Yansýþým Süresi - Yankýlanma zamaný
Ayný büyüklüðü, ayný birimi, ayný süreci deðiþik terimlerle anlatmanýn sakýncalarýný sýralamaya
gerek yok. Hele bilimsel ve teknik alanda bu anlatým bulanýklýðý, kesinlikle kabul edilemez. Daha
doðru ve kesin anlatým biçimlerine ulaþma yolunda bir yardýmý olur düþüncesi ile yukarýdaki dört
terimi karþýlaþtýrmalý biçimde açýklamaya çalýþacaðým.
Önce zaman ve süre sözcüklerini ele almak uygun olacaktýr.
Zaman, tanýmlanmasý zor bir kavramdýr. Büyük ansiklopediler buna sayfalar ayýrmýþlardýr. Gerçi
“sonsuzdan gelip sonsuza giden ve birbirini aralýksýz izleyen süreler, (saatler, günler, yýllar vb.)”
gibi kýsa bir taným da verilmekte ise de, bir bütünün, bu bütüne dayalý olarak tanýmlanmýþ
parçalarýndan yola çýkarak tanýmlanmýþ olmasýnýn, tanýmlama tekniðine uyduðu söylenemez.
Kimi büyük sözlüklerde zaman, “olaylarýn birbirini izlediði sonsuz bir ortam olarak düþünülen
soyut temel kavram” ya da “þimdinin geçmiþ olmasýný saðlayan ve çoðunlukla dünyayý, varlýklarý
etkileyen bir güç olarak düþünülen kesintisiz hareket” gibi tanýmlanmýþsa da bu tanýmlarýn zaman
konusunda, eksiði fazlasý olmayan ve tam belirleyici olmasý gereken taným tanýmýna uymadýklarý
açýktýr.
Zaman, daha çok benzetme yolu ile açýklanmakta, bu durumda da zaman deðil zamanýn özellikleri
söz konusu olmaktadýr.
En yaygýn olan benzetme, zaman ile, iki ucu sonsuzda olan bir eðri ya da zaten bu özelliði olan
doðru benzetmesidir. Sonsuzdan gelip sonsuza giden eðri benzetmesinde, bu eðrinin kendi ile
kesiþmeyeceði koþulu vardýr. Ünlü alman filozofu Ýmmanuel Kant bu özelliði “iki ayrý zaman
zamandaþ olamaz” tümcesi ile anlatmýþtýr. (Kant’ýn zaman ve mekan baþlýklý yazýsý bu kavramlarýn
özellikleri bakýmýndan ilginçtir.)
Türkçemizde zaman, iki ayrý anlamda kullanýlmaktadýr. Birincisi, sonsuzdan gelip sonsuza giden,
genel anlamdaki zaman, ikincisi ise akýp giden bu zamanýn belli bir noktasý, ya da bu nokta ve
onun belirsiz çevresidir. “Öðle zamaný, yola çýkma zamaný, ne zaman geleceksin? vb.” örneklerde
olduðu gibi. “Zaman kaldý mý?” ya da “daha çok zaman var” deyiþlerinde yine tek bir nokta ve
ona yaklaþma süreci söz konusudur. “Zaman zaman” ya da “deðiþik zamanlarda” dendiðinde
yine birbirinden baðýmsýz tek tek noktalardan söz edilmektedir.

Süre ise, uzunluðu belli bir zaman bölümüdür. Yani bir doðru ya da eðri parçasý gibi iki ucu vardýr.
Süre verilirken iki durum söz konusudur.
1- Ýki ucun, birbirinden uzaklýðý, yani benzetmedeki doðru parçasýnýn boyu verilir. Bu durumda
doðru parçasýnýn doðru üzerindeki yeri belli deðildir. Yani verilmiþ sürenin de ne zaman
baþlayýp ne zaman biteceði belli deðildir.
2- Doðru parçasýnýn bir ucu ve uzunluðu verilir. Bu durumda sürenin uzunluðu ile baþlangýcý ya
da sonu da belirlenmiþ olur ve süre belli olduðundan öteki uç ta bellidir. Yani verilmiþ sürenin ne
zaman baþlayýp ne zaman biteceði bellidir.
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Verilmemiþ yani bilinmeyen bir sürenin belirlenmesi gerekiyorsa, bu sürenin herhangi bir biçimde
tanýmlanmýþ olmasý, örneðin iki ucunun tanýmýnýn bilinmesi gerekir. Ýþte yansýþým süresinde durum
budur. Sürenin baþlangýcý ve sonu tanýmlanmýþtýr. Ve bu sürenin uzunluðu, iki ucu bilinen doðru
parçasýnýn uzunluðunun metre cinsinden ölçülmesi gibi, saniye cinsinden ölçülür.
Özetlenecek olursa, zaman dendiðinde, ya benzetmedeki sonsuzdan gelip sonsuza giden eðri, ya da
bunun belli bir noktasý anlaþýlýr. Sürede ise mutlaka iki nokta, yani belli bir uzunluk söz
konusudur.
Yansýþým (ya da yankýlanma) zamaný dendiðinde, bu söyleyiþ biçimi, olayýn ne zaman olduðunu ya
da olacaðýný anlatýr, olayýn ne kadar sürdüðünü ya da süreceðini deðil. (Geceyarýsý ya da saat üçte
vb. gibi), yansýþým süresi, belli bir zaman ile deðil belli bir mekan ile ilgilidir. Mekanýn bir
özelliðidir. Yani baþý sonu belli bir olay söz konusudur ve doðru terim “zaman” deðil “süre” dir.
Yansýþým ve yankýlanma sözcüklerine gelince, bunlar ayrý anlamlar taþýr. Yansýþma ya da yansýþým
”yansýma”, yankýlanma ise “yanký” sözcüklerinden türetilmiþtir.
Yansýþma, karþýlýklý olarak peþi peþine yansýma ve/ya da bu olayýn bir arada bir çok kez olmasý
anlamýna gelir (görüþme, itiþme, buluþma, kaçýþma, gülüþme vb. gibi).
Yanký ise, bir ses kaynaðýndan çýkýp doðrudan kulaða gelen ses ile, bu sesin bir yüzeyden
yansýyarak kulaða gelmesini ayýran sürenin iki ayrý algýlamaya neden olacak kadar uzun olmasý
durumunu anlatýr. Yankýnýn tanýmý budur. Yankýlanma, ise, yanký olayýnýn peþi peþine olmasý
durumudur. Böyle bir olaya genelde açýk havada ayrý uzaklýklarda belli yüzeylerin bulunmasý
durumunda rastlanýr. “Bu sesle sokaklar yankýlandý” örneðinde olduðu gibi.
Yanký, iç mekan akustiðinde yasaklarýn baþýnda gelir ve mutlaka önlenmesi gerekir. Yanký
önlenince yankýlanmanýn da olamayacaðý açýktýr. Yani bir iç mekanda yankýlanma kesinlikle söz
konusu olmamalýdýr.
Sonuç olarak doðru olan anlatým biçimi “yansýþým süresi”dir.
Terimlerle ilgili bir konuya daha deðinmekte yarar olabilir. Türkçe terimlere yabancý dillerden
örnek verirken dikkatli olmak gerekir. Çünkü yabancý diller, Türkçemize göre belli konularda
zengin, belli konularda fakirdir. Öte yandan, teknik terimlerin bir bölümü ileri ülkelerin dillerinde
çok yýllar önce, o zamanki teknik geliþmiþlik çerçevesinde oluþmuþ, dile yerleþmiþ ve bilim ve
tekniðin ilerlemesi ile bu gün vazgeçilemeyen yanlýþ deyimler durumuna düþmüþtür. Kimi yabancý
dillerde de dilin yapýsý belli ayrýntýlara olanak tanýmamaktadýr. Herkesin bildiði
"dayý - amca = uncle" örneðinde olduðu gibi. Buna teknik terimlerde pek çok örnek gösterilebilir.
Herhalde Türkçeyi, yabancý dillerin birinden, sözcük sözcük çevirerek konuþmak ve yazmak hiç
bir zaman doðru bir davranýþ sayýlamaz.
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