
 

ΤΟΥΡΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΣΙΜΠΕΛ 

Φρασεολογία είναι εκείνος ο κλάδος της επιστήμης που μελετά τις ειδικές εκφράσεις, οι 

οποίες αποτελούνται από δύο ή περισσότερες λέξεις και οι οποίες λέξεις εμφανίζουν μαζί μια 

νέα σημασία, ξεχωριστή από την αρχική σημασία των λέξεων που τη διαμορφώνουν. 

Αν και το θέμα μου είναι η μελέτη της μετάφρασης αυτών των φρασεολογισμών από τα 

τουρκικά στα ελληνικά και ειδικότερα των φρασεολογισμών που περιέχουν λέξεις-μέλη του 

σώματος, θα δώσω παραδείγματα από φρασεολογισμούς που περιέχουν μέλη του σώματος  

και δηλώνουν συναισθήματα όπως αγάπη, ντροπή, μίσος, φόβο, θυμό, κ.ά.  και πώς αυτοί οι 

φρασεολογισμοί μεταφράζονται στα ελληνικά.  

Μελέτες που έχουν γίνει στο χώρο της γλωσσολογίας έχουν δείξει ότι ο ρόλος του σώματος 

στην έκφραση των συναισθημάτων είναι καθοριστικός (Barcelona, 1986; Lakoff & 

Johnson,1980a; Kövecses, 2000a) και ότι ο ρόλος των μεταφορών σε όλες τις γλώσσες του 

κόσμου είναι εξίσου σημαντικός στην αντίληψη αυτών των συναισθημάτων από τον ίδιο τον 

άνθρωπο. 

Το να μελετάμε τα συναισθήματα στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κοινωνικής αντίληψης 

μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα έναν πολιτισμό, μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων 

και τον τρόπο με τον οποίο αισθάνονται, κινούνται και μιλούν τα μέλη αυτής της κοινωνίας. 

Όπως π.χ. στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη σύγκριση των δύο γλωσσών, δηλαδή της 

τουρκικής και της ελληνικής υπάρχουν πολλές αντιστοιχίες αλλά και πολλές διαφορές όσον 

αφορά στην απόδοση των συναισθημάτων με φρασεολογισμούς.  

Για παράδειγμα, στα τουρκικά όταν μας τυχαίνει ένα γεγονός που δεν το περιμένουμε και 

μπορεί να μας προκαλέσει έκπληξη αλλά και ντροπή ταυτόχρονο λέμε την έκφραση: 

«başımdan kaynar sular döküldü» (χύθηκε βραστό νερό από το κεφάλι μου είναι η κατα λέξη 

μετάφραση) όμως στα ελληνικά εμείς, για την ίδια περίπτωση χρησιμοποιούμε την έκφραση 

«έπαθα ψυχρολουσία» (μεταφορικά) για ένα αρνητικό γεγονός που συμβαίνει ξαφνικά και 

μπορεί να σου προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα όπως θυμό, ντροπή, κ.ά. Οι δύο 

συγκεκριμένες εκφράσεις δηλώνουν ακριβώς το ίδιο συναίσθημα αλλά με διαφορετικές 

λέξεις, δηλαλή από άποψη φρασεολογίας στην τουρκική έκφραση υπάρχει φρασεολογισμός 

με λέξη που είναι μέλος του σώματος (başımdan) αλλά στην απόδοση της συγκεκριμένης 

περίπτωσης στα ελληνικά έχουμε μία λέξη, ένα ουσιαστικό που αν και δίνει το ίδιο νόημα, 

δεν είναι φρασεολογισμός ούτε και περιέχει λέξη μέλος του σώματος. 

Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μέλη του σώματος που χρησιμοποιούνται για την έκφραση 

συγκεκριμένων συναισθημάτων. Με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση γίνεται ευκολότερη η 



εύρεση των φρασεολογισμών στη γλώσσα - πηγή (τουρκική) και στη συνέχεια η ανάλυση 

της απόδοσής τους στη γλώσσα - στόχος (ελληνική). 

Για παράδειγμα, κάποια μέλη του σώματος όπως το μάτι, η καρδιά και το κεφάλι αποτελούν 

τα βασικά μέλη για την έκφραση των συναισθημάτων. Αν και δεν υπάρχει κάποιος 

συγκεκριμένος κανόνας, από τις παρατηρήσεις μας διαπιστώνουμε ότι για την έκφραση 

κάποιων συγκεκριμένων συναισθημάτων χρησιμοποιούνται κάποια ειδικά μέλη του 

σώματος. Ένα παράδειγμα μπορούν να αποτέλεσουν οι εκφράσεις που περιέχουν την καρδιά 

(yürek/kalp είναι δύο λέξεις συνώνυμες με τις οποίες υπάρχουν αρκετοί φρασεολογισμοί στα 

τουρκικά) και καθώς τις μελετάμε βλέπουμε πως οι φρασεολογισμοί που συμπεριλαμβάνουν 

αυτό το βασικό μέλος του σώματος μας εκφράζουν συναισθήματα της ψυχής, του 

εσωτερικού μας κόσμου και πιο ειδικά το συναίσθημα της αγάπης.  

 

TÜRKÇE – YUNANCA DEYİMBİLİM 

İNSANOĞLU’ NUN HİS VE DUYGULARININ BEDEN BÖLÜMLERİNİ İÇEREN 

DEYİMLERLE İFADESİ 

OSMANOĞLU SİBEL 

Deyimbilim, iki ya da daha fazla sözcükten meydana gelen ve bir araya gelince, ilk 

anlamlarından tamamen farklı yeni bir anlam ifade eden özel oluşumları ve deyişleri 

inceleyen bilim dalıdır.  

Benim konum aslında, bu deyimlerin, özellikle de beden bölümlerini içeren deyimlerin 

türkçeden yunancaya nasıl tercüme edildiği ve nasıl aktarıldığıdır.  

Sevgi, utanma, nefret, korku, öfke, vb. gibi duyguları belirten ve beden bölümlerinden 

sözcükler içeren deyimlerden örnekler vererek bunların yunancaya nasıl aktarıldığına dair 

gözlemlerimi sunmaya çalışacağım.  

Dilbilim alanında yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki, duygularımızı ifade ederken 

bedenimizin rolü çok önemli ve belirleyicidir (Barcelona, 1986; Lakoff & Johnson,1980a; 

Kövecses, 2000a), hatta bu duyguların başka dünya dillerine aktarımı ve yine bu duyguların 

insanlar tarafından doğru algılanması çok önemlidir. 

Duyguları belirli bir sosyal algı çerçevesinde incelemek, bir kültürü ve bir topluma ait olan 

insanları daha kolay anlamamızda ve onların yaşama ve hissetme şekillerini kavramamızda 

bize yardımcı olur.  

Örneğin, bu iki dilin karşılaştırılması durumunda da, yani türkçe ve yunancadaki deyimleri 

karşılaştırdığımızda, şunu görüyoruz ki, duyguların deyimlerle ifade edilmesine bakıldığında, 

bir taraftan birebir eşdeğerlilikler var iken diğer taraftan çok farklılıkların da var olduğunu 

gözlemliyoruz. 



Meselâ, türkçede ani ve beklenmedik bir olay karşısında, şok ve şaşkınlık yaşıyorsak ve aynı 

zamanda bir utanç da duyuyor isek, ‘başımdan kaynar sular döküldü’(yunancadaki birebir 

tercümesi : χύθηκε βραστό νερό από το κεφάλι μου) deyimini kullanıyoruz, aynı duygularla 

yaşanan aynı durum karşısında yunancada kullanmış olduğumuz bir başka bir ifade var. 

Yunancada ise ‘έπαθα ψυχρολουσία’(soğuk suyla duj almış gibi oldum anlamında) bir 

kullanım var ki, aynı duyguyu ifade etmelerine rağmen farklı oluşumlar, çünkü türkçedeki bir 

deyim ve bu deyim içinde bedenin bölümü olan baş var, yunancadaki duruma baktığımızda 

bileşik bir sözcük olan , ψυχρολουσία  beden ile ilgili herhangi bir sözcük içermiyor. 

Belirli duygularımızı ifade etmek ve anlatmak için, bedenimizin belirli bölümlerini kullanırız. 

Bu açıdan baktığımızda, kaynak dildeki (türkçe) deyimleri sınıflandırmamız  ve sonrasında 

bunların erek dildeki (yunanca) aktarımını incelememiz de kolaylaşmaktadır. 

Örneğin, göz, kalp, baş gibi bedenimizin ana bölümleri duyguları ifade etmek için kullanılan 

en önemli sözcüklerdir. Tabi ki, kesin bir kural bulunmamasına rağmen, yapmış olduğumuz 

incelemelerde, belirli duyguların ifadesinde belirli beden bölümlerinin kullanıldığını 

gözlemliyoruz. Bir örnek verecek olursak, kalp ve yürek sözcükleri türkçede iki eşanlamlı 

sözcük olarak birçok deyimde kullanılmaktadır, ve bu deyimlere bakıldığında, görüyoruz ki 

kalp ve yürek sözcükleriyle oluşturulmuş bu deyimler genelde, iç dünyamızı, ruh halimizi ve 

özellikle de sevgi gibi duyguları anlatmaktadır. 

                                                            

 


