ekranda bidondan benzinin 
döküldüğü görülmesine rağmen “Orada bir gaz bidonu vardı… Ortalık gaz 
kokuyordu.”792 cümlelerinin kullanılması da metin-görüntü çelişkisi oluşturan 
çeviri hatalarındandır.

Tüm bu hatalı çeviri örnekleri, seslendirme metni ile ekrandaki görüntü 
arasında çelişki olmaması bakımından, özellikle televizyon program metinleri 
tercüme edilirken görüntü unsurunun göz önünde bulundurulmasının ne kadar 
önemli olduğunu açık şekilde göstermektedir.

Bu konuyla ilgili olarak vurgulanması gereken dikkate değer bir başka 
nokta da şudur: Bunun gibi fahiş tercüme hatalarının, seyircilerin programın 
ve onunla bağlantılı olarak da o programı yayımlayan kanalın yayın kalitesini, 
saygınlığını ve seyirciye saygı konusundaki yaklaşımını sorgulamasına zemin 
hazırlayacağı hesaba katılmalıdır.

c) Kurgudan Kaynaklanan Metin-Görüntü Çelişkisi
Programlarda metin-görüntü çelişkisi, sadece çeviri sırasındaki bir yanlış-

lıktan değil, teknik bir sebeple özellikle de kurgu aşamasında yapılan hatalardan 
da kaynaklanabilmektedir. Buna bir belgeselden ilginç bir örnek verilebilir: 

Ekranda, ifade vermek üzere polis merkezine gelen Candice adlı kadın 
şüphelinin, odanın kapısından içeri girerek sandalyeye oturduğu görüntü yer 
almaktadır. Bu sırada, kadın sandalyeye oturduktan sonra polisin ona “Candi-
ce, lütfen otur.”793 dediği duyulmaktadır. Bu çeviri cümlesinde anlam ve gra-
mer bakımından herhangi bir yanlışlık bulunmamaktadır. Ancak programın bu 
kısmında, kurgudan kaynaklanan bir hata olduğu göze çarpmaktadır. “Candi-
ce, lütfen otur.” cümlesi, Candice sandalyeye oturduktan sonra hiçbir anlam 
ifade etmez. Dolayısıyla bu cümlenin, program akışında Candice sandalyeye 
oturmadan önce yer alması zorunludur.

790 Sırlarla Evli (Belgesel-Drama), IDhd, 26.4.2019.
791 Otoyol Cehennemi, 2.7.2018. 
792 Cinayet Masası Benim, 4.9.2019. 
793 Kan Bağları, 21.10.2018.
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Geçmişte işlenen aile içi cinayetlerin ele alındığı belgesel programın bir 
bölümünde de ekrandaki kişi elinde tuttuğu aile fotoğrafı eşliğinde, “Annem, 
babam, Mary ve de ben.”794 diyerek işaret parmağıyla fotoğrafta bulunan kişi-
leri sırayla göstermektedir. Ancak ekranda, konuşmacının “annem” derken fo-
toğrafta erkek olduğu görülen kişiyi, yani babasını; “babam” derken de fotoğ-
raftaki kadını, yani annesini parmağıyla işaret ettiği görüntüler yer almaktadır. 
Her ne kadar çeviri metninde yer alan “Annem, babam, Mary ve de ben.” 
ifadesi doğru olsa da bu sözlerin ekrandaki görüntü ile çeliştiği görülmektedir. 
Buradaki hatanın da kurgudan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Programın bu 
kısmında yer alan görüntülerin, çeviri cümlesindeki “Annem, babam, Mary ve 
de ben.” sıralamasına uygun olarak kurgulanması gerekirdi. İkinci bir seçenek 
olarak, görüntünün estetik gerekçelerle değiştirilmesi mümkün değilse, çeviri 
cümlesi görüntüye uyarlanarak “Babam, annem, Mary ve de ben.” şeklinde 
düzeltilebilirdi.

Bu noktadan hareketle, programlarda metin-görüntü çelişkisine yol açan 
kurgudan kaynaklanan bu tür hatalara düşmemek için azami titizlik göste-
rilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bütün bu örnekler, seslendirme 
metni-görüntü uyumsuzluğuna yol açmamak için, çevirmenlerin programın 
görüntüsünü de izlemelerinin yararlı olacağını göstermektedir. Bu konudaki 
tavsiyeyi bir kez daha vurgulamak yerinde olacaktır.

4. Ölçü Birimlerinde Çeviri Hataları
Programlarda gözlenen çeviri hatalarının bir bölümü de ölçü birimleriyle 

ilgili olarak kullanılan ifadelerde görülmektedir. Ölçü birimleriyle ilgili çevi-
ri hatalarını iki grupta toplamak mümkündür. Birinci grup çeviri hatalarının 
daha çok anlam ve içerik, ikinci grubun ise programın teknik boyutuyla bağ-
lantılı olduğu söylenebilir.

Bunlardan birincisi, programda belirtilen ölçü birimlerinin kastedilen 
veya gerçekte taşıdığı anlamı ifade etmekten uzak olmasıdır.

İkincisi ise ölçü birimleri tercüme edilirken programda seslendirme met-
niyle kullanılan görsel materyal (görüntü veya grafik) arasında çelişki olması-
dır. Bunu programlarda gözlemlenen örneklerle somutlaştırmakta fayda vardır.

a) Ölçü Birimlerinin Gerçeğe Aykırı Olması
Bazı programlarda geçen ve içinde ölçü birimleriyle ilgili terimlerin yer 

aldığı çeviri cümlelerin, seyircilerde sağlıklı ve net bir çağrışım oluşturamadı-
ğı veya seyircilerin zihninde karışıklığa yol açabildiği gözlenmiştir.

794 Şeytani Kız Kardeşler, 24.12.2018.
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Bu konudaki çeviri hatalarına, ilkin “Program İçi Kavram Standardının 
Sağlanamaması” başlığı altında da ele alınan ilginç cümle örnek olarak veri-
lebilir. Belgesel programın konusu, ABD’nin oldukça soğuk bir iklime sahip 
kuzey eyaletlerinden Alaska’da, kasım ayında geçmektedir. Doğal ortamda 
vakit geçirmeyi seven bir grup arkadaş, Alaska’da avlanırken bir ayı saldı-
rısına maruz kalır. Ayının saldırdığı adam, kurtuluşu göle kaçmakta bulur. 
Bu sırada konuşmacı “Gölün suları kasım ayında 35 derece.”795 ifadesini 
kullanır.

Kaynak dilde yer alan bu ifade ile mevsim itibarıyla gölün suyunun çok 
soğuk olduğu vurgulanmak istenmiştir. Fakat seyirci, tercüme edildiği hâliyle 
bir anlam veremediği bu cümlede bir tuhaflık olduğunu sezmektedir. Çünkü 
ülkemizde kullanılan sıcaklık ölçü birimine göre 35 derece, yaz aylarının en 
sıcak günlerinde bile ulaşılması çok zor bir deniz suyu sıcaklığıdır. Üstelik 
kasım ayında göl suyunun sıcak olması imkânsızdır. Buradan çevirmenin, 
ABD’de sıcaklık ölçü birimi olarak Celsius değil de Fahrenheit ölçeğinin 
kullanıldığı konusunda bilgi sahibi olmadığı sonucu çıkmaktadır. Programın 
özgün hâlinde kullanılan gölün suyunun sıcaklığını belirten “35 birim”, Fah-
renheit ölçeğine göredir. Bunun Türkiye’de kullanılan Celsius ölçeğiyle kar-
şılığı ise 1,6 derecedir. Bu ise Türkçede “buz gibi” diye tarif edilen donma de-
recesine yakın soğuk suyu ifade eder. Kaldı ki kasım ayında bir göldeki suyun 
sıcaklığının 35 derece olması mümkün değildir. Üstelik programın ilerleyen 
dakikalarında suyun çok soğuk olduğunu belirten cümleler de yer almasına 
rağmen, çevirmen programda böylesine çelişkili bir duruma yol açmıştır. As-
lında bu cümlenin genel izleyici kitlesine hitap eden belgeselde, “Gölün suyu 
kasım ayında çok soğuk/buz gibi.” şeklinde sade, anlaşılır ve doğru şekilde 
tercüme edilmesi gerekirdi. Böylece hem ölçü birimi gerçeğe aykırı şekilde 
tercüme edilmemiş hem sıradan seyirciler için bildik bir çağrışım oluşturul-
muş hem de Türkçenin güzelliği sergilenmiş olurdu.

Bu konuyla ilgili belirtilmesi gereken dikkate değer bir nokta da şudur: 
Çeviride amaç, kaynak dildeki anlam yükünü olduğu gibi hatta mümkünse 
daha anlaşılır ve anlamlı bir şekilde hedef dile aktarmak ise o noktada bazen 
esnek davranılabilir. Bu örnekte yer alan ölçü biriminden yola çıkarak çevir-
menin 35 Fahrenheit derecenin Celsius ölçeğine göre karşılığı olan “1,6 de-
rece” şeklindeki ayrıntılı bir ifadeyi olduğu gibi kullanmak zorunda olmadığı 
söylenebilir. Bunun yerine, “yaklaşık bir derece”, “buz gibi” veya “donma de-
recesine yakın” gibi konuşma diline uygun ve hedef seyirci kitlesinde kolayca 
bildik bir çağrışım oluşturacak tabirlerin tercih edilmesi daha uygun olacaktır. 
Bu noktaya çalışmanın başlarında, çeviri yapılırken “metnin görünür nesnel 

795 Ölümden Dönenler, 29.7.2018.
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sınırları ötesindeki birçok ilişkisinin de göz önünde tutulması”796 şeklindeki 
bir alıntı ile de atıfta bulunulmuştu.

“O kadar yağmur yağmasına rağmen dışarıda hava 90 derece.”797 cümle-
sinde de aynı şekilde, sıcaklık ölçü biriminde çeviri hatası yapıldığı görülmek-
tedir. Programda, konuşmacı yağmur yağdığı için serin olması gerekirken, 
havanın yine de çok sıcak olduğunu vurgulamak istemiştir. Ancak çevirmen, 
dışarıdaki havanın sıcaklığını, ülkemizde kullanılan ölçü birimine göre nere-
deyse suyun kaynama sıcaklığı derecesini gösteren “90 derece” diye tercüme 
ederek fahiş bir hata yapmıştır. Çünkü ABD’de sıcaklık ölçü birimi olarak 
Celsius değil Fahrenheit birimi kullanılmaktadır. Dolayısıyla konuşmacının 
kaynak dilde ABD’de kullanılan Fahrenheit birimini ölçü alarak kullandığı 
“90 derece sıcaklık” ifadesi, bizim ülkemizde geçerli olan Celsius birimine 
dönüştürüldüğünde “32 dereceye” karşılık gelmektedir. Bu derece de konuş-
macının meramına tam olarak uyan ve yağmur yağdığı için serin olması gere-
ken havanın yine de çok sıcak olduğunu vurgulayan bir sıcaklık ölçüsüdür. Bu 
durumda, yanlış tercüme edilen cümle, “O kadar yağmur yağmasına rağmen 
hava yine de 32 derece” veya “O kadar yağmur yağmasına rağmen hava yine 
de çok sıcak” şeklinde düzeltilmelidir.

Bu konuda, insanların başlarından geçen büyük belalardan kıl payı kurtu-
lup hayatta kalmayı başardıkları maceraları ele alan bir belgesel programdan 
bir başka ilginç örnek verilebilir. Programda, kendisiyle yapılan röportajda 
başından geçenleri anlatan konuşmacı, içinde bulunduğu iki kişilik uçağın ha-
vada arızalandığı için düşerek bir ağaca çarptığını söylemektedir. Konuşmacı 
kazayı “Saatte 70 feet’lik bir hızla çarptık.”798 sözleriyle anlatmaktadır. Bu 
cümlede, fahiş bir çeviri hatası gözlenmektedir. Burada sürat için kullanılan 
“saatte 70 feet”, bir uçak için son derece düşük bir hızdır. Programda sözü edi-
len uçak, iki kişilik küçük bir uçak olduğu için, cümledeki doğru hız biriminin 
“saatte en az 70 kilometre” olması gerekirdi.

Kolombiya’da, Lamia Hava Yollarına bağlı bir uçağın düşerek 70’ten faz-
la kişinin ölümüne yol açtığı kazayı konu alan bir belgeselde de toplam 12 ton 
yakıt ihtiyacı olan yolcu uçağının Santa Cruz Havaalanından kalkışı konusun-
da, “9 ton kadar yakıtla kalkış yapmışlar. (Uçuş için gereken yakıt) toplam 12 
ton ediyor. Yaklaşık üç bin ton eksikleri varmış.”799 ifadeleri kullanılmaktadır. 
Uçağın toplam ağırlığının bile azami 50 ton olduğu göz önüne alındığında, “3 

796 Göktürk, age., s. 17. 
797 Zombie House Flipping, 11.11.2018.
798 I Survived, 8.9.2017.
799 Uçak Kazası Raporu, 11.4.2019.
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bin ton yakıt eksiği” ifadesinin fahiş bir çeviri hatası olduğu görülmektedir. 
Çevirmen, basit bir matematik hesabıyla 12’den 9’u çıkarıp “Yaklaşık üç ton 
eksikleri varmış.” demeliydi.

“Üretimini 9 bin kilometrekarelik bu devasa fabrikada yapıyor.”800 cüm-
lesindeki alan ölçü biriminin de gerçeklerden fersah fersah uzak olduğu göze 
çarpmaktadır. Bir fabrika için verilen bu ölçü birimi Filistin, Brunei, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lüksemburg, Mauritius ve Bahreyn gibi ülkelerin 
yüzölçümünden bile büyük bir alana karşılık gelmektedir. 

Denizde balık avcılığı konulu bir belgeselde de balıkçıların peşinde olduğu 
sardalya sürüsünün bulunduğu bölgeyi tarif etmek için “Bu sürü 19 kilometre uzun-
luğunda, 2 kilometre genişliğinde ve 40 kilometre derinliğinde.”801 cümlesi kullanıl-
maktadır. Okyanusların en derin noktasının bile 11 kilometre olduğu düşünüldüğün-
de, bu cümledeki ölçü biriminin gerçeğe ne kadar aykırı olduğu anlaşılabilir. 

Bu konuyla ilgili olarak, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bulunan ül-
kenin en kalabalık havaalanındaki uyuşturucu ve kaçak göçmenlerle müca-
dele çalışmalarını ele alan belgeselden ilginç bir örneği de paylaşmak yararlı 
olacaktır. “El Dorado Havaalanına yıllık 27 milyon yolcu geldiği” bilgisi ve-
rilen belgeselde, “Her gün El Dorado Havalimanı’ndan yaklaşık 70 bin yolcu 
geçiş yapıyor.”802 cümlesi yer almaktadır. Ancak rakamın biraz abartılı olduğu 
şüphesiyle konu araştırıldığında havaalanının resmî sitesinde yer alan istatis-
tiklerin, programda verilen rakamlarla uyuşmadığı ortaya çıkmıştır. Havaala-
nının 2018 yılı istatistiklerine göre yıllık toplam yolcu sayısı 16 milyon 621 
bindir. Aynı istatistikler, havaalanının günlük ortalama yolcu sayısının ise 45 
bin dolayında olduğunu göstermektedir.803 Resmî rakamlar programda veri-
len bilgilerin yanlış ve abartılı olduğunu göstermektedir.  Buradan, programı 
izleyen insanları doğru bilgilendirmek için özgün program metninde yer alan 
yanlış bilgilerin düzeltilmesi gerektiği sonucu çıkarılabilir. 

Ölçü birimleriyle ilgili olarak altı çizilmesi gereken bir başka nokta da şudur:

Programlarda yer alan cümlelerde kullanılan ölçü birimi ile ölçü değeri, 
mutlaka birbiriyle uyumlu olmalıdır. Şöyle ki cümle içinde kullanılan bir ölçü 
değeri, kesinlikle kendisiyle ilgisiz birimler kullanılarak nitelenemez. Örnek 
verecek olursak, uzunluk değeri için “metre”, ağırlık için “ton”, “kilogram” 
veya “gram”, sıvılar için “litre”, basınç için “bar” vb. birimleri kullanmak 
şarttır. Bu kurallara aykırı şekilde kullanılan ifadelerin yanlış olacağı açıktır.

800 Nasıl Yapılır, 2.12.2018.
801 Başarısız Avlar (Belgesel), Nat Geo Wild, 22.2.2020.
802 Kolombiya Havaalanı, 26.6.2018.
803 https://eldorado.aero/en/about/statistics/(E.T. 12.11.2019).
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Örneğin, “Burası tonlarca metrelik ormandan başka bir şey değil.”804 
cümlesinde nitelenen öge “orman”dır. Orman için Türkçede “tonlarca met-
relik” şeklinde anlamsız bir ölçü birimi kullanılması mümkün değildir. “Ton” 
bir ağırlık birimi, “metre” ise bir uzunluk birimidir. Söz konusu programda ele 
alınan bir bahçe için kullanılan bu ifadenin yanlışlığı açıktır. Bahçenin bakım-
sızlığını ve genişliğini dile getirmek isteyen çevirmen, bu hatalı cümle yerine, 
“Burası bakımsız ağaçlarla kaplı geniş bir bahçeden başka bir şey değil.” şek-
linde Türkçenin güzelliğini yansıtan bir çeviriyi tercih edebilirdi.

Ölçü birimleriyle ilgili çeviri hataları, Tablo 34’te yer almaktadır.

Tablo 34: Ölçü Birimleriyle İlgili Çeviri Hataları

KANAL PROGRAM 
ADI

TARİH HATALI
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

Animal 
Planet

Ölümden 
Dönenler

29.7.2018 (gölün suyu) 
kasım ayında 35 
derece

kasım ayında 1 
derece, 
kasım ayında buz 
gibi 

Discovery 
Channel

Nasıl Yapılmış 19.2.2018 24 karat altın 24 ayar altın

Lifetime Zombie House 
Flipping 

11.11.2018 dışarıda hava 90 
derece

dışarıda hava 32 
derece

National 
Geographic

Uçak Kazası 
Raporu

24.9.2018 Enkaz alanı 
nispeten kısaydı.

Enkaz alanı 
nispeten küçüktü.

Lifetime I Survived 8.9.2017 saatte 70 feet’lik 
bir hızla 
(küçük uçak)

saatte 70 km’lik 
bir hızla 

IDhd Mezarlık 
Sırları

8.12.2019 14 Aralık 2004 
yılında

14 Aralık 2004 
tarihinde

Discovery 
Channel

Nasıl Yapılmış 6.6.2018 baş bedenine 
göre 

baş ölçüsüne göre 

IDx. Tam Paçayı 
Kurtarıyordum 
ki

5.10.2017 30 küsurluk iş 
hayatı

30 küsur senelik/
yıllık iş hayatı

TLC Kayıp 29.3.2018 23 Ekim 1997 
yılında

23 Ekim 1997 
tarihinde

Lifetime Outback 
Nation

15.9.2018 tonlarca metrelik 
(orman)

geniş

804 Outback Nation, 15.9.2018.
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Uçak kazalarının sebeplerinin araştırıldığı bir belgeselde de uçağın düş-
tüğü bölgeyi tarif etmek üzere “Enkaz alanı nispeten kısaydı.”805 cümlesi kul-
lanılmıştır. Bu cümlede de alan ölçüsünü belirtmek için kullanılan kelimenin 
yanlış seçildiği ve çevirmenin uzunluğu ifade etmeye yarayan “boyu, uzunlu-
ğu az olan, uzun karşıtı”806 anlamına gelen “kısa” kelimesini kullanarak alan 
ölçüsünü belirtmeye çalıştığı görülüyor. Bu cümle ile kazanın ardından uçak 
enkazının çok geniş bir alana yayılmadığı vurgulanmak istenmiştir. Ancak bu-
nun için kullanılan “kısa” kelimesi, anlatım bozukluğuna yol açan bir yanlışlık 
barındırmaktadır. Çeviride temel amaç “kaynak dildeki anlam yükünün hedef 
dile aktarılması” olduğuna göre, burada doğru çeviri cümlesi olarak “Enkaz 
parçalarının bulunduğu alan fazla geniş değildi.” veya “Enkaz parçalarının 
bulunduğu alan nispeten küçüktü.” denebilir.

Ülkemizde altının saflık derecesini belirtmek amacıyla yaygın olarak 
“ayar” birimi kullanılır. “24 ayar altın”, “22 ayar altın” ifadelerini duymayan 
hemen hemen yoktur. “Karat” terimi ise elmasın değerini belirlemede kul-
lanılan bir birimdir. Bu kelimenin bir programda “24 karat altın”807 şeklinde 
kullanıldığı gözlenmiştir. “Karat” aynı zamanda “altının saflığını ve oranını 
gösteren bir birim” olarak da kullanılmaktadır. Her ne kadar “24 karat altın” 
saf altın metaline karşılık gelmekteyse de genel izleyiciye hitap eden bir prog-
ramda, altın için “karat” yerine yaygın şekilde kullanılan “ayar” biriminin ter-
cih edilmesi daha isabetli olacaktır.

Programlarda ölçü birimi olarak anlamsız ifadelerin kullanılabildiği de 
görülmektedir. Şapka üretiminin aşamalarını konu alan bir belgesel program-
da geçen “Belli bir baş bedenine göre biçimlenmiş olur.”808 cümlesi buna ör-
nek verilebilir. Burada çevirmenin kullandığı “baş bedenine göre” ifadesinin 
cümlede anlamsızlığa yol açtığı görülüyor. Bunun yerine, “Belli bir baş ölçü-
süne göre biçimlenmiş olur.” denmesi gerekirdi.

b) Zaman Ölçüsünde Çeviri Hataları
Çeviri yapılırken, kaynak dildeki anlamın hedef dile tam anlamıyla akta-

rılabilmesi bakımından, zaman ölçü birimleriyle ilgili olarak kullanılan kav-
ramlar konusunda da dikkatli ve özenli olmak gerekir. Seyircilerde zaman 
algısının sağlıklı oluşabilmesi için, zaman ölçü birimlerinin tam ve yerinde 
kullanılması büyük önem taşımaktadır.

805 Uçak Kazası Raporu, 24.9.2018.
806 Türkçe Sözlük, s. 1164.
807 Nasıl Yapılmış, 19.2.2018.
808 Nasıl Yapılmış, 6.6.2018.
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Zaman ölçü birimlerine ilişkin çeviri hataları, kimi zaman cümlede anlam 
bütünlüğünün sağlanmasına, kimi zaman da program akışı içinde seyircilerde 
zaman algısının net biçimde oluşmasına engel olabilmektedir.

Bu konuda tespit edilen çeviri hataları, cümlelerde zaman ölçü biriminin 
eksik olması, aynı anlama gelen zaman birimlerinin gereksiz yere tekrarı ve 
zaman ölçü birimlerinin yerinde kullanılmaması şeklindedir. 

Örneğin “Neden yarım saatten fazla süre beklediğini anlayamamıştı.”809 
cümlesinde, “süre” kelimesinin gereksiz yere kullanıldığı söylenebilir. “Ne-
den yarım saatten fazla beklediğini anlayamamıştı.” cümlesi, burada kastedi-
len anlam için yeterlidir.

İşlenen cinayetlerin faillerinin yakalanma sürecini ele alan bir belgeselde 
de “Ama o iki zaman arasında geçenleri bilmiyorduk.”810 cümlesi yer almıştır. 
Burada soruşturmayı yürüten dedektifler, başlangıcı ve sonu belirli iki saat 
arasında sanığın neler yaptığı hakkındaki şüphelerini dile getirmeye çalış-
maktadır. Dolayısıyla burada kullanılan “zaman” ifadesinin doğru olmadığı, 
bunun yerine “zaman dilimi” veya “saat” kelimesi konularak cümlenin “Ama 
o iki zaman dilimi arasında geçenleri bilmiyorduk.” veya “Ama o iki saat 
arasında geçenleri bilmiyorduk.” şeklinde düzeltilmesi gerektiği söylenebilir. 
Bunun seyircilerde daha belirgin bir zaman algısı oluşturacağı muhakkaktır.

Bazen de cümlelerde zaman ölçü birimiyle ilgili ifadenin kullanılmadı-
ğı görülmektedir. Örneğin, “30 küsurluk iş hayatımda böyle bir şey görme-
dim.”811 cümlesinde, çevirmenin süre belirten “sene” veya “yıl” kelimesini 
eksik bırakması, anlatım bozukluğuna sebep olmuştur. Seyircilerin burada, 
söz konusu kişinin iş hayatına ilişkin verilen “süre” ile ilgili mesaj konusun-
da algı karmaşası yaşama ihtimali bulunmaktadır. Bu cümlede zaman ölçü 
biriminin olmayışı, iş hayatının süresinin gün mü, ay mı, yoksa yıl mı olduğu 
konusunda anlam belirsizliğine yol açmıştır. Dolayısıyla cümlenin doğru çe-
virisi, zaman ölçü birimi eklenerek “30 küsur yıllık/senelik iş hayatımda böyle 
bir şey görmedim.” olmalıdır.

“O öğleden sonra”812 ifadesinde de zaman ölçüsünün eksik olarak verildi-
ği söylenebilir. Bunun yerine “o gün öğleden sonra” ifadesinin kullanılması, 
seyircilerde zaman algısının daha açık şekilde oluşmasını sağlayabilir.

809 Sosyete Sırları, 5.10.2017.
810 Mezarlık Sırları, 6.10.2017.
811 Tam Paçayı Kurtarıyordum ki, 5.10.2017.
812 Ölümcül Karşılaşmalar (Belgesel-Drama), IDx, 30.9.2017.
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Bu konuyla bağlantılı çeviri hatalarından biri de zaman ölçü birimleriyle 
ilgili terimlerin cümlede olması gerektiği yerde ve doğru şekilde kullanılma-
ması biçimindedir. “23 Ekim 1997 yılında”813 ve “14 Aralık 2004 yılında”814 
ifadelerinde zaman ölçü birimi yanlış kullanılmıştır. Buralarda belirtilmek 
istenen zaman ölçüsü “yıl” değil, belirli bir “tarih”tir. Dolayısıyla bu yan-
lış çevirilerde kullanılması gereken doğru ifade, “yılında” değil “tarihinde” 
olmalıdır. Bu örneklerde, “1997” veya “2004” ifadelerinin tarih verilmeden 
tek başına bulunması durumunda, zaman ölçü birimi olarak “yıl” kavramının 
kullanılması mümkündür.

Programlarda bazen de zaman ölçü birimine ilişkin kelime ve kavram-
ların yanlış kullanıldığı görülmektedir. Örneğin “Saat sabahın birine gelmek 
üzereydi.”815 cümlesinde, zaman ölçüsü bakımından bir yanlışlık olduğu göze 
çarpmaktadır. Türkçede “sabah” terimi ile “gündüzün başlangıcı ve ilk saat-
leri; öğleye kadar geçen süre”816 ifade edilir. Dolayısıyla bu cümlede belirti-
len zaman ölçüsü için “sabah” yerine “gece” kelimesi daha uygundur. Bu du-
rumda, doğru çeviri seçenekleri “Saat gecenin birine gelmek üzereydi.” veya 
“Saat gece yarısı bir sularında idi.” cümlesidir.

Bir programda geçen “akşamüstüne doğru”817 ifadesinde de çevirmenin 
zaman ölçüsünü gösteren kavramı yanlış kullandığı söylenebilir. “Güneşin 
battığı sıralarda, akşama doğru, akşam yaklaşırken, akşamüzeri”818 anlamın-
da, zaten “yaklaşık bir zaman değerini” belirten “akşamüstü” ifadesinin “ak-
şamüstüne doğru” biçiminde kullanılması, zaman ölçüsü bakımından ifadeye 
fazladan belirleyici bir anlam katmamaktadır. Burada kastedilen anlam için 
kelimenin yalın hâli olan “akşamüstü” veya “akşama doğru” kavramının kul-
lanılması, aynı zaman ölçüsünü ifade edecektir.

Zaman ölçü birimleriyle ilgili olarak vurgulanması gereken bir başka 
nokta şudur: Özellikle konusu ABD’de geçen programlarla ilgili olarak tarih 
belirten ifadelerde bu ülkede kullanılan gün/ay/yıl sıralamasının Türkiye’den 
farklı olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Ülkemizde belirli bir tarih söylenir-
ken önce gün, sonra ay, daha sonra yıl belirtilir. ABD’de ise bu ifadeler önce 
ay, sonra gün, daha sonra yıl sıralanarak söylenir. Bir örnekle açıklayacak 
olursak “12.6.2019” tarihi, ülkemizde Haziran ayının 12’nci gününe, ABD’de 

813 Kayıp, 29.3.2018.
814 Mezarlık Sırları, 8.12.2019.
815 Kayıp, 23.6.2019.
816 Doğan, age., s. 1121.
817 Kan Bağları, 29.9.2017.
818 Türkçe Sözlük, s. 60.
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ise Aralık ayının 6’ncı gününe işaret eder. Çeviride bu farklılığın gözden kaçı-
rılması anlam karışıklığına sebep olur. 

Bir belgesel programda çevirmenin bu konuda bilgi sahibi olmadığı-
nı gösteren bir tercüme hatasına düştüğü tespit edilmiştir. “Bugünün tarihi 
3.4.2007”819 diye çevrilen cümleyi Türk seyirciler “3 Nisan 2007 olarak al-
gılayacaktır. Oysa programda belirtilen tarih, yukarıda açıklanan sebepten 
dolayı 4 Mart 2007’dir. Bu yüzden, çevirmenlerin tercüme yaparken bu ay-
rıntıya dikkat etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu örnekte olduğu gibi, seyircileri 
programdaki zaman algısı konusunda tereddüde düşürecek durumların ortaya 
çıkması kaçınılmaz olacaktır. 

c) Ölçü Birimlerinde Görüntü-Metin Çelişkisi
Programlarda aynı varlık veya nesneye ilişkin ölçü biriminden söz eder-

ken, seslendirme metninde geçen ifade ile ekrana yansıtılan görsel materyal-
lerin uyum içinde olması gerekir. Bu uyum, seyircideki algının pekişmesine 
yardımcı olur. Bu bakımdan kullanılan görsel materyallerin seslendirme metni 
ile çelişmemesine azami itina gösterilmesi gerekir. Bu bağlamda seyircilerin 
zihninde algı karışıklığına yol açılmaması için, ölçü birimleriyle ilgili olarak 
ekrandaki görsel materyalde (yazı, rakam, grafik, çizelge, harita vb.) yer alan 
ölçü birimi terimleriyle seslendirmedeki ifadenin farklı olmaması gerekir.

Ölçü birimlerinin yanlış çevirisine, seslendirme metniyle görsel materyal 
arasında çelişki bulunması biçiminde de rastlanabilmektedir. Gayrimenkul pi-
yasası ile ilgili gelişmelerin değerlendirildiği bir programda, bir dairenin fi-
yatı olarak ekranda 1.695.000 $ ifadesi yer alırken, seslendirmede aynı rakam 
için “bir milyon 695 dolar”820 ifadesi kullanılmaktadır. Bu çelişkinin seyirci-
lerde evin fiyatıyla ilgili olarak “bir milyon 695 bin dolar” ile “bir milyon 695 
dolar” rakamlarından hangisinin doğru olduğu konusunda algı karışıklığına 
sebep olacağı muhakkaktır.

Bir başka programda, elektronik terazide bir maddenin tartılma anına iliş-
kin görüntünün yer aldığı ekranda, ağırlığın “2,1 kg” olduğu görülmektedir. 
Aynı anda seslendirmede ise maddenin ağırlığıyla ilgili olarak “iki kilo bir 
gram”821 şeklindeki tercüme ifadesi duyulmaktadır. Oysa bu ifadenin doğrusu, 
2 kilo 100 gram olmalıdır.

819 İhanet, 21.6.2019.
820 Sheffield Real Estate (Belgesel), Lifetime, 26.1.2019.
821 Dubai Havaalanı, 5.10.2017.
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Yine bir programda, seslendirmede “Yeni evlerine 225 bin dolar ödedi-
ler.” denirken, evin fiyatı olarak ekrana 255.000 $ rakamı yansıtılmaktadır.822 
Programın bir başka yerinde ise evin gerçek bedelinin 255 bin dolar olduğu 
bilgisi paylaşılmıştır. Bu durumun, seyircilerde rakamlardan hangisinin doğru 
olduğu konusunda algı karışıklığına sebep olacağı kesindir.

Örneklerde görüldüğü gibi, programın görsel içeriğiyle çeviri metni bağ-
lamında çelişen ifadelerin bir arada olması, izleyen kişilerin zihninde algı belir-
sizliğine yol açacaktır. Bu yüzden, ölçü birimleri tercüme edilirken seslendirme 
metniyle görsel materyal arasında uyumsuzluğa sebep olmamak için çevirmen-
lerden azami titizliği göstermeleri beklenir. Bu doğrultuda, çevirmen tarafından 
programda kullanılan görsel içeriklerin de incelenmesi yararlı olacaktır.

ç) Ölçü Birimlerinin Uyarlanması
Ölçü birimleriyle ilgili olarak önemli bir noktanın altının çizilmesi ge-

rekir. Yabancı program metinlerinde geçen ancak Türkiye’de kullanılmayan 
ölçü birimleri, çevirmenler tarafından genellikle özgün metindeki şekliyle ol-
duğu gibi aktarılmaktadır. 30 feet, 3 galon, 25 mil, Manhattan Adası büyük-
lüğünde, Kaliforniya genişliğinde vb. ifadelere yabancı film ve programlarda 
sıkça rastlanmaktadır.

Örneğin “13 milyon akrelik verimli topraklar vardır.”823 cümlesinde, 
tercüme edilmeden Türkçe telaffuzuyla aktarılan arazi ölçü birimi, Türk se-
yirciler için net bir çağrışım oluşturmaktan uzaktır. Burada Türkçeye olduğu 
gibi “akre” şeklinde aktarılan arazi ölçü birimi olan “acre”, yaklaşık 4 dekara 
karşılık gelir. Çevirmenin burada yapması gereken şey, bunu Türkiye’de kul-
lanılan alan ölçü birimlerinden birine uyarlamak olmalıdır.

Yukarıdaki örnek çerçevesinde de belirtildiği gibi bu birimlerin özgün 
şekliyle dilimize aktarılmasının, Türk seyircilerde bildik bir algı oluşmasını 
sağlayacağı şüphelidir. Kaynak dildeki metnin anlam yükünün bütünüyle he-
def dile aktarılabilmesi ve Türk seyircilerde ölçü algısının sağlıklı bir şekilde 
oluşturulabilmesi için, ölçü birimlerinin de çeviri sırasında ülkemizde kulla-
nılan birimlere uyarlanması gerektiği söylenebilir.

Uyarlama işlemi için uygulamada iki yöntem izlenebilir:

Birinci yöntem, kaynak dildeki ölçü birimi uzunluk cinsinden örneğin 
“feet” ise santimetreye veya metreye, “mil” ise kilometreye; sıvı ölçü birimi 
“galon” ise litreye dönüştürülmesi şeklinde yapılacak uyarlamadır. Örneğin 

822 Emlakçı Kardeşler, 13.1.2019.
823 Kırsalda Yaşamak Zor, 18.4.2019.
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sıvı ölçü birimi için “90 galon” yerine “340 litre”, uzunluk ölçü birimi için “99 
feet” yerine “30 metre” vb. gibi.

Yabancı program metinlerinde geçen ve seyircilere bölgenin büyüklüğü 
hakkında fikir vermeyi amaçlayan “Manhattan Adası genişliğinde”, “Kali-
forniya büyüklüğünde” vb. alan büyüklüğü değerlerinin ise kilometrekareye 
dönüştürülmesi veya Türkiye’deki aynı büyüklükte bir alana benzetilecek şe-
kilde uyarlanması. Örneğin “Manhattan Adası genişliğinde” yerine “59 kilo-
metrekare” denebilir veya “Kaliforniya büyüklüğünde” bir alan için “Türki-
ye’nin yarısından biraz fazla” ifadeleri tercih edilebilir.

İkinci yöntem ise “hem özgün dildeki birimin hem de ülkemizde kullanı-
lan ölçü birimine dönüştürülen değerin bir arada verilmesi” şeklinde yapıla-
cak uyarlamadır. Örneğin sıvı ölçü birimi için “90 galon yani 340 litre”, uzun-
luk ölçü birimi için “99 feet yani 30 metre” vb. uyarlamalar çeviri metnine 
eklenebilir. Alan büyüklükleri için de “Manhattan Adası genişliğinde yani 59 
kilometrekare” veya “Kaliforniya büyüklüğünde, yaklaşık Türkiye’nin yarı-
sı kadar” ifadeleri rahatlıkla kullanılabilir. Çeviride bu şekilde yapılacak bir 
kültürel uyarlama, hiç şüphesiz, Türk seyircilerde daha bildik bir çağrışım 
oluşmasını ve programlarda belirtilen ölçü değerlerinin seyircilerin zihninde 
daha kolay şekillenmesini sağlayacaktır.

5. Yapay Çeviri Örnekleri
Çevirmenin kaynak dildeki kelimenin Türkçedeki gerçek karşılığını tam 

olarak bilmediği veya bulamadığı durumlarda, yeni bir kelime oluşturmaya 
girişmesini veya deyim yerindeyse kaba bir ifadeyle “uydurma” çabasına gir-
mesini, “yapay çeviri” şeklinde nitelemek uygun bulunmuştur. Çalışmada bu 
konuda, türetilen ifadenin TDK sözlüklerinde yer alıp almadığı esas alınmış; 
ikincil düzeyde ise çeviride kullanılan ifadelerin Türkçede yaygın şekilde kul-
lanılıp kullanılmadığı göz önünde bulundurulmuştur. Programlarda tespit edi-
len bazı yapay çeviri örnekleri şöyledir: 

Belgeselin birinde, dağcılıkla uğraşan bir sporcu, akşam dinlendiği sı-
rada günlüğüne bazı notlar yazarken, karşısında oturan arkadaşı, “Bugünkü 
günlük girdini bana okur musun?”824 demektedir. Bu diyalog için “Günlüğüne 
bugün ne yazdığını bana okur musun?” veya “Günlüğüne ne yazdığını söyler 
misin?” gibi sade ve gayet anlaşılır bir cümle varken, içine “girdi” kelimesi 
eklenen bir cümlenin ne kadar anlamlı olacağı şüphelidir ve yaşayan Türkçe-
ye ve özellikle de konuşma diline uygun olmadığı değerlendirilmiştir. Ticaret 
alanında kullanılan teknik bir terim olan ve “bir üretimde yararlanılan para, 

824 Free Solo, 11.3.2019.
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gereç ve iş gücü, çıktı karşıtı”825 anlamına gelen “girdi” kelimesinin cümle 
içindeki yapaylığı ve eğreti duruşu açıkça görülmektedir.

Bir belgeselde geçen “Bu da yeni yavru sığırımız.”826 cümlesini duyan se-
yircilerin, Türkçede yeni doğan büyükbaş hayvan yavrusunu niteleyen “buza-
ğı” ve “dana” kelimeleri yerine neden bu ifadenin kullanıldığını sorgulayacağı 
söylenebilir. Bu anlamlı kelimelerin yerine “yavru sığır” gibi yapay bir ifadeyi 
kullanmak, yetkin bir çeviri olarak nitelenemez.

“Kardeşinden vaat veren bir telefon alır.”827 cümlesinin de benzer şekil-
de yapay bir çeviri örneği olduğu söylenebilir. Çevirmen burada, adı geçen 
kişinin, kayıp yakınıyla ilgili olumlu bir haber aldığı telefon görüşmesinden 
bahsetmek istemiştir. Aslında “umut veren” demek isteyen çevirmen, “vaat 
veren” gibi Türkçede bu anlamda kullanım alanı olmayan yapay bir ifadeyi 
tercih etme yoluna gitmiştir.

“Eline aldığın yaralanma elindeki bardaktan olabilir mi?”828 cümlesi de 
bu konuya örnek olarak verilebilir. Bu cümle ile konuşmacı, elindeki kırık 
bardağın söz konusu kişinin elinin yaralanmasına yol açmış olabileceği şek-
lindeki tahminini dile getirmektedir. Bu cümlede, ilk anda kişinin eline bir 
şey aldığı izlenimini veren “eline aldığın yaralanma” gibi yapay bir ifade 
yerine, sadece “elinin yaralanması” denebilir. Çünkü “yaralanma” ele alına-
bilen somut bir nesne olmadığı gibi Türkçede “yaralanma almak” diye bir 
birleşik kelime de yoktur. Bu cümle yerine “Elinin yaralanmasının sebebi 
elindeki kırık bardak olabilir mi?” şeklindeki çeviri seçeneği daha anlamlı 
bir seçim olur.

“Parçalanma oranı inanılmazdı.”829 cümlesinin de yapay bir çeviri olduğu 
söylenebilir. Düşen bir uçak için kullanılan bu ifadenin, seyircilerde net bir 
algı oluşmasını sağlayabilmesi için basit şekilde “Uçak paramparça olmuştu.” 
diye tercüme edilmesi daha açıklayıcı ve anlaşılır olacaktır.

Yapay ifadeler türetme girişiminde, kelimeler arasındaki çağrışım iliş-
kisinin de etkili olduğu gözlenmiştir. “Darbenin etkisiyle duyumum bozul-
muştu.”830 cümlesi, bu konuda bir başka örnek olarak verilebilir. Burada çe-
virmenin, Türkçede bulunmayan “duyumu bozulmak” şeklinde yapay bir fiil 

825 Türkçe Sözlük, s. 762.
826 Hayalimdeki Ev (Belgesel), TLC, 23.9.2018.
827 Kayıp, 22.3.2018.
828 Günah Şehrinde Adalet, 2.10.2017.
829 Uçak Kazası Raporu, 7.6.2018.
830 Ben Kurbandım (Belgesel), Animal Planet, 5.11.2018.
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türettiği gözlenmektedir. Çevirmenin bu cümlesinde, kişinin “işitme kaybı” 
mı yoksa “bilinç kaybı” mı yaşadığını kastetmek istediği anlaşılamamaktadır. 
Bu yapay ifade yerine “Darbenin etkisiyle işitme kaybı yaşıyordum.” veya 
“Darbenin etkisiyle bilinç kaybı yaşıyordum.” şeklindeki çeviri seçenekleri 
seyircide içeriğe uygun bir algı oluşturabilir.

Bir filmde de bir erkeğin yeni tanıştığı kız arkadaşına kendinden bahse-
derken “Ben kapalı bir kasayım.”831 ifadesini kullandığı gözlenmiştir. Burada 
çevirmenin, “kendisiyle ilgili fazla bilgiye sahip olunmayan, sırlarını dışarı 
vurmayan (kimse)”832 demek isterken “kapalı kutu” sıfatını kullanması ge-
rekirdi. Ancak “kutu” ile “kasa” kelimesini karıştıran çevirmen, TDK söz-
lüklerinde de yer almayan “kapalı kasa” gibi yapay bir ifade türetme yoluna 
gitmiştir.

Bir başka programda, çevirmenin “gözlerine perde çekilmek” deyimi ye-
rine, “Gözlerine duvar çekilmiş de olsa davaya sadık kalmalısın.”833 cümlesini 
kullanarak yine Türkçede olmayan yapay bir ifade türetmeye çalıştığı görül-
mektedir.

Genel izleyici kitlesine hitap eden bir belgeseldeki “Yapısal bir yangın 
var.”834 cümlesinde de yapay bir çeviri örneği gözleniyor. Programda bu eğreti 
ifade yerine, evde çıkan yangını haber vermek için “Evde yangın çıkmıştı.” 
veya “Evde yangın var.” şeklinde basit bir cümle tercih edilebilirdi. 

“Kulaklarınızı dört açın ve beni dinleyin.”835 cümlesinde de çevirmenin 
Türkçede bulunmayan yapay bir deyim türetmeye çalıştığı söylenebilir. Türk-
çede “gözünü dört açmak” deyimi vardır ve “aldanmamak için çok uyanık 
bulunmak”836 anlamına gelir. Buradaki “Kulaklarınızı dört açın.” yapay ifade-
si yerine ise “Beni dikkatlice dinleyin.” veya “Sözlerime iyice kulak verin.” 
denilmeliydi.

“Ondan salgın hastalık gibi uzak duruyorum.”837 cümlesindeki “salgın 
hastalık gibi” ifadesinin de yapay bir kelime türetme çabası olduğu söylenebi-
lir. Türkçede böyle durumlar için “vebadan kaçar gibi” şeklinde gayet anlamlı 
bir ifade bulunmaktadır. Bu kelime dururken, böyle yapay kelimeler türetme 

831 Tennant, Andy (Yön.), Aşk Doktoru, 2005.
832 Doğan, age., s. 703.
833 Cinayet Masası Benim, 28.9.2017.
834 Rehine Tutulmak, 13.4.2018.
835 Jeong-Yeol, Choi (Yön.) Sadece Gidiş, 2016.
836 Türkçe Sözlük, s. 792.
837 Kusursuz Cinayet, 11.2.2019.
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çabasına girişmek doğru bir tutum değildir. Kaldı ki “salgın” kelimesi “kısa 
zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bula-
şan”838 anlamına gelir ve “hızla yayılan, hızlı bir şekilde gelişen” eylemler 
için kullanılır. Bu anlamıyla bile bu çeviri cümlesinin hatalı olduğu görül-
mektedir. 

Programlarda yapay çeviri örnekleriyle hukuk alanındaki terimlerde 
de sıklıkla karşılaşılabilmektedir. Örneğin “gözetimli tahliye kararı”839 gibi 
yapay bir ifade yerine Türk hukukunda “denetimli serbestlik” teriminin bu-
lunduğu unutulmamalıdır. Aynı şekilde, “müebbet hapis cezası” veya “ömür 
boyu hapis cezası” terimi için “zorunlu hayat boyu hapis cezası”840 şeklinde 
yapay bir ifadenin kullanılması da çeviri hatası sayılır.

“Bu yüzde yüz olarak ortak kararla verilmiş bir suçtur.”841 cümlesinde 
de çevirmenin hem “suç” ile “ceza” kelimelerini karıştırdığı hem de “yüzde 
yüz olarak ortak karar” diye yapay bir ifade türetmeye çabaladığı görülüyor. 
Cümlenin “Oy birliğiyle suçlu olduğuna karar verilmişti.” veya “Cezaya oy 
birliğiyle karar verilmişti.” şeklinde çevrilmesi doğru olur.

Havaalanındaki hizmetlerin tanıtıldığı bir belgeselde geçen “Yılda 
600 yolcu beklemedeki tutuklama emirleri yüzünden tutuklanıyor.”842 
cümlesiyle de kişilerin yokluğunda (gıyabında) verilen ve kendilerine teb-
liğ edilemeyen tutuklama kararları kastedilmektedir. Çevirmenin cümleye 
koyduğu bu yapay “beklemedeki tutuklama emirleri” ifadesi yerine, Türk 
hukuk literatüründe “gıyabi tutuklama kararı” terimi yaygın şekilde kul-
lanılmaktadır.

Sıradan bir seyircinin rahatlıkla anlayabileceği “uyutulmak” gibi sade 
bir ifade dururken, TDK sözlüklerinde de yer almayan “paralize edil-
mek”843 diye yapay bir ifade kullanmanın tutarlı bir açıklaması bulunma-
maktadır.

Yapay çevirilerle ilgili örnekler Tablo 35’te yer almaktadır.

838 Türkçe Sözlük, s. 1690.
839 Mezarlık Sırları, 16.9.2017.
840 Cinayet Beni Seçti, 16.9.2017.
841 Günah Şehrinde Adalet, 2.10.2017.
842 Kolombiya Havaalanı, 27.6.2018.
843 Acil Serviste İlk Saat, 4.10.2017.
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Tablo 35: Yapay Çeviri Örnekleri

KANAL PROGRAM 
ADI

TARİH HATALI 
ÇEVİRİ

ÖNERİLEN 
ÇEVİRİ

IDx Kusursuz 
Cinayet

30.9.2017 soğumaya 
bırakmak (dava)

sürüncemede 
bırakmak

TLC Tam Paçayı 
Kurtarıyordum 
ki

3.4.2019 agresifçe (takip 
etmek)

ısrarla (takip 
etmek)

Viasat 
History

Komplo 28.7.2019 genetiksel genetik

Lifetime I am Elizabeth 
Smart

14.4.2018 tecrübelenmek tecrübe 
kazanmak

Animal 
Planet

Ben Kurbandım 5.11.2018 duyumu bozulmak işitme kaybı 
yaşamak,
bilinç kaybı 
yaşamak

TLC Hayalimdeki Ev 23.9.2018 yeni yavru sığır buzağı, 
dana

Lifetime Deadly Wives 5.10.2017 istemsiz adam 
öldürme suçu

taksirle (adam) 
öldürme suçu

IDhd Takıntı 8.2.2020 huzursuzlandırmak huzursuz 
etmek

IDx Cinayet Masası 
Benim

28.9.2017 büyük kelime 
kullanmak 

büyük laf 
etmek

Lifetime Deadly Wives 13.10.2017 tuvaletini kaçırmak altına kaçırmak
TLC Katil Beni Seçti 1.2.2019 gözaltına girmek gözaltına 

alınmak
IDx Günah Şehrinde 

Adalet
2.10.2017 eline aldığın 

yaralanma 
elinin 
yaralanması

IDhd Ölümcül 
Gizemler

10.5.2019 saldırıcı saldırgan

Discovery 
Channel

Acil Serviste İlk 
Saat

4.10.2017 paralize edilmek uyutulmak

Lifetime Cold Case Files 16.9.2017 (patlayıcılar) 
karşı şarj etmek

patlatarak imha 
etmek

TLC Rehine 
Tutulmak

13.4.2018 tedavülden 
kalkmak 
(idam cezası) 

kaldırılmak





XII. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bölümde, araştırma kapsamında elde edilen bulgulardan hareketle 

araştırmanın sonuçlarına yer verilmiştir. Ayrıca bu sonuçlara ilişkin çeşitli 
önerilerde bulunulmuştur.

A. SONUÇ
Hata yapmak, “Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür.” atasözünde de vurgu-

landığı üzere insanın neredeyse doğası ile özdeşleşmiş bir özelliğidir. Tarihte-
ki büyük imparatorlardan Makedonyalı Büyük İskender, yıllarca birlikte ça-
lıştığı ancak hataları konusunda kendini uyarmayan vezirine, “Sana ihtiyacım 
yok.” demiş. Vezir, “Neden hükümdarım?” diye sorunca ünlü imparatorun 
“Çünkü ben de bir insanım; bu kadar süre zarfında benim tek bir hatama bile 
rastlamadıysan cahilsin, görüp örtbas ettiysen de hainsin demektir.” dediği ri-
vayet edilir. Bu tarihî anekdot da hangi konumda bulunursa bulunsun, insanın 
hatadan arınmış olamayacağını göstermektedir. 

Bilgi ve tecrübe birikimi bakımından çok ileri bir seviyeye ulaşmakla 
beraber gerek toplumun gerek birey olarak insanın hata işleme potansiyeli 
ortadan kalkmış değildir. İnsanlardaki önde gelen hata kaynaklarından biri, 
doğasında hata yapmayı barındıran bir süreç olan öğrenme olgusudur. Öğren-
me sürecinin bütün insanlar için bireysel gelişim bakımından tecrübe edilmesi 
gereken bir zorunluluk olması, hata yapmayı beraberinde getirmektedir. Bu 
durum, tüm alanlarda olduğu gibi dil konusunda da geçerlidir. İnsanların her 
öğrenme sürecinde deneme-yanılma boyutunun da içinde olduğu bir hata iş-
leme potansiyeli bulunur. Yabancı dil öğrenimi de diğer alanlardaki öğrenme 
süreçleri gibi dil öğrenenlerin hem öğrenme aşamasında hem de daha sonra 
kaçınılmaz şekilde hata yapabildiği bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Hataların hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olması, yol açabileceği olumsuz 
sonuçların engellenebilmesi amacıyla dil bilimi alanında da bilim insanlarını, 
hata olgusunun nedenleri konusunda araştırmaya sevk etmiştir. Bu doğrultu-
da dil bilimi alanında yapılan araştırmalar, özellikle iki dilliliğin yaygınlaş-
masıyla dil öğrenenlerin olası hatalarının öngörülmesi ve nedenlerinin ortaya 
çıkarılması üzerine odaklanmıştır. Bu süreçte, ilkin dilleri sistematik şekilde 
karşılaştırmalı olarak analiz etme fikri gündeme gelmiş ve böylece karşılaş-



234 Türkçenin Ekranla İmtihanı

tırmalı analiz yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Bu gelişme, dil öğrenenlerin ola-
sı hatalarının öngörülmesi amacıyla ana dil ile hedef dil arasındaki yapısal 
farklılıklar ve benzerliklerin kıyaslamasına yönelik sistematik karşılaştırmalı 
araştırmaların önünü açmıştır. Ancak karşılaştırmalı analiz yaklaşımının dil 
hatalarının sebeplerini yalnızca ana dilden yapılan negatif transfere bağlaması, 
bu yaklaşımın karşılaştırmalı dil bilimi sorunlarına çözüm arayışında yetersiz 
kalmasıyla sonuçlanmıştır. Hataların, sadece ana dil kaynaklı değil, öğrenme 
sürecinin doğal sonucu olduğu ve gözlem, analiz ve sınıflandırmaya tabi ola-
bileceği fikrinin rağbet görmeye başlaması, öğrenme sisteminde yeni gelişme-
lere kapı aralamak için dil bilimi alanında “hata analizi” olarak tanımlanan ça-
lışmaları tetiklemiştir. Bu yaklaşımın savunucuları hataların gözlemlenebilir, 
analiz edilebilir ve sınıflandırılabilir olduğu tezini benimsemiştir. Hata analizi 
yaklaşımı, dil hatalarının sebebinin açıklanmasında, karşılaştırmalı analizin 
açıklayamadığı hususların değerlendirilmesinde oldukça başarı göstermiştir.  

Hata analizi yaklaşımı, doğru bir analiz için her şeyden önce neyin “hata” 
neyin “yanlış” veya “yanılgı” olduğunun iyi bir şekilde ayırt edilmesini ön-
görür. Bu noktada, hata analizi savunucuları, ilkin “hata” ve “yanlış” kavram-
larını dil bilimi bağlamında tanımlama yoluna gitmiştir. Bu iki terim arasında 
önemli farklar olduğunu ortaya koyan bu yaklaşımın savunucuları, “hakkında 
bilgi sahibi olunan bir sistemin kullanımındaki başarısızlık, sürçme, kayma” 
olgusunu “yanlış”  kavramıyla, kişinin dildeki yeterlilik/beceri/edinim düze-
yini yansıtan gramerden fark edilebilir sapmaları ise “hata” terimiyle ifade 
etmişlerdir. Hata analizi yaklaşımına göre dil sürçmesi, psikolojik durum veya 
heyecan gibi kişisel durumlardan kaynaklanan tesadüfi şartların ortaya çıkar-
dığı “yanlışlar”, doğası gereği hemen fark edilemeyebilir. Ancak kısa sürede 
farkına varılarak düzeltme imkânı olan bu yanlışlar, kişinin dil edinimi bakı-
mından bir eksiklik değildir. Çünkü kişi neyin doğru neyin yanlış olduğunu 
bilmektedir. “Hata” kavramıyla tanımlanan dilden sapmaların sebebi ise ta-
mamen konuların eksik öğrenilmesinden kaynaklanmaktadır. 

İki dilliliğin yol açtığı önemli sorunlardan biri de kaynak dildeki ifade-
lerin hedef dile aktarılması işlevi gören çeviri sürecinde yaşanmaktadır. Ni-
tekim çeviri, kendisinden aktarma yapılan “kaynak dil” ile aktarılan “hedef 
dil” olmak üzere iki dil arasında bir aktarma/transfer işlemi olduğundan, her 
zaman yanlışlarla ve hatalarla karşılaşma ihtimali bulunan bir olgudur.  

Çeviri işleminin, dili gerek mükemmel çalışmalar yoluyla olumlu gerekse 
sebep olabileceği hatalar bakımından olumsuz anlamda etkileme potansiyeli 
bulunan alanlardan biri, ulaştığı hedef kitle itibarıyla şüphesiz kitle iletişimdir. 
O yüzden kitle iletişim araçlarında dilin mükemmelen kullanımı, Türkçenin 
tüm güzellikleriyle yaşatılmasında önemli bir faktördür. Bu bakımdan, yaban-
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cı kaynaklı TV programlarının ve filmlerin içeriğinin, hatalardan ve kusur-
lardan arındırılmış bir Türkçe ile çevrilerek hedef kitleye ulaştırılması hayati 
önem taşımaktadır.

Literatürde genel olarak hata analizi yaklaşımı ve eleştirisi konusuna dair 
bilimsel çalışmalar bulunmakla birlikte, özellikle ülkemizde bu alanda yapılan 
araştırmalar, çoğunlukla yabancı dil öğrenen öğrencilerin öğrenme sürecinde 
işledikleri hatalar konusunda yoğunlaşmıştır. Araştırmaların kayda değer bir bö-
lümü de yazılı kaynaklardaki çeviri hatalarına ilişkin sorunları ele almaktadır. 
Kitle iletişim araçlarında kullanılan dil ve özellikle çeviri hatalarını ele alan ye-
terli sayıda çalışmanın olduğu söylenemez. Bu alanda gözlenen sınırlı sayıdaki 
araştırmalar da filmlerdeki alt yazı hatalarının incelenmesi ile ilgilidir.

Bu çalışmada, çevirinin sadece bir dil aktarımı değil, aynı zamanda ama-
ca yönelik bir kültürel faaliyet olduğu göz önünde bulundurularak, televizyon 
programları ve filmlerin İngilizce kaynak metinlerinin Türkçeye çevirilerinde 
gözlemlenen hatalar tespit edilmiştir. 

Çeviri hataları bağlamında, kaynak dildeki anlamı kısmen veya tamamen 
yanlış aktaran ifadelerin hata olarak değerlendirildiği çalışmada elde edilen bul-
gular, literatürdeki ve profesyonel çevirmenlik sektöründeki uluslararası kuru-
luşların çeviride hata sınıflandırması çalışmalarıyla büyük oranda uyuşmaktadır.

Tespit edilen hatalar arasında, anlamsal anlatım bozukluklarına yol açan 
çeviri hatalarının ağırlıkta olduğu gözlenmiştir. Söz dizimi bakımından doğ-
ru ancak anlamsal anlatım bozukluklarına yol açan çeviri hatalarının büyük 
oranda kelimelerden kaynaklandığı görülmektedir. Çevirmenlerin isim, sıfat, 
fiil ve zarf gibi kelime türlerinde yaptığı hatalar hem kelimenin bağımsız ola-
rak yüklendiği anlam hem de içinde bulunduğu cümlenin bütünü bakımından 
anlam karışıklıklarına sebep olmaktadır. 

Çalışmada elde edilen bulgular arasında, kaynak dildeki anlamla ilgisiz 
hatta o anlamın zıddı olarak program metninde yer alan ve “fahiş hata” ola-
rak nitelenebilecek çeviri örnekleri bile yer almaktadır. Elde edilen bulguların 
analizi, bunun en önemli sebebinin çevirmenlerin kelime dağarcığının zayıf 
olması ve bilgi eksikliği olduğunu göstermektedir. Bu nedenle program ve 
film metinlerinin, çeviri tekniğinde tecrübe sahibi hem kaynak dil hem de 
Türkçe ve Türk kültürü konusunda yetkin, uzman çevirmenlerce yapılması, 
bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca çevirmenlerin, ana dile her 
açıdan mükemmel düzeyde hâkimiyet, kaynak dilden hedef dile amaca uygun 
çeviri ve doğru terimleri seçebilme kabiliyeti bakımından kişisel gelişim ve 
yenilenme programlarını ve yöntemlerini hayata geçirmeleri önemlidir. 
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Hatalı çeviri ifadeleri, ekranlardan yediden yetmişe sayıları milyonları 
bulan genel izleyici kitlesine ulaşmaktadır. Bu durum, yetişkinlerden daha 
çok, henüz ana dil öğrenme sürecini tamamlamamış küçük yaştaki Türk seyir-
cileri olumsuz etkileyecektir. Küçük seyircilerin belleğinde yer eden bu hatalı 
ifadelerin, ana dili tam ve doğru olarak öğrenme ve öğretme sürecinde zorluk 
çıkaracak engeller oluşturacağı unutulmamalıdır.

Kaynak metindeki spesifik bir alana özgü terimlerin çevirisinde de keli-
me dağarcığı sorunu ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan “terminoloji hatala-
rı” tespit edilmiştir. Bu durum, kullanılan terimlerin seyircilerde sağlıklı ve 
doğru bir algı oluşturmasına engel teşkil etmektedir. Teknik alanlarla ilgili 
programlarda olduğu kadar genel konuları ele alan belgesel programlarda da 
yanlış veya kaynak dildeki anlama uygun olmayan kelimelerin seçilmesi, ter-
minoloji hatalarına yol açabilmektedir. İçinde terimlerin geçtiği programlarda 
çeviri hatalarına daha sık rastlandığı söylenebilir. Teknik, hukuki ve askerî 
alanlardaki terminoloji hataları, kelime bağlamında tespit edilen toplam hata-
ların kayda değer bir kısmını oluşturmaktadır. Bu bakımdan, teknik alanlar-
daki metinlerin çeviri aşamasından sonra ekonomi, finans, hukuk, teknoloji 
vb. konularda uzman profesyoneller tarafından gözden geçirilmesi, hataların 
önlenmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Çeviri hatalarının ikinci ana grubunu ise anlamsal olarak doğru olsa da 
söz dizimi açısından yanlış ve yapısal anlatım bozukluğuna yol açan hata-
lar oluşturmaktadır. Bu grupta yer alan cümlede öge eksikliği, özne-yüklem 
uyumsuzluğu, tamlama, vurgulama, seslendirme ve eklerde tespit edilen çe-
viri hatalarının toplamda oransal olarak daha az olduğu gözlenmiştir. Elde 
edilen bulgulara göre ağırlıklı olarak gramer kurallarına aykırı hataların göz-
lenmesi, çevirmenlerin söz dizimi alanındaki bilgi birikiminin sorgulanması 
gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu iki ana kategori altında ele alınamayan çeviri hataları ise yabancı ke-
limelerin çevrilmeden aynen aktarılması, televizyon programlarında görün-
tü-metin çelişkisi, kurgudan kaynaklanan hatalar, ölçü birimlerinde çeviri ha-
taları ve türetilen yapay çevirilerden oluşmaktadır. 

Televizyon programları ve filmlerde tespit edilen çeviri hatalarının se-
beplerini beş başlık altında sınıflandırmak mümkündür. Elde edilen bulgular, 
hataların büyük çoğunluğunun çevirmenlerin kelime dağarcığının zayıf ol-
masından ve dil bilgisi konusundaki bilgi eksikliğinden kaynaklandığını gös-
termektedir. Buna ilişkin bulgular, özellikle anlamsal anlatım bozukluklarına 
yol açan hataların, çevirmenlerin kaynak dildeki anlamı Türkçeye tam olarak 
aktarmada sıkıntı yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Bu sıkıntının aşılmasında, 
çevirmenlerin bilgi donanımını geliştirmeleri, kelime dağarcığını zenginleş-
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tirmeleri ve kültür altyapılarını sağlamlaştırarak olumsuzlukları asgari düzeye 
indirgemeleri en temel çözüm yoludur.

İzlenen programlardaki çeviri hatalarının kayda değer bir kısmının da ses 
ve şekil yapıları, aynı kökten türetilen anlam ve kavram yakınlığı bakımından 
çağrışım ilişkisi olan kelimelerin karıştırılarak birbirinin yerine kullanılma-
sından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Çeviride dil içi hatalar bağlamında, 
kelimeler arasındaki çağrışım ilişkisinin etkisinin, hatalara yol açan sebepler 
ve hata sınıflandırması araştırmaları çerçevesinde literatürde pek dile getiril-
meyen bir olgu olduğu söylenebilir. Çeviri hatalarıyla ilgili buna benzer bir 
kategori, Amerikan Çevirmenler Derneğinin yaptığı sınıflandırmada, Fransız-
cada “faux amis” diye ifade edilen “yalancı eş değerler” veya “sözde eş de-
ğerler” biçiminde yer almaktadır. Çağrışım ilişkisi bakımından yalancı eş de-
ğer kavramı, dil biliminde “farklı dillerdeki yazım veya söyleyiş bakımından 
aynı veya çok benzer olmasına rağmen anlamları farklı olan kelimeler” için 
kullanılmaktadır. Derneğin değerlendirmesinde, sadece “şekil bakımından” 
benzerlik gösteren kelimelerin karıştırılması olarak tanımlanan yalancı eş 
değerler, “diller arası” kapsamda ele alınmaktadır. Bu çalışma kapsamındaki 
tespit edilen hatalar ise “dil içi” bağlamda olup çağrışım ilişkisi sadece “şekil” 
ile sınırlı değildir. Aynı kökten türeme, ses veya anlam ve kavram yakınlığı 
gibi özellikler de çağrışım ilişkisi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışma 
bu yönüyle, gelecekteki dil bilimi araştırmaları çerçevesinde bu konuda daha 
fazla araştırma yapılması konusunda ışık tutmaktadır.

Araştırmada elde edilen bulgular, çevirmenlerin ses ve şekil yapıları, 
aynı kökten türetilen anlam ve kavram yakınlığı bakımından çağrışım ilişkisi 
taşıyan kelimeler konusunda çok iyi bilgi sahibi olmadığı sonucunu ortaya 
çıkarmaktadır. Bu tür hataların ekrana yansımadan önlenebilmesi için çeviri 
metinlerinin ana dile her yönüyle mükemmelen hâkim, deneyimli redaktörle-
rin incelemesinden geçirilmesi bir çözüm yolu olabilir. 

Çalışmada elde edilen bulguların analizi, hatalı çevirilerin kayda değer 
sebeplerinden birinin de motamot çeviri olduğunu göstermektedir. Bu tür ha-
talar, çevirmenlerin, çeviri olgusunun sadece bir dil değil, aynı zamanda bir 
kültür aktarımı olduğu gerçeğini dikkate almadan, kelimeleri bire bir tercüme 
etme yoluna gitmesinden kaynaklanmaktadır. Oysa çevirmenlerin asli amacı, 
hedef kitleye odaklanarak kaynak metindeki iletinin doğru ve anlaşılır biçim-
de sunulmasını sağlamaya çalışmak olmalıdır. Bu doğrultuda, çevirinin aynı 
zamanda bir kültür sunumu olduğu gözden uzak tutulmadan, motamot çeviri 
yerine hedef kitlenin daha rahat anlaması için kültürel uyarlama yoluna gi-
dilmelidir. Böylece hem çeviride mükemmel eş değerlik sağlanmış hem de 
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başarılı bir çevirinin ayırıcı özelliği kabul edilen kaynak metne sadık kalma 
ilkesinden uzaklaşılmamış olacaktır.

Yüzdelik oranı küçük olmakla birlikte, programlardaki hataların bir bö-
lümü de seslendirme metni ile programların görsel ve teknik boyutu bir ara-
da değerlendirilmek suretiyle tespit edilmiştir. Bu gruptaki hataları, program 
yapım sürecinin -çeviri, seslendirme, kurgu- değişik aşamalardan geçmesi 
yüzünden gözden kaçma, dikkatsizlik ve özensizlik gibi gerekçelerle açıkla-
mak mümkündür. Bu durumun, belirtilen program yapım aşamalarının uygu-
lamada birbirinden bağımsız çalışıyor olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 
Bu nedenle, çeviri olsun veya olmasın, program metnindeki gözden kaçan 
bir hatanın, seslendirme veya kurgu aşamasında tespit edilse bile düzeltilmesi 
mümkün olmayabilmektedir. Çünkü seslendirme veya kurguda görevli tek-
nik personelin böyle bir inisiyatifi bulunmamaktadır. Program kurgulanırken 
yetkin bir seslendirme sanatçısı veya yapımda görevli deneyimli bir teknik 
eleman, herhangi bir çeviri hatasını tespit etme imkânı bulabilir. Bu durumda, 
söz konusu kişilere yerinde ve doğru müdahaleyle çeviri hatalarını düzeltme 
yetkisi tanınabilir. Böylece program yapım sürecinin son aşamasına varmadan 
hatanın önüne geçilmiş ve en azından programın yanlış hâliyle kurgulana-
rak yayına verilmesi engellenmiş olacaktır. Bu doğrultuda gerek seslendirme 
gerek kurgu olsun program yapım aşamalarının herhangi birinde -özellikle 
konumuz itibarıyla çeviri metninde- tespit edilen herhangi bir hatayı düzeltme 
imkânı verecek çarelerin bulunması gerekir. Soruna çözüm önerisi olarak, ses-
lendirme ve kurgu sürecindeki teknik personele hatayı tespit etmeleri hâlinde 
düzeltme inisiyatifinin verilmesi düşünülebilir. Bu yöntem hataların azaltıl-
masında etkili olabilir.

Programlarda, tercüme metnindeki ifadelerin görüntü ile senkron oluş-
turmadığı başka bir deyişle ekrandaki görüntü ile seslendirme metni arasında 
çelişki bulunan çeviri hataları da tespit edilmiştir.  Bu bakımdan, özellikle 
televizyon program metinleri tercüme edilirken, görsel boyutunun da gözden 
uzak tutulmaması önem taşımaktadır. 

Çeviri sorunlarının bir bölümü de programlarda geçen ölçü birimleri ko-
nusunda yaşanmaktadır. Ölçü birimleriyle ilgili çeviri hatalarının temel sebe-
bi, başta bilgi eksikliği olmak üzere dikkatsizlik ve özensizlik olarak açıkla-
nabilir. Araştırma bulguları, özellikle kaynak dildeki farklı kültürlere ait ölçü 
birimleri konusunda çevirmenlerin sorun yaşadığını ortaya koymaktadır. Bu 
nedenle farklı kültürlerin ölçü değerleri konusunda çevirmenlerin kendilerini 
geliştirmeleri ihtiyacı bulunduğu söylenebilir.

Ölçü birimleri ile ilgili altı çizilmesi gereken bir başka nokta da kültürel 
uyarlama ile ilgilidir. Metinler tercüme edilirken, program içeriğinde yer alan 
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ölçü birimleriyle ilgili değerlerin, ülkemizde kullanılan birimlere uyarlanması 
gerektiği savunulabilir. Türk kültürüne uzak olan galon, yarda, feet vb. yaban-
cı ölçü birimlerinin, genel izleyici kitlesi ölçeğinde kolayca anlaşılabilen bir 
algı sağlamasını beklemek mantıklı olmaz. Bu nedenle, programlarda yer alan 
yabancı ölçü birimleriyle ilgili değerlerin Türk kültürüne uyarlanması, Türk 
seyircilerde daha anlaşılır ve bildik bir ölçü algısı oluşmasını sağlayacaktır. 

Elde edilen bulgular, çok az da olsa programlarda hayatın ve bilimin ger-
çeklerine aykırı ifadelere rastlandığını göstermektedir. Çalışmada ilgili başlık 
altında örnekleriyle ele alınan bu istisnai durumların bir kısmının çeviriden 
kaynaklandığı gözlenmiştir. Ancak bazı bulgular, bilime veya gerçeğe aykı-
rı ifadelerin programın özgün metninde de yer alabildiğini göstermiştir. Bu 
bakımdan, buna benzer bilgi ve yargıların, çeviri sırasında sorgulanabilmesi 
ve doğru şeklinin araştırılarak düzeltilmesi de çeviri işleminin amaca yöne-
lik bir kültürel faaliyet oluşunun gereğidir. Bu doğrultuda, programın özgün 
metninde yer alan bilime veya gerçeğe aykırı bir ifadenin sorgulanarak doğru 
şeklinin araştırılması sorumluluğunun çevirmenlere düştüğü söylenebilir.  

Televizyon programları ve filmlerin görsel-işitsel bir sanat eseri oluşu 
sebebiyle, bir noktayı özellikle vurgulamakta yarar vardır. Dil bilgisi açısın-
dan doğru olsa bile sıradan bir çeviri ile sanatsal değer taşıyan çeviri arasında 
büyük fark olacağı açıktır. Bir çevirinin sanatsal değer taşıyabilmesi için dil 
bilimsel açıdan doğru olması yetmeyebilir; aktarımdaki ifadelere sanatsal bir 
içerik kazandırılması gerekebilir. Buradan, bir sanat eseri olan film ve prog-
ram metnini çeviren kişinin hem iki dilin yapısına hem iki kültüre hem de 
görsel sanatların ilkelerine hâkim olması, çeviri etkinliğini gerçekleştirirken 
kendini program metni yazarı, film yönetmeni veya seyircinin yerine koya-
rak hareket edebilmesi gerektiği sonucu çıkarılabilir. Onun için program ve 
filmlerin çeviri metinleri olabildiğince hatasız ve kusurdan arınmış olmalı; bu 
alandaki eksiklikler çevirmenlerin bilgi donanımıyla oluşturacağı altyapı ile 
asgariye indirilmelidir. Aksi takdirde, kaynak metindeki sanatsal öz ile estetik 
inceliklerin hedef kitlede aynı etkiyi göstermesi mümkün olmaz. 

Son olarak, vurgulanması gereken önemli bir nokta da şudur: Program-
lardaki fahiş tercüme hataları, seyircilerin içinde hata bulunan programları 
ve bununla bağlantılı olarak programı yayımlayan kanalın yayın kalitesini, 
saygınlığını ve seyirciye saygı konusundaki yaklaşımını sorgulamasına zemin 
hazırlayacaktır. Televizyon kanallarının kıyasıya reyting mücadelesi verdiği 
günümüzde, bu kritik noktanın yayıncı kuruluşların yetkilileri tarafından he-
saba katılmasında yarar vardır.
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B. ÖNERİLER
Çalışmada elde edilen bulgular, izlenen programlardaki çeviri hatalarının kay-

da değer bir kısmının çağrışım ilişkisi içinde bulunan kelimelerin karıştırılmasından 
kaynaklandığını göstermiştir. Bu nedenle, çevirmenlerin ses ve şekil yapıları, aynı 
kökten türetilen anlam ve kavram yakınlığı bakımından çağrışım ilişkisi taşıyan ke-
limeler konusunda çok iyi bilgi sahibi olmaları, hatasız bir çeviri için olmazsa ol-
maz bir özellik sayılır. Bunun için çevirmenlerin, çağrışım ilişkisi bulunan kelimeler 
konusunda hem bilgi eksikliğini gidermek hem de kelime dağarcığını tazelemek 
amacıyla kişisel yenilenme programı oluşturmalarında yarar vardır. 

Bu konuyla bağlantılı olarak, çeviride kelimeler arasındaki çağrışım ilişkisinin 
dil içi hatalara etkisi, gelecekteki hata analizi yaklaşımı çerçevesinde yapılacak karşı-
laştırmalı dil bilimi araştırmaları için yeni bir araştırma alanı olarak değerlendirilebilir.

Bulgulara göre, programlarda çeviri hatalarına, özellikle hukuk ve teknik ter-
minoloji gibi spesifik alanlarda, Türkçe deyimler konusunda kayda değer şekilde sık 
rastlandığı görülmüştür. Bu bakımdan, bu tür çeviri metinlerinin teknik uzmanlar 
tarafından gözden geçirilmesi, hataların önlenmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Araştırmada elde edilen bulgular, çevirmenlerin, program metinlerinde 
fahiş hata denebilecek şekilde, kaynak dildeki anlamın tam zıddı çeviri ör-
neklerine bile yer verebildiğini ortaya koymaktadır. Bu noktanın, dil bilimi 
araştırmaları çerçevesinde incelenmeye değer bir araştırma konusu olabilece-
ği değerlendirilmektedir. Bundan hareketle, çeviri hatalarının sebepleri bağla-
mında “çeviri etkinliğinde tutum” içerikli nitel araştırmalar yapılabilir. 

Çeviri hatalarının bir kısmı, tercüme metnindeki ifadelerin görüntü ile 
çelişki oluşturması şeklinde ortaya çıktığı için, özellikle televizyon progra-
mı metinleri tercüme edilirken, görsel boyutun da gözden uzak tutulmaması 
önemlidir. Çok kodlu bir kombinasyon olarak farklı yapım aşamalarının ürü-
nü olan TV programları ve filmlerin metin-seslendirme-kurgu sürecinin daha 
etkili bir koordinasyon çerçevesinde yönetilmesi, bu hataların en aza indiril-
mesine ve sıfır kusur odaklı yapımların üretimine imkân sağlayabilir.

Program metinlerinin çeviri aşamasından sonraki yapım sürecinde gö-
revli personele, sınırlı da olsa hataları düzeltme yetkisi tanınabilir. Böylece 
yapım sürecinin son aşamasında da olsa hatanın önüne geçilmiş ve programın 
hatalı hâliyle yayımlanması engellenmiş olur. 

Tercüme yapılırken program metinlerinin içeriğinde bulunan ölçü birim-
leriyle ilgili değerlerin ülkemizde kullanılan birimlere uyarlanması da yararlı 
olacaktır. Bu uygulama, Türk seyirciler için yabancı birimlerle belirtilen ölçü-
lerin algılanması konusunda daha bildik bir çağrışım oluşturulmasına zemin 
hazırlayabilir.
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Killer Kids (Belgesel-Drama), Lifetime, (13.12.2018).
Kimseyi Geride Bırakma (Belgesel-Drama), National Geographic, (7.8.2018).
Kimseyi Geride Bırakma (Belgesel-Drama), National Geographic, (9.8.2018).
Kimseyi Geride Bırakma (Belgesel-Drama), National Geographic, (13.8.2018).
Kolombiya Havaalanı (Belgesel), National Geographic, (15.1.2018).
Kolombiya Havaalanı (Belgesel), National Geographic, (21.6.2018).
Kolombiya Havaalanı (Belgesel), National Geographic, (26.6.2018).
Kolombiya Havaalanı (Belgesel), National Geographic, (27.6.2018).
Kolombiya Havaalanı (Belgesel), National Geographic, (3.7.2018).
Kolombiya Havaalanı (Belgesel), National Geographic, (5.7.2018).
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Kolombiya Havaalanı (Belgesel), National Geographic, (6.7.2018).
Kolombiya Havaalanı (Belgesel), National Geographic, (12.7.2018). 
Komplo (Belgesel), Viasat History, (28.7.2019).
Köpekbalığı Saldırıları (Belgesel), Animal Planet, (4.11.2018).
Köpeklerin Bilinmeyen Hikâyesi (Belgesel), TLC, (16.2.2019).
Kötülük Peşinde (Belgesel-Drama), TLC, (26.2.2019).
Kötülük Peşinde (Belgesel-Drama), TLC, (27.2.2019).
Kötülük Peşinde (Belgesel-Drama), TLC, (28.2.2019).
Kritik Görev: Zürafalar (Belgesel), Nat Geo Wild, (21.6.2018).
Kusursuz Cinayet (Belgesel-Drama), IDx, (29.9.2017).
Kusursuz Cinayet (Belgesel-Drama), IDx, (30.9.2017).
Kusursuz Cinayet (Belgesel-Drama), IDx, (5.10.2017).
Kusursuz Cinayet (Belgesel-Drama), TLC, (16.9.2018).
Kusursuz Cinayet (Belgesel-Drama), TLC, (25.9.2018).
Kusursuz Cinayet (Belgesel-Drama), TLC, (27.11.2018).
Kusursuz Cinayet (Belgesel-Drama), TLC (14.1.2019).
Kusursuz Cinayet (Belgesel-Drama), TLC, (11.2.2019).
Kusursuz Cinayet (Belgesel-Drama), TLC, (4.3.2019). 
Kusursuz Cinayet, (Belgesel-Drama), IDhd, (2.10.2020).
Kuzey Amerika (Belgesel), Animal Planet, (10.2.2018).
Kuzey Kore Gerçeği (Belgesel), National Geographic, (9.4.2018).
Lanetli Şehirler (Belgesel-Drama), IDx, (7.10.2017).
Leopar Kayaları (Belgesel), Nat Geo Wild, (19.1.2019).
Long Island Medyumu (Belgesel), TLC, (9.8.2018).
Magazin (Belgesel), IDx, (9.10.2017).
Magazin (Belgesel), IDx, (10.10.2017).
Makul Şüphe (Belgesel-Drama), IDhd, (1.6.2019).
Mansfield’da Cinayet (Belgesel-Drama), IDhd, (23.5.2019).
Maskesiz (Belgesel-Drama), IDhd, (27.4.2019).
Maternal Instict (TV Filmi), Lifetime, (23.2.2019).
Mezar Sırları (Belgesel-Drama), IDhd, (26.4.2019).
Mezarlık Sırları (Belgesel-Drama), IDx, (16.9.2017). 
Mezarlık Sırları (Belgesel-Drama), IDx, (22.9.2017).
Mezarlık Sırları (Belgesel-Drama), IDx, (29.9.2017).
Mezarlık Sırları (Belgesel-Drama), IDx, (6.10.2017).
Mezarlık Sırları (Belgesel-Drama), TLC, (5.3.2019).
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Mezarlık Sırları (Belgesel-Drama), TLC, (14.3.2019).
Mezarlık Sırları (Belgesel-Drama), TLC, (18.3.2019).
Mezarlık Sırları (Belgesel-Drama), TLC, (21.3.2019).
Mezarlık Sırları (Belgesel-Drama), IDhd, (8.12.2019).
Moda Aşkına (Belgesel), National Geographic, (31.8.2018).
Mühendislik Harikalarına Veda (Belgesel), Discovery Channel, (12.5.2019).
Mükemmel Şüpheli (Belgesel-Drama), TLC, (18.3.2019).
Nasıl Olur (Belgesel), Discovery Channel, (26.9.2017).
Nasıl Yapılır (Belgesel), Discovery Channel, (2.12.2018). 
Nasıl Yapılır (Belgesel), Discovery Channel, (30.6.2019). 
Nasıl Yapılmış (Belgesel), Discovery Channel, (17.8.2017).
Nasıl Yapılmış (Belgesel), Discovery Channel, (19.2.2018).
Nasıl Yapılmış (Belgesel), Discovery Channel, (6.6.2018).
Nasıl Yapılmış (Belgesel), Discovery Channel, (4.9.2018).
Nasıl Yapılmış (Belgesel), Discovery Channel, (24.12.2018).
National Instict (TV Filmi), Lifetime, (23.2.2019).
Nazilerin Karanlık Dünyası (Belgesel), National Geographic, (18.9.2018).
Nazilerin Karanlık Dünyası (Belgesel), National Geographic, (18.2.2019).
Nazilerin Karanlık Dünyası (Belgesel), National Geographic, (22.2.2019).
Nazilerin Mega Yapıları (Belgesel), National Geographic, (29.11.2019).
North Woods Kanunları (Belgesel), Animal Planet, (8.7.2018).
Otoyol Cehennemi (Belgesel), National Geographic, (18.6.2018).
Otoyol Cehennemi (Belgesel), National Geographic, (2.7.2018).
Otoyol Cehennemi (Belgesel), National Geographic, (9.7.2018).
Otoyol Cehennemi (Belgesel), National Geographic, (31.7.2018).
Otoyol Cehennemi (Belgesel), National Geographic, (6.9.2018).
Outback Nation (Belgesel), Lifetime, (15.9.2018).
Outback Nation (Belgesel), Lifetime, (26.1.2019).
Öldüren Karşılaşmalar (Belgesel-Drama), IDx, (7.10.2017). 
Öldürme Zamanı (Belgesel-Drama), IDhd, (5.9.2019).
Ölüm Bizi Ayırana Dek (Belgesel-Drama), IDhd, (10.11.2019).
Ölüm Bizi Ayırana Dek (Belgesel-Drama), IDhd, (22.11.2019).
Ölümcül Av (Belgesel), Discovery Channel, (1.7.2018).
Ölümcül Gizemler (Belgesel-Drama), IDhd, (7.7.2019).
Ölümcül Hatırlayış (Belgesel-Drama), IDhd, (1.5.2019).
Ölümcül Karşılaşmalar (Belgesel-Drama), IDx, (30.9.2017).
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Ölümcül Kıyılar (Belgesel), Nat Geo Wild, (27.11.2017).
Ölümden Dönenler (Belgesel-Drama), Animal Planet, (29.7.2018).
Ölümden Dönenler (Belgesel-Drama), Animal Planet, (22.9.2018).
Ölümden Dönenler (Belgesel-Drama), Animal Planet, (25.9.2018).
Pandora’nın Kutusu (Belgesel-Drama), IDhd, (12.1.2020).
Pawn Stars (Belgesel), Lifetime, (3.2.2018).
Pawn Stars (Belgesel), Lifetime, (16.2.2019).
Pawn Stars (Belgesel), Lifetime, (29.3.2019).
People Dergisi Araştırıyor: Jonestone Katliamı (Belgesel-Drama), TLC, 

(29.10.2018).
People Dergisi Araştırıyor: Moda Cinayetleri (Belgesel-Drama), TLC, 

(22.10.2018).
Perde Arkası (Belgesel), Nat Geo People, (3.11.2019).
Peru Havaalanı (Belgesel), National Geographic, (25.6.2018).
Polis Kamerası (Belgesel-Drama), IDhd, (31.5.2020).
Rehine Tutulmak (Belgesel-Drama), TLC, (13.4.2018). 
Ripley ile İster İnan İster İnanma (Belgesel), Discovery Channel, (7.11.2019).
Rüya Gibi Evler (Belgesel), TLC, (6.11.2018). 
Rüya Gibi Evler (Belgesel), TLC, (9.1.2020).
Saklanacak Yer Yok (Belgesel-Drama), IDx, (29.9.2017).
Saldırı Sonrası (Belgesel), Animal Planet, (24.9.2018). 
Sarsılan Güven (Belgesel-Drama), IDhd, (27.11.2019). 
Sarsılan Güven (Belgesel-Drama), IDhd, (11.12.2019).
Scott Peterson-Kayıp Hamile Kadın (Belgesel-Drama), IDhd, (30.5.2019).
Senin İçin Öldürürüm (Belgesel-Drama), IDx, (13.9.2017).
Senin İçin Öldürürüm (Belgesel-Drama), IDhd, (1.12.2019).
Sheffield Real Estate (Belgesel), Lifetime, (26.1.2019). 
Sıkı Dönüşüm (Belgesel), TLC, (6.4.2018).
Sırlarla Evli (Belgesel-Drama), IDhd, (26.4.2019). 
Sırlarla Evli (Belgesel-Drama), TLC, (12.10.2019).
Son Şans Kliniği (Belgesel), TLC, (11.4.2019).
Sosyete Sırları (Belgesel-Drama), IDx, (2.10.2017).
Sosyete Sırları (Belgesel-Drama), IDx, (5.10.2017).
Sosyete Sırları (Belgesel-Drama), IDx, (6.10.2017). 
Suçun Sonu (Belgesel-Drama), TLC, (24.1.2020).
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Belgesel-Drama), IDx, (1.10.2017).
Şeytanın Evi (Belgesel-Drama), IDhd, (2.6.2019).
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Şeytanın Evi (Belgesel-Drama), IDhd, (11.11.2019).
Şeytanın Evi (Belgesel-Drama), IDhd, (25.11.2019).
Şeytani Kız Kardeşler (Belgesel-Drama), TLC, (24.12.2018).
Şeytani Kız Kardeşler (Belgesel-Drama), IDhd, (5.11.2019).
Şeytani Üvey Anneler (Belgesel-Drama), TLC, (14.1.2019).
Şeytani Üvey Anneler (Belgesel-Drama), TLC, (4.2.2019).
Şeytani Üvey Anneler (Belgesel-Drama), TLC, (4.3.2019).
Şeytani Üvey Anneler (Belgesel-Drama), TLC, (11.3.2019).
Şeytani Üvey Anneler (Belgesel-Drama), TLC, (18.3.2019).
Şeytani Üvey Anneler (Belgesel-Drama), TLC, (25.3.2019).
Şipşak İhanet (Belgesel-Drama), TLC, (28.10.2018). 
Şüphe (Belgesel-Drama), IDhd, (9.7.2019).
Şüphenin Gölgesi (Belgesel-Drama), IDhd, (25.9.2019).
Takıntı (Belgesel-Drama), IDhd, (8.2.2020).
Tam Paçayı Kurtarıyordum ki (Belgesel-Drama), IDx, (2.10.2017).
Tam Paçayı Kurtarıyordum ki (Belgesel-Drama), IDx, (5.10.2017).
Tam Paçayı Kurtarıyordum ki (Belgesel-Drama), IDx, (6.10.2017).
Tam Paçayı Kurtarıyordum ki (Belgesel-Drama), IDx, (8.10.2017).
Tam Paçayı Kurtarıyordum ki (Belgesel-Drama), IDx, (9.10.2017).
Tam Paçayı Kurtarıyordum ki (Belgesel-Drama), IDx, (13.10.2017).
Tam Paçayı Kurtarıyordum ki (Belgesel-Drama), TLC, (8.1.2018).
Tam Paçayı Kurtarıyordum ki (Belgesel-Drama), TLC, (9.1.2019).
Tam Paçayı Kurtarıyordum ki (Belgesel-Drama), TLC, (18.1.2019).
Tam Paçayı Kurtarıyordum ki (Belgesel-Drama), TLC, (2.4.2019).
Tam Paçayı Kurtarıyordum ki (Belgesel-Drama), TLC, (3.4.2019).
Tam Paçayı Kurtarıyordum ki (Belgesel-Drama), TLC, (23.4.2019).
Tam Paçayı Kurtarıyordum ki (Belgesel-Drama), TLC, (30.5.2019). 
Tam Paçayı Kurtarıyordum ki (Belgesel-Drama), TLC, (9.1.2020). 
Tam Paçayı Kurtarıyordum ki (Belgesel-drama). IDhd, (23.6.2020).
Tamirat-Tadilat (Belgesel), Discovery Channel, (26.6.2018). 
Tamron Hall ile Cinayet (Belgesel-Drama), IDhd, (24.10.2019).
Tamron Hall ile Cinayet (Belgesel-Drama), IDhd, (21.11.2019).
Tamron Hall ile Cinayet (Belgesel-Drama), IDhd, (1.3.2020).
Tayland Kurtarma Operasyonu (Belgesel), Discovery Channel, (21.7.2018).
The First 48 (Belgesel-Drama), Lifetime, (28.11.2017).
They Took Our Child We Got Her Back (Belgesel-Drama), Lifetime, (28.10.2017).



254 Türkçenin Ekranla İmtihanı

Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (17.8.2017).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (18.8.2017).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (21.8.2017).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (13.9.2017).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (2.10.2017).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (3.10.2017).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (8.10.2017).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (9.10.2017).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (16.10.2017).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (15.1.2018).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (19.1.2018).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (24.1.2018).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (19.2.2018).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (4.6.2018).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (7.6.2018).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (11.6.2018).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (12.6.2018).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (18.6.2018).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (20.6.2018).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (9.8.2018).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic (13.8.2018).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (17.9.2018).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (24.9.2018).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (15.10.2018).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (16.3.2019).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (11.4.2019).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (15.4.2019).
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (26.11.2019). 
Uçak Kazası Raporu (Belgesel), National Geographic, (12.12.2019).
Unplugged Nation (Belgesel), Lifetime, (12.8.2018). 
Unplugged Nation (Belgesel), Lifetime, (7.10.2018).
Unravelled (Belgesel-Drama), IDx, (3.10.2017). 
Unutulmaz Cinayetler (Belgesel-Drama), TLC, (18.9.2018).
Uyumsuzlar Garajı (Belgesel), Discovery Channel, (28.5.2018).
Waterfront House Hunting (Belgesel), Lifetime, (29.6.2018). 
Vahşi Rusya (Belgesel), Nat Geo Wild, (9.6.2018).
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Vanished with Beth Holloway (Belgesel-Drama), Lifetime, (5.12.2017).
Vanished with Beth Holloway (Belgesel-Drama), Lifetime, (11.12.2017).
Verimsiz Topraklar (Belgesel), Nat Geo Wild, (19.1.2019). 
VIII. Henry’nin 6 Kraliçesi (Belgesel), Viasat History, (16.6.2019).
Villalar ve Cinayetler (Belgesel-Drama), IDhd, (1.5.2019).
Villalar ve Cinayetler (Belgesel-Drama), IDhd, (4.5.2019).
Yaban Yakınlaşmalar (Belgesel), Animal Planet, (23.6.2018).
Yabanda Yaşamak (Belgesel), Discovery Channel, (24.6.2019).
Yalanlar Zinciri (Belgesel-Drama),IDhd, (28.9.2019).
Yapım Günlükleri (Belgesel), National Geographic, (30.8.2020).
Yer Yarıldı İçine Girdi (Belgesel-Drama), IDx, (1.10.2017).
Yer Yarıldı İçine Girdi (Belgesel-Drama), IDx, (11.10.2017).
Yiyecek Fabrikası (Belgesel), TLC, (31.10.2018).
Yiyecek Fabrikası (Belgesel), TLC, (23.11.2018).
Yiyecek Fabrikası (Belgesel), TLC, (15.12.2018).
Yiyecek Fabrikası (Belgesel), TLC, (26.1.2019). 
Yolculukla Gelen Ölüm (Belgesel-Drama), IDhd, (28.6.2019).
Yukon Veterineri (Belgesel), Nat Geo People, (21.6.2018).
Zombie House Flipping (Belgesel), Lifetime, (10.11.2017).
Zombie House Flipping (Belgesel), Lifetime, (6.10.2018).
Zombie House Flipping (Belgesel), Lifetime, (11.11.2018).
Zombie House Flipping (Belgesel), Lifetime, (20.1.2019).

4.  FİLMLER
Almendras, Alejandro Fernández (Yön.), Öksüz (Huacho), Jirafa, Arte France 

Cinéma-Charivari Films, (2009).
Aranoa, Fernande Leon de (Yön.), Mükemmel Bir Gün (A Perfect Day), Medi-

apro, Reposado Producciones, (2015).
Bay, Michael (Yön.), Çılgın İkili 2 (Bad Boys II), Simpson/Bruckheimer-Co-

lumbia Pictures, (2003).
Chan, Peter (Yön.), Amerikan Rüyası (American Dream in China), China Film 

Group, China  Film Co., Edko Films, (2013).
Chandrasekhar. Jay. (Yön.), Süper Polisler (Super Troopers), Fox Searchlight 

Pictures, (2001).
Dobkin, David (Yön.), Yargıç (The Judge), Village Roadshow Pictures-Rat-

Pac-Dune Entertainment, (2014).
Erin, Andrew C. (Yön.), Clara’nın Sırrı (Clara’s Deadly Secret), Protocol Enter-

tainment, (2013).
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Ficarra, Glenn-John Requa (Yön.), Çılgın Aptal Aşk (Crazy. Stupid. Love), Ca-
rousel Productions, (2011).

Fickman, Andy (Yön.), Sakar Koruma 2 (Paul Blart: Mall Cop 2), Columbia 
Pictures, (2015).

Hanish, Sean (Yön.), Sıfıra Dönüş (Return to Zero), Cannonball Productions, 
(2014).

Harvey, Grant (Yön.), She Made Them Do It, Front Street Pictures, (2012).
Jeong-Yeol, Choi (Yön.), Sadece Gidiş (One Way Trip), Bori Picture, (2016).
Judge, Mike (Yön.), Ofis Çılgınlığı (Office Space), Twentieth Century Fox, 

(1999).
Layton, Bart (Yön.), Hayat Avcısı, (The Imposter), 24 Seven Productions, (2012).
Lumet, Sidney (Yön.), Serpiko (Serpico), Artists Entertainment Complex, 

(1973).
Martínez-Lázaro, Emilio (Yön.), İspanyol İşi (Ocho Apellidos Vascos), Lazona 

Films-Telecinco Cinema-Kowalski Films, (2014).
Pace, Thomas (Yön.), The Wrong Man, (Film), (2013).
Parise, Vanessa (Yön.), The Simone Biles Story: Courage To Soar, Lifetime, 

(2018).
Perry, Tyler (Yön.), Kül Yutmaz (Nobody’s Fool), Paramount Pictures, (2018).
Reiner. Rob (Yön.), Birkaç İyi Adam (A Few Good Men), Columbia Pictu-

res-Castle Rock Entertainment, (1992).
Romay, Damián (Yön.), Yüzeyin Altında  (Below the Surface), Sunshine Films, 

(2016). 
Schweighöfer, Matthias (Yön.), Dadının Böylesi (The Manny), Erfttal Film, 

(2015).
Soderbergh, Steven (Yön.), Tatlı Bela (Erin Brockovich), Jersey Films-Universal 

Pictures, (2000).
Sullivan, Peter (Yön.), Kidnapped: The Hannah Anderson Story, Hybrid-Lifeti-

me Television, (2015).
Tennant, Andy (Yön.), Aşk Doktoru (Hitch), Overbrook Entertainment, (2005).
Tirard, Laurent (Yön.), Aşkın Gözü Kördür (Up For Love), VVZ Production, 

Gaumont, M6 Films, Scope Pictures, (2016).
Tong, Stanley (Yön.), Kung-fu Yoga (Kung-fu Yoga), Sparkle Roll Media-Shan-

ghai Taihe Pictures-Taihe Entertainment, (2017).
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EKLER
EK-1 KELİMELER

HATALI ÇEVİRİ ÖNERİLEN ÇEVİRİ
1 (kadının) ön kolları (kadının) kolları 
2 tetik (bomba için) pim
3 suç ceza
4 yandaş (hırsız için) suç ortağı
5 herkes (geyikler için) hepiniz
6 kâğıt işleri yazışmalar
7 düşüş bölgesi (uçağın) düştüğü yer
8 minnetkâr minnettar
9 hasarlı (insan için) zarar görmüş, acılı, kederli, üzüntülü
10 mahkûm (savaşta düşman eline 

geçen pilot için)
esir/tutsak

11 suçunu bulmak cezasını bulmak
12 takmak (halı) döşemek
13 izole (yer, mekân) tenha, izbe
14 repertuvar (yemek için) menü 
15 portakal ailesi (turunçgiller için) turunçgiller, narenciye
16 garanti (belge anlamında) garanti belgesi
17 vaiz (dinî konuşma) vaaz
18 Başka şansları yoktu. “çare” veya “seçenek”
19 Yakalanma şansınızı artırır. “ihtimal/olasılık”
20 Şansınız olduğunda… Fırsatınız olduğunda…

Müsait olduğunuzda…
21 İran bandrollü (gemi) İran bandıralı
22 irtifa bildirisi (uçak) irtifa bildirimi
23 bariyer barikat
24 Nakliyatın ağırlığını ölçüyor. Kargo paketinin ağırlığını ölçüyor.
25 Uyuşturucular nakliyatlarda ele 

geçiriliyor.
Uyuşturucular kargo paketlerinde 
ele geçiriliyor.

26 defalarca kez defalarca
27 tane (insan) İnsan için kullanmak uygun değil.
28 52 yolcunun 37 tanesi öldü. 52 yolcunun 37’si öldü.
29 Saatte 400 km hızla rüzgâr… fırtına
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30 En iyi jimnastikçilerin hepsini o 
etti.

En iyi jimnastikçilerin hepsini o  
yetiştirdi.

31 Gemi yuvarlanıyordu. Gemi batıyordu.
32 kaçmak (uçak) düşmek
33 arındırılmak (suç) aklanmak
34 Cinayetin yer aldığı geceyle 

başlayalım.
Cinayetin işlendiği geceyle başla-
yalım.

35 Dedektif Morrissey davaya atandı. Davayı soruşturmak üzere Dedektif 
Morrissey görevlendirildi.

36 Cinayet için dedektif Martin 
atanmış; ben de ona atanmıştım.

Cinayet için dedektif Martin ve ben 
görevlendirilmiştik.

37 Yaşlı kızı ben öldürdüm. Kızı ben öldürdüm. 
Büyük kızı ben öldürdüm.

38 Morris benden yaşlıydı. (iki genç) Morris benden yaşça büyüktü.
39 Bizi bir karaya çıkardılar. Bizi karaya çıkardılar.
40 Gördüğünüz gibi epey canlı. Gördüğünüz gibi canlı.
41 Organik bir hayvana benziyor. Bir hayvana benziyor.
42 Dolu bir yükle gitmek istiyor. Dolu bir kamyonla gitmek istiyor.
43 Ateşli bir saldırı 

gerçekleştiriyordu.
ateşli silahla bir saldırı

44 Bu çok yüksek bir patlamadır. şiddetli
45 Babamla annem tamamen 

boşanmıştı.
Babamla annem boşanmıştı.

46 Daha önce yakalanmış en büyük 
timsah. (ilk kez yakalanan)

Şimdiye kadar yakalanmış en 
büyük timsah.

47 ölüymüş gibi (yatmak) ölü gibi (yatmak)
48 netçe net olarak, net şekilde
49 mümkün mertebede mümkün mertebe
50 anahtar delil önemli delil
51 iyi huy  (yargılanan sanık için, 

sakıncalı durumu olmama)
iyi hâl

52 kayalık (büyük ve sert taş kütlesi) kaya
53 ikame etmek (bir yerde yaşamak) ikamet etmek
54 merhume (ölen Amerikalı kadın) maktul, öldürülen (kadın)
55 Yatağın üzerinde boylu boyunca 

katledilmişti.
Katledilmiş ve yatağın üzerinde 
boylu boyunca yatıyordu.

56 Masa altından ödeme alıyordum. El altından ödeme alıyordum.
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57 Alanı gün ışığına kadar 
çevrelediler.

gün ışıyana kadar

58 mahkeme odası mahkeme salonu
59 Adamlarımın çöpü toplayıp atması 

en azından yarım günü alacak.
en az

60 Bütün aile şüpheci karşıladı. şüpheyle
61 Kıpırtısız yatıyordum. kıpırdamadan, kıpırtısızca, 

kıpırtısız bir şekilde
62 hücre (hapishanede 120 mahkûmun 

bulunduğu bölüm) 
koğuş

63 güverte (ev) veranda
64 taze kazılmış bir mezarlık 

(bir kişilik mezar için)
yeni kazılmış bir mezar

65 Hikâyesini yine değiştirmişti. 
(sanık)

İfadesini yine değiştirmişti. 

66 Senin hikâyen böyle ama aksi 
yönde başka bilgiler de aldık.

anlattıkların/ ifaden 
(polisin sanığa tepkisi)

67 gelip hikâyenizi anlatmak yaşadıklarınızı
68 Bu para tahminen kurbanlarından 

aldığı paraydı.
dolandırdığı kişilerden
(dolandırıcı)

69 Çok büyük sorunlara sahipti. Çok büyük sorunları vardı.
70 Shelia 17 bıçak yarasına sahipti. Shelia’nın vücudunda 17 bıçak 

yarası vardı.
71 Merkez Amerika ülkeleri 

(Central America Countries)
Orta Amerika ülkeleri 

72 gerçek düğün fotoğrafı düğün fotoğrafı
73 otobüsün altına atmak zor duruma sokmak
74 fabrikasyon bir savunma uydurma/sahte bir savunma
75 40 yolcular 40 yolcu
76 metin mesajı mesaj
77 kraliçe boyutundaki yatak çift kişilik yatak
78 buzlanma karşıtı buzlanma önleyici
79 yanlış ağaca havlamak  yanlış kapı çalmak
80 gerçek hayat cinayeti cinayet
81 ölüm araması ölüm ihbarı
82 anomali aksaklık, arıza



260 Türkçenin Ekranla İmtihanı

83 viral olmak genel ağda (internette) hızla 
yayılmak

84 askerî subay subay, askerî görevli, askerî personel, 
ordu mensubu

85 On milyonlarca asker ve masum 
sivil öldürüldü.

Milyonlarca  asker ve masum sivil 
öldürüldü.

86 mevhum (kavram) mefhum
87 teftiş (bavul) kontrol, arama
88 gösteri gösterge
89 vücut (bulunan ölü için) ceset
90 çatı (araba için) tavan 
91 yemek zinciri besin zinciri
92 mahkûm (gerillaların elindeki kişi) esir/tutsak
93 Normandiya çıkartmasına 

katılacak.  (askerî)
çıkarma 

94 tahta odun/yakacak
95 duvar (valiz için) kenar
96 protokol prosedür
97 Kahvaltı almak için… Kahvaltılık almak için…
98 tatilevi yazlık
99 mesken… (yer) meskûn…
100 oda (cezaevi) koğuş
101 ev (hayvan) yuva
102 tutacak kulp 
103 barınak (yetimler için) barınmaevi
104 Uzun süredir ordaydı ve miladını 

doldurmuştu.
Uzun süredir ordaydı ve miadını 
doldurmuştu.

105 Bu tarz hatıratların çok fazla 
sahteleri üretilebiliyor.

“antikaların” (antika beyzbol 
sopası)

106 Sekiz çocuk ve antrenörlerinin 24 
saat beklemekten başka şansları 
yoktu.

Sekiz çocuk ve antrenörlerinin 24 
saat beklemekten başka çareleri/
seçenekleri  yoktu.

107 çıkartma gemisi çıkarma gemisi
108 beden (öldürülen kadın) ceset
109 bilim bilgi
110 mağaza atölye/tamirhane
111 protokol prosedür
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112 vaiz vaaz 
113 milat miat
114 şans çare/seçenek
115 duvar (valiz) kenar
116 çocuk (keçi) yavru
117 Her zürafa doğuştan benzersiz bir 

post desenine sahiptir.
deri desenine 

118 Kürkü hâlâ üzerinde olan bir keçi 
kemiği ilgilerini çekiyor.

derisi

119 Bir deliğe geldiğinde araç ses 
yapıyor.

(yoldaki) çukura

120 Bu olayda bir infazın tüm 
gösterileri vardı.

Bu olayda bir infazın tüm 
göstergeleri vardı.

121 Uçuşun 14 saat sürecek en büyük 
bacağı için hazır.

ayağı

122 Ama bu cezayı atlayacağım, bunu 
biliyorum.

atlatacağım

123 Zor olanın insanları denetmek 
olduğunu biliyorduk.

denetlemek

124 panik olmak paniklemek
125 batın (denize) (emir kipi) dalın (dalmak)
126 sıkıştırmak (adım) sıklaştırmak
127 (her yere) bakınmak bakmak
128 tazelenmek ferahlamak
129 duraksamak duraklamak
130 atlamak (etkisinden kurtulmak) atlatmak
131 elemek (süt) süzmek
132 kaçmak (uçak) düşmek, dalmak
133 canına dokunmak kanına dokunmak
134 düğümlenmek (mide) kramp girmek
135 öldürmek (eti yenen hayvan için) kesmek
136 ekmek dikmek
137 markete koymak piyasaya sürmek
138 soğumak (kızgınlığın geçmesi)) sakinleşmek
139 poşete kapatmak poşetlemek
140 üstünden geçmek gözden geçirmek
141 serbest bırakmak (araç) kurtarmak
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142 Bu ahşaptan bulabilmek için her 
yere bakındık.

baktık

143 İşgal kısa sürede duraksayıp kanlı 
bir yıpratma savaşına dönüştü.

duraklayıp

144 Ama bu sefer yol benim tarafımda 
değildi.

…benden yana değildi.

145 Hava da hiç yanımızda değil. Hava da hiç bizden yana değil.
146 O zaman hepsini ek. (çiçek bitkisi) O zaman hepsini dik.
147 tavuğu öldürmek (yemek için) kesmek 
148 En sevdiği hayvanı öldürmesi 

gerekiyor. (yemek için)
kesmesi

149 Para konusunda oldukça tutucuydu. tutumlu
150 Her biri böcekten muaf ve üremeye 

hazır.
arınmış, arındırılmış

151 kum bankı (sandbank) kumsal
152 mıknatıs cazip, çekici
153 yavaş (çekim) ağır çekim
154 burnu yukarıda burnu havada
155 muaf arınmış,  arındırılmış
156 beş kuruşsuz beş parasız
157 soğuk kalpli taş (katı) kalpli, 

taş (katı) yürekli
158 gizli (insan) gizemli, esrarengiz
159 içine kapalı  içine kapanık
160 kendine güvenli kendinden emin
161 aşikâr (tanıdık biri için)  aşina
162 olumsuz bulgu aleyhinde delil
163 kanla kaplı üstü başı kan içinde
164 Craftlar da ondan mutlu gibi 

görünüyordu.
ondan memnun

165 Babam hiçbir zaman şiddetli bir 
insan olmamıştı.

şiddet taraftarı

166 Steve birdenbire çok hastalandı. Steve birdenbire fenalaştı.
167 Karanlık bizim yararımıza 

olacaktı.
Karanlık bizim lehimize olacaktı.

168 ceset hayvan leşi, hayvan ölüsü
169 işlenen saldırı düzenlenen saldırı
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170 sanığın plakası aracın plakası
171 batının (karnın) batnın
172 vaiz vaaz
173 borç alacak
174 apartman binası bina, apartman
175 yaban boğaları yaban öküzleri
176 suç ceza
177 hayatıyla tehdit etmek öldürmekle tehdit etmek
178 Bu adam yükleniciyi kullanabilir. yükleyiciyi
179 soğumak (insan) sakinleşmek
180 (4 yıl) önce (4 years later) (4 yıl) sonra
181 vâris (miras bırakılan) muris (miras bırakan)
182 kolon köşe yazısı
183 uçuşun kayboluşu uçağın kayboluşu
184 Sayısız defa vurmaya devam 

ediyor.
defalarca/durmaksızın 

185 Yerde kazaya giden kimse yoktu. (Uçak kazası) Yerde ölen kimse 
yoktu.

186 Onun ayak adımlarını duydum. Onun ayak seslerini duydum.
187 Bu hesap 5 dolarlık bir yatırımla 

açılmıştı.
Bu hesap 5 dolar yatırarak 
açılmıştı.

188 Hastanenin başka bir kanadına 
geçti.

bölümüne/servisine/kısmına 

189 Kızımın sahil kıyısından iki 
günden önce dönmeyeceğini 
biliyordum.

Kızımın deniz kıyısından iki 
günden önce dönmeyeceğini 
biliyordum.

190 Kadın bir fahişe öldürülmüştü. Bir fahişe öldürülmüştü.
191 Arabanın ruhsat evrakı vardı. “ruhsat” veya “evrak”
192 Giriş antresi ilk izlenim alanıdır. “antre”/“giriş
193 Bu tamamıyla komple zaman 

kaybı.
Bu tamamıyla zaman kaybı.

194 sürekli her zaman “sürekli” veya “her zaman”
195 nida sesi “nida” veya “ses”
196 hücre odası “hücre” veya “oda”
197 ampulün lamba teli “ampul” veya “lamba”
198 pikap kamyonetle “pikap” veya “kamyonet”
199 vahşi yaban boğaları yaban öküzleri
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200 boşa para israfı para israfı, boşa para harcamak
(para) boşa gitmek 

201 teslimat vermek “teslim etmek” veya “vermek”
202 departmanın tüm kaynaklarının 

tamamı
departmanın tüm kaynakları,  
departmanın kaynaklarının tamamı

203 Çekici bir cazibesi vardı. “Çekiciydi.” veya “Cazibesi vardı.”
204 Hayvanlarını eski usul yöntemlerle 

korumak zorunda.
Hayvanlarını eski usullerle/ 
yöntemlerle korumak zorunda.

205 Her şey eski usul yöntemlerle 
yapılıyor.

Her şey eski  usullerle/ 
yöntemlerle  yapılıyor.

206 İletişimi sağlayacak bir 
komünikasyon sistemi takılır.

İletişimi sağlayacak bir sistem 
takılır. Bir komünikasyon sistemi 
takılır.

207 Brenna’nın tanıkları ve şahitleri 
vardı. 

Brenna’nın tanıkları/şahitleri vardı. 

208 Etraftaki komşularıyla tek tek 
konuştuk.

(“Etraftaki” gereksiz.)
Komşularıyla tek tek konuştuk.

209 savaş hastanesi askerî hastane, sahra hastanesi
210 yaban boğaları yaban öküzleri
211 Onu koskoca bir balya samanının 

arasına atarız.
saman balyası

212 Kendisine herhangi bir yardım 
talebinde bulundunuz mu? 
(kazazede)

yardım teklifi 

213 hapishane cezası hapis cezası
214 elektrik ağları elektrik bağlantıları, elektrik tesisatı
215 çalışma aracı iş makinesi
216 araç kemeri emniyet kemeri
217 apartman kompleksi site
218 sırığın sonu sırığın ucu
219 otobüs garı otobüs terminali
220 yemek zinciri besin zinciri
221 gözünün bebeği göz bebeği
222 av zemini avlanma alanı (bölgesi)
223 vurulma şansı vurulma olasılığı
224 deri nubuklar nubuk deriler
225 izoleli zemin yalıtımlı zemin
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226 geniş bir ajanda yoğun bir gündem
227 tahta parke ahşap parke
228 minyatür dalgalar küçük dalgalar
229 elektriksel sorun elektrik arızası
230 ahşap yerler ahşap zemin
231 macerasever (insan) maceraperest (insan)
232 derin don şiddetli don
233 büyük adam iri yapılı adam, iri kıyım adam,

iri yarı adam
234 20 bin insandan fazlası 20 binden fazla insan
235 geri sekme (tüfek) geri tepme
236 taze gerginlik yeni gerginlik
237 soğumaya bırakmak sürüncemede bırakmak
238 yere çarpılmak (uçak) yere çakılmak
239 gözaltına girmek gözaltına alınmak
240 Kasabalılar iki görüşe ayrılmıştı. …ikiye ayrılmıştı.
241 arkasına düşmek gerisinde kalmak
242 doldurup taşırdı dolup taştı
243 içtiği su ayrı gitmemek yediği içtiği ayrı gitmemek
244 şansı bozulmak şansı dönmek
245 çıkmaz sokağa girmek çıkmaza girmek
246 Şansları yerindeydi. Şansları yaver gidiyordu.
247 hava almak nefes almak
248 hayatına kıymak canına kıymak
249 aklı yerinden oynamak aklı başından gitmek
250 son damla bardağı taşıran son damla
251 irrite etmek tedirgin etmek
252 yola sokmak yola koymak
253 kesilmeye götürülen bir kuzu gibi kurbanlık koyun gibi
254 kulaklarını dört açmak gözünü dört açmak
255 kemiklerime kadar iliklerime kadar
256 Bir çocuğum daha olmasını dört 

gözle bakıyordum.
dört gözle beklemek

257 Dedektiflerin ağzı açıkta kalmıştı. ağzı açık kalmak
258 Büyük kelime kullandı. büyük laf etmek, büyük söz 

söylemek
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259 Gözlerine duvar çekilmiş de olsa, 
davaya sadık kalmalısın.

gözlerine perde çekilmek

260 İşler ne kadar kötü olsa da yola 
sokabileceğine inanıyordu.

işini yoluna koymak

261 üniversitedeki geleceği ipin 
ucundayken

üniversitedeki geleceği pamuk 
ipliğine bağlıyken

262 iki sene sonra (two years earlier) iki sene önce
263 Bay Cips kilit altındayken sokaklar 

daha güvenli. (hapis için)
demir parmaklıklar ardında

264 kendini alıkoyamamak kendini alamamak
265 canına dokunmak kanına dokunmak
266 didik didik araştırmak didik didik aramak
267 didik didik bakmak didik didik aramak
268 delik deşik yapmak delik deşik etmek
269 Sırtına sapladığı son bir bıçaktı. Ona vurduğu (indirdiği) son 

darbeydi.
270 Samanda iğne aramak gibiydi. samanlıkta iğne aramak
271 (Burası) vahşi doğayı sevenler için 

bulunmaz bir Hint kumaşı.
“Eşsiz bir yer” demek istiyor. 
(Burası) vahşi doğayı sevenler için 
harika/bulunmaz bir yer.

272 İşte o zaman bana dank etti.  İşte o zaman kafama dank etti.
273 Ne olduğunu anlamıştık, o zaman 

dank etmişti.
…o zaman kafamıza dank etmişti.

274 İçtiğimiz su ayrı gitmezdi. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi.
275 Duyduğumda dizlerim çözülmüş, 

oraya yığılıp kalmıştım.
dizlerinin bağı çözülmek

276 Parker bölgesi 187 numaradayız. (187: Polis cinayet kodu) 
Parker bölgesinde bir cinayet vakası.

277 Yardımcı Eyalet Savcısı Eyalet Savcı Yardımcısı
278 adli tabip elemanları adli tıp elemanları, 

adli tıp yetkilileri
279 okul öğretmeni öğretmen
280 Eyalet Yardımcı Savcısı Eyalet Savcı Yardımcısı
281 proje menejeri proje müdürü/proje yürütücüsü
282 kayınbirader (brother-in-law)  

(kız kardeşin eşi için)
enişte
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283 baldızım (sister-in-law)  
(Kadın söylüyor.)

(Kadınların baldızı olmaz.)

EK-2   TERİMLER

HATALI ÇEVİRİ ÖNERİLEN ÇEVİRİ
1 tonozlu tavan tonoz
2 paslanmaz çelikten vidalar cıvata (görüntüde cıvata var)
3 vanacılık tesisatçılık
4 kapı (mutfak dolabı) kapak
5 anahtarın kopyası yedek anahtar
6 kalas tahta
7 tahta kereste
8 televizyon kamyonları canlı yayın araçları, 

canlı yayın arabaları
9 yüksek fiberli (gıda) lif oranı (miktarı) yüksek, yüksek 

lifli
10 kraliçe boyutunda (yatak) çift kişilik
11 altı kenarlı bir altıgen altıgen
12 Hava desteği yüksek hızlı jetlerle 

yapılır.
Hava desteği jetlerle yapılır. 
(Jet zaten hızı çok olan uçaktır.)

13 Pervane kanadı yorulma nedeniyle 
kırılıp kopmuştu.

metal yorulması, 
metal yorgunluğu

14 Polis iş yerinin güvenlik 
kayıtlarını aldı.

güvenlik kamerası görüntülerini

15 boya kılavuzu kartela
16 tutma kısmı bıçak sapı
17 saçma mermi/fişek
18 tanker (yakıt deposu) yakıt tankı
19 kamara kamera
20 apartman kompleksi site
21 Ağımı bir şey çekiyordu. 

(Olta ile balık tuttuğu görülüyor.)
Oltamı… 
Misinamı…

22 somun (araba tekeri) bijon
23 ikiz motorlu (uçak) çift motorlu 
24 gedik (hesap) açık



268 Türkçenin Ekranla İmtihanı

25 lisans (av için) av tezkeresi, avlanma ruhsatı
26 kokpitteki kamera polis aracındaki kamera
27 Üzerine 14 roket ekleyebilirsiniz. “monte etmek” veya “takmak
28 adli tıp antropologları adli tıp uzmanları
29 Bugünkü günlük girdini bana okur 

musun?
Günlüğüne ne yazdığını söyler misin?

30 İdam cezası tedavülden kalktı. İdam cezası kalktı.
31 Arabanın içinde envanter araması 

yaptılar.
Arabayı didik didik aradılar.
Arabada ayrıntılı arama yaptılar.

32 Uçuşun bu kısmında neden böyle 
bir anomali yaşanmıştı.

aksaklık / arıza

33 Bütün gece anime izleyip uykusuz 
kalmasın.

çizgi film

34 şüphelileri 5 ay gözaltında tutan 
dedektifler

(5 ay gözaltı olmaz) 5 ay tutuklu 
kalan şüpheliler

35 Scott Roeder için tutuklama emri 
çıkarıldı. (aranan bir suçlu)

yakalama emri/kararı

36 Şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu 
tutuklu olmasına karar verildi.

ömür boyu hapis
(Tutukluluk geçicidir.) 

37 Zengin vâris, yatağında 
öldürülmüştü.

miras bırakan/muris

38 Tutuklama emriniz var. (sanığa) Hakkınızda tutuklama emri/kararı 
var.

39 ağırlaştırılmış hırsızlık hırsızlık 
40 ağırlaştırılmış soygun soygun
41 dokunmazlık dokunulmazlık
42 ömür boyu tutuklu ömür boyu hapis
43 ceza mahkeme kararı
44 hikâye (sorgudaki sanığın sözleri) ifade
45 mahkeme sayfası dava dosyası
46 cezai ihmal görevi ihmal
47 sürücü ehliyeti ehliyet, sürücü belgesi
48 Yasa tasarısına göre, Kolombiya’ya 

girmesine izin verilmedi.
yasa/kanun

49 adli yanlış yargılama hatası
50 suçlu transfer anlaşması suçluların iadesi anlaşması, 

suçlu değişimi anlaşması
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51 hapishane cezası hapis cezası
52 kasıtsız cinayet taksirle adam öldürme
53 mahkeme üyeleri (ABD) jüri üyeleri
54 mahkeme sayfası dava dosyası
55 Yeniden bir mahkeme 

düzenlenmesini istiyordu.
Davanın yeniden görülmesini/
Yeniden bir yargılama istiyordu.

56 mahkeme süreci dava/yargılama süreci
57 adli kaydı “sabıka kaydı” veya “adli sicil kaydı”
58 yüzde yüz olarak ortak kararla oy birliği ile
59 Ceza okunduğu zaman ağlamaya 

başladım.
karar, hüküm

60 tutkal (ailenin tutkalı) ailenin birleştiricisi, 
aileyi bir araya getiren (kişi) 

61 gözetimli tahliye (kararı) denetimli serbestlik
62 zorunlu hayat boyu hapis cezası müebbet hapis cezası
63 hayat boyu ceza ömür boyu hapis
64 Bu yüzde yüz olarak ortak kararla 

verilmiş bir suçtur. 
ceza

65 beklemedeki tutuklama emirleri gıyabi tutuklama kararları
66 ölüme teşebbüs (suçu) öldürmeye teşebbüs  

adam öldürmeye teşebbüs etmek
67 tutacak kulp 
68 adli doktor(lar) adli tabip
69 pistol tabanca
70 şarapnel parçaları motor parçaları
71 polis birlikleri polis birimleri, polis ekipleri
72 el bombası çekme halkası el bombası pimi
73 su şişesi (askerin kullandığı) matara
74 aydınlatma cephanesi aydınlatma fişeği
75 askerî subay subay, askerî görevli, askerî personel, 

ordu mensubu
76 Donanma Kolordusu Komutanı Donanma Kolordu Komutanı
77 Bahriyeli U-513’ün etrafına 

bombaları bıraktı.
Amerikan savaş uçağı, 
Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı 
bir savaş uçağı

78 mermi bomba
79 Kafasında majör travma vardı. büyük bir yara
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80 eklem yerleri (bina) binalardaki birleşim/bağlantı noktaları
81 Üçüncü cüz, 52’nci ayet Al-i İmran Suresi, 52. ayet
82 Arap emirlikleri (ülke ismi) Birleşik Arap Emirlikleri
83 İndian Irmağı, İndian Irmağı eyaleti Indian River ilçesi
84 Almanya Delaware (ABD’nin bir eyaleti) 
85 Juarez’in Amerikan Konsolosluğu ABD’nin Juarez Konsolosluğu
86 Maryland, Annapolis’in başkentidir. Annapolis, Maryland’in başkentidir.
87 Birleşmiş Devletler Amerika Birleşik Devletleri
88 Yukatan Peninsula Yukatan Yarımadası
89 Bask şehri Bask Bölgesi 
90 peninsula yarımada
91 Lahey Suç Mahkemesi Uluslararası Ceza Mahkemesi 
92 Yargıtay Mahkemesi Yüksek Mahkeme, Temyiz 

Mahkemesi
93 Kapitol Amerikan Kongresi,  Kongre
94 Kapitol Hill Amerikan Kongresi, Kongre
95 (üniversite) öğretmen asistanı asistan, araştırma görevlisi

EK-3    CÜMLEDE ANLAM KARIŞIK-
LIKLARI

HATALI ÇEVİRİ ÖNERİLEN ÇEVİRİ
1 Çünkü ben hediye alma konusunda 

çok kötüyümdür.
Bana hediye alınmasına pek alışık 
değilim.

2 Olduğum adam için çok üzgünüm. Kusura bakma, ben böyle bir 
adamım.

3 Margery, babalarıyla 
görüşmemelerini sağlamıştı.

Margery, babalarıyla görüşmelerine 
engel olmuştu.

4 Kimsenin bunu görmemiş 
olmamasını anlayamıyorum.

Kimsenin bunu görmüş 
olmamasına/görmemiş olmasına 
anlam veremiyorum.

5 Cinayet için dedektif Martin 
atanmış; ben de ona atanmıştım.

Cinayeti soruşturmak için dedektif 
Martin ve ona yardımcı olarak da 
ben görevlendirilmiştik.

6 Onun Shauna’yı vahşice öldürmüş 
ihtimali var mı?

Onun Shauna’yı vahşice öldürmüş 
olması, ihtimal dâhilinde mi?

7 Uçaktaki 140 yolcu ve mürettebatın 
21’i öldü.

Uçaktaki 140 yolcudan 20’si ile 
yardımcı pilot öldü.
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8 En az üç ve daha fazla arabayla 
üstünden geçmişti.

Adamın üstünden arabasıyla en az 
üç kez geçmişti.

9 John Regan’ın DNA’sı Donna’nın 
saldırısıyla örtüşüyordu.

John Regan’ın DNA’sı, Donna’ya 
düzenlenen saldırıya ilişkin (elde 
edilen) verilerle örtüşüyordu.

10 Gözlerimin üstünde kumaş vardı. Gözlerim bağlıydı.
11 Gemi yuvarlanıyordu. Gemi sürükleniyordu. 

Gemi batmaya başlamıştı.
12 Kadın suçlamaları düşürmek 

istiyordu.
Kadın şikâyetini geri almak 
istiyordu.

13 Sadie Proffit yaşıyor; hapishane 
duvarlarının ardında. (outside 
prison walls)

Sadie Proffit yaşıyor; hapishanenin 
dışında.

14 Vaizden sonra bizimle sohbet 
edebilirsiniz.

Vaaz bittikten sonra bizimle sohbet 
edebilirsiniz.

15 Aynı derecede suçunu buldu. Aynı derecede cezasını buldu.
16 Larry yargılandı ve hafif bir suç 

aldı.
Larry yargılandı ve hafif bir  ceza 
aldı.

17 300 dolarlık borcunu almak için 
Susan’ın evine gitmişti.

300 dolarlık alacağını tahsil etmek 
için, Susan’ın evine gitmişti.

18 Christian’dan ona borcu olan 50 
doları almak istedi.

Christian’dan 50 dolar alacağını 
istedi.

19 Ondan bir şeyi saklamak istedim. Ondan kalan bir hatırayı 
saklamak istedim.

20 Boby Joe Long, bugün 
kaçırılmadan tecavüzden ve 
cinayetten tutuklandı.

Boby Joe Long bugün adam 
kaçırma, tecavüz ve cinayet 
suçlamasıyla tutuklandı.

21 Normalde kıyı devriyesi 
ve denizaltı avlamak için 
kullanılıyorlar.

Normalde denizaltı avlamak ve kıyı 
devriyesi görevinde kullanılıyorlar.

22 Mutfağınız ne kadar büyük!  (soru) Mutfağınızın büyüklüğü ne kadar? 
23 Gözlerinde hiçbir şey yoktu. Gözlerinde duygudan eser yoktu. 

Boş boş bakıyordu.
24 Bu olumsuz bir bulguydu. Bu, sanığın aleyhinde bir delildi.
25 Kızgın odalar güvenliğin oldukça 

üst düzeyde tutulduğu yerlerdir.
Kızgın/zehirli yılanların 
tutulduğu odalar…

26 Van suç mahalli olarak belirlendi. Kamyonet suç mahalli olarak 
belirlendi.

27 Suç kolonu yazsana. (Gazetede) suç konulu köşe yazısı 
yazsana.
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28 Richard burnu kırılmış bir şekilde 
annesini hastaneye getirdiğinde…

Richard burnu kırılan annesini 
hastaneye getirdiğinde…

29 Laura’nın annesinin hayatını 
güçleştirdiğini düşünüyordu.

Annesinin hayatını Laura’nın 
güçleştirdiğini düşünüyordu.

30 Apartmana dönerken yetkililerin 
tutuklanması için oraya geldiğinden 
haberi yoktu.

Apartmana dönerken yetkililerin onu 
tutuklamak için oraya geldiğinden 
haberi yoktu.

31 Kuryenin beklediği senaryoyu 
getirdiğini düşündü.

Beklediği senaryoyu kuryenin 
getirdiğini düşündü.

32 Ashley’i öldüren Bob mıydı, yoksa 
sadece şahit miydi?

Ashley’i öldüren Bob mıydı, yoksa 
Bob sadece şahit miydi?

33 Çünkü ben ruh ikizim olduğuna 
inanıyorum.

Çünkü ben, senin ruh ikizim 
olduğuna inanıyorum.

34 Sayesinde babamla tekrar 
konuşabilirim.

Onun sayesinde  babamla tekrar 
konuşabilirim.

35 Cüzdanın da ortada olması, bunun 
bir soygun olması ihtimalini 
artırıyor.

Cüzdanın olay mahallinde duruyor 
olması hırsızın cüzdanı almadığını 
gösterir.

36 Ondan (VIII. Henry’den) sadece 18 
ay daha fazla yaşayabildi.

O (VIII. Henry) öldükten sonra 
sadece 18 ay yaşayabildi.

37 Bu soruşturma 90 derece döndü. Bu soruşturma 180 derece döndü. 
Bu soruşturma tersine döndü.

38 …hayatın 360 derece yön 
değiştirecek.

…hayatın allak bullak olacak.

39 At binerken üstünden düştü ve 
yaralandı.

At binerken düşerek yaralandı. 
Attan düştüğü için yaralandı.

40 Bu parçalar uçağın ve uçuş ekibinin 
içine girmiş.

Uçağa isabet eden füze parçalarının 
bir kısmı, mürettebatın vücuduna 
saplanmıştı.

41 Olayla ilgili bir şeyler bilmiyor 
olmaması anlamına gelmiyordu.

Olayla ilgili bir şeyler bilmiyor 
olması anlamına gelmiyordu.

42 Gencecik çocuklar ölene kadar 
hapse giriyordu.

Gencecik çocuklar ölene kadar 
hapiste kalıyordu/ hapse giriyor ve 
ölene kadar orada kalıyordu.

43 Bağlılığımı daha bile fazla 
istememi sağladı.

Bağlılığımı daha fazla istememi 
sağladı.

44 Eline aldığın yaralanma elindeki 
bardaktan olabilir mi?

Elinin yaralanması elindeki 
bardaktan olabilir mi?

45 Ulaşım yolu tarif etti. Yolu tarif etti.
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46 Almanca konuşan sesler işitiyordu. Almanca  konuşan  insanların 
seslerini işitiyordu.

47 Neden yarım saatten fazla süre 
beklediğini anlayamamıştı.

Neden yarım saatten fazla 
beklediğini anlayamamıştı.

48 İşledikleri suçtan dolayı maksimum 
5 ila 12 yıl arası hapis cezası 
alabilirler.

(anlamca çelişen) “maksimum” 
(kesinlik) ve “5 ila 12 yıl arası”

49 Elisa Lam’i ne kadar iyi tanıyordu. (anlamca çelişen) “ne kadar” ve “iyi”
50 Az kalsın Claudio’ya yakalanan 

Marisa, Jacopo ile iki gün 
konuşmadı.

(anlamca çelişen) “az kalsın” ve 
“yakalanan”

51 Onu tanıyan hiç kimseye göre 
Suzan’ın böyle bir hayali yoktu.

anlamca çelişen “onu tanıyan” ve 
“hiç kimse”

52 Dr. Tiller’i herhangi bir prosedür 
ihlalinden suçsuz buldular.

Dr. Tiller’in herhangi bir prosedür 
ihlalinde bulunmadığı anlaşıldı.

53 Ölümle bile sonuçlanacağını çok iyi 
biliyordu.

anlamca çelişen “bile” ve 
“sonuçlanacağını”

54 Burnunu işimize sokma. İşimize burnunu sokma.
55 İdari iki hâkim ve savcı ile bir 

uzmandan oluşan bu komisyon, 
geçen 29 Aralık’ta ilk kararını 
açıkladı.

İki idari hâkim ve savcı  ile bir 
uzmandan oluşan bu komisyon, 29 
Aralık’ta ilk kararını açıkladı.

56 Yola çoktan koyulmuştu. Çoktan yola koyulmuştu.
57 …dikkatimizi ilk çeken şey… …ilk dikkatimizi çeken şey… 

…dikkatimizi çeken ilk şey…
58 Dalışa 4 bin 500 metreden geçtik. 4 bin 500 metreden dalışa geçtik.
59 Aklım bir çocuğun bir başka 

çocuğu öldürmesi gerçeğini 
almıyordu.

Bir çocuğun bir başka çocuğu 
öldürmesi gerçeğini aklım 
almıyordu.

60 Tüm bu şeylerin üstesinden 
büyümekte olan bir kız olarak geldi.

Büyümekte olan bir kız olarak tüm 
bu şeylerin üstesinden geldi.

61 Spekülasyonlar bizim işimize asla 
yaramaz.

Spekülasyonlar asla bizim işimize 
yaramaz.

62 Polis! Hareket etmeyin! Kıpırdamayın! Polis!
63 Şiddet olayları artmasına 

rağmen Doktor Tiller korkmayı 
reddediyordu.

Doktor Tiller, şiddet olayları 
artmasına rağmen yine de 
korkmuyordu.

64 Smith belgeyi imzalamayı reddetti. Smith belgeyi imzalamak 
istemedi/imzalamaya yanaşmadı.
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65 Asistanlarından biri bunu 
görmezden gelmeyi reddetti.

Asistanlarından biri bunu 
görmezden gelmek istemedi.

66 Burası daha az pahalıdır. Burası daha ucuz.
67 Daha az hızlı dönünce pervaneye 

ne olur?
Daha yavaş dönünce…

68 Edwards’ın bu suçlara bulaşmasının 
büyük bir ihtimali vardı.

Edwards, büyük bir ihtimalle bu 
suçlara bulaşmıştı.

69 Ölmeniz iki kat daha mümkün. Ölme ihtimaliniz iki kat fazla.
70 Cody Bowles şu anda evde mi 

bayan?
Cody Bowles evde mi bayan?

71 Kızının öldürüldüğünü 
öğrenmesinden sonra uyuduğu bir 
saat olmalı.

Kızının öldürüldüğünü 
öğrenmesinden bu yana günde 
ancak bir saat uyuyabiliyor olmalı.

EK-4   BİRLEŞİK KELİMELER
HATALI ÇEVİRİ ÖNERİLEN ÇEVİRİ

1 dışarı dönük dışa dönük
2 ucuz yırtmak ucuz atlatmak, ucuz kurtulmak
3 rehine almak rehin almak
4 İçeri girmeye başladı. (otomobile) İçeri girdi.
5 Dışarı çıkmaya başladı. 

(otomobilden)
Dışarı çıktı.

6 yiyecek zehirlenmesi gıda zehirlenmesi
7 çizelge kurmak plan yapmak, plan kurmak
8 miladını doldurmuştu miadını doldurmuştu
9 aydınlatma cephanesi aydınlatma fişeği
10 kontağa girmek (anahtarı) kontağa sokmak, 

kontağı açmak
11 ortadan kaybetmek ortadan kaldırmak
12 eklemek değer katmak
13 fikirlerde bulunmak fikir yürütmek
14 rahat vermek (rahatsız etmemek) rahat bırakmak
15 kâr kazanmak para kazanmak, kâr etmek
16 Tuvaletini kaçırmış ve altını 

temizlememi istemişti.
altına kaçırmış

17 para kaybetmek zarar etmek
18 canını elinden almak canını almak
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19 gözlerini doldurmak  gözleri dolmak, gözleri dolu dolu 
olmak 

20 bozmak ihlal etmek
21 başa dönüştürmek başa döndürmek
22 içeri ulaşmak içeri girmek
23 fazladan polis eklemek polis takviyesi yapmak
24 kiralanamaz (kitap) ödünç verilemez
25 transfer olmak tayin olmak
26 soğuk dava (cold case) faili meçhul 
27 yavaş çekim ağır çekim
28 mesken bölge meskûn mahal
29 Sanırım davanın üstesinden 

gelemedi. (davalı taraf)
Yüreği kaldıramadı. 

Dayanamadı. 
30 Bu onun birkaç gün komada 

kalmasını sağladı.
…kalmasına yol açtı/neden oldu/
sebep oldu.

31 tadilat etmek tadilat yapmak
32 bahane vermek bahane uydurmak, bahane bulmak
33 baca fabrikası fabrika bacası
34 kart kimliği kimlik kartı
35 kök kömürü kok kömürü
36 vücut yapma vücut geliştirme
37 hava merkezi meteoroloji istasyonu
38 haber konferansı (news conference) basın toplantısı
39 kumanda zinciri emir komuta zinciri
40 kapalı kasa kapalı kutu
41 adli yanlış yargılama hatası
42 didik didik bakmak didik didik aramak
43 Hayatına kıymayı düşündüğünü 

söylemişti.
Canına kıymayı düşündüğünü 
söylemişti.

44 röportaj yapmak (sanık) ifade almak
45 stabilize etmek sabitlemek
46 teslimat vermek teslimat yapmak
47 istila etmek (küçük tepe) ele geçirmek
48 transfer etmek (mahkûm) nakletmek
49 kalbini kaptırmak gönlünü kaptırmak
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50 vitese oturtmak vitese takmak
51 mola almak  (otoyolda mola veren 

sürücü)
mola vermek

52 hayatını almak canını almak
53 Haberler bitince rahat bir nefes 

verdim.
…rahat bir nefes aldım.

54 Bunun karşısında en çok duran 
kişi sendin.

karşı çıkan

55 O da çantada sayılır. çantada keklik
56 Fakat örtbas burada da bitmiyordu. örtbas olmak/etmek
57 başı tehlikede başı belada (olmak)
58 Böyle bir şey görürse nutka 

başlıyordu.
nutuk çekmeye

59 Kazada Eliot’un da bir parmağı 
olduğunu söylüyordu.

parmağı olduğunu

60 post dökmek 

(hayvanlarda mevsimsel tüy 
dökümü)

tüy atmak,

tüy dökmek

61 bilgi edilmek bilgi verilmek

EK-5  EKLERDE ÇEVİRİ HATALARI
HATALI ÇEVİRİ ÖNERİLEN ÇEVİRİ

1 mühimmatların mühimmatın
2 mürettebatların mürettebatın
3 sayısızca sayısız
4 makinelerce makinelerle
5 genetiksel genetik
6 şeytanice şeytani
7 Kanadalı helikopter Kanada’ya ait helikopter
8 sanar sanır
9 olduğunu şaşırdım olduğuna şaşırdım
10 40 yolcularını 40 yolcusunu
11 onluk (davranış) ona göre, ona uygun
12 iki küçük kızlarını iki küçük kızını
13 netçe net olarak, net şekilde
14 rahatlardı rahattılar
15 jüriler jüri, jüri üyeleri
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16 Kaçadabilirdi. Kaçabilirdi de.
17 Tricia helikopter tarafından 

hastaneye yetiştirildi
helikopterle

18 kayalık (büyük ve sert taş kütlesi) kaya
19 kontrola kontrole
20 şarampola şarampole
21 Kahvaltı almaya gitti. Kahvaltılık almaya gitti.
22 Otopsiden sonuçları almıştık. Otopsi sonuçlarını almıştık.
23 Yakındaki ormanlığa koştu. Yakındaki ormanlık alana koştu.
24 Bob’un cinayeti Bob’un adam öldürmesi
25 Shauna’nın cinayeti Shauna’nın işlediği cinayet
26 Donna’nın saldırısı Donna’ya düzenlenen saldırı
27 Ama babasının cezaları burada 

bitmiyordu.
Ama babasının verdiği cezalar 
burada bitmiyordu.

28 hatıratlar hatırat (çoğul eki yanlış)
29 nakliyatlar “nakliyat” (çoğul eki yanlış)
30 Uçuş ekibi …40 yolcularını 

kurtarabilir miydi?
Uçuş ekibi …40 yolcuyu 
kurtarabilir miydi?

31 uçuş ekibi, uçaklarını “uçuş ekibi, uçağını…” veya” uçuş 
ekibi, uçağı”

32 iki küçük kızlarını iki küçük kızını
33 Çocukların sağlıkları, güvenlikleri 

ve bakımları konusunda 
endişeliyim.

Çocukların sağlığı, güvenliği ve 
bakımı konusunda endişeliyim.

34 Polis soruşturmalarını Candy’ye 
yöneltmeye başlar.

soruşturmayı

35 Birbirlerinin yanında rahatlardı. Birbirlerinin yanında rahattılar.
36 David ve Sandra toplumda aktif bir 

role sahiplerdi.
David ve Sandra toplumda aktif bir 
role sahiptiler.

YANLIŞ ÇATI EKİ KULLANIMI
37 Samantha otoyolun ortasında 

koşarken birkaç araç tarafından 
çarpılmıştı.

Otoyolun ortasında koşarken 
Samantha’ya birkaç araç çarpmıştı.

38 Ryan şüphelinin robot resmini 
çiziyordu.

Ryan’ın verdiği bilgiye göre 
şüphelinin robot resmi çiziliyordu.

39 Herkes tarafından çok özleniyor. Herkes onu çok özlüyor.
40 Amy’e kalsa bu şeyler o kadar para 

harcar ki.
Amy’e kalsa bu şeyler için o kadar 
para harcanır ki.
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41 Trans-Asia Hava Yolu Şirketinin 
kapandıklarını duyduğumuzda çok 
şaşırdık.

Trans-Asia Hava Yolu Şirketinin 
kapandığını duyduğumuzda çok 
şaşırdık.

42 Nobel Komitesinin görmezden 
gelmeleri değil.

Nobel Komitesinin görmezden 
gelmesi değil.

43 (John F. Kennedy) nükleer savaşı 
kazanabilecek bir savaş olarak 
görmüyordu.

(John F. Kennedy) nükleer savaşı 
kazanılabilecek bir savaş olarak 
görmüyordu.

44 Bu yerde Dubai’nin vahşi yaşamı 
korumaya çalışılıyor.

Bu yerde Dubai’nin vahşi yaşamı 
korunmaya çalışılıyor.

45 mürettebatın sorgulamalarına 
rağmen

mürettebatın sorgulanmasına 
rağmen

EK-6 SESLENDİRME HATALARI
HATALI ÇEVİRİ ÖNERİLEN ÇEVİRİ

1 Baas Partisindeki tezarühat eden 
ve alkış tutan diğer herkes gibi, 
Saddam da 58 Devrimi’nden sonra 
sokaklara indi.

tezahürat

2 Adam kesinlikle sosyopat, 
narsisist.

narsist

3 kanatının kanadının
4 kontrola kontrole
5 infaz hukuğu infaz hukuku
6 bantın bandın
7 kanatın kanadın
8 bantı bandı
9 cesetin cesedin
10 mokasen ayakkabı makosen ayakkabı
11 meteryal materyal
12 yürüyen banta yürüyen banda
13 sanar sanır
14 şarampola şarampole
15 hacimi hacmi
16 Arapın Arabın
17 haladımız halatımız 

Uzun Hece-Kısa Hece Karıştırılması
18 azami: (son hece uzun) a:zami: (ilk ve son hece uzun)
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19 aza:mi: (son iki hece uzun) a:zami: (ilk ve son hece uzun)
20 Tutuklanma a:la:kasız görünüyordu. 

(ilk iki hecesi uzatılarak)
ala:kasız (Sadece 2. hece uzatılır.) 

21 nebati (hiçbir hecesi uzatılmadan) neba:ti: (2 ve 3. hece uzatılır.)
22 Ka:til zanlısı sokaklarda serbest 

dolaşıyor.
katil (heceler uzatılmadan)

23 batının sağ tarafında (karnın) batnın
24 bütün batını gözden geçirmeden batnı
25 Bunu nakide çevirmeye 

çalışıyorum.
Bunu nakde çevirmeye çalışıyorum. 

26 Kibirin gücü yanındayken insan 
niye kaçsın ki?

kibrin

27 Arkeoloji bilminin en önemli 
keşiflerinden biri.

biliminin

28 suç mahali suç mahalli
29 Bence çok fazla sırı var. Bence çok fazla sırrı var.
30 olay mahali olay mahalli

YABANCI KELİMELERİN 
YANLIŞ SESLENDİRİLMESİ

31 Qantas Hava Yolları (kuantas) kantas
32 (ABD’nin Ilinois eyaleti) ilinioiz ilinoi
33 ABD’nin “Idaho” eyaleti Türkçe 

yazıldığı gibi “idaho”
aydaho

34 ı on (İngilizcede “ı” harfi yoktur.) 
“i on” veya harfin İngilizce telaffuzu 
ile “ay on” 

EK-7  CÜMLEDE ÖGE EKSİKLİĞİ
HATALI ÇEVİRİ ÖNERİLEN ÇEVİRİ

1 Bazı çeteler kurbanı suratı 
tanınmayacak hâle kadar döverler.

Bazı çeteler kurbanı suratı 
tanınmayacak hâle gelinceye kadar 
döverler.

2 30 küsurluk iş hayatımda böyle bir 
şey görmedim.

30 küsur yıllık/senelik iş hayatımda 
böyle bir şey görmedim.

3 Böyle zamanlarda üç ya da daha 
kısa bir süre uyuyabilirsiniz.

Böyle zamanlarda üç saat veya daha 
kısa bir süre uyuyabilirsiniz.

4 Mümkün olduğunca kanıt 
toplamaları gerekiyordu.

Mümkün olduğunca çok kanıt 
toplamaları gerekiyordu.
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5 Uçağın bakımını kontrol ettik. Uçağın bakım kayıt defterini 
kontrol ettik.

6 Onun Shauna’yı vahşice öldürmüş 
ihtimali var mı?

Onun Shauna’yı vahşice öldürmüş 
olma ihtimali var mı?

7 Klusmann düşürülen ilk Amerikan 
Ordusu pilotuydu.

Klusmann, uçağı düşürülen ilk 
Amerikan Ordusu pilotuydu.

8 60 yıla çarptırıldı. 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
9 Müebbete çarptırıldı. Müebbet hapis cezası verildi.
10 Kasıtsız öldürmek suçundan hüküm 

giydim.
Kasıtsız adam öldürmek suçundan 
hüküm giydim.

11 Cenaze bittikten sonra tekrar 
çalışmaya döndük.

Cenaze töreni bittikten sonra tekrar 
çalışmaya döndük.

12 Daha kurşunum olsaydı gözlerini 
oyardım.

Daha çok/daha fazla kurşunum 
olsaydı gözlerini oyardım.

13 Ateşli bir saldırı gerçekleştiriyordu. Ateşli silahla bir saldırı 
gerçekleştiriyordu.

14 Sizden daha fazla istemek amaçlı 
kullandılar.

Sizden daha fazla para istemek 
amacıyla kullandılar.

15 David balayı yaptıkları otele 
götürmüştü.

David eşini/karısını
balayı yaptıkları otele götürmüştü.

16 O da çantada sayılır. O da çantada keklik sayılır.
17 Hastaneye benim için yaptıklarına 

minnettarım.
Hastanenin benim için yaptıklarına 
minnettarım.

18 Kazaya kadar olan tüm uçuş 
parametreleri dâhil.

Kazaya kadarki tüm uçuş 
parametreleri dâhil.

19 (Valize) vurduğunda böyle tok 
gelmiyordu.

(Valize) vurduğunda böyle tok ses 
gelmiyordu.

20 Pilotlar neden bilgisayarın 
devralacağını bilmiyordu.

Pilotlar uçağın kontrolünü 
neden bilgisayarın devralacağını 
bilmiyordu.

21 Fakat her zaman kontrol altında 
tutmaya çalıştım.

Fakat her zaman kilomu kontrol 
altında tutmaya çalıştım.

22 Amber kendini öldürünce bu herkes 
için şoke oldu.

Amber kendini öldürünce herkes 
şoke oldu.

23 Zarfın üzerinde Roger’in 
başparmağı vardı.

Zarfın üzerinde Roger’in parmak 
izi vardı.  

24 Size Henry Dias’la birkaç soru 
soracağız.

Size Henry Dias’la/Henry Dias’ın 
ölümüyle ilgili birkaç soru 
soracağız.
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25 Allison’ın ailesi DNA sonuçları için 
uzunca bir süre beklediler.

Allison’ın ailesi DNA sonuçları için 
uzunca bir süre bekledi.

26 Ekip köpek balıklarına karşı 
geliştirilen bir sistemden umutlular.

Ekip köpek balıklarına karşı 
geliştirilen bir sistemden umutlu.

27 Adli tabibin ofisi gelip cesedi 
aldılar.

Adli tabibin ofisi gelip cesedi aldı.

28 Şüpheli listesi her dakika artıyordu. Listedeki şüphelilerin sayısı her 
dakika artıyordu.

EK-8 TAMLAMA HATALARI
HATALI ÇEVİRİ ÖNERİLEN ÇEVİRİ

1 TJ’nin çok güzel iyi bir hava yolu 
şirketi hostesi olduğunu söyledi.

TJ’nin iyi bir hava yolu şirketinde 
çalışan, çok güzel bir hostes 
olduğunu söyledi.

2 Polis onun şüpheli potansiyeli 
olduğunu düşünüyordu.

Polis onun potansiyel şüpheli 
olduğunu düşünüyordu.

3 ateşli saldırı ateşli silah
4 elektronikler elektronik cihazlar (aletler)
5 olumsuz bulgu aleyhinde delil
6 yaşlı kız kız
7 kötü bir sabıka sabıka
8 dolu bir yük dolu bir kamyon, 

yüklü bir kamyon
9 kırmızı kurşun yarası kurşun yarası
10 invaziv türler yayılmacı türler
11 şeytanice şey şeytani şey
12 en azından yarım günü en az yarım gün
13 vahşi yaban boğaları yaban öküzleri
14 soğuk dosya faili meçhul dosya
15 konuşan sesler konuşan insanların sesi 
16 küçük aile tarafından işletilen 

dükkân
aile tarafından işletilen küçük 
dükkân

17 Bir karaya çıkardılar. Karaya çıkardılar.
18 iki ayrı dedektif iki dedektif

EK-9 VURGULAMA HATALARI
HATALI ÇEVİRİ ÖNERİLEN ÇEVİRİ

1 Ne yazık ki sen beni yakalayamadın. Ne yazık ki beni sen yakalayamadın.
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2 Kontrolörler telsiz iletişiminin 
normal olmadığını araştırmacılara 
söylemişti.

Kontrolörler, araştırmacılara telsiz 
iletişiminin normal olmadığını 
söylemişti.

3 Ama Tempa’da insanlar onun hâlâ 
bildikleri konusunda şüpheli.

Ama Tempa’da insanlar onun 
bildikleri konusunda hâlâ şüpheli.

4 Yoksa bu o aileyi hedef almış mıdır? Yoksa bu, o aileyi mi hedef almıştır?
5 Ölü bir eş ve kocası cinayetle 

suçlanıyor.
Ölü bir eş… ve cinayetle suçlanan 
bir koca.

6 Ama peşlerine bilinmeyen bir araç 
düştü.

Ama bilinmeyen bir araç peşlerine 
düştü.

7 Spekülasyonlar bizim işimize asla 
yaramaz.

Spekülasyonlar asla bizim işimize 
yaramaz.

8 Birdenbire uçak durdu. Uçak birdenbire durdu.
9 Şu an yaşadığınız acıyı tahmin bile 

edemem.
Şu an yaşadığınız acıyı tahmin 
edemem bile.

10 Ateşe o mu verdi? O mu ateşe verdi?
11 Gözüme büyük ve hareketli bir 

şehir çarptı.
Büyük ve hareketli bir şehir 
gözüme çarptı.

EK-10 KAKOFONİYE YOL AÇAN 
ÇEVİRİ HATALARI

HATALI ÇEVİRİ ÖNERİLEN ÇEVİRİ
1 Yetkililer yaptıkları açıklamada 

konuyla ilgili herhangi bir 
açıklamada bulunmadılar.

Yetkililer yaptıkları açıklamada 
konuyla ilgili herhangi bir bilgi 
vermedi.

2 Bütün işiniz (…) çocuklarınızın 
sizinle iletişim sağlamasını 
sağlamak.

Bütün işiniz (…) çocuklarınızın 
sizinle rahat iletişim kurmasını 
sağlamak.

3 Hiç kendimi o kadar güvende 
hissetmediğimi hissettim.

Hiç kendimi o kadar güvende 
hissetmediğimi düşündüm.

4 mühimmat yüklü 14 yük gemisi mühimmat yüklü 14 gemi,  
mühimmat yüklü 14 kargo gemisi

5 Peynir yapımına yerel çiftliklerden 
gelen 35 bin litre sütün gelmesiyle 
başlanıyor.

Peynir yapımına, yerel çiftliklerden 
35 bin litre sütün gelmesiyle 
başlanıyor.

6 Dennis hâlâ karısının usta bir 
manipülasyon ustası olduğunu 
anlamıyordu.

Dennis hâlâ karısının maharetli/
yetenekli bir manipülasyon ustası 
olduğunu anlamıyordu.

7 Araştırmacılar bomba olma 
ihtimalini araştırıyor.

Uzmanlar bomba olma ihtimalini 
araştırıyor. Bomba olma ihtimali 
araştırılıyor.
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8 Buradaki koruma Moğolistan’la 
ortak bir çalışmayla korunuyordu.

Burası Moğolistan’la ortak bir 
çalışmayla korunuyordu.

EK-11 ÜNLÜ DÜŞMESİ, 
ÜNSÜZ TÜREMESİ
HATALI ÇEVİRİ ÖNERİLEN ÇEVİRİ

1 batının sağ tarafında batnın sağ tarafında
2 bütün batını gözden geçirmeden bütün batnı gözden geçirmeden
3 Bu bölgedeki evlerin mükemmel 

bir satış hacimi var.
Bu bölgedeki evlerin mükemmel 
bir satış hacmi var.

4 Arkeoloji bilminin en önemli 
keşiflerinden biri.

Arkeoloji biliminin en önemli 
keşiflerinden biri.

5 Bence çok fazla sırı var. Bence çok fazla sırrı var.
6 Farklı bir olay mahali hâline geldi. Farklı bir olay mahalli hâline geldi.
7 Denizaltındakiler çok sıkı bağları 

olan bir topluluktu.
denizaltıdakiler, 
denizaltıda bulunan askerler

EK-12 YABANCI KELİMELERİN 
ÇEVRİLMEDEN AYNEN AK-
TARILMASI
HATALI ÇEVİRİ ÖNERİLEN ÇEVİRİ

1 Van suç mahalli olarak belirlendi. Kamyonet suç mahalli olarak 
belirlendi.

2 kominite topluluk
3 krokodil timsah
4 element unsur
5 of boş, kullanılmayan
6 reklesif olarak refleks olarak, gayriihtiyari
7 irrite etmek canını sıkmak, sinirlendirmek
8 koton pamuk
9 bord sörf tahtası
10 vintıc (malzeme) eski model, klasik
11 maskulen erkeksi, erkek gibi
12 abdomen karın, batın, karın boşluğu 
13 yüksek fiberli (gıda) lif oranı yüksek, yüksek lifli
14 kompleks karmaşık
15 toving araç çekme, çekici
16 medikıl sentır (medical center) tıp merkezi, sağlık merkezi
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17 Bu telefon kulübesi çok izole bir 
yerdeydi.

“ıssız”, “ücra”, “sapa” veya “izbe

18 paramedik acil tıp teknisyeni
19 Her siteye geri dönüp… (mevki, 

bölge)  
yer, mevki, mahal, mevzi

20 Bir sekans geliştirmemiz 
gerekiyordu.

İşleri sıraya koymamız 
gerekiyordu.

21 Tüm olay sekansı artık netleşti. Olayların sıralaması artık netleşti.
22 Bu sürprizin bir elementi olacağı 

için…
unsuru/ögesi/parçası

23 13 milyon akrelik verimli 
topraklar vardır.

Türkiye’deki alan ölçü 
birimlerinden birine uyarlanmalı. 
(acre: yaklaşık 4 dekar)

24 Tepede 460 akrelik büyük çiftlik 
var.

Türkiye’deki alan ölçü 
birimlerinden birine uyarlanmalı.

25 insayd Kuzey Kore (inside North 
Korea)

Kuzey Kore’de

26 muuz krosing Vahşi Hayvanlar Geçebilir 
Geyik Geçiş Noktası

ÇEVRİLMEMESİ GEREKEN 
KELİMENİN ÇEVRİLMESİ

27 Nehir nerde? (River özel  isim) River nerde?
28 İndian Irmağı Indian River 

(ABD’nin Florida eyaletine bağlı 
bir ilçe) 

29 “cheese”, “peynir” gülümseme ifadesi (“çiiiz”)
30 Sadece ‘peynir’ de. Sadece ‘çiiz’ de.
31 Herkes Baziler desin. (Busbys) Herkes ‘bazbiiiz’ desin.

EK-13 PROGRAM İÇİ ÇEVİRİ 
HATALARI
HATALI ÇEVİRİ ÖNERİLEN ÇEVİRİ

1 (aynı nesne) bir yerde “mermi”, 
bir başka yerde “bomba”

Aynı nesne için sürekli aynı terim 
kullanılmalıdır.

2 (bir yerde) Bir polis öldürüldü.
(bir başka yerde) gardiyanın 
öldürülmesi

Bir gardiyan öldürüldü. (hapishane)



285Mustafa ERTEM

3 (aynı köpek balıklarının uzunluğu) 
bir yerde “6-7 feet”, 
bir başka yerde ise “6-7 metre”

Çelişmeyen veriler olmalı. 

4 Uçakta 283 yolcu var. Ölen 298 
kişi. Yaklaşık 300 kişi masum 
canından oldu.

Çelişmeyen veriler olmalı.

5 Düşen Trans World Hava Yolları 
uçağında 212 yolcu ve 17 
mürettebat bulunduğu, 230 kişiden 
kurtulan olmadığı vb.

Çelişmeyen veriler olmalı.

6 “154 kişiyi öldüren kaza”, 
“uçakta 166 yolcu bulunduğu”, 
“172 kişinin bulunduğu uçak”

Çelişmeyen veriler olmalı.

7 Gölün suları kasım ayında 35 
derece. Su o mevsimde buz 
gibiydi. Hipotermi geçiriyordum, 
soğuk suya düşmüştüm. 

Çelişmeyen veriler olmalı.

8 İtalya-Avusturya arasındaki bir 
savaşta karşı tarafın askerlerinden 
bahsederken “Avustralyalılar”

Avusturyalılar

9 Çocuklarının adını River 
koymuşlardı. Nehir nerde?

Çocuklarının adını River 
koymuşlardı.
River nerde?

10 6.000.000.000 (ekranda)
“altı milyon” diye çevrilmiş.

altı milyar

11 360 derecelik bir koni  biçiminde 
yayılacak. (Ekranda grafik olarak 
180 dereceden az bir koni var.) 

Bir koni  biçiminde yayılacak.
(360 derecelik koni olmaz.)

12 Melinda onu boğmuştu. Melinda onu boğmaya çalıştı.
13 uçak sesi (ekranda helikopter 

olduğu görülen cismin sesi için)
helikopter sesi

14 Jerry kalabalığın  ortasında 
duruyordu.

(Ekranda “sadece birkaç kişi” var. 
Görüntü ile çelişmemeli.)
Jerry birkaç kişinin ortasında 
duruyordu.

15 Kenara çekilen kamyon tüm 
şeritleri tıkıyor.

Şeritler açık. (Görüntü ile 
çelişmemeli.)

16 (Ekranda cıvata var.) vida  cıvata
17 (Ekrandaki kız çocuğu için) 

Vücuduna güvenen bir kadın.
Vücuduna güvenen bir kız.
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18 (Ekranda postacı elindeki zarfla 
göründüğü sırada) Ed Masry’ye 
bir paket var.

Ed Masry’ye posta var.

19 Gerald, Virginia ve kızlarını kuş 
avına çıkacağız diye kandırmıştı. 
(Ekranda  Virginia’nın oğulları var.)

Gerald, Virginia ve oğullarını kuş 
avına çıkacağız diye kandırmıştı. 

20 Adamın arabasına çığ düşmüş. 
(Görüntüde kar yok.)

(Görüntü ile çelişmemeli.)

21 Orada bir gaz bidonu vardı. (Ek-
randa bidondan benzin döküldüğü 
görülüyor.)

Orada bir benzin bidonu vardı.

22 Ortalık gaz kokuyordu. (Ekranda 
bidondan benzin döküldüğü görü-
lüyor.)

Ortalık benzin kokuyordu.

23 (Kadın sandalyeye oturduktan son-
ra) Polis: Candice, lütfen otur.

Sandalyeye oturmadan önce demeli.

24 Annem, babam, Mary ve de ben. “Annem” derken fotoğraftaki erke-
ği; “babam” derken de fotoğraftaki 
kadını işaret ediyor. (Görüntü ile 
çelişmemeli.)

EK-14 ÖLÇÜ BİRİMLERİNDE 
ÇEVİRİ HATALARI

HATALI ÇEVİRİ ÖNERİLEN ÇEVİRİ
1 Gölün suları kasım ayında 35 derece. 

(Fahrenheit)
Gölün suları kasım ayında buz gibi.

2 O kadar yağmur yağmasına 
rağmen dışarıda hava 90 derece. 
(Fahrenheit)

O kadar yağmur yağmasına rağmen 
hava yine de 32 derece.

3 Saatte 70 feet’lik bir hızla çarptık. Saatte en az 70 kilometre hızla 
çarptık.

4 Yaklaşık üç bin ton eksikleri 
varmış. (uçak için yakıt)

Yaklaşık üç ton eksikleri varmış.

5 Üretimini 9 bin kilometrekarelik 
bu devasa fabrikada yapıyor.

Üretimini 9 bin metrekarelik bu 
devasa fabrikada yapıyor.

6 El Dorado Havaalanına yıllık 27 
milyon yolcu geldiği…

(Doğrusu) Yıllık toplam yolcu 
sayısı 16 milyon.

7 Her gün El Dorado 
Havalimanı’ndan yaklaşık 70 bin 
yolcu geçiş yapıyor.

(Doğrusu) 45 bin
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8 Burası tonlarca metrelik 
ormandan başka bir şey değil.

Burası bakımsız ağaçlarla kaplı 
geniş bir bahçeden başka bir şey 
değil.

9 24 karat altın 24 ayar altın
10 Enkaz alanı nispeten kısaydı. Enkaz alanı nispeten küçüktü.
11 14 Aralık 2004 yılında 14 Aralık 2004 tarihinde
12 baş bedenine göre baş ölçüsüne göre 
13 30 küsurluk iş hayatı 30 küsur senelik/yıllık iş hayatı
14 23 Ekim 1997 yılında 23 Ekim 1997 tarihinde

ZAMAN ÖLÇÜSÜNDE 
ÇEVİRİ HATALARI

15 Neden yarım saatten fazla süre 
beklediğini anlayamamıştı.

Neden yarım saatten fazla 
beklediğini anlayamamıştı.

16 Ama o iki zaman arasında 
geçenleri bilmiyorduk.

Ama o iki zaman dilimi arasında 
geçenleri bilmiyorduk.

17 o öğleden sonra o gün öğleden sonra
18 akşamüstüne doğru “akşamüstü” veya “akşama doğru” 
19 Saat sabahın birine gelmek üzereydi. Saat gecenin birine yaklaşıyordu.
20 Bugünün tarihi 3.4.2007. (ABD) Bugünün tarihi 4 Mart 2007. 

(ABD’de ay önce gelir.)
ÖLÇÜ BİRİMLERİNDE 
GÖRÜNTÜ-METİN ÇELİŞKİSİ

21 Ekranda: 1.695.000 $ 
Seslendirmede: Bir milyon 695 dolar

Hangisi doğru belirsiz.

22 Ekranda ağırlığı 2,1 kg görülüyor.
Seslendirmede: İki kilo bir gram

2 kilo 100 gram.

23 Seslendirmede: Yeni evlerine 225 
bin dolar ödediler.
Ekranda evin fiyatı: 255.000 $

Hangisi doğru belirsiz.

EK-15 TÜRETİLEN YAPAY ÇEVİRİLER
HATALI ÇEVİRİ ÖNERİLEN ÇEVİRİ

1 gözleri ilerde kalmak gözünü dört açmak, tetikte olmak
2 (Patlayıcılar) Onları yok etmenin 

yolu karşı şarj etmekti.
Patlayıcılar boş arazide 
patlatılarak imha edilmeliydi.

3 huzursuzlandırmak huzursuz etmek
4 izole kalmak yalnız kalmak, tek başına kalmak
5 Gözlerine duvar çekilmiş de olsa 

davaya sadık kalmalısın.
Gözlerine perde çekilmiş de olsa 
davaya sadık kalmalısın.

6 Yapısal bir yangın var. Evde yangın çıktı./Evde yangın var.
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7 Kulaklarınızı dört açın ve beni 
dinleyin.

Sözlerime iyice kulak verin.

8 Ondan salgın hastalık gibi uzak 
duruyorum.

Ondan vebadan kaçar gibi uzak 
duruyorum.

9 gözetimli tahliye kararı denetimli serbestlik
10 zorunlu hayat boyu hapis cezası müebbet hapis cezası, ömür boyu 

hapis cezası
11 soğumaya bırakmak (dava) sürüncemede bırakmak
12 agresifçe (takip etmek) ısrarla (takip etmek)
13 genetiksel genetik
14 tecrübelenmek tecrübe kazanmak
15 duyumu bozulmak işitme kaybı yaşamak, bilinç kaybı 

yaşamak
16 istemsiz adam öldürme suçu taksirle (adam) öldürme suçu
17 yere çarpılmak (uçak) yere çakılmak
18 büyük kelime kullanmak büyük laf etmek
19 gözaltına girmek gözaltına alınmak
20 saldırıcı saldırgan
21 paralize edilmek uyutulmak

EK-16
HATALI

ÇEVİRİLERLE 
TEKRAR 

YAYIMLANAN 
PROGRAMLAR
PROGRAMIN ADI YAYIMLANDIĞI 

KANAL
İLK YAYIN 

TARİHİ
TEKRAR 

YAYIN 
TARİHİ

TEKRAR 
YAYIMLANDIĞI 

KANAL

Kusursuz Cinayet TLC 25.9.2018 2.10.2020 IDhd
Kan Bağları IDhd 29.6.2019 5.10.2020 IDhd

Bir Katili 
Yakalamak

IDhd 2.6.2019 20.8.2019 IDhd

Sırlarla Evli IDhd 26.4.2019 10.9.2019 IDhd
Uçak Kazası 

Raporu 
National 

Geographic
24.9.2018 27.9.2018 National 

Geographic
Kan Bağları TLC 14.10.2018 9.11.2018 TLC
Şeytanın Evi IDhd 30.4.2019 5.9.2020 IDhd
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