
Sırayla ilk inceleme dosyasında gösterilen hataları açıklamanın daha uygun olacağını düşündüğümden 

dolayı tekrar bir açıklamaya gitmeyi uygun gördüm. 

1. “You could argue there hasn’t really been one. Until now” ifadesindeki “you” öznesi belirli bir şahsa 

referans yapmadığından dolayı, cümle Türkçeye tercümesinde “siz” gizli öznesi ile kurulmamalıdır. Ayrıca 

tekrar ifade etmek gerekir ki, çeviri metnin tamamında cümleler birbirinden bağımsız olarak alınıp 

bağlamdan ayrı ifadeler olarak değerlendirilmiştir. Ancak filoloji çalışmalarında hem yapısalcı hem de 

post-yapısalcı kuramlar açısından sözcüklerin veya ifadelerin (sign) anlam oluşturabilmesi için 

(signification process) bağlama (context - semiosphere) ihtiyaç vardır. Dil bağlamını (linguistic context) 

oluşturan da tekil göstergeler ile birbirleri arasındaki ilişkidir. Dolayısıyla, bu örnekteki ilk cümle ile ikinci 

cümle birbirini bağlam olarak tamamladığından ve İngilizce ile Türkçe arasındaki sözdizimsel farktan 

dolayı, ikinci cümle hem dilin vurguya bağlı kuralları hem de anlamı tamamlayıcı olması bakımından öne 

alınarak iki cümlenin birleştirilmesi doğal kullanıma uygun olacaktır. 

2. Yine tekrar etmek gerekir ki “Personal stances aside, there can be no greater example of censorship 

and the need for a platform such as Kleros Curate.” cümlesinde “example of” ile başlayan isim 

tamlaması bir yandan “sansüre”, diğer yandan “Kleros Curate gibi bir platform’a olan ihtiyaca” referans 

vermektedir. Ayrıca, itiraz edilen Türkçe çeviride yine yukarıdaki örnekte olduğu gibi, kendisini önceleyen 

cümle ve dolayısıyla bağlam göz ardı edilmiş, öznesiz bir cümle oluşturularak anlam bozukluğu 

yaratılmıştır. 

3. “küratör” sözcüğü, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Müze, kütüphane, sergi, hayvanat bahçesi vb.ni 

yöneten ve etkinliklerini düzenleyen yetkili kimse.” olarak tanımlanmaktadır. Yine benzer şekilde, 

Cambridge Dictionary’de “curation” sözcüğü için verilen tanım şu şekildedir: “the selection and care of 

objects to be shown in a museum or to form part of a collection of art, an exhibition,, etc.” İki tanımdan 

da anlaşılacağı üzere, curation “üretim” değil, “düzenleme” ile ilgili bir sözcüktür. Zaten Kleros Curate 

platformu da metnin tamamında da anlatıldığı gibi içerik üretimi değil, içeriklerin düzenlenmesi ve uygun 

bir şekilde tasnif edilmesiyle ilgili bir platformdur. Belki Fransızca kökenli “küratör” ifadesi yerine Türkçe 

kökenli “derleme” ve hatta “dergi” ifadesi kullanılabilir; ancak “content creation” anlamına gelen “içerik 

üretimi” ifadesi kesinlikle okuyucuyu yanlış yönlendirecektir. 

4. “extreme content” kesinlikle “too much content” veya “çok fazla içerik” anlamına gelmemektedir. 

“Extreme content veya disturbing content” internet üzerinde birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılan 

ifadelerdir: https://www.children1st.org.uk/help-for-families/parentline-scotland/guidance-

advice/disturbing-or-extreme-content/ 

Örnekteki makale “disturbing or extreme content” ifadesinde de görüleceği gibi “disturbing or too much 

content” şeklinde bir başlık atmamıştır. “Extreme content”, örnek makaledeki listede tanımlandığı üzere 

şiddet, taciz, nefret dili, yasadışı faaliyetler veya suçun teşviki gibi alanları kapsayacak şekilde kullanılan 

bir ifadedir. Dolayısıyla, bunun Türkçe karşılığı aşağıdaki haber metninde de doğrudan kullanımı 

görülecek şekilde “rahatsız edici içerik” ifadesidir: 

https://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/instagramda-rahatsiz-edici-icerik-paylasanlar-

engellenecek-422316.html 

Aşikar çeviri hatası örneklerine iki adet daha ekleyelim: 

https://www.children1st.org.uk/help-for-families/parentline-scotland/guidance-advice/disturbing-or-extreme-content/
https://www.children1st.org.uk/help-for-families/parentline-scotland/guidance-advice/disturbing-or-extreme-content/
https://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/instagramda-rahatsiz-edici-icerik-paylasanlar-engellenecek-422316.html
https://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/instagramda-rahatsiz-edici-icerik-paylasanlar-engellenecek-422316.html


5. Orijinal metinde “A curated registry of tokens that fit the above criteria as decided by a decentralized 

community.” olarak geçen ifade; yüklemi bulunmayan bir cümle, kendisinden önce gelen cümleyi 

örnekleyen bir ifadedir. Türkçeye bu ifade “Küratörlüğü yapılmış bir token, merkeziyetsiz bir topluluk 

tarafından yukarıdaki kriterlere uyduğuna karar verildiğinde kaydedilir.” şeklinde orijinal cümlenin bir 

açıklaması şeklinde çevrilmiştir. Halbuki, bu ifadenin uygun tercümesi “Merkeziyetsiz bir topluluk 

tarafından yukarıda belirlenen kriterlere uyduğuna karar verilen derlenmiş tokenlerin (jetonların) 

derlendiği liste (veya kayıt defteri).” şeklindedir.  

Burada yapılan aşikar çeviri hatası, “registry (noun)” sözcüğünün fiile dönüştürülerek çevrilmiş olması, 

dolayısıyla orijinal cümlenin yapısının tamamen değiştirilmesidir. 

6. Orijinal metinde “You'll need to make a deposit confirming your list fits the criteria in the above 

image.” olarak geçen cümle, Türkçeye “Listenizin yukarıdaki görseldeki kriterlere uyduğunu onaylayan 

bir teminat vermeniz gerekmektedir.” şeklinde çevrilmiştir. Burada “make a deposit” ifadesinin “teminat 

vermek” olarak çevrildiği görülmektedir. Ancak “make a deposit”, “para yatırmak, depozito yatırmak, 

kapora vermek” gibi anlamlara gelmekteyken “teminat vermek”, “güvence vermek” veya İngilizce 

karşılığı olarak “guarantee” veya “assurance” kelimelerinin yerine kullanılmaktadır. Burada okuyucunun 

para yatırması gerektiğini öğrenmesi söz konusuyken bu durum çeviri metinde açıkça ifade edilmemiştir. 

Bu durumun vurgulanması gerektiği düşünülerek uygun çeviri şu şekilde olabilir: “Listenizin yukarıdaki 

görselde belirtilen kriterlere uygunluğunu tasdik etmek için depozito yatırmanız gerekecektir.” 


