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Artalan Bilgisinin Çeviri Üzerindeki Rolü
Suna Akalın1
Özet
Bu çalışmanın amacı Lisans öğrencilerinin Çeviri derslerinde
kullanabilecekleri etkili ve pratik öğretim yöntemleri geliştirebilmektir. Bu çalışma,
özellikle çeviride konu hakkında ön bilgi almanın çevirinin kalitesini arttırmada bir
önemi olup olmadığını araştırmaktadır. Bir grup araştırmada deney grubu olarak yer
almıştır. Bu gruba çeviri yapmadan önce ön bilgi verilmiştir. Kontrol grubuna ise ön
bilgi verilmeden çeviri yapmaları istenmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki, kontrol
grubunun % 69u ön bilgi almadıklarından ön bilgi almak, çeviride daha başarılı
olmakta faydalıdır.
Anahtar Sözcük: çeviri,art alan bilgisi, söylev

1

Yrd. Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi, eposta:sakalin@atauni.edu.tr

S. Akalın / EU Journal of Education Faculty, 15(1) (2013),215-230
Genişletilmiş Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı, İngilizce Öğretmenliği öğrencilerinin Çeviri derslerinde kullanılabilecek etkili ve pratik yöntemler geliştirmektir. Bu çalışmada özellikle
çeviride ön bilgi vermenin çevirinin daha başarılı olmasındaki etkisi ölçülmüştür.
Metot: Bu araştırmada ön bilgi vermenin Çeviri kalitesini yükseltmedeki rolü incelenmiştir. Önce deneklerin özellikleri tespit edilmiştir. Deneklerin ileri düzey İngilizce bilmelerine özen gösterilmiştir ki, İngilizce bilgisi eksikliğinden kaynaklanan
engeller ortadan kalksın. Deneklerin 65 tane olmasına karar verilmiş ve hepsi de
Atatürk Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde ikinci sınıf lisans öğrencisidir. Farklı parçalardan 15 cümle dikkatle seçilmiştir çünkü çeviri üzerinde ön bilginin önemini ortaya koymada bu seçim önemlidir.
Araştırma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Ve her aşama iki kısma ayrılmıştır. Her
hafta belirli bir zamanda deneklere ana dillerine; Türkçe, çevirmek üzere beş cümle
verilmiştir. İlk aşamanın ilk kısmında deneklerden cümleleri direk olarak anadillerine çevirmeleri istenmiş, ön bilgi verilmemiştir. İkinci kısımda ise önce ön bilgi verilmiş sonra cümleleri tekrar çevirmeleri istenmiştir. Denekler çevirileri yaptıktan
sonra, kendilerinden çevirileri hakkında konuşmaları istenmiştir; özellikle de ön
bilgi verilmeden önce cümleleri doğru yapanlardan bu istenmiştir.
Tartışma: Araştırmanın sonuçları göstermiştir ki, deneklerin %69u ön bilgi verilmeden önce cümleleri doğru çevirmekte başarısız olmuş, ancak ön bilgi verildikten
sonra cümleleri çevirmekte başarılı olmuştur. Deneklerin yaklaşık %16sı her iki
aşmada da çevirileri doğru yapmakta başarılı olamamıştır. Bu da gösteriyor ki, ön
bilgi vermek bu denekler üzerinde etkili olmamıştır. Aşağı yukarı deneklerin %9u
ön bilgi alma kısmından önce, direk çeviri yapma kısmında doğru cevaplamıştır.
Son olarak deneklerin %6sı cümlelerin gizli anlamını yakalamıştır. Ancak bu pastanın yalnızca %6lık kısmını kapsadığı için dikkate alınmamıştır
Sonuç: Öncelikle, İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde okuyan 65 öğrencinin katıldığı bu çalışma göstermiştir ki, deneklerin %69u ön bilgi almadan yaptıkları çevirilerde başarısız olmuşlardır. Ancak ön bilgi verildikten sonradır ki cümleleri doğru
çevirmişlerdir. Bu yüzde, ön bilgi verme ile Çeviri arasındaki bağı onaylamaktadır.
Bu yüzdeyi oluşturan öğrenciler, ön bilgi almanın Çeviri dersine olan yaklaşımlarını
değiştirdiğini söylemişlerdir. Ayrıca bu çalışmanın Çevirinin tek bir yolu olmayıp
birkaç farklı yoldan gidilebileceğini fark etmelerini sağladığını söylemişlerdir.
Ayrıca, 65 öğrencinin %9u ön bilgiye ihtiyaç duymadan ilk aşamada direk
olarak cümleleri çevirmeyi başarmışlardır. Ön bilgiye ihtiyaç duymamışlardır çünkü
daha önceden bu bilgiyi almışlardır. Örneğin, “That which we call a rose by any
other name would smell as sweet” cümlesini deneklerin %43ü doğru çevirmiştir
çünkü bir önceki dönem İngiliz Edebiyatı Dersi’ni aldıklarını ve Shakespeare’nin
bir eserinde geçen bu alıntıyı oradan hatırladıklarını söylemişlerdir.
Yine, “I am doing a load of whites” cümlesini öğrencilerin %25i doğru
çevirmiştir. Bunun da sebebi “Two and a Half Man” dizisini daha önceden izlemiş
olmalarıdır. Oysa deneklerin bütünü “You always had a weak head” cümlesini ön
bilgi almadan çevirmekte başarısız olmuşlardır bunun da sebebi cümlenin geçtiği
dizi pek popular olmadığı için önceden izlenmemiş olmasıdır.
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Sonuç: Sonuç olarak diyebiliriz ki, bir dilden bir dile çeviri yaparken içerik
ön bilgisinin verilmesinin çeviride başarıyı artıracağı gerçeği gözardı edilemez.
Çünkü ön bilgi verilerek beynimiz cümlenin önünde ve arkasında ne olduğu konusunda uyarılmaktadır. Yani, yazılı bir metni daha iyi anlamak ve daha iyi
çevirmek için, cümlenin öncesi veya sonrasını ve hatta her ikisini de bilmemiz gerekir. Bu araştırma ayrıca, deneklerin de belirttiği gibi, bir parçayı çevirmede öğrencilerin ufkunu açıp daha geniş perspektiften bakmalarını sağlamıştır.
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