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Kurcsclleyne ile a q n  fiyat artqlan sonucunda Turkiye'de 
hlzla toplumsal kimlikten bireysel olana yonelim ba~lamq;  egitim 
yetersizligi ile birle~ince bu, yiizeysel bir yansltma ile markalarm 
rutbele~mesine yo1 aqmqtir. Cok-odakli (post-modem) yap~lanma ile, 
degivik kesimler ulus-devlct a$m tiirlu qikar ili~kilerine yonelince: bir 
yandan Tiirkiye yabanci rnallar pazarma, ole yandan bunun evrensel 
bir dil araclhg~yla iletilmesi sonucu Turkqe yeniden yabanc~ sijzcukler 
pazarma diinii$mu$ur. SGz dilinde boylece olu$an s@la$ma insanlar~ 
kimlik (imaj) belirlemede slradan yabancl sozcukler ile Ntbeleven 
markalarm esiri yapmi$t~r. Bu baklmdan uriin adlar~ ikiye ayrllabilir: 

I .  (Marka olmayan adlar t a $ ~ y ~ p )  yerli olanlar, 
11. Cogunlukla yabanc~ (Marka) ad1 taStyan, ancak yerli mi 

yoksa yabanc~ ml oldugu belirsiz olanlar. 
1. Siizciik devvirrne : adlar  

0zel adlar. Oteden beri dil-ag~n ad seqmeyi yegleyenler, geni? 
bir ho~gottiden yararlanmqlard~r. islam dini etkisi altinda Arapqa ki$i 
adlar~ seqilmesi bundandl. 0 egilim Dil Devrimi ile tersine qevrilmi?, 
Ti irk~e adla ra ilgi, tiirlii yasalar: iktisadi Miies.~eselerde Mecburi 
Tiirkp Kullanrltnusr.' Hukklnda Kanun (1926/805), ozellikle "So2vadr 
Yusasr" (1934.12525) ile goriilmemi~ yaygml~ga ula$m~$t~.  Ancak 
degi$ik anadil konuvan kimseler kendi ozel adlarml kullanma egilimi 
ic;ine girince, seqilen ki$i adlarmda da oyle bir yabanc~lagma ortaya 
q~k~yor .  

Marka adlarl ise, guven duyulan mala bag11 olarak, ileti~im 
araqlar~yla sunulan sanal niteligi geqip, "bireysel dzlemleri onceleyen" 
insamn du~uncesini, egilimlerini esir a h ,  onu hasta eden reklam ve 
tanltmalarm da etkisiyle, giinliik dile yerle~mektedirler. Bu tiir adlar 
eskiden de almml$; kimileri ise "cemse, mavzer, pulluk, cip, trr" gibi 
tur adlarma donu$mii$. Evrensel ozlemler, spor: marka ile oviinme 
(futbolla yat futbolla kalk) Coca Cola ( i ~ ) ,  Levis, Adidas, Bosch, 
Mercedes, Ford, Reebok, Lee, Mazda,.., gi bi iiNn adlannm smlr 
agmaslnl kolayla~tlrm~gt~r. Reklamlar ve mallann qekici nitelikleri 
insanlari marka bagnnl~l~gma itmekte" (Kongar, 1992), yabanc~ marka 
adlannm giriginde, yerli mallann a l ~ m s ~ z l l g ~  yanmda, dayan~ks~zl ig~ 
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da onemli rol oynamaktadlr. Giysilerde ise marka dqa  vurdu, artlk 
insanlarm markasl oldu. Tecimsel adlarla ( Show-TV, inter-star, Rud 
yo-FM, ...) biqilen suslu kimlik ipinde yabancidil de var. Oyleyse 
yabancl sozcukleri blrakmak oyle ki~ilerin benlik, anlayq ve 
ozlemlerine aykm. 

Varl~klllarm, egitimlilerin bireysel ustunlugu yabancl 
sozcuklerde aramalar~, yabancl ust (luks) tuketim mallarma ilgileri, 
bunu bir iistunluk gostergesi olarak kullanmalarl da yabancl marka 
adlarm~ s a y g m l a ~ t ~ r ~ p  yaygmlaglrmaktad~r: bilinmeyen uludur. 
Yabancl addan bu pok dilsel bipim sayg~nligi k a r ~ ~ s m d a  qok-uluslu 
~irketler gibi yerli ~irketler de u ~ n l e r i n e  yabancl adlar vermektedirler. 
Ticaret dilinde ortakhk, marka adlarma kadar yayilmqt~r. Bu anlamda, 
ozellikle uygun fiyat, iistiin nitelik tutturabilen ve nitel denetimden 
geqen giyim u~n le r inde  dl$-sat~m yapabilmek iqin yabanci ad 
kullanma egilimine girilecek, uluslararasl ticaret dilinin Ingilizce 
adlandnma biqimlerine uyulacaktlr (Yiizyrl En~eklilik S~sterni > Yes 
Ko~bank,  gibi). Bu etkiler, topluca "iletim ve ticaret ku$atmasrn 
olarak adlandlrllabilir. Yeni Turk urun adlarma bu aq~dan bakll~rsa, 
Turk Sirketleri, tek-heceli, kolay bellenir Turkqe adlar 
uretebilecekken, arqtlrma yerine yabancl patent hakkl odemeyi 
yeglediklerinden, uriin adlarl da ister istemez yabancl olacakt~r. 0 
bakmdan deterjan ve sabun adlar~ ile onlarin halka sunulu~ biqimleri, 
sigara ile qay adlarl tartlSllabiliriii 

Ozellikle turizmin yogun oldugu L~tanbul, Izntir, Antalya, 
Mu& Aydrn,,.. ve ilqelerinde iv-yeri adlar~ yabancl dillerden 

Ornek: 12/17 sayrsr 12'si Tiirkqe, 17'si ise yabancz bir dilde 
demektir. 



Yerel yonetimlerde dile ozen gosterilmedigi iqin, bu konuda 
derin bir umursamazl~k yagann~aktad~r. Uretimi ve ticareti 
denetleyenler, ucretsiz oldugu iqin, (siiper, mega, ultra, center, 
catering, fast-food, cufi!, bar, ...g ibi) yabanc~ terimleri tuketmede agm 
oburlagm~glard~r. 
2.Caryldaki dukkan ad1ar1 

lstanbul'un orta kesiminde yer alan caddelerde i~yer i  adlarma 
bak~  h a ,  yar~smdan qogunun yabanc~ dillerden seqilmig oldugu 
goriilur. Kimi yorelerde hemen hemen hi$ Tiirk$e ad bulunmaz. 
Turkqe tur adlarmdan seqilmig olanlar~n saylsl oldukqa azd~r. Bireysel 
uzmanhg~ yansltan doktor, avukat , berber, terzi, ... gibi 
kullan~mlardan sonra az say~da kuquk satlg yerlerine sahibinin ad1 da 
verilmi~ olabilir. Onlarm d ~ g ~ n d a  Bat1 ve Dogu dillerinden seqilenler 
ile karma adlar ~ogunluktad~r. Yeni aq~lan ( tekstil, ulayrm, 
tayrmacrlk, ozel egitim, saglrk, bilgisayar, eglence, konaklama) 
igyerlerine Bat1 dillerinden adlar seqilmektedir. Bu seqimde etkili olan 
giiduler dogrusu incelenmeye deger. Yabanc~ ad seqilmesi toplumsal, 
duygusal, dilsel, ... yanlar~ gozeten bir karar olsa gerek. Kitle iletigimi 
aq~s~ndan bak~lirsa se~i len  sozciikleri en alt duzey tuketicisinin 
anlamas~ gerekiyor. O guqluk de "yabanc~ olan iyi" genellemesi ile 
a ~ l l m q  durumda. 

Bu konuda u$ ayrl inceleme giriyiminde bulundum. 
1. Ilk once 1993 y111nda 1stanbul Ticaret Odasl'ndan butun 

~irket  adlarmn bir kopyaslm elde ettim Ancak girket adlar~ ile ig 
yerlerine verilen adlar arasmda bir ayrhk ortaya q ~ k t ~ g ~ n d a n  onlar~ 
incelemeyi b~rakt~m. 

2. Iletigim ogrencilerim 1996 y111nda Istanbulun orta 
kesimindeki ana caddelerde igyeri adlarm derlediler. Turkqe-yabanc~ 
ayrlmlnda bu kez koken belirleme sorunu q k t ~ .  inceleme saglikl~ 
olamad~. 

I$-yeri-ad dizinlerini 1997'de yeniden inceleyince, bu se~ imde  
$U ozelliklerin etkili oldugu sonucuna vard~m. 

a. Tiirkiye'de uretici bir tecimsel ekin yaratrlamamrytrr. 
b. Tiiketici bir ekinde ( qeviri d~g~nda) dilsel yaratr da 

olamayacagrndan, 
yabancr-ad devyirme dogal karyrlanrr. 

c. Seqilen yabancr ozel adlar drprrda degil iqerde tanrnmz? 
olanlardrr. Boylece reklam giderinden kaplryor olabilir. 



q. Kinti adlar kijinitz yabancz hayranlrgm ya da dii~lerini 
yabuncrdilde yansltlyor. 

d Kimi adfar ise, tutil koyleri ile otellerde oldugu gihi evrensel 
dilden seqilmi~tir. 

Ancak bu yommlarin dogrulugunun, etki ve yayginlik 
derecelerinin sorugturma ile belirlenmesi gerekiyordu. Bircok adla 
birlikte tur ad1 olarak: shop, shoes, center, pub, solarium,...gibi 
yabanc~ siradan sozcuklerin de a l ~ n d ~ g ~  goriilmekteydi: Cetinler shoes, 
Eroglu shopping Center, the tanning shop, Fadzl Sekerqi Shoes, Pub 
Avni, Dental Kfinik, The Four Seusons Solarium, Woodstort: 
Superstore, ...g ibi. 

3. Yukardaki yorumlara dayall olarak 1999 yilinda kisa bir 
sormaca haz~rlanarak adlar~ yaln~zca Ingilizce olan i$-yerlerine 
uygulad~kiv. lstanbulun orta kesiminden toplanan 500 kadar giivenilir 
ornek arasmdan 445 Ingilizce i~yeri  ad1 q ~ k t ~ .  Somlara verilen 
yan~tlar~n seceneklere gore dagilimi a ~ a g ~ d a d ~ r .  

3. Sormaca ile elde edilen bilgiler 

3.1 Ig-yerlerinden %17'sinin yabancr ma1 sat@ ortaya p k t ~ .  
Ancak yerli almlara sat19 yap~ldig~ &in, marka dqmda bu yabanc~ 
adlarin dilsel bir aqklamasi yapllamaz. Yabanci ma1 satan bir i$-yeri 
yerli tuketici ile ileti~ime yabanci ad ile nas~l  girer? Marka adinm 
ivyerine verilmesinin dilsel bir nedeni olamaz. lgyeri ad1 ile ahci 



arasmda bir iligki kurulmuyor. Bir kls~tlamaya uyulmaks~zm, 
sahibinin gorugu dogrultusunda ad seviliyor. 

3.2 A l m l a r ~ n  C~I& yabancr oldugu i ~ i n  ig yerlerine yabanc~ ad 
verenlerin oral11 %12,5. Bu baglamda tuketicilerin adlara tepkilerini de 
incelenlek yat~rlmc~ ya da sahiplerinin yabanc~ olup olmad~klar~m 
sormak gerekiyor. Ancak tiiketici tepkisini inceleme izni verilmesi 
olanakslz, al~cllardan guvenilir yan~t  almmas~ ~ o k  zordu. 

3.3 Yabanc~ ad tunrtlma yardrmc~ oluyor diyenler %26,5. 
istanbul da 1996 yllmda derlcnen ig-yeri adlarmdan yabancl olanlar~ 
bir araya getirince, bu adlarm tamnmq (sanatqr, giizel, TV dizi adr, 
sporcu, ...) k i ~ i  1 yer 1 uriin ad1 olduklarl ortaya pktl (dipnot: 3,10,11). 
~ s t e l i k  boyle igyeri sahiplerinden %44'iinun kendilerinin bile 
Ingilizce bilmedigi anlag~hyor. Onlar i ~ i n  adln olumlu qagr~ym 
taymasl, yaygm olarak bilinmesi yeterli". 

3.4 Sormacaya kat~lanlar~n %20'si: "bu ad satdan mall 
nilelikli gosteriyor" d e m i ~ .  Burada ister istemez "yubuncz" olana, 
bilinrneyene ilgiden soz edilebilir. Kutsal ileti~im yabancldille 
surdugune gore, yabanc~ olanln kutsalhg~ bile ileri surulebilir. Bir 
Seyin yabanc~ oldugunu yansltmak kigilere sanki ayrlcahk tamyor. 
Bunun daha ileri agamasr ise yabancl rnarka'". Tiirklere yabanc~ 
marka ad1 ile yerli iiriin satly, yurt-dlgmda boyle bir markan~n 
bulundugu san~slnl uyand~rmak hayali marka kullan~mma girse 
yeridirVii. 

Bugiinku egilime gore, bir gazetede qlkan bir haberde ilgili 
Turk i~adaml goyle diyor. "1) Bize bir tnarka lazzmdz. 1talyanca'da 
zirvedeki anlarnzna gelen Abbate sozciigiinde kurar krldrk. 2) 
ihracatrrirrzzn ii~iirzcu yzhzda Alrnanyan~n Miinih Patent Biirosu'na 
markamrz tescil ettirdik. 3) Sonra Tiirkiyenin dort bir yanzna 
giimlek w kravat nza@zalan aqtrk. (Turklere yabanc~ adla yerli mall 
satmq). 4) ... Diinyaca iinlii 43 marka iqin uretinz yap~yoruz.(D~gar~s~ 
iqin kendi ad~yla iiretim yapm~yor) ... Uriinleri Dubai, Bel~ika, ve 
Avuslurya'da&lerde, Noweq, Finlandiya, italyada cornerlarda 
satrldr&n kaydeden ... ". Hangi ileri ulke mall hangi alanda onde 
gidiyorsa, marka adnn ... o dilden seqme yolu (bir tur Osmanl~ 
yontemi) izleniyor"'". 

3.5 ljyeri adznrn evrensel dilden seqildiiini bildirenlerin oranl 
% 29. Iq pazara sat]$ %87,5 olduhna  gore bu oran bir beklentiyi 
yansltlyor. Bugiinun gerqegi ile bir iligkisi yok. Burada yerli mahn, 



yerli alrcrya yabanci adhrarka ile satrp var. Carp~k oldugu kadar, 
biraz da aldatlc~, hayali bir uygulama. 

3.6 Yabancr adz i l g i n ~  bulan i~yeri  sahibi %36. Bu oran, ileri 
duzeyde Ingilizce bildigini soyleyen oranlnl (%28) geqiyor. Ne var ki 
seqilen a d ~ n  anlamln~ dogm bilenlerin oranl %12,5 q ~ k t ~ .  Bu dummda 
anlanu bilinmeyen bir ad nas~l  oluyor da i l g in~  bulunuyor, anlamak 
zor. 

Bu egilim "iiiketici" kulturiin bir ozelligi olmal~. Insanlar, bir 
ad1 anlam1 iqin degil, ''yyabanct' oldugu iqin seqiyor, ad ile bir anlam 
iletme amacl gudulmuyor. Tuketici kitle iqin ticari adin ozel bir anlam 
tapmas1 da gerekli degil, satllan mahn niteligi onemli. Oyleyse, 
')abancJAvrupa rnalr daha niteliklidir" k a n ~ s ~  bu adlarm seqimin de 
de etkili o l m u ~ ,  denilebilir. 

3.7 Yabanci ad seqme nedenleri dqmda bilgi verenlerin oranl 
%5,8 kadar. Bu da belirlenen nedenlerin, sorulan somlarin 
geqerliligini gasteriyor olsa gerek. 
4. Yabanc~ adlarla gelen ingilizce sozcukler. 

Toplanan 445 Ingilizce isveri-admda gecen tur adlar~ 
(niteleyici + tur- ad^: 'Colony Collection') saylsi 74 kadar. Bu 
sozciiklere bak~l~rsa,  qogunlugu gunluk, madan sozcukler. 60 
kadarlnm Turkqe eyanlamhs~ var 

Age, army, agency, art 1 branch, bar 1 collection, club, center, colour 
computer, city, cafi, creation, corner, car, class, company, classic, care. 
clinic I design / export, express, equipment I fast food, free shop I groups. 
gallery, garden1 heaven, house, hit, home, hotel / inn, inter net 1 jeans: 
jeweller / line, land, life, leather, light, / market, man, men / automotive. 
on-line / pub, planet, production / restaurant / service, size, shop, store, 
shoes, show, showroom, stock, spot, style I terrace, textile time, touch, 
tour / vision1 ware, world, wear.= Toplam 74 , Tiirkqe e$anlaml~ olan 

Omek al~nan 445 yabanc~ i~ye r i  ad1 iqinde niteleyici 
( nitelenen: big size) olarak kullan~lan 137 ayrl sozcuk 
bulunuyor. Seqilmesi zomnlu olmayan 10 ad d y n d a  hepsinin 
Turkpede e ~ a n l a m h s ~  var. Burada bir sozluk yetersizligi yok. Kendi 
dilinde yeni bir Sey sunamayan kiailer, s~radan yabanc~dil birimleriyle 
sozde 'yeni'lik sunuyor mug gibi goriiniiyor. Boylece 
'yabanc~'='yeni' denkligi kumluyor. Marka bir aq~klama yapmad~g~na 
gore bu seqim belki de bir tortul tepkidir, ne bileyim. 



American, aktuel, art, Autumn, army, anatolian, all, authentic, ani mal, 
antique, angel / best, boss, hlue, black, big black and white, baby / 
clothing, captain's, cotton, comedy, coffee, cordial, copy, co ver, crazy, 
custom, cool, central, d o u r ,  colony / dream, distance, diamond, digital I 
English, express, elegant, aesthetic 1 fanatic, free, future, fire, flash, first- 
class, focus, father's, force, fatnous, fast, full, faith / gold, garden, greens, 
great / handmade, home / infi nity, inter I jet, jolly / king, kontrast / light, 
legend, laser, lord, little, lux, lion 1 mr., magic, magestic, moment, 
mobile, multi, master, modern, mega, moonlight, masters I no, net, new, 
next, noble / acca sion, old, open, oriental 1 prestige, planet, pet, 
paramount, paradise, power, pink, passific, prima / red, royal, rose / sun, 
solarium, sil vet, stop, show, set, star, sunlight, silk, shine, Swiss, simple, 
stone, she, sweet, smart, sky / tanning / universal, unique 1 vacation, vet, 
version / west. water, wise, wholesale, world, wholly, wanted / young, 
yes. Toplum : 137 , 127'sinin Turkqe e ~ a n l a l n l ~ s ~  var. 

Sormacaya kat~lan 445 i ~ y e r i  sahiplerinden allnan yan~tlara 
gore 196 1 %44 az, ya da hiq Ingilizce bilmiyor. 1241 % 28 orta- 
duzeyde, 125 / % 28 de ileri-duzeyde Ingilizce biliyor. Ancak, 445 
i~yerinden, seqilen adm anlamma i l i ~ k i n  yaln~zca 56 (%12,5) dogru 
yanlt altnabilmi~. Geriyc kalan %87,5 yabancl adm an lamm~ ya 
bilmiyor, ya da y a n l t ~  biliyor. Bu da yabanc~dil bilgisine ilivkin 
bireysel degerlendim~eye pek guvenilemiyecegini gosteriyor. 

hcelenen 445 omek iqinde 51 ayrl iv-kolu qlktliX. Bu yabanc~  
ad11 tiirlere gore bireysel dl?-goriinu~u belirleyen tuketim mallar~ 
(giysix, ayakkablx') sa tq  yerlerinin basta gelmesi gbriinii~iin 
sunumunda yabancl-mallara ustunluk t a n m d ~ g ~  anlamma geliyor. 
zSyeri adlarrnrn birbirine benzememesi i ~ i n ,  ne kadar ~ o k  yabancr ad 
gerekirse o kadar ~ o k  yabancr siizciik Ti i rk~eye girecek demektir. 
Insanlar okumuyor, du~iinmuyor,  tepki gostermiyor. 0 ozellikler 
s i l inmi~  durumda. E le~ t i r i  ise daha iiniversiteye bile giremedi. Buraya 
kadar soylenenlere: 

I )  Kitlesel anlatimda dilsel siglik, 
2) sand nitdigin yabanci bir ad ile yarzatrlmasr, 
3) tiiketicinin ekinsel eziklik altinda oldugu, 
4) bireyin pvresine yabancila$rgi a n l a m ~  q~kar~labil ir .  
5) Ticaretle ugra~an kesimin topluma yabancrlagigc da buna 

eklenebilir. Bu egilim, topluma y a b a n c ~ l a ~ a n  yonetim biqimi ile de  
uyuauyor. Bu s~radan  sozcukler ozel adlara benzemez, giinluk dilin 
sozciikleri olduklar~ iqin zamanla dile yerleaip kalabilirler. 



Gondermeler 
Eriireten: Bahir Mazhar(1999) Tiivkiye Cumhur<veti Dev/.int Yusalar~, 
Cumhuriyet Gazetesi Mart 1999 eki. 
Kongar,Emre (1992) 2 I. Yiizydda Diinya, Tiirkiye ve Karnuovu, 
Simavi y. 

Car~idan ornekler: 
Free shop The Line 
Dream Store Occasion Shop 
No-Limit Stone Heaven 
Old English Diamond Land 
The Tanning Shop Innovations Travel 
Finc Line Garden 
Point ibrahim Collection 
Style Vet House 
Light Cafe Coffee Shop 
Mode Yes Shoe & Me 
Gift Shop Young Style 

Sun Shop 
Clothing Store 
Future Kids 
Hand Made 
Garden Life 
Lady 
Foto Center 
Computer World 
Manpant Creation 
Power Club 
Lcgend Shocs 

Cock Pit 
Magic Line 
Rcd Apple 
Silver Ladies 
Shoe Inn 
Show 
Best Collection 
Pastry Shop 
Watcr world 
Star Man 
Force Car 

' Bk. Eriireten: 1999. Madde 1- Turk uyrugundaki her turlu $irket ve 
kururn, Tiirkiye dahilinde ki her turlu iylem anlayma, yazlyma, hesap ve defterlerini 
T u r k ~ e  tutmaya mecburdurlar. Madde 3- Eli olarak yabanc~ dil kullan~labilirse de, 
Turkqe yazllm~y metin ge~er l i  olacakt~r. Eriiretenin de belirttigi gibi bu yasa Dil 
Devrimine onciiluk etmiytir. 

" Kongar,Emrc (1992). 
"' TDK (1945: 188) "memleketimize gelmesi gereken birqok eyya yabanc~ 

adlarla giriyor" ( jarse,triko, vb.). 
Sieara adlarl (1990-): Samsun, Marlborough, Meltem, Tekel 2000, Tekel 2001, 
Maltepe, Samsun, Ege, Yeni Harman, Birinci, Parliament, L&M, Winston, Camel, ... 
Cay adlar~ (1990.): Filiz, Lipton, Caykur, Rize, Kamelya, 01% Arma, Selen, ... 
Temizlik malzernesi: Omo, bingo, xiel. Tursil, Ace, Alo, Persil, Tcst, Hes, Cif, 
Marc, Vim, Pril, Dixi, Calgonit, Duru, Elvan, H a c ~  Pakir ,... . 
Tatilkiivii : Club Aldiana, Club Turan Princc, Eha Club, Mclas Holiday Village, 
Paradise Apart Otel. Petro Club, Sol Kamclya Otel, Sol Muna Otel, Turtcl Sidc, 
Turtel Sorgun. Attaleia Holiday Village, Champion Holiday, Club Akman Park, 
Club Akman Reach, Club Alda. Club Aldiana Milta, Club Aquamarine, Club Moran 
Mare Vista, Club Mediterrencan, Club Med Palmiyc, Club Phaselis, Club Salima, 
Eldorado Palmariva, Hydros Village Calimera, Magic Life Der Club Kiri$, Club 
Turtle's Marco Polo, Mart! Myra, Park Kimeros, Pirate's Beach Club, Simena, 
Kemer Holiday Club, Ambassador Plaza Apart, Ccntrum Apart, Hawai, Club Tcos 
Village, ... 
Otel ( 5  Ylld~zl~)  :Conrad, Hyatt Regency, Hilton, Princess Merit Antique, - 
Renaissance, Princess, Swiss, Shcraton Merit, Pullman Etap, Thermal Princess, 
Club Otel Pera,Fdlez Otel; Club Adonis, Otel Ofo, Sheraton Voyager, Talya Otel, ... 



iv  Sormaca 
1 .a .  I ~ye r i  ad1 ........................................ 

.................................. .b. Sa t t l an  iiriinler 
c. Kurucusunun ad1 ............................. 
d. " okudugu yabanc td i l  ....( Sorulur rablodu verifiyor) 

2. I~yer i  ad~nrn anlam1 .................................................................... 
4. ISyerinin bulundugu: a. Cadde b. S o k a k  ........... 

............................................ c. B(ilgc/ilqe .............................................. 
"Dallas" dizisine oykijnerek i~yerine "Dal la .~  Berberi" ad1 verilmi$se bu 

anlag~labilir: ancak seqilen ingilizce aJlar tur-ad1 ve s~fatlardan yap~ ld lg~  iqin onlarla 
ilgili olarak boyle bir neden ileri surulemez. O zanian gelsin s~radan, $agr~gnnslz, 
yabanc~ sozcukler. 

"' . Malm niteligi d~garda marka ile gosterildigi iqin, bu uygulamada yabanc~ 
bir ad seqerek enieksiz bir nitelik pe~inde  olma da sdz konusu. Ancak, yine de 
Abbate sozcii~iinun bir ~narka olarak Turkiyede tck anlam~ var: yabanc~.  Markalarla 
ilgili yorugler kimi kez "yahan"l~@ donuguyor. Oglulna bir rnarka ile ilgili olarak 
okulunda arkadaglar~ "X marka gomlek giymeyenin adandan s a y ~ l a ~ n ~ y a c a g ~ " n ~  
soylemiglerdi. 

"" 15 Nisan 2000 giinu Milliyet gazetesi s.11 'de verilen bir habere gore : 
Remzi Cur , otuz y ~ l  once ingiltere'ye g6qup bir giket kuruyor. girketine o gun 
ingiliz Milli taklm~ teknik direktdru (Alt) Ramsey'in a d m  veriyor. Ramsey ad1 hem 
Remzi'ye yak~n,  hem de tanlnmq oldugu i ~ i n  se~iliyor. Onu bugun Turk TV haber 
sunucular~n~ da giydiren bir $irket olarak alt yaz~larda okuyoruz. 

""' (6 Haziran 1998 giinlu SABAH, s.40: "S~firdan Zirveye"). 
" Toplam 51 tur i$yerine daghm $oyle: 163 giyint, 34 nyakkobr, 33 

j'iyecek, 23 gNzeNik. 17 bilgisayur, 16 cafi, 14 macevher, 12 fotugraL I1 turirm, I! 
re!efun, 10 l7ediyelik. 9 hayvan bakmr~, 8 araba sat~j.  7 lokanta, 6 bar ntobilyo. 
.fixokopi, orel, 5 half, 4 yap, ntalzeme. I miizik, 3'er qiqek, emlak spor, kitap, 2'ser: 
sagl~k, pub, market, interner, kum remizleme, kmmetik, kuntu$, eleklronik, antika 
doviz, I I ' r r  : prrde, su, oro malzrme, k gozluk qrvre duzmi, akvaryum, 
aydu~lunma, pnta, pa~Ji,nrer;, atari, sinema, saat, qakkubi rarniri, spur salonu, ;c 
suslrme. 

" Tekstil: Arsenal, antilop, airport, Amsterdam, Alexandra, berry, big 
boss, Belinda, big star, barok, blue shop, Rosphore, boss, boy me, cotton bar, 
cocoon, catwalk, cascade, crecland, Casanova, colors, Concitta, daisy, Dcnver Corp, 
Dodo Junior, dia mond, elite, clgato, empire, FBI, Fiori Line, tiyok, garden, Gloria, 
gentleman, Henry, infinity design, ideal, kopcrnik, lady, La Perla, Linda, lux, 
MonaLisa, moon, morgen, magnum, Morgan, Mayer, miss, new age, N and B, 
motif, Nobel, Osep, Orion, on linc, pop line, Pancho, panaroma, podyum, polo, 
prenscs, quick silver, rcal, super siiet, stones, Sason, Sapplure, selection, samuray, 
street, shopping club, stone heaven, seven, Stella, triumph, three and M, think pink, 
twitty, teenage, vestim, viking, wall street, yard, ... Oteki (irnekler: 

x> Ayakkab~: Accesoire, Alex, Elk,  Dexter, Grange, Goya, Papi, Sacha, 
Shoes Centre, Togo, Vetrina, ... 


