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ÖZET 

Bu çalışmada sözcüklerin ve anlamlarının her dilde nasıl oluştuğuna değinilmiş 

ve İngilizce, Almanca ve Türkçeden örnekler sunularak incelemelerde 

bulunulmuştur. Özellikle oluşturuluş amaçları bakımından diğer sözcüklerden 

ayrılan atasözleri, deyimler ve kalıplaşmış ifadeler ele alınmıştır, bu sözcüklerin 

oluşumu her dilde farklı olduğundan kültürel unsurların mahiyeti bu anlamda ön 

plana çıkarılarak, çeviri eyleminde dikkat edilmesi gereken unsurlar kapsamında 

dile getirilmiştir. Zamanla yaşayışların değişmesiyle dillerin de değiştiği 

gözlenmiş ve buna dair örnekler sunulmuştur. Burada amaç, anlamın her dil için 

farklı şekilde ifade edildiği ve kastedilenin var olandan farklı olabileceğinin 

gösterilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Sözcük, Atasözü, Deyimler, Anlam, Edimbilim, Kültür 

TRANSLATION OF WORDS, WORD PHRASES, 

IDIOMS AND PROVERBS AND THEIR EFFECTS TO 

TRANSLATION ACTION 

ABSTRACT 

In this study is mentioned of how words and their meanings in any language 

occured and examples of English, German and Turkish were analyzed.Proverbs, 

idioms and formulaic expressions are discussed that ın particular, for the purposes 

of the constituent separated from other words. Because the formation of these 

words are different in each language, in this sense, the importance of cultural 

factors is emphasized, factors be considered within the scope of the act of 
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translation is expressed. Over time, with the change of comportment, changes were 

observed in the languages too and the examples of the change were presented. The 

purpose that the meaning stated for each language in a different way and the 

implied is different than what might have been reported. 

Key Words: Words, Proverb, Idioms, Meaning, Pragmatics, Culture 

 

1. GİRİŞ 

Çevirinin birçok kişi tarafından yapılan tanımı bulunmaktadır, ancak bu 

makalede incelenen konu bakımından ele alırsak en uygun tanım KURAN 

(1995)’ın çeviri ile ilgili yaptığı şu tanımlamadır: "Çeviri, kaynak dildeki 

göstergenin ne ifade ettiğini bulmak, sonra bu ifade edilen şeyin amaç 

dilde hangi gösterge aracılığı ile ifade edilebileceğini saptayıp, bu 

göstergeyi kullanmaktır. " (Baykan, 2005: 180) 

Tüm bu göstergelerin anlamlarıyla örtüşebilmeleri için sözcüklerin nasıl 

kullanıldığına bakmak gerekir, çeviri eyleminde dilbilimin sözü kullanılır 

kılan birçok faktörü rol oynamaktadır. Bu çalışmada sözcükler ve anlamlar 

karşılaştırılarak, diller arasındaki anlam farklılıklarına değinilmiştir, bu 

farklılıklara rağmen kaynak kültüre ait bir ortamda oluşturulmuş 

sözcüklerin erek kültürün özelliği dikkate alınarak erek kültürde de 

kullanılır olması sağlanmıştır. Kelimelerin, deyimlerin ve atasözlerinin 

gerçek anlamları dışında bağlam içerisinde kastedileni göstererek 

oluşturduğu anlamı ile, o dilin kültürel özellikleriyle harmanlanıp o dile 

kazandırdığı anlamlarına da değinilmiştir. Çeviri eyleminde kültür 

faktörü ön plana çıkarılmış ve edimbilimin varlığının çeviri eylemi 

süresince etkinliğinden söz edilmiştir. 

 

2. SÖZCÜKLERİN ANLAMINI ETKİLEYEN UNSURLAR 

Herhangi bir dilde kurulan bir tümce, söz konusu dilin sağladığı 

dilbilgisel yapı nedeniyle oluşturulan sesbilimsel, sözdizimsel ve 
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anlambilimsel özellikleriyle soyut bir varlıktır. Buna karşın, bir tümcenin 

hayata geçirilmiş hali olarak sözce belirli bir zaman ve uzam içinde 

oluşturulan somut bir varlıktır ve canlandırdığı tümcenin dilbilgisel 

özelliklerinin yanı sıra, verilen durum dâhilinde, bu sözceyi söyleyen 

konuşmacının ve dil çevresinin de özelliklerini yansıtır. Sözce, dilbilimsel 

ve dilbilimsel olmayan özellikleri barındıran nitelikte bir yapılanmadır. 

İnsan iletişiminde bu özelliklerin nasıl rol oynadığı ve birbirleriyle nasıl 

bir etkileşim halinde oldukları edimbilimsel kuramların yanıtlamaya 

çalıştığı sorulardır. (Yetkiner, 2009: 1). 

Çeviri eylemi süresince sözcük mü yoksa bağlam içindeki anlam mı 

önemlidir? sorusu hep tartışıla gelmiştir. Kimileri sözcüğün anlamının 

yeterli olduğunu savunsa da sözcüğün hangi duyguyu, hangi düşünceyi 

yansıttığının unutulması kaynak metnin anlaşılmasını imkânsız hale 

getirebilmektedir. Buradan çeviri eyleminde biçim mi yoksa içerik mi ön 

plandadır sorusu da türetilebilir ki çevirmenlerin birçoğu bu soruya yanıt 

ararken erek kitlenin önemini daha iyi kavramışlardır. Çeviri ürünlerinde 

salt biçimi korumak kaynak metnin anlaşılmasında sorun yaratabilirdi, 

ancak edimbilimsel çalışmaların gelişmesiyle ve “kültür” kavramının ön 

plana çıkmasıyla içeriğin nasıl ve ne denli aktarıldığı önem kazanmıştır. 

Sözcük genel anlamıyla “kelime, yani dilin anlamlı birimi olarak” kendini 

kabul ettirmiştir. Sözcük türü olarak düşünüldüğünde Türk Dil 

Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü’nde şu şekilde açıklanmıştır. 

“Yapı, kavram, görev bakımından aralarındaki benzerliğe göre ayrılmış 

bulunan kelime türlerinden her biri.” 

Dilbilimsel olarak sözcükleri incelediğimizde her dilde yukarıdaki gibi 

tanımlanan sözcük türlerinin çeviri eylemi süresince birtakım sorunları 

ortaya çıkardığı görülmektedir. Çünkü sözcüklerin anlamı her dilde aynı 

ifadelere karşılık gelmemekte ve bu anlamlar hiçbir suretle parçalara 

bölünememektedir. Bu da sözcüklerin hem kaynak dilde hem de erek 

dilde iyi şekilde tanımlanabilmesini ve anlamlandırılmasını 
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gerektirmektedir. Wittgenstein (1953, 1958), ”Sözcüğün anlamını değil, 

kullanımını araştırmak gerekir.” düşüncesini savunmaktadır. (Yetkiner, 

2009: 6). Çeviri eylemi süresince bu gerekliliğin önemi daha da ön plana 

çıkmaktadır. 

Çevirisi yapılan kaynak metnin sadece sözcükler bağlamında erek dile 

çevrilmesi, kaynak metindeki anlam ile erek metindeki anlamın 

uyuşmamasına sebep olmaktadır. Böyle bir çeviri ürünü çevirinin 

kalitesini de olumsuz etkiler, bu nedenle burada sözcüklerin tek başlarına 

anlamlarına bakmak yerine, öncelikle çevirisi yapılacak olan sözcüğün 

türü tespit edilmelidir, daha sonra sözcüğün kaynak kültüre ait bir 

atasözü, deyim veya kalıplaşmış ifade olup olmadığına bakılarak bu 

sözcüklerin kaynak metinde ne amaçla ve hangi bağlamda kullanıldığı 

tespit edilmelidir. Ancak böyle bir çalışmayla kaynak metnin anlamı 

saptanarak erek metinde daha iyi ifade edilmiş olur. 

Erek kitleye kaynak metnin anlamını aktarırken diller arasındaki anlam 

değişmelerine ve sözcüklerin her iki dilde de var olan kullanılışlarına 

dikkat etmek gerekir. Çünkü kaynak metnin oluşturulduğu toplum ile 

erek kitlenin yaşayış biçimleri ve kültürel özellikleri aynı olmadığından 

kelimelerin anlamı da bu iki kitle için farklılıklar arz edecektir; hatta bazı 

çevirilerde bu unsurlar sınırlayıcı nitelik taşımaktadır. 

Ateşman’ın (2001) “Kültürel Farklardan Kaynaklanan Çeviri Sorunları ve 

Çözüm Önerileri” adlı makalesinde bu konuya değinilmiştir. Ateşman, 

Norbert Elias’ın “Über die Prozess der Zivilisation” isimli eserini 

Türkçe’ye çevirmiştir. Bu eserin başlığını çevirirken Türk toplumunun 

özelliğine dikkat ettiğini dile getirmiştir. Bu başlıkta kaynak metne sadık 

kalınacak olursa, başlığın “Uygarlık Süreci Üzerine“ şeklinde çevrilmesi 

gerekir. Ancak Ateşman bu başlığı doğrudan doğruya “Uygarlık Süreci” 

olarak çevirmeyi tercih ettiğini vurgulamıştır. Çünkü Türkçede 

“…Üzerine” şeklinde bir başlık kullanılmadığını ifade etmiş, bu başlığı 

seçerken Türk toplumunda kitap ve bölüm başlıkları konusunda var olan 
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standartların onun için belirleyici olduğunu söylemiştir.  (Ateşman, 2001: 

33) 

3. ATASÖZLERİ, DEYİMLER VE GÜNDELİK HAYATTA 

KULLANILAN İLETİŞİMSEL İFADELERİN ÇEVİRİ EYLEMİNDEKİ 

YERİ 

Sözcüklerin tek başlarına kullanılan anlamları ile deyimler içerisinde 

kullanılan anlamları da farklılık göstermektedir. Bu sözcükleri, yani 

deyimsel ifadeleri birebir çevirmek anlam kaymasına hatta kötüleşmesine 

sebep olmaktadır. Bunu birkaç örnekle ele alalım: 

Türkçede kullanılan “ağzı dili kurumak” deyimi Almancaya “js. Mund 

und Zunge wird trocken” şeklinde çevrildiğinde sözcüklerin bire bir 

anlamı aktarılmakta; ancak deyimin bağlam içerisinde vermek istediği 

anlamla ters düşmektedir. Bu deyimin karşılığı Almancada “ganz 

austrocknet vor Durst sein” şeklinde ifade edildiğinde hem kaynak hem 

de erek dilde ortak bir anlam yaratılmış olup kaynak kültüre ait bir 

yaşantıyla oluşturulan bu deyim erek kültürde de hayat bulmuş olur. 

Türkçede bunun gibi birçok deyim ve atasözü bulunmaktadır; hatta 

bazıları gerçek anlamının çok da dışında kullanılmaktadır. Bu da çeviride 

yaşanan sıkıntıların daha da artmasına sebep olabilmektedir. 

Türkçede “Çocuk evin meyvesidir.” Atasözü “Ein einziger Sohn, ein liebes 

Kind” şeklinde Almancaya çevrilmiştir. Almanca çevirisindeki 

kelimelerin anlamına bakarak çeviri yaptığımızda ve kastedileni göz ardı 

ettiğimizde şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır. ”Tek bir oğul, sevilen bir 

çocuktur.” Buradan erkek çocukların sevilip kız çocukların sevilmediği 

yargısı mı çıkarılmalıdır? Tabiî ki böyle bir düşünce bizi yanlışlığa itebilir. 

Bu sebeple Almancanın dilsel özellikleri ile Türkçenin dilsel özelliklerinin 

ayrımına varmak gerekir. Nitekim Almancada isimler, nesneler, sıfatlar… 

birçok kavram cinsiyetlerle ifade edilmektedir. Genel ifadeler ise erkek 

cinsini temsil eden “er” şahıs zamiri ile kavramlaştırılmıştır. Bu yüzdendir 

ki çocuk kavramı Türkçede olduğu gibi üçüncü tekil şahıs olarak 
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düşünülmemiş, aksine genelleştirilmiştir. Bu iki dilin buradaki en büyük 

farklılığı Türkçede kız, erkek, canlı, cansız bütün üçüncü tekil şahıslar için 

“O” şahıs zamirinin kullanılıp Almancada bunların her birinin “er, sie, es” 

şeklinde ayrı ayrı ifade edilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Atok (1971) bu konuya tecrübelerinden bir örnekle ışık tutmaktadır: 

“Türkçeye yaptığım çevirilerde çok sıkıntı çektim. Bu sıkıntı, nüans 

ayrımlarıyla aşağı yukarı aynı anlama gelen 4-5 sözcüğü Türkçede tek 

sözle karşılama zorluğundan geliyordu. Dilimizde söz kıtlığının düşünce 

gücümüzü ne kadar etkileyip daralttığını bu gözlem bana bir kez daha 

gösterdi… (Demirezen, 1991: 117). 

Bütün dillerin sözcük kapasitesi aynı olmadığından çeviri süresince 

yukarıdaki gibi birçok problemle karşı karşıya gelinmektedir. O halde 

yapmamız gereken dilsel özellikleri göz ardı etmemektir. Nitekim benzer 

özellikler taşıyan diller, özellikle de akraba diller arasında yapılan çeviriler 

daha kolay olmakta ve çeviri eylemi süresince bu gibi sıkıntılar pek 

yaşanmamaktadır. 

Kaynak ve erek kitle arasındaki kültürel benzerlikler çeviri eyleminde 

kolaylıklar sağlayabileceği gibi kitleler arasındaki farklılıklar da bu süreçte 

birtakım sorunlar yaratabilir. 

Özellikle Türkçede kullanılan deyimlerin mecaz anlamda kullanılması da 

başka dillere yapılan çevirilerde çevirmeni ikilemde bırakabilir. Çünkü bu 

tür deyimleri sözcüğü sözcüğüne çevirdiğimizde uygun olmayan 

anlamlara gelmekte ve deyimin iletişimdeki işlevselliği ortadan 

kalkmaktadır. Aşağıda Türkçe deyimler ve Almanca karşılıkları 

verilmiştir, sözcüğü sözcüğüne yapılan çeviri ile deyimin anlamını tam 

olarak yansıtan çevirilerden örnekler sunulmuştur: 
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Türkçe 
Almanca 

(Sözcüğü Sözcüğüne) 

Almanca 

(Doğru) 

Göz banyosu 

yapmak 
Augenbad machen sich am Anblick weiden 

Gözdağı vermek Augenberg geben jn ins Bockshorn jagen 

Göz göre göre… das Auge sehend sehend ins Unglück rennen 

Gözlerini 

yummak 
das Auge schliessen sterben 

Kulak asmamak das Ohr nicht aufhängen nicht hören wollen (auf) 

Kulaktan kulağa von Ohr zu Ohr gehen von Mund zu Mund 

Soğuk söz kaltes Wort verletzendes Wort 

İletişimin doğru bir şekilde devam etmesi için bu deyimlerin Almanca 

karşılığının Türkçedeki anlamı yansıtıp yansıtmadığına dikkat etmek 

gerekir. 

Gündelik hayatta kullandığımız ve her dilin kendine has özelliklerini, 

toplumun yaşayışlarını ve kültürünü yansıtan söz öbekleri ve deyimler de 

bulunmaktadır. Bu deyimlerin oluşum süreçlerinde etkili olan ise o dilin 

kullanıldığı toplumun yaşayış şeklidir. 

İngilizce ve Türkçe arasında yapılan iletişimsel çevirilere göz atalım: 

“İngilizce bir oyunda ya da romanda, İngiltere’de sokakta ayaküstü karın 

doyurmak için en yaygın çabuk yemek olan: “fisch and chips” deyim 

olarak geçse, Türkçe’ ye yapılacak bir iletişimsel çeviride denebilecek: 

“balıkla patates tava”, “balıkla cips”, “balık ekmek” türünde seçeneklerin 

hiçbiri yeterli iletişimsel eşdeğer olmayacaktır. ”Fisch and chips”in İngiliz 

gündelik yaşama kültürü içindeki bütün ülkeye yaygın yeri ile sınıf 

belirleyici çağrışımı Türkçede belki de ancak: “köfte ekmek”deyiminde, 

kullanımsal değerini bulacaktır. Aynı İngilizce deyimin Almanca’ ya 



G.AYVAZ                                                                   SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2013-II)                                                                    

218 

 

çevirisinde de: “Fisch und Pommes frites”, “Fisch und Röstkartoffel” gibi 

aktarımlar, anlamca doğru olmakla birlikte, iletişimsel ya da kullanımsal 

eşdeğerliliği, yalnız, Almanya’da gündelik yaşama alışkınlıkları içinde 

aynı derecede yaygın, sınıf belirleyici bir çabuk yemek olan sosis-ekmek 

karşılığı: “Wurst und Brot” sağlayabilecektir. (Göktürk, 1994: 68-69). 

Çeviri alanında bu duruma birçok örnek bulunabilir. Bu tür eşdeğerlilik 

konusunda en çok örnek sağlayabilecek kaynaklardan biri de Kutsal Kitap 

çevirilerdir. Sözgelişi, Meksika yaylalarındaki Kızılderilileri için yapılmış 

bir Kutsal Kitap çevirisinde, çevirinin okurları denizi tanımazlar 

düşüncesiyle, İsa’nın yürüyerek deniz üzerinden değil, bir bataklık 

üzerinden geçtiğini söylemek gerekmiştir. Eskimolar için yapılmış 

çevirilerde “Tanrım, bugünkü ekmeğimizi ver bize” yakarısı, Eskimolar 

ekmek tanımadığı için “bugünkü balığımızı ver” diye aktarılmıştır. (Reiss, 

1983: 25). İsa’nın sanlarından biri olan “Tanrı’nın kuzusu” deyimi ise 

“Tanrı’nın foku” diye çevrilmiştir. (Göktürk, 1994: 69). 

Kültürel özellikler dilsel ifadelerin gündelik hayatta kullanımında da 

belirleyici rol oynamaktadır. Kültür dil ile var olduğu sürece ikisinin de 

birbirinden etkilenmesi kaçınılmazdır. Her kültürde yaygın olan 

kullanımlar ve ortaklaşa bir yaşam biçimi bulunmaktadır. Yukarıda da 

gördüğümüz gibi İngilizlerin yemek kültürü ile Türklerin yemek kültürü 

farklı olduğundan çeviri eyleminde buna dikkat edilerek yapılacak bir 

çeviride ancak eşdeğerlilik sağlanacaktır. 

Kaynak metnin erek kitleye sunulmasında kelimelerin tek tek 

anlamlarının çevrilmesi, bağlamın göz ardı edilmesi, edimsel unsurların 

yok sayılması da çeviri eylemi süresince yaşanacak sıkıntıları 

arttırmaktadır. 

Almancada gündelik hayatta kullanılan bir deyim olarak “mit Müh und 

Not” bir işi güçbelâ, ucu ucuna yapmak anlamı taşımaktadır. Ancak bu 

deyim Türkçede  “oflaya puflaya” şeklinde kullanılmaktadır. Türkçede, 

tam olarak, bir işi istemeyerek yapmak anlamına gelmektedir. Bu yüzden 
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Almanca ve Türkçe kullanımları uyuşmamaktadır. Çünkü bu deyimin 

Almancadaki kullanımında bir işi isteyerek yapıp yapmadığından ziyade, 

o işi zorluklara rağmen yapmak ve ucu ucuna yetiştirmek anlamı varken, 

aynı deyim Türkçede istemeyerek, belki de başkalarının zoruyla yapmak 

şeklinde ifade edilir, bu işin tamamlanıp tamamlanmadığı da belli 

değildir. 

Bu iki kültüre ait deyimler yakın anlamlar taşıyor gibi gözükse de temelde 

önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Almancada kastedilen ile Türkçede 

kastedilen aynı değildir. İletişimsel kültür içerisinde bu deyimlerin 

kullanılışları farklılık göstermektedir. Çevirmen bu farklı kullanışları göz 

ardı ederse doğru bir çeviri eyleminden söz edemeyiz. Öyle ki; “günlerce 

çalıştım, birçok araştırma yaptım, sonunda ödevimi ucu ucuna 

yetiştirdim. "Bu paragraftaki deyimi “Mit Müh und Not” ile ifade edersek 

tam anlamı vermiş oluruz; lakin “canım hiçbir şey yapmak istemiyordu, 

buna rağmen annem ders çalışmamı söyledi, ben de oylaya puflaya ders 

çalışmaya başladım. 

Bu paragraftaki altı çizili deyimin yerine de “mit Müh und Not” ifadesini 

kullanırsak anlam farklılaşmış olur. Birinci paragrafın kastettiği ile ikinci 

paragrafın kastettiği kesinlikle aynı ifadelerle açıklanmamalıdır. 

Sözcüklerin anlamından ziyade, bağlamın aktarmak istediği göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Dilbilgisel kuralların yanı sıra etkileşim normlarının hedef dile farklı bir 

biçimde aktarılması, çeviri çalışmalarında bir ürün olarak ortaya çıkan 

metnin alımlanması ve hedef kitle tarafından kabul görmesinde sorun 

yaratmaktadır. Örneğin, incelik kuramı ve yüz olgusu evrensel kavramlar 

olmalarına karşın etkileşim normları boyutunda kültürel farklılıklar 

göstermektedirler. Bu nedenle, bir metinle ilgili olarak söylem konusunda 

ayrıntılı bir çözümlemeye girmek için metni dilbilgisel boyutta içerik 

açısından çözümlemek, biçimsel farklılıkların ayırdına varmak üzere 

metin türünü incelemek ve metin içindeki dinamikleri çözmek amacıyla 

kesit analizi yapmak gerekmektedir. (Yetkiner,  2009: 46). 
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4. SONUÇ 

Sözcükler mi anlam mı? Sorusuna yanıt vermeye çalıştığımızda 

sözcüklerin tek başına çeviri eyleminde yetersiz kaldığını ve anlamlarına 

bağlamsal kullanımlarla, kültürel yaşantıyla, söyleyenin kastettiğiyle daha 

da zenginlik kattığı görülmektedir. Çeviri ürününün kaynak metne sadık 

kalınarak çevrilmesi erek kitlenin özelliklerinin yok sayılmasına ve 

edimbilimsel unsurların erek kitlede hayat bulamamasına sebep 

olmaktadır. Özellikle deyim ve atasözlerinin oluşturulma amaçları her 

dilde farklıdır. Bu nedenle bu tür kalıplaşmış ifadelerin kaynak kültürün 

varlığını yansıttığı unutulmamalı ve erek kültürde aynı anlamı 

karşılayacak şekilde, erek metnin alıcısına uygun ifadelerle çevirisi 

yapılmalıdır. Sadece farklı diller arasında alımlama farklılığı yoktur, tek 

bir dil içerisinde de bu farklılık mevcuttur. 

Her yazın metni, belli bir kültür toplumunun evriminde, belli bir aşamada 

ortaya çıkmış bir olgudur. Bu evrim çizgisinin ileri bir aşamasında, kaynak 

dil okurları bile, bir metni değişik anlam doğrultularında alımlayabilir. 

(Göktürk, 1994: 45). Bu yüzden kaynak metindeki anlam da erek metinde 

sözcüklerin anlattıklarından farklı çağrışımlarla yerine getirilebilir. 

Öyleyse erek kitlenin alımlama gücünün yanında, kaynak metnin 

aktarmak istediğinin erek metinde karşılık bulabilmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada birkaç deyim ve atasözünü Türkçe ve Almancadaki 

kullanımları açısından inceledik ve İngiliz gündelik yaşamında kullanılan 

iletişimsel çevirilerden örnekler sunduk. Yaptığımız bu incelemeler 

sonucu dillerin eşit düzeyde çevirisinin mümkün olamayacağına ve 

mutlaka dili oluşturan sözcüklerin oluşum evrelerinin ve kültürel 

yaşantıyla etkileşiminin tespit edilip çeviri eyleminde bulunulması 

gerektiği sonucuna vardık. 

Anlamı etkileyen birçok unsur içinde özellikle çevirisi yapılacak ürünlerin 

sunulduğu hedef kitleye ulaşabilmesi için bu anlamı zenginleştiren 

etmenlerin de farkında olunmalıdır, anlam tek düze oluşmaz, ancak 
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insanlar yaşantılarıyla her sözcüğe bir anlam yüklerler, bu anlam yükleme 

işini yaparken de dilbilimin unsurlarından faydalanırlar. Önemli olan 

iletişimi sağlamaksa çeviri eyleminde bulunurken de dilbilimsel faktörleri 

yok saymamalıyız. 

Özellikle iletişimsel çevirilerde edimbilimin mahiyeti daha da 

artmaktadır, kastetme gibi bir eylemde bulunamasaydık saydığımız ve 

incelediğimiz bütün sözcüklerin, deyimlerin, atasözlerinin ve söz 

gruplarının anlamını her dil için uzun uzadıya açıklamamız gerekecekti. 

Neyse ki böyle bir eylemin varlığından haberdarız ve çeviri eyleminin 

başarılı bir şekilde yürütülmesinde de edimbilimin faydalarını 

görmekteyiz.   
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