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Bu çalışmanın amacı, Arapçadan Türkçeye geçmiş olan  söylem bağlaçlarının 

işlevlerini ve anlamsal yapısını betimlemektir. Bu amaçla öncelikli olarak Türkçeden 

Arapçaya ve Arapçadan Türkçeye çevrilmiş olan yazılı metinlerden bir veri tabanı 

oluşturulmuştur. Söylem bağlaçları, kiplik değer ve retorik işlevlerine göre 

sınıflandırdıktan sonra içinde bulundukları bağlam ve eş dizilim açısından betimlemeye 

çalışılmıştır.  

Çalışmanın sonuçları, söylem araştırmalarında yer alan söylem bağlaçlarının 

evrensel özelliklerinin olup olmadığı yönündeki tartışmalara ışık tutacaktır. Örnek 

olarak, sıklıkları farklı olmakla birlikte,  her iki dilde de karşıtlık temel retorik ilişkisiyle 

ortaya çıktığı görülen ‘ama’ bağlacı, bugünkü Arapçada nadir olarak ‘zıtlık’ ilişkisiyle 

kullanılırken; bugünkü Türkçede anlamsal genişlemeye uğramış ve işlek olarak 

ödünleme için de kullanılmaya başlanmıştır. Bu sonuç, bir söylem bağlacının çekirdek 

anlamının yanında anlamsal genişlemeye de uğrayabileceğini göstermektedir. Çalışma, 

bu yönüyle de çeviribilim ve bilgisayarlı dilbilim araştırmalarında makine çevirisi 

çalışmalarına katkı sağlayabilecektir.  
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iv 

ABSTRACT 

A comparative Analysis Of Discourse Conjunction In Turkish And Arabic 

Languages 

Alaa MOHAMMED 

Department of Turkish Language and Literature 

Anadolu University, Graduate School of Social Sciences, April, 2017 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Hülya PİLANCI 

The purpose of this study is to describe the function and semantic structure of 

the discourse conjunctions passed from the Arabic to Turkish languages. For this 

purpose, firstly a database was created from written texts translated from Turkish to 

Arabic and from Arabic to Turkish. After classifying the conjunction in terms of their 

modal  and rethorical function, we tried to describe them in the collocational patterns 

they co-occur.  

The results of the work will shed light on the debate as to whether the features of 

the discourse conjunctions in discourse research are universal or not. For example, even 

though the frequency of its use varies, the conjunction ‘but’ is seen to indicate basic 

rhetoric opposition in both languages. Whereas it is used rarely in present day Arabic to 

imply ‘contradiction’, it has undergone semantic expansion in today's Turkish and has 

begun to be used productively a worker for compromise. This result shows that a 

discourse conjunction can also undergo semantic expansion in addition to its core 

meaning. The study, in this way could contribute to the science of translation and 

machine translation in computer linguistic researches. 

Keywords: Turkish Conjunction, Arabic Conjunction, Discourse Conjunction. 
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1. GİRİŞ 

Bağlaçlar, doğal dillerde yüklemi zaman ve durum açısından niteleyen sözcüksel 

kategoriler kapsamındadır. Kelimeleri, kelime gruplarını, cümle ve paragrafları anlam 

ya da yapı bakımından birbirine bağlayan dilsel unsurlardır. Dolayısıyla bağlaçlar, 

bağıntı kurdukları ögeler arasında anlam ilişkileri kurma işlevi üstlenmektedir. 

 Bağlaçlar en az iki önerme arasında karşıtlık, neden- sonuç ve ekleme gibi 

açılardan ilişki kurar. Bazı bağlaçlar bir öbekteki, cümledeki durumu belirtirken, metni 

etkileyen bağlaçlar da vardır. Hem yazı ve hem de konuşma dilinde, çok sayıda kısa 

cümleler kullanmak yerine bağlaçlarla kurulmuş uzun cümlelerin, dilin gelişmişlik 

seviyesini yansıttığı bilinmektedir.  

Söylem parçalarını ve içerdikleri önermeleri birbirine bağlayan yapılar farklı 

biçimlerde adlandırılmaktadır. Schiffrin (2003) ve Fraiser (2005) ‘discourse marker’ 

(söylem işareti/yapıcı/oluşturucu) kavramını bu işlevle ilgili bütün yapılara karşılık 

gelmek üzere kullanır. Derlem dilbilim ve bilgisayarlı dilbilim araştırmalarında ise 

‘discourse connective’ (söylem bağlacı) ( ّال خطابروابط ) terimi kullanılmaktadır (Knott, 

1996; Webber,  2006). Bir ilgeç veya bir bağlaç söylem düzeyinde bir bağlaç işlevi 

yerine getirebilir. Söylem bağlaçları  en az iki önermeyi veya iki söylem parçasını 

birbiriyle ilişkilendiren yapılardır. Değişik dilbilgisel yapılar bu işlevi yerine getirmek 

üzere söylem bağlacı olarak kullanılabilir. Örneğin Türkçede ‘rağmen’ bir edattır ve 

yaygın olarak iki önerme arasında ‘karşıtlık-ödünleme’ ilişkisi kurmak için kullanılır. 

Bir söylem bağlacı olan ‘ama’ da aynı işlevi yerine getirebilir ancak ‘ama’ aynı 

zamanda tersinleme işlevi için de kullanılabilmektedir.  

Bağlaçlar insan dillerinde yüklemi zaman ve durum açısından niteleyen sözcüksel 

kategoriye aittir.  Bir bağlaç,  yalnızca eylem öbeği içinde eylemi nitelerse öbek 

düzeyinde; bir önermenin tümünü nitelerse cümle düzeyindedir. ‘Ali durmadan 

konuşuyordu’ cümlesinde ‘durmadan’ bir durum bağlacıdır ve öbek düzeyindedir. 

"Galiba kitabı evde unuttum." cümlesinde ise ‘galiba’ tüm önermeyi açısı altına aldığı 

için  cümleseldir. Söylem belirteci ise en az iki önermeyi ekleme, karşıtlık ve neden-

sonuç retorik ilişkileri açısından birbiriyle ilişkilendiren ifadelerdir.  Örneğin, 

Arapçadan Türkçeye geçmiş olan ‘ama’ söylem bağlacı bugünkü Türkiye Türkçesinde 

(bundan sonra BTT) iki tür karşıtlık ilişkisi kurmak için kullanılmaktadır. ‘Yağmur 

yağıyordu ama biz dolaşmaya devam ettik’ ifadesinde ‘ödünleme’ (concessive) ; "Ali 
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kısa boylu ama iyi basket oynar" ifadesinde ise zıtlık (ّ تََضاد) retorik ilişkisi vardır. 

Bugünkü Arapçada (bundan sonra BA) ise ‘ama’ bağlacı işlevini yitirmiş 

görünmektedir. Türkçeden Arpçaya yapılan çevirilerde ‘ama’ yerine ‘lakin’ ve ‘velakin’ 

bağlaçlarının tercih edildiği görülmektedir. ‘Ama’ söylem bağlacı BTT’de sözlü 

söylemde de yaygın görülürken BA’da yalnızca formal yazı dilinde görülmektedir.  
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1.1. Araştırma Problemi 

Araştırmanın temel sorusu, söylem bağlaçlarının evrensel özelliklerinin olup 

olmadığı üzerine kurulmuştur. Bu amaçla Türkçeye geçen Arapça bağlaçlar her iki 

dilde, çevrilen eserler üzerinde, karşılaştırmalı olarak incelenmiş; bağlaçların anlamsal 

değişimi, evrensel ve tipolojik yönleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın genel amacı, Arapçadan Türkçeye ödünçlenen söylem 

bağlaçlarının BTT’de ve BA’da anlamsal değişimlerini, söylem işlevleri açısından 

betimlemektir. Bu  araştırmanın sonucunda söz konusu  bağlaçların Türkçe ve Arapçada 

bugün hangi işlevlerle kullanıldıklarını ortaya çıkarmak mümkün olacaktır.  

1.3. Araştırmanın Önemi 

Bu çalışmada, Arapçadan ödünçlenen ve bugün de kullanılmakta olan bağlaçlar 

her iki dilde kapsamlı olarak incelenmektedir. Bu çalışma Türkçede, Arapçadan 

ödünçlenen söylem bağlaçlarını derlem içinde betimleyen öncü araştırmalardan olması 

açısından önemlidir.  

 

1.4.  Araştırmanın Kapsamı 

Çalışmada öncelikle Türkçeden Arapçaya ve Arapçadan Türkçeye çevrilmiş olan 

yazılı metinlerden bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu veri tabanı üzerinden retorik işlev 

açısından sınıflandırılan söylem bağlaçları içinde bulundukları bağlam ve eş dizilim 

açısından karşılaştırmalı olarak betimlenmiştir.  Çalışmada Aijmer (2004) temel 

alınarak çeviri yöntemi ve Türkçedeki söylem bağlaçlarını gözlemlemek için geniş 

kapsamlı bir derlem olan Türkçe Ulusal Derlem (TUD) kullanılmıştır. 
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1.5. Tezin Yapısı 

Yukarıda bahsedilen amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla tez aşağıdaki altı bölüme 

ayrılmıştır: 

 

  

  

Bölüm

1

• Giriş: Bu bölüm; araştırmanın girişini, araştırma problemini, araştırmanın
ana amaçlarını ve önemini ve son olarak araştırmanın kapsamını
içermektedir.

Bölüm

2

• Arapça ve Türkçe Tarihsel Dil İşkileri: Arapça ile Türkçe arasındaki
ilişkiler incelenmiştir. İlk kısımda Arapça-Türkçe ilişkileri sunulmuştur.
İkinci kısımda Arapça-Türkçe gramer özellikleri anlatılmıştır. Üçüncü
kısımda Arap alfabesiyle yazılan ilk Türkçe eserlerden bahsedilmiştir.
Dördüncü kısmında ise Arapçadan Türkçeye geçen bağlaçlar tablo şeklinde
gösterilmiştir.

Bölüm

3

• Kuramsal Çerçeve: Kuramsal çerçeve hakkında bilgiler verilmiştir. İlk
kısımda söylem bağlaç ve türlerinden bahsedilmiştir. Ayrıca karşıtlık,
ekleme, gerçeklik ve kiplik hakkında kısa bir bilgi verilip Arapça ve Türkçe
örneklerle konunun pekiştirilmesine zemin hazırlanmıştır. İkinci kısımda ise
bağlaçların dilbilgisel yapısı Arapça ve Türkçe örnekleriyle açıklanmıştır.

Bölüm

4

• Yöntem: Araştırmanın veri toplama yöntemi ve araçları, çalışmanın evren ve
örneklemi, veri analiz tekniği ve verilerin analizinin tarifi yer almaktadır.

Bölüm

5

• Bulgular: Öncelikle Türkçeden Arapçaya ve Arapçadan Türkçeye çevrilmiş
olan yazılı metinlerden bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu veri tabanı
üzerinden retorik işlev açısından sınıflandırılan söylem bağlaçları içinde
bulundukları bağlam ve eş dizilim açısından karşılaştırmalı olarak
betimlenmiştir.

Bölüm

6

• Sonuçlar : Bu bölümde araştırmanın sonuçları açıklanmaktadır.
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2. TÜRKÇE – ARAPÇA DİL İLİŞKİLERİ 

İnsanlar, eski çağlardan bu yana dili iletişim aracı olarak kullanmışlardır. 

Kendilerini anlatmak ve başkalarıyla anlaşmak için dile gerek duymuşlardır. Dil 

araştırmalarının ihtiyaçtan ve meraktan kaynaklandığını varsayabiliriz (Kaş, 2007, s. 6; 

Zeydân, 1983, s. 617). 

Dilin özelliklerini ele alırken onun toplumla ve toplumun yaşayışıyla olan sıkı 

ilişkisine değinmek gerekir. Dil, bir kültür varlığıdır ayrıca dil kültürü oluşturan 

ögelerin en başında gelir. Dolayısıyla dil bir ulustaki kültür hareketlerinden ve o ulusun 

diğer uluslarla olan kültür ilişkilerinden büyük ölçüde etkilenmektedir. 

Farklı dil aileleri ve o dilleri konuşan milletler arasındaki çeşitli ilişkiler 

dolayısıyla diller arasında da karşılıklı aktarımlar görülür. Diller arasındaki aktarımlar 

en çok sözcük düzeyinde olmaktadır. Dini yakınlaşmalar, edebî ilişkiler, ticari ve siyasi 

ilişkiler sonucu ödünç alınan ögeler oldukça fazladır. Diller arası bu etkileşim farklı 

milletlerin ve toplumların bir arada yaşadığı yerlerde, dillerin yapısını değiştirecek 

kadar etkili olmuştur. Dil, başka kültür ve toplumların iletişiminde belirleyicidir. 

Toplumlar arasındaki münasebetler dil ile başlayıp diğer sanat dallarına yansır. Kısaca 

dil, kültür ilişkilerinin başlamasında önemli rol oynar (Aksan, 2009, s. 137- 139). 

Türkler, Müslüman olduktan sonra Arap kültüründen ve İslâm dininden 

etkilenmiştir. Bu sebeple birçok Arapça kalıp ifade Türkçeye girmiştir.  

Ayrıca Tanzimat döneminden Cumhuriyete kadar uzanan süreçte Osmanlı 

Devletinde, Batı dillerinden geçen kelimelerin anlamlarına karşılık bulmak için 

Arapçadan faydalanmıştır. Bu suretle Arapça kelime köklerinden bilhassa, bilmukabele, 

hakikaten vb. gibi birçok sözcük oluşturulmuştur (Abdo Shaban, 1987, s. XII).  

Yükselme devrinin başlangıcı olan İstanbul’un fethi ve sonrasında Fatih 

medreselerinin kuruluşundan itibaren Osmanlı’da Arapça eğitim ve bilim dili olmuştur. 

Bu dönemde Arapça birçok eser yazılmıştır. Arapça sadece eğitim dili olarak kalmamış 

aynı zamanda halkın diline de yansımıştır. Osmanlı Türkçesindeki Arapça kelimelerin 

çoğu bu dönemde Türkçeye girmiştir. Bu nedenle bugün Türkiye Türkçesinde 

kullandığımız Arapça kökenli kelimelerin kullanımının sebebi Fatih dönemindeki 

medrese eğitim dilinin Arapça olmasıdır. 
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Türkçe ile Arapçanın ilk yakınlaşması dini terimlerin kullanılmasıyla başlamıştır. 

Daha sonra ikinci yakınlaşma kültürel alanda olmuştur. Türkler sadece dini terimler 

açısından Arapçadan yararlanmamış; aynı zamanda bilim ve kültür dili olarak da bu dili 

kullanmıştır. Tıp, astronomi, matematik ve edebiyat sahalarında çokça Arapça eser 

verilmiştir (Akar, 2010, s. 13). Aksan, İslamiyet'in kabulünden sonraki (10. yüzyıl) ilk 

dönemde ve Anadolu'daki Türk yazı dilinin ilk döneminde Arapça kelimelerin fazla 

olmadığını, Türklerin yabancı kelimeleri kullandıkları ve 13. asırdan sonra Arapça 

sözcüklerin Türkçe üzerinde etkisini arttırdığını söylemektedir (Aksan, 2009, s. 367). 

Arapça ile Türkçe arasındaki kelime ödünçlemenin tek yönlü olmadığı da 

görülmektedir. Türkçe Arapçadan etkilenmekle kalmamış, Arapçayı da etkilemiştir. 

Araştırmalara göre Suriye Arapçasında 3000, Mısır Arapçasında 900, Sudan 

Arapçasında 300, Irak Arapçasında da 250 kadar Türkçe kelime varlığını 

sürdürmektedir (Yüce vd., 1999: 19). 

 Arapça kelimeler, Türkçede kullanıma alınırken anlamsal olarak da pek çok 

değişime uğramışlardır ( Durmuş, 2003).  Arapçadan Türkçeye ilk olarak dini terimler 

alıntılanmıştır. Kullanım sıklığı ve yaygınlık açısından ilk akla gelenler şunlardır: Allah,   

âsab, asıl, aslı, ahlâk, ahmak, âyet, baba, bâzan, bedel, beden, basit, beşer, câhil, câmî, 

ceb, cebhe,cedvel, cehâlet, ciddiyet, cihâd, cinâyet, dâhil, damga, ders, dikkat, din, 

dolap, dünyâ, dakika, eşkıya, ezel, evrak, evlâd, evkat, eşyâ, fakat, fakir, farz, fenâ, 

fetih, fikra, fırsat, fiil, gabî, gâfil, galiba, gam, garib, gaz, gâyet, hâdis, hâkim, hakikat, 

hakikaten, hal, haram, harf, hattâ, iktidar, ilham, imkân, imza, inkilâb, insan, İslâm, 

istihdam, kadeh, karar, kalb, kahve, kafir, kâtib, kitap, lakab, limon, lisan, lokma, lehce, 

levha, lüzum, lutfen, maaş, mâcera, madde, mübarek,  mücahit, mâdem, mağara, 

makam, maksad, mecaz, nazar, nefes, nergis, nesil, nifak, noksan, omur, özür, satır, 

sefer, selâm, semer, saat, sahil, semâ, sâkin, tarz, tabib, tabı, tabiat, takım, tarz, tıb, 

tarab, zâhid, zevâl, zaman, zirâat, ziynet, zalim, vd. (Alterazi, 1987; Saban, 2005). 

 Aytaç (1994), Türkçe-Arapça dil ilişkilerinde Türkçenin,  Arapçanın çeşitli 

lehçe ve ağızlarına verdiği çok sayıda kelime ile Arapçada önemli bir Türkçe kelime 

katmanı oluşturduğunu aşağıdaki tablo ile ortaya koymuştur (Aytaç, 1994).    
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Tablo 2.1.   Arap Lehçe ve Ağızlarında Yer Alan Türkçe Kelimeler 

No Türkçe Arapça 

1 Abaza Mıs.: Abâza 

2 Abla Sur.: Ablâ 

3 Aferim Lib.: ‘Afrâim 

4 Ağa Cez.: Ağa 

5 Ağır Ir.: Ağır 

6 Ahçı Sur.: Aşşi 

7 Alış Sur.: Alaş 

8 Alışveriş Sur.: Alaşvareş 

9 Baba Mıs.: Bâbâ 

10 Bağa Cez.:Bâğâ 

11 Bahşiş Yem.:Bahşiş 

12 Baklava Yem.: Baklâva 

13 Baltacı Mıs.: Baltaci 

14 Başka Mıs.: Başka 

15 Cezve Yem.: Cazve 

16 Cephane Ir.: Cebhâne 

17 Cüzdan Mır.: Cuzdân 

18 Canım Sur.: Cânem 

19 Çadır Ir.: Çâdır 

20 Çarşaf Ir.: Çârçâf 

21 Çatal Yem.: Şatal 

22 Çavuş Ürd.: Şâviş 

23 Çaycı Ir.: Çâyci 

23 Çürük Ir.: Çûrûk 

25 Dağ Sur.: Dâğ  

26 Dalga Ir.: Dâlğa 

27 Damla Ir.: Damla 

28 Dayı Cez.: Dây 

29 Değirmen Ir.: Degirmân 

30 Doğru Lüb.: Duğri 

31 Eczacı Mıs.: İczâci 

32 Efendi Lüb.: Efendi 

33 Ekmek Sur.: Ekmek 

34 Elçi Mıs.: Elci 

35 Eldiven Yem.: Eldivanât 

36 Eski Yem.: Eski 

37 Fahri Sur.: Fahri 

38 Fanus Sur.: Fanûs 

39 Fener Lüb.: Fenâ 

40 Ferman Caz.: Farmân 

41 Fırça Mıs.: Furşa 

42 Gizli Sur.: Gizli 

43 Gözlük Mıs.: Kuzluk 

44 Gurbetli Sur.: Ğurbatli 

45 Gülle Lüb.: Gulle 
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No Türkçe Arapça 

46 Gümrük Yem.: Cumruk 

47 Haberci Cez.: Habarci 

48 Hahsız Sur.: Haksez 

49 Hasta Mıs.: Hasta 

50 Helvacı Mıs.: Halvaci 

51 Hırsız Sur.: Hirsiz 

52 Hurma Sur.: Hurma 

53 İhtiyar Lib.: İhtiyâr 

54 İkibar Mıs.: İkibir 

55 İkinci Mıs.: İkinci 

56 İstiridye Mıs.: İstiridya 

57 İşaretçi Mıs.: İşâratci 

58 Kabadayı Sur.: Kabâdây 

59 Kahraman Mıs.: Kahramân 

60 Koltuk Sur.: Kultûk 

61 Köfte Sud.: Kufta 

62 Lahana Ir.: Lehâna 

63 Lokanta Mıs.: Lokandaci 

64 Merak Sur.: Marâk 

65 Merhem Lüb.: Merhem 

66 Mikvacı Ürd.: Makvaci 

67 Nazik Lib.: Nâzik 

68 Neyse Mıs.: Naysa 

69 Nüfus Sur.: Nüfûs 

70 Oda Mıs.: Oda 

71 Ordu Ir.: Ordi 

72 Oyun Mıs.: Oyon 

73 Ökçe Mıs.: Ukşe 

74 Örnek Sud.: Urnek 

75 Para Ir.: Pâra 

76 Parmak Mıs.: Barmak 

77 Pazar Cez.: Bâzâr 

78 Piyade Yem.: Biyâde 

79 Reçete Ir.: Reşete 

80 Revani Mıs.: Ravâni 

81 Sade Lib.: Sâde 

82 Seferli Sur.: Safarli 

83 Silahlık Mıs.: Silâhlık 

84 Şal Fas.: Şâl 

85 Şiş Sud.: Şiş 

86 Tabanca Cez.: Tabanca 

87 Tahta Yem: Tahta 

88 Usta Sud.: Usta 

89 Ütü Ir.: Utû 

90 Vergi Mıs.: Virkû 

91 Vişne Mıs.: Vişna 
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No Türkçe Arapça 

92 Yaldız Ir.: Yaldız 

93 Yaprak Lib.: Yabrak 

94 Yelek Mıs.: Yalak 

95 Zemin Sur.: Zemin 

96 Zengin Ir.: Zengin 

97 Zeybek Sur.: Zeybak 

 

2.1. Arapça – Türkçe Gramer ve Özellikleri 

2.1.1.  Arapça 

Arap dili, Hâmi-Sâmi dil ailesinin Sâmi grubunda yer alır. Bu dil grubu adını Hz. 

Nuh’un oğlu Sâm’dan almaktadır. Sâmi dilleri de kendi arasında Doğu ve Batı Sâmi 

dilleri olarak iki kola ayrılır.  

Arapçanın ilk dönemlerden beri kullanılması onun dünyanın en eski dillerinden 

biri olduğunu gösterir. Arapça, İslamiyetten önce sadece Arap yarımadasıyla sınırlı bir 

bölgede konuşulurken, İslamiyetle birlikte tüm dünyaya yayılarak farklı milletlerden 

Müslümanların da kullanmasıyla tüm İslam kültürünün ortak dili hâline gelmiştir (Kula, 

1999, s. 8; Furat, 1996, s. 41- 45; Küçükkalay, 1969, s. 83). 

Arap dili diğer Sâmi dillerinden daha çok zengin ve daha çok konuşanı olan bir 

dildir. Sâmi dilleri arasında en az değişme uğrayan ve yabancı dillerden uzak kalan bir 

dildir. Arap alfabesinde 28 harf vardır. Arapçanın başlıca özellikleri şunlardır 

(Dokuyucu, 2012, s. 8; Es-salih, 2004, s. 52; Er-Râfi’î, 1997, s. 62; Furat, 1996, s. 41): 

a. Fiilin kökü üç ünsüz harften meydana gelir. 

b. Ünlü harf bulunmaz; onların yerine harekeler kullanılır. 

c. Bükümlü, çekimli ve tasrifli dillerinden birisidir. 

d.  Cinsiyet farkı gözetilir. Yani kelimeler cinsiyet eril ve dişil olarak ikiye 

ayrılır. 

e.  Kelimelerin cümle içindeki işlevleri kelimelerin sonundaki değişikliğe göre 

belirlenir. 

f. Asıl unsur başta gelir. 

h. Tamlamalarda tamlanan, tamlayandan  önce gelir. 
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2.1.2. Türkçe 

Türkçe, Ural – Altay dil ailesinin Altay koluna bağlı olan ve eklemeli dillerden  

sondan eklemeli bir dildir. Türkçenin tasrifleri (- çekimleri) düzgün, kuralları az, kelime 

yapması kolay, mastarı karışık değil, kural dışı hȃlleri yok gibidir (Altay, 1954, s. 25).  

Altay dil ailesinin başlıca özelliklerini şöyle sıralayabiliriz (Korkmaz, 2003, s. 

LXXI,LXXII): 

a. Ural-Altay dillerinin hepsinde olduğu gibi Türkçe de sondan eklemeli bir 

dildir. 

b. Gramatik cinsiyet yoktur. Arapçadaki gibi kelimeler şekil değiştirmez. 

c. Kelime türetimi ekler yardımıyla gerçekleştilir.  

d. Çokluk adlarından sonra çoğul eki kullanılmaz. 

e. Cümle  yapısı bakımından kurallı cümlede özne baştadır, yüklem her zaman 

sondadır.  

f. İsim tamlamalarında tamlayan, tamlanandan önce gelir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

11 
 

2.2. Arap Alfabesiyle Yazılan İlk Türkçe Eserler  

X. yüzyılda İslam dini ile tanışan Türkler Kur’an’ın dili olan Arapçayı dini dil 

olarak kabul etmişlerdir. Bu etkileşim sadece kelime alışverişinde kalmamış, Türkler 

Arap alfabesini de kullanmışlardır. Aynı zamanda, Tükler Farslar’ın Kur’an 

çevirilerinden yararlanarak Türkçe tercümeler yapmışlardır. Fatiha, İhlas, Nas gibi bazı 

kısa sûreler Samanoğulları zamanında Türkçeye çevrilmiştir. XI. yüzyılda Karahanlı 

Türkçesi döneminin en önemli eseri Kutadgu Bilig kaleme alınmıştır. Bu eserde 

Türkçe unsurlar yanında Arapça unsurlar ilk defa bir Türkçe metinde kullanılmıştır. Bu 

kelimeler; Allah, cennet, rab, günah, kader, zahid, ziyaret, zina, nukul, nasihat gibi dini 

kelimelerdir. Bu eserden itibaren Türkler Uygur Alfabesi yerine Arap Alfabesini tercih 

etmişlerdir. Uygur Alfabesi ise Doğu Türkistan’da daha sık kullanılmıştır.  

 Türk dilinin üzerinde Araplar’ın olduğu kadar Farslar’ın da etkisi vardır. Araplar 

Müslümanlığın yazılı kaynaklarıyla, Farslar aracılığıyla tanışmışlardır. Farslar’ın, 

İslam’ı öğrenmek için yaptıkları çalışmaları Türkler de uygulamışlardır. Samanoğulları 

hükümdarı Emîr Mansur bin Nûh (961-976), Kur’an’ın Farsçaya çevrilmesini istemiş, 

ardından da bazı sûrelerin tercümeleri yapılmıştır (Caferoğlu, 1994, s. 91; Akar, 2010, s. 

12; İnan, 1991, s. 160). 

2.2.1.  İlk Kur’an tercümesi 

X. yüzyılda Türkler, devletin resmi dini olarak İslamiyeti seçmişlerdir. 

İslamiyet, Karahanlılar döneminde devlet dini olarak benimsenmiştir. İslamiyetin 

öğrenilmesi için Kur’anın Türkçeye çevrilmesi zorunlu hâle gelmiştir. 

 Kur’an-ı Kerim, Samanoğulları’ndan Emir Mansur b. Nuh (961- 976) 

devrinde Farsçaya tercüme edilmiştir. Bu tercüme Maveraünnehirli âlimlerin 

oluşturduğu bir kurul tarafından yapılmıştır. Zeki Velidî Togan’a göre Kur’an’ın 

Türkçeye çevirisiyle Farsçaya çevirisi aynı dönemdedir. Abdülkadir İnan’a göre ise, 

Kur’an’ın Türkçeye Tercümesi Farsçaya tercümesinden bir yüzyıl sonra yani XI. 

yüzyılın ilk yarısında yapılmıştır (Uygun, 2006, s. 253; Ata, 2004). 
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2.2.2. Dîvânü Lügati’t-Türk 

 

 Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072-1074 arasında Bağdat’ta yazılan Türkçe-

Arapça bir sözlüktür. Bu sözlük, 7500’den fazla kelimeyi içinde barındırır ve Arapların 

Türkçeyi öğrenmeleri amacıyla  yazılmıştır (Atabey ve diğ., 2004: 29). 1072’de 

Kaşgarlı Mahmud, Türkçenin önemini ortaya koymak için Arap dilinin ilk ve önemli 

sözlüklerinden olan      )ّالعين  Kitabül’ayn adlı eseri gibi Dîvânü Lügati’t-Türk )كتاب

eserini yazmıştır ve bu hâlâ Türk dili ve Arap dili için karşılaştırmalı çalışmalarda bir 

başvuru kaynağıdır (Mahmut, 2006, s. 6). 

2.3. Arapçadan Türkçeye Alıntı Bağlaçları 

Arapçada ve Türkçede ortak olarak kullanılan bağlaçlar aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır.  

Tablo 2.2.   Arapça- Türkçe Ortak Bağlaçlar 

Arapça Arapça okunuşu Türkçe Kökeni 

 ʿacebā acaba Arapça َعَجبا ّ

 ʿādetā ȃdeta Arapça َعادَة ّ

 aḫir ahiri Arapça آخر

 a'ksine aksine Arapça عكس

ا  ammā ama Arapça أم 

اّول كنأم   ammȃ velȃkin amma velakin Arapça 

 aṣl asıl Arapça اْصل

 aṣlā asla Arapça اَْصال ّ

نَْفَسهّ-َعْينا ّ  ʿaynen aynen Arapça 

نفسهّ-عينه  a'ynı aynı Arapça 

 .bȃḫuṣūṣ bahusus Ar.-Fr باخصوص

 baʿż bazı Arapça بعض

 bi'l-āḫire bilahare Arapça باآلِخَرةِّ

 bi'lʿaks bilakis Arapça بالعكس

ةِّ  bi'lḫāṣṣa bilhassa Arapça بالَخاصَّ

َعلَْيهِّ  bināʾenʿaleyh binaenaleyh Arapça بَنَاء 

اتلذبا   bi'ẕẕāt bizzat Arapça 
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Arapça Arapça okunuşu Türkçe Kökeni 

 baʿż bazı Arapça بعض

 bi'l-āḫire bilahare Arapça باآلِخَرةِّ

 bi'ṭṭabʿ bittabi Arapça بالط بع

 biẕātihi bizatihi Arapça بِذَاتِهِّ

 eks̱erī ekseri Arapça أَْكثَِريّ 

 eks̱eriyyā ekseriya Arapça أَْكثَِريا ّ

 elbe'tte elbette Arapça ألبتّ 

 esāsen esasen Arapça أََساسا ّ

ل ّ  evvelā evvela Arapça أَوَّ

 faḳaṭ fakat Arapça فقط

 fi'lḥaḳīḳa filhakika Arapça فيّالحقيقة

 ġālibā galiba Arapça َغاِلب ا

 ġayr gayr Arapça َغْير

 ḥālā hâlâ Arapça حال

 ḥaḳīḳaten hakikaten Arapça َحِقيقَة ّ

 ḥālen hâlen Arapça َحاِلي ا ّ

 ḥattā hatta Arapça َحتَّى

 ḫulāṣa hülasa Arapça ُخالََصة

 ḫuṣūṣī hususi Arapça ُخُصوِصىّ 

 ʿilāveten ilaveten Arapça ِعالََوة ّ

 illā illa Arapça إِلَّّ

 ḳaṭiyyen katiyyen Arapça قطعيا ّ

 lākin lakin Arapça لِكنَّّ

 maʿa'lesef maalesef Arapça َمَعّالََسف

 mādām madem Arapça مادام

 maḳṣad maksad Arapça مقصد

 maʿlūm malum Arapça َمْعلُوم

 maʿamāfīh mamafih Arapça َمَعَّمافيهِّ

 mecbūren mecburen Arapça َمْجبُورا ّ

 mes̱elā mesela Arapça َمثاَل ّ

 muṭlaḳā mutlaka Arapça مطلقا ّ
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Arapça Arapça okunuşu Türkçe Kökeni 

 nihāyet nihayet Arapça نهاية

 ṣaḥīḥ sahi Arapça صحيحّ

 sebeb sebep Arapç سبب

َشْخِصيا ّّّ  şaḫṣen şahsen Arapça 

 taḳrīben takriben Arapça تَْقِريبا ّ

 tamām tamam Arapça تََمام

 tekrār tekrar Arapça تَْكَرار

 vāḳiʿa vakıa Arapça واقعة

 velākīn velakin Arapça ولَِكن

 ve'lḥāṣil velhasıl Arapça َواْلَحاِصل

 vesselām vesselam Arapça َوالسَّالَمُّ

 yaʿnī yani Arapça يَْعنِى

 ẓāhir zahir Arapça ظاِهرّ 

 ẕāten zaten Arapça ذَاتا ّ
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Söylem Bağlaçları

Karşıtlık

Tersinleme Ödünleme

Ekleme Gerçeklik Kiplik

Olasılık Yükümlülük

Bağlaçlar
Söylem belirteci 

olan bağlaçlar

Şekil 3.1.  Söylem Bağlaçları 

 

3. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde söylem bağlacı ve türleri olarak; karşıtlık, ekleme, gerçeklik, kiplik ve 

bağlaçların dilbilgisel yapısı  hakkında bilgi verilerek Arapça ve Türkçedeki örnekler 

sıralanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kaynak: Şekil ve sınıflandırma  Zeynep Erk Emeksiz tarafından düzenlenmiştir.  
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3.1. Söylem Bağlacı ve Türleri 

 Bu çalışmanın temel amacı Arapçadan Türkçeye yüzyıllar içinde geçmiş olan 

söylem bağlaçlarının bugün konuşulan Arapça ve Türkçedeki anlamlarını ve retorik 

işlevlerini betimlemektir. Çalışmada söylem bağlaçları içinde özel bir yeri olan söylem 

belirteçleri de ele alınacaktır. Söylem yapısını açıkça belirten ve aynı zamanda eş 

sıralamalı ve alta sıralamalı bağlaçlar ya da söylem belirteçleri gibi farklı sözdizimsel 

özellikler gösterebilen (Zeyrek ve Webber, 2008) söylem bağlaçları, ayrı düzlemler gibi 

görülen sözdizim ve söylem yapıları arasındaki bağıntının incelenmesine olanak verir 

(Bozşahin vd., 2010). 

 Söylem bağlaçları anlamsal olarak iki önermenin çeşitli mantıksal-retorik 

ilişkilerle birbirlerine bağlanmasını sağlayan ifadelerdir. Literatürde temel olarak beş tür 

mantıksal-retorik ilişki tanımlanmaktadır: 1. Karşıtlık 2. Ekleme 3. Gerçeklik 4. Kiplik 

5. Neden-sonuç. Bu çalışma kapsamında yalnızca ilk dört türdeki bağlaçlar ele 

alınmaktadır. Ele alınan bağlaçların genel yapısı aşağıda belirtilmektedir.  

 

 Karşıtlık tersinleme ve ödünleme olmak üzere iki biçimde oluşturulabilir: 

Tersinleme,  bir önermenin tersinin (zıt anlamının) diğer önermede sunulmasıdır. 

‘Ali’yi severim ama bazen ona kızıyorum’ gibi örneklerde tersinleme karşıtlığı 

görülebilir. Türkçede ‘tam tersi’ ‘bilakis’ ‘aksine’ gibi söylem bağlaçları tersinleme 

karşıtlığı kuran ifadelerdendir. Ödünleme, iki önermeden birinin olumlu diğerinin ise 

olumsuz olmasıyla ortaya çıkan bir tür karşıtlıktır. Türkçede ‘rağmen’ ilişkisi de 

denebilir. ‘Yağmur yağmasına rağmen yürüyüşe çıktık’, ‘ Ali iyi çalışmasına rağmen 

sınavı geçemedi’ gibi örnekler bu ilişki türüne örnek olarak verilebilir.   

 

 Ekleme, söylem bağlaçları iki önermenin birbirini retorik olarak açıklama, 

örneklendirme, sıralama gibi ilişkilerle tamamlamasıdır. Her iki önermede aynı konu 

hakkındadır. Önermelerden ilki temel konuyu sunarken diğeri onu örneklendirebilir, 

açıklama getirebilir veya sıralayabilir. Türkçede ekleme yapan bağlaçlara ‘dahası’ 

‘örneğin’ ‘mesela’ ‘ek olarak’ gibi ifadeler örnek olarak verilebilir.  
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 Gerçeklik; pekiştirme, onaylama ve ödünleme işlevleriyle kavramsal içeriği 

gerçek veya doğru olan sözcüklerden türetilmiş olan bağlaçlardır.   

 Kiplik; olasılık ve zorunluluk işlevleriyle konuşurun verdiği bilgiye dair 

kesinlik derecelendirilmesi yapmak için  kullanılan bağlaçlardır.  

 Söylem belirtec: kavramı,  alanyazında yeni bir kavramdır. Özellikle Weber 

(2005) ve Weber ve Prasad (2009) söylem yapısında belirtecimsilerin bağlaçlar gibi 

görev aldığını ve birden çok önermeyi niteleyen bağlaçların da belirteç olarak 

tanımlanması gerektiğini ifade eder. Bu görüşe göre, cümle belirteci eylem öbeğinde 

eylemi niteleyendir. ‘Arabayı yavaş sürdü’ ifadesindeki ‘yavaş’ belirteci  yalnızca 

eylemin nasıl yapıldığını niteler. Söylem belirteci ise bütün bir önermeyi niteleyendir. 

‘Belki yarın geç gelirim’ ‘Galiba havalar erken ısınacak’ ‘Aslında Eskişehir’i severim’ 

gibi örneklerde görülen ‘belki’ ‘galiba’ ‘aslında’ gibi belirteçler söylem belirteci olarak 

ele alınan bağlaçlara  örnek olarak verilebilir.  

Söylem belirteçleri birden çok anlamsal edimsel işlevi yerine getirirler. Bunlardan 

ilki kiplik anlamını güçlendirmektir. Olasılık, zorunluluk gibi kiplik gösteren belirteçler 

kiplik belirteçleri olarak adlandırılırlar. Türkçede ‘belki’ ‘gerçekte’ ‘galiba’ ‘kesinlikle’  

v.b. söylem belirteçleri söylemde bir olasılık veya zorunlu doğruluk durumunu 

işaretlerler ( Weber, 2005;  Weber, B. ve Prasad, R., 2009). 

 

3.1.1. Karşıtlık söylem bağlaçları: 

 Karşıtlık, iki unsur arasında zıtlık işlevi gerçekleştirir. Birbirini reddeden iki 

görüşün aynı cümlede yer almasına yarayan fakat, ama ve lȃkin gibi bağlaçlardır. 

Tersinleme ve ödünleme  olarak iki gruba ayrıyabiliriz. 

Türkçe: fakat, lâkin, ama, ancak, yoksa, hâlbuki, buna karşılık, buna rağmen, bilȃkis, 

tersine, aksine, aksi takdirde, tam aksine, tam tersine  vb. 

Arapça: كنَّّل  (lākine),  ّاأم  (ammā),  ّّأن ّأنّ  ,(ʾillā ʾenne) إل  ّأنّ  ,(beyd ʾenne) بيد  ġayra) غير

ʾenne),  ّعلىّأن (ʿalā ʾenne), رغم (raġm), إنما (ʾin neme), معّهذا (mʾa hēẕe), علىّالعكس  

(ʿaleʼ-ʿaks), عكس (ʿaksine), لكن (lākin), بالعكس (bi'lʿaks), بل (bel), خالفب  (bi-ḫilaf), 

وّ إل  (ve ʾillā)  vb. 
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Örnekler: 

(1) Birkaç seneden beri fakirdir fakat şimdi zengin bir adam olduّ 

 (Yazıcı, 1998, s. 21). 

İki cümle arasında karşıtlık anlamı varken diğer yandan iki cümle de bağdaşıklık 

görünüm katmaktadır. Bu örnekte geçmişte fakir olan bir kişi daha sonra zengin bir kişi 

olmuştur. Bu anlam fakat bağlacıyla ve iki cümle ile sağlanmaktadır. 

 

(2) Çiçeği koparmadım lȃkin meyveyi kopardım (Yazıcı, 1998, s. 20). 

Bu örnekte ilk cümledeki "çiçek"ten kasıt meyvenin yetiştiği daldır. Dalı  

koparmadığını, meyveyi kopardığını anlıyoruz. İki cümleyi  lȃkin bağlacıyla birbirine 

bağlamıştır. 

 

(3) Bu öğrenci zeki ama çalışmıyor. 

Burada çalışkan olmak ve tembel olmak arasında bir karşıtlık vardır. Öğrenci 

çalışmadığı için zeki olmasına rağmen tembeldir. Çalışkanlık ve tembellik durumları 

ama bağlacıyla bağlanmıştır.  

 

(4) Kaçmaya çalıştı ancak arabadan çıkamadı ّ(Yazıcı, 1998, s. 306). 

İlk cümlede kaçmak için uğraşan bir kişinin çabalarına rağmen arabandan çıkamadığı 

anlaşılıyor. Buradaki ancak bağlacı kaçmak istemesi durumuyla kaçamadığı durumunu 

iki karşıt durum olarak gösteriyor. 

 

  ّ(ّقلةُّالصبرّماّلهاّدواء.kināl)ّلكنكُلّشيُءّدواُؤهُّالصبُرّ(5ّ)

 Herşeyin ilacı sabırdır; fakat az sabırlı olmanın ilacı yoktur (Ürün, 1998, s. 2). 

 Bu örnekte sabırlı olmak durumu ile sabırsızlık durumu iki karşıt özellik olarak 

karşılaştırılmış. Lākin كن()ل  bağlacı sabırlı olmanın iki karşıt hȃlini karşılaştırmıştır. 
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 (ّلّييأُسّمنّرحمِهّهللاِ.ennalā ʾeʿ)ةًُعلىًأنًّفالُنّعاِصّّ)6 (

Filan isyankârdır; ancak Allah’ın rahmetinden ümid kesmez 

 (Ürün, 1998, s. 4; Ez-Zeyyât, Mustafa, Abdulkadir, ve Al-Neccar, 1960, s. 626). 

 Bu örnekte isyankâr bir kişinin dahi Allah’tan ümit kesmemesi gerektiği 

söylenmektedir. Burada iki karşıt kelime "isyan" ile "rahmet" için cümlede ʿalā ʾenne   

)  .bağlacı kullanılmıştır )علىّأن 

 

) 7(ّّ الخادمّالتفتّإليهّفيّ(ّمبروكennilā ʾeʿّ)ّإالًأنًّولكنّأحدا ّمنّالحاضرينّلمّيتحركّولمّيعِنّبالردّعليِه

 النهاية.

Fakat gelenlerden hiçbirisi kımıldamadı ve ona cevap da vermedi. Ancak Mebruk adlı 

hizmetçi sonunda ona yöneldi (Ürün, 1998, s. 4- 5; El-Hakîkm, 1983, s. 26).  

 Buradaki ilgilenmek ve ilgisiz durmak iki karşıt durum olarak karşımıza çıkıyor. 

İlk cümledeki ilgisizlik hȃli, yerini ikinci cümledeki ilgiye bırakmıştır. 

 

(ّتشتركّفيّكثيرّمنenneʾayra ġّ)ّغيرًأنّهاالعاميةّليستّواحدة،ّبلّهيّتختلفّمنّبلدّعربيّإلىّآخر، (8)

 المفرداتّواألصوات.

Halk dili tek dil değildir. Aksine ülkeden ülkeye değişiklik arzeder. Ancak birçok kelime 

ve seste ortak bir özellik sergiler (Ürün, 1998, s. 5; Şa’ban, 1983, s. 129). 

 Halk dilinin değişiklik arzetmesi ve ortak özellikleri sergilemesi iki karşıt 

durumdur. ġayra ʾenne )غيرّأن( bağlacı, bu iki karşı durumu iki farklı cümlede birbirine 

bağlar.  

ةّاألمينّالعامّبمعاونّ)ein nemʾ(ّإنّمالّيستطيعّبمفردهّأنّيقومّبالشىءّالكبيرّالعربيةّةّللجامع(ّاألمينّالعام9ّ)

ّ ّالدولّالعربية هاما  .(Yazıcı, 1998, s. 285)يمكنهّأنّيتحملّدوراّ 

Arap Birliği genel sekreteri, tek başına büyük bir şey yapamaz. Genel sekreter, ancak 

Arap ülkelerinin yardımıyla önemli bir rol üstlenebilir. 

 Burada genel sekerterin tek başına yetkili olmaması ve Arap ülkelerinden gelen 

yardımla yetkili olabilmesi karşıtlıkları, ʾin neme karşıtlık bağlacıyla şart bildirir. 

Burada ’إنما nin doğrudan bir karşıtlık ilişkisi olduğu görülüyor. 
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3.1.1.1.  Tersinleme söylem bağlaçları 

Birbirlerine tam zıttı olan bilgileri içeren iki önermenin bilȃkis, tersine ve aksine 

gibi belirteçlerle birbirlerine bağlanarak kurulan birleşik cümle yapılarında ortaya çıkar. 

Türkçe: bilȃkis, tersine, aksine, aksi takdirde, tam aksine, tam tersine  vb. 

Arapça: علىّالعكس (ʿale'l-ʿaks), عكس (ʿaksine), لكن (lākin), بالعكس (bi'lʿaks), بل (bel), خالفب  

(biḫilaf), وّ إل (ve illâ) vb. 

Örnekler:  

(10) En yakın arkadaşımı yarın beklerken tam tersine habersizce bugün geldi. 

Bu örnekte beklenilen arkadaşın gelmesi ihtimali tersinlemeyle anlatılmıştır. 

Yarın  gelecekken tahminleri yanıltıp bir anda çıkagelmesi tersinleme bağlacı 

kullanılarak verilmiştir. 

  

 (11) Bu şehri görmeyen, onu harika bir şehir zanneder; aksine o, kalabalık ve 

kirli  bir şehirdir (Akçay, 2005, s. 210). 

 Bu örnekte şehrin güzel ve itici yönlerinden bahsedilmiştir. Güzel sanılan şehrin 

aksine itici özelliği örnek olarak verilmiştir. Bu cümlede "güzellik" ve aksi olan 

"kirlilik" tersinlenmiştir. 

 (12) Günümüzde olduğu gibi, bu mezarlıklar şehrin dışında değil; bilakis şehir ile 

iç içedir (SD02A3A-0815). 

 Bu örnekte mezarlıkların olmsı gerektiği yer ile olmaması gereken yer 

tersinlenmiştir. Burada "şehir içi" tam tersi olan "şehir dışı" ile tersilenmiştir. 

 

(13) Bana inanman gerekir aksi takdirde sana kızacağım (Yazıcı, 1998, s. 22). 

 Burada ilk cümlede inanması gerektiğini ikincide ise inanmaması durumunda 

kızacağını dile getirmiştir. Bu örnekte "inanması" ve aksi olan "inanmaması" 

tersinlenmiştir. 

 هوّيحبّدروسهّكثيراّ)bi'lʿaks(ّبالعكسولكنّ(ّصديقيّيبدوّكأنهّلّيحبّالدراسة،41ّ)

(Akçay, 2005, s. 211).ّّ
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Arkadaşım okumaktan hoşlanmıyor gibi görünüyor, fakat aksine o, derslerini çok sever. 

 Burada "dersleri sevmiyor gibi görünme" ve aksi durum olan "derslerini çok 

sevme durumu" bi'lʿaks ّ)بالعكس(ّ  bağlacı kullanarak tersinleme ilişkisi kurulmuştur. 

 

 المدينةّالتيّتعودُتّعلىّالعيشّفيها ʿaks-l'(ʿale(ّعلىًعكساللهوّفيّالقريةّقليلةّّماكنُّ(ّا51َّ)

(Yazıcı, 1998, s. 197).ّ

Köyde eğlence yerleri, yaşamaya  alıştığım şehrin aksine azdır. 

 

 Bu örnekte eğlence yerlerinin "çokluğu" ve "azlığı" bu cümlede iki karşıt durum 

olarak tersinlenmiştir. 

ّكانواّمسرورين.ّ (bel)ّبليةّصعوباتّألمّيلقّالضيوفّ (61)

Misafirler, hiçbir zorlukla karşılaşmadılar aksine mutluydular. 

 Bu örnekte  ( بلّ- bel)ّ  bağlacı tam  belirgin olmasa da başka bir konuya geçilip 

tersinleme yapılmıştır. Misafirlerin memnun olmaları ve zorluk yaşamaları iki zıt 

durumdur. Bel )بل( bağlacıyla ilk durumla ikinci durum tersinlemiştir. 

 

 . .Akçay, 2005, s)(8لنّيحبكّأحدّ  ve)āillʾ(ّوًإال(ّتعلمّكيفّتحبّالناس71ّ)

İnsanları sevmeyi öğren aksi takdirde seni kimse sevmez. 

 

Bu örnekte (و)إل  bağlacı "sevmek" ve "sevmemeyi" tersinlemiştir. 

 

3.1.1.2.  Ödünleme söylem bağlaçları  

Ödünlemede bir temel fikir, bir niteleyen vardır. Niteleyen fikir ve temel fikirin 

birbirini reddetmeden aynı bilgiler vererek birbirleriyle çeliştiği durumlar ödünlemeyi 

gösterir. Ödünlemede, konuşmacı iki bilgiyi de reddetmez (Kurtul, 2011, s. 44). 

Türkçede: yine de, ama vb. 

 



 

22 
 

Örnekler:  

(18) Ziyaretinin ardında uğursuz bir haber olduğunu sezdim. Yine de zoraki 

gülümsedim. 

Bu örnekte temel fikir ziyaretin sebebini sezmek. Niteleyici fikir ise yine de 

zoraki olarak gülümsemektir. Temel fikri reddetmeyip niteleyici fikri gerçekleştirmesi 

ödünlemedir. Yine de, ödünleme bağlacıdır. 

 (19) İnsan yağmuru sevmeyebilir, sevmeye mecbur değil elbet, ama her ne olursa 

olsun gökyüzünden gelene sövmemek gerekir çünkü hiçbir şey öyle kendi kendine 

düşmez yukarıdan ve yağan her nimetin de musibetin de ardında Allah vardır (Şafak, 

2006: 13). 

Bu örnekte konuşucu temel bir fikir ifade etmekle birlikte temel fikirle tem olarak 

çelişmeyen ama paralel olmayan niteleyici bir fikir de öne sürmektedir. 

(20) Ziyaretinin ardında uğursuz bir haber olduğunu sezdim. Buna rağmen 

zoraki gülümsedim. 

Bu örnekte temel fikir ziyaretin sebebini sezmektir. Niteleyici fikir ise yine de 

zoraki olarak gülümsemektir. Temel fikri reddetmeyip niteleyici fikri gerçekleştirmesi 

ödünlemedir. Yine de, ödünleme bağlacıdır. 

 

3.1.2. Ekleme söylem bağlaçları  

  

 Ekleme, dilde bir unsurun kendinden önceki bir unsurun hükmüne bağlanıp 

eklenmesidir. 

Türkçe: doğrusu, açıkçası, bununla birlikte, ayrıca, bundan başka, dahi, yalnız, yine, 

hele, diğer taraftan vb. 

Arapça: أو (ʾev), و (ve), أي (ʾey), هذاّىإل لىّجانبّهذاإ ,(biʾl- izȃfe ʾilē hēẕe) باإلضافة   

 (ʾila cȃnib hēẕe),كما (kemȃ), ّّثُم (ṣumma), نحو (nehve), لكذ على   (ʿilaveten ʿala ẕēlike) عالوةّ 

vb. 

 

Örnekler: 

 (21) Köylüler, bunu  okuyunca, her birinin gözünün sevinçten parıl parıl 

parlamağa başladığını gördüm. Yalnız, Bekir Çavuş endişelidir (Karaosmanoğlu, 2002, 

s. 126). 
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 İlk cümlede olumlu bir durumdan söz ediliyor. İkinci cümlede ise olumsuz bir 

durum yalnız ekleme bağlacı ile ilk cümleye bağlanmıştır. 

 

 (22) Babam gelse dahi, toplantıya katılmayacağım  (Yazıcı, 1998, s. 96). 

Cümleyi söyleyen kişi toplantıya katılmayı istemediğini belirtiyor. Babasının gelmesi 

durumunda bile dahi bağlacı ile kararından vazgeçmeyeceğini belirtiyor. 

 (23) Önümüzdeki mübarek Kurban Bayramı’nda komşularımızı, ayrıca da 

akrabalarımızı ziyaret edeceğiz (Yazıcı, 1998, s. 301). 

 Ziyaret etme eyleminin hem komşular hem de akrabalar için yapılacağı 

belirtilmiştir. Burada ayrıca bağlacıyla akrabaların da ziyaret edileceği söyleniyor. 

 (24) Celȃl sadece evi toplamak ile yetinmedi, bununla birlikte yemeği de 

hazırladı (Yazıcı, 1998, s. 12). 

 Bu örnekte Celȃl hem evi toplamış hem de yemeği hazırlamıştır. Evi topladıktan 

sonra yemeği hazırladığını bununla birlikte bağlacını kullanıldığı için anlıyoruz. 

 (25) Fakat ruhla hiç ilgili olmayan ve doğrudan doğruya vücudun 

yoğunlaşmasından gelen bir ağırlıktır. Bundan başka Hassan, bir genç Tanrı kadar 

güzeldir (Karaosmanoğlu, 2002, s. 113). 

 İlk cümlede Hassan’ın bir özelliği belirtiyor. İkinci cümle ise Hassan’ın bir başka 

özelliği vurgulanmak istenmiştir. Bundan başka ekleme bağlacı kullanılarak Hassan’ın 

bir başka özelliğinden bahsedilmiştir. 

 .  .Yazıcı, 1998, s)(42الفارسيةّقبلّسفرهّ)ev)ʾّأو(ّيريدّأنّيدرسّاللغةّالعربية62ّ)

Seyahatten önce, Arapça veya Farsça çalışmak istiyor. 

  Örnekte seyahate çıkmadan önce dil çalışmak istiyor. Arapça  ya da Farsça 

dillerinden herhangi birini çalışma olasılığı vardır. Arapçada (أو)  ekleme bağlacı iki 

dilden birinin seçileceğini gösteriyor. 

 .s. (Yazıcı, 1998 ,(389حمدّأصديقىّ ve)(ّو(ّقابلُتّأُستاذىّمصطفى72ّ)

Hocam Mustafa ve arkadaşım Ahmet’le karşılaştım. 
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 (ve) bağlacı Türkçede ve Arapçade en çok kullanılan bağlaçlardandır. Karşılaşma 

olayı iki kişiyle olmuştur. Hem Hoca hem arkadaşla karşılaşılmıştır. )و( ekleme bağlacı 

kullanılarak iki kişiyle karşılaşıldığı belirtilmiştir. 

 

ّ.ّذهبُتّالىّالكليةّ)umma)ṣّثُم(ّذهبُتّالىّالمكتبةّفيّالصباح82ّ)

Sabahleyin kütüphaneye gittim sonra  da fakülteye gittim (Yazıcı, 1998, s. 81). 

 Bu örnekte ilk önce kütüphaneye gitme işi yapılmıştır. Ardından ikinci bir iş olan 

fakülteye gitme eylemi gerçekleştirilmiştir. İki cümle birbirine ًُم()ث  ekleme bağlacı 

kullanılarak bağlanmıştır. 

 

سنةّاُرسلّاخيّاِّ(92ّ)  . s. (Yazıcı, 1998 ,(46 وهوّفيّالعشرينّمنّعمرهّ)y)eʾّيا 0791ًّلىّفرنساّمبعوثاّ 

Kardeşim 1970 senesinde delege olarak Fransa’ya gönderildi. Yani 20 yaşlarındayken. 

 Örnekte ilk cümlede belirtilen 1970 senesinde Fransa’ya gitme eylemi 

gerçekleşmiştir. İkinci cümlede ise Fransa’ya gidildiği tarihte kardeşinin kaç yaşlarında 

olduğunun açıklaması )اي( ekleme bağlacıyla verilmiştir. 

 

                                  لىًهذاباإلضافةًاِ(ّأكدّالسماسرةّزيادةّإقبالّالسياحّالعربّعلىّالشققّفيّطرابياّو30)

      ّ (biʾl- izȃfe ʾilē hȃẕa)ّفاكدواّانّالتراكّيقبلونّعلىّاتيلر(Yazıcı, 1998, s. 178). 

Emlakçılar, Arap turistlerin Tarabya’daki dairelere, ayrıca Türklerin de Etiler’e 

yönelişinde artış olduğunu ifade ettiler. 

 Bu örnekte Türklerin Arap turistlerden farklı dairelere yöneldiği belirtiliyor. İkinci 

cümleyi ِلىًهذا()باإلضافةًا  ekleme bağlacı kullanarak bu farklılığı anlatmıştır. 

 

ّ)elikȃẕ ilaveten ʿalaʿ(ّلكعالوةًعلىًذرىّكلّالناسّمنّحوليّيعيشونّفيّسعادةّناّاَّرضىّواَّ(ّكيفّا31َّ)

 .(Yazıcı, 1998, s. 205)قلّجهدّلحلّمشاكليّفإنهمّليبذلونّاَّ

Etrafındaki bütün insanlar mutluluk içinde yaşarlarken, üstelik benim problemlerimi 

çözmek için en ufak bir gayret göstermezlerken nasıl memnun olabilirim. 
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 Bu örnekte yazar, insanların mutlu olduklarını söylüyor. ًذ ًعلى لك()عالوة  ekleme 

bağlacını kullanarak bu insanların yazarın problemlerini çözmesine yardımcı 

olmadıklarını bu durumdan memnun olmadığını belirtiyor. 

 

3.1.3. Gerçeklik söylem bağlaçları:  

  

 Kavramsal içereği "gerçek" veya "doğru" olan sözcüklerden türetilmiş söylem 

bağlaçlarıdır. Söylemde üç işlevle kullanılır. (1) Pekiştirme, (2) Onaylama, (3) 

Ödünleme. 

Türkçe: gerçekten, hakikaten, filhakika, esasen, aslında vb. 

Arapça: ة ّحقيق  (ḥaḳīḳaten), فيّالحقيقة (fi'l-ḥaḳīḳa), حق ا (ḥaḳḳen), ّ فعال (fiʿlen), 

 .vb (biʾl- fiʾl) بالفعل 

Örnekler:  

 (32) Arapça’yı daha iyi öğrenmek için gerçekten bir Arap ülkesine gideceğim 

(Akçay, 2005, s. 276). 

 Bu örnekte Arapçayı Arap ülkesinde öğrenmeyi gerçekten bağlacıyla pekiştirerek 

öğrenme isteğinin ciddiyetinden bahsediyor. 

 

 (33) Aslında herşeye yeniden başlamak isterim (Yazıcı, 1998, s. 383).  

 Burada her şeye yeniden başlama isteğini, cümlenin başında aslında  bağlacını 

kullanarak ödünlemiştir. 

 (34) Yani bu Batılılar çok dürüst, hayran olmamak mümkün değil; hakikaten çok 

dürüst. Yani kurdun kuzuya, ben seni yiyeceğim demesi gibi; suyun başında kurt, ben 

seni yiyeceğim diyor (QD43C1A-0286). 

 Bu cümlede Batılılar’ın dürüst olmasını kinaye yoluylaّ  hakikaten  bağlacını 

kullanarak, kurdun kuzaya seni yiyeceğim demesiyle eşleştirerek belirtmiştir. 

 



 

26 
 

 . (Yazıcı, 1998, s. 39)ّشيقةّ(ّقالتّإنّالقصةّالتيّقرأتهاّكانت35)

Okuduğum hikayenin gerçekten mükemmel olduğunu söyledi. 

 Burada hikayenin güzel olduğunu pekiştirmek için "gerçekten" bağlacını 

kullanmıştır. 

 

،ّكماّأنهّوسطّالمدينةّفنستطيعّأنّنستأجرهّوننقلّإليهّفيّالشهرّّ)lʾfi -lʾbi(ّبالفعل(ّهذاّالبيتّجميلّوواسع36ّ)

ّ(Akçay, 2005, s. 257).القادمّ

Gerçekten bu ev çok güzel ve geniş, ayrıca o, şehir merkezindedir; onu kiralayıp, 

gelecek ay taşınabliriz.  

 Burada evin güzel ve geniş olduğunu ayrıca şehrin merkezinde olduğunu, evin iyi 

özelliklerini göstererek "بالفعل" bağlacıyla onaylama yoluyla kullanmıştır. 

 

وتحبّ )neḳḳaḥ(ّحقا:ّهلّلهاّجولتّمماثلة؟ّأظنّذلك،ّهىّودودّقفتساءلّأحمدّنصرّفىّشىءّمنّالضيّ(37)

ّ(Necüp Mahfuz, 1966, s. 47).  سّّالنا

Ahmet Nasrı, biraz rahatsız olmuşçasına sordu: “Bizimki gibi dünyalara yaptığı başka 

ziyaretler var mı?” “Sanırım var. Gerçekten çok cana yakın biridir, insan canlısıdır”                

(Necib Mahfuz, 2015, s. 45). 

 Burada çok cana yakın ve insan canlısı olduğunu "حقا" bağlacıyla pekiştirmiş ve 

onaylamıştır. 
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3.1.4. Kiplik söylem bağlaçları  

  

 Konuşurun verdiği bilgiye dair kesinlik derecelendirmesi yapmak için kullanılan 

bağlaçlardır. Kiplik Bağlaçları; asla, galiba, mutlaka, maalesef, madem, zaten bağlaçları 

önermelere zorunluluk veya olasılık anlamı katan bağlaçlardır. Şöyle gösterilebilir: 

Şekil 3.2:  Kiplik 

Kaynak: Şekil ve sınıflandırma Zeynep Erk Emeksiz tarafından düzenlenmiştir. 

 

Türkçe: belki, galiba, mutlaka, asla, madem, kesinlikle, katiyyen, muhakkak vb. 

Arapça: ّ مطلقا (muṭlaḳan), صال ّأ  (ʾaṣlen), ّ قطعيا (katʿiyyen), ّ أبدا (ʾebeden), بالتأكيد  

(biʾt-teʾkīd), ّاإلطالق أنّ ّلشكّ  ,(niheʾiyyen) نهائيا ّ ,(müʾekkeden) مؤكدا ّ ,(ʿaleʾl-ıṭlāḳ) على  

(lȃşekke ʾenne), ّ حتميا (ḥetmiyyen), البتة (elbette), لبد (lābudde) vb. 

Örnekler:  

(38) Bana güven. Belki işleri yoluna koyabiliriz (Yazıcı, 1998, s. 143). 

Burda işleri yoluna koyabilme olasılığını belki bağlacı kullanarak kendisine 

güvenmesine  bağlıyor. 

Kiplik

Olasılık Bilgi 
Kipliği

Düşük 
olasılık

Yüksek 
olasılık

Zorunluluk/Yükümlülük  
Kipliği

İzin verme
Öneride 
bulunma

Zorunlu 
tutma
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 (39) Onunla kesinlikle görüşmeyeceğim. Görüşürsem de konuşmayacağım                  

(Yazıcı, 1998, s. 181). 

 Burada konuşmama ve görüşmeme kararını kesinlikle bağlacı kullanarak 

kesinliğe bağlıyor. 

 

 (40) Bir buket yapıp sevgiliye verirsiniz. Ertesi gün falınız mutlaka çıkar            

(LI41C3A-1361). 

 Burada sevgiliye çiçek verince ertesi günkü falın çıkacağı mutlaka bağlacının 

kesinlik derecesi ile artırılıyor. 

 

 (41) Polisin, bu tür işlere asla izin vermeyeceğini bilmen gerekirdi (Yazıcı, 1998, 

s. 181). 

 Bu örnekte izin vermeme işi asla gibi olumsuz yönde kesinlik belirten bağlaçla 

anlatılmıştır. 

 

  ..ebedenʾ( 2) (Yazıcı, 1998, s(أبدا ً(ّإنيّلّأرجُعّفيّكالمي42ّ)

Ben asla sözümden dönmem! 

 Bu örnekte sözünden dönmeyeceğini " أبدا" kesinlik bağlacıyla belirtiyor. 

 

ّأيةّفكرة43ّ) ّ.s.(Yazıcı, 1998 , (182ياسيديّالمفتشّّ)ḳlaṭı-aleʾlʿ(ّعلىًاإلطالق(ّليسّلدى 

Müfettiş bey, bu konuda kesinlikle bir fikrim yok. 

 Burada konu hakkında bilgisi olmadığını "ّاإلطالق  bağlacıyla kesin olarak "على

söylüyor. 

ّ.s.(Akçay, 2005 , (16ّأننيّارتكبتّكثيراّمنّاألخطاءّ)lābudde(ّالبد(44ّ)

Muhakkak pek çok hata yaptım. 

 Burada hata yaptığını kesin bir ifadeyle belirtmek için "لبد" bağlacı kullanılmıştır. 
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 أنكّسرقتّهذهّاألموالّوإلّفأجرتكّكلهاّلتمكنكّمنّاكتراءّمحلّكالذيّتتحدثّعنهُّ )kelȃşek(ّالًشك(45ّ)

(Yazıcı, 1998, s. 168). 

Kesinlikle bu paraları çalmış olmalısın. Yoksa, bütün maaşınla bahsettiğin gibi bir 

mağaza satın alamazsın. 

 Bu örnekte mağaza satın aldığına inanmadığını kesin bir tahminle söylemek için 

 .bağlacı kullanmış "لشك"

 

3.2.  Söylem Bağlaçlarının Dilbilgisel Yapısı 

 

Söylem bağlaçları konusu üzerinde fazla çalışma yapılmamıştır. Ancak son yıllarda 

bu konu üzerine yoğunlaşıldığı görülmektedir. 

Son yıllarda bağlaçlarla ilgili dikkat çeken çalışmalardan biri Penn Discourse 

TreeBank (PDTB) çalışması olmuştur. Bu çalışmadan esinlenerek Türkçedeki söylem 

bağlaçları, ODTÜ Türkçe Derlemi çalışmasında sözdizim ve anlambilim açısından  

tasnif edilmiştir. Bu çalışmada Sıralama Bağlaçları ve  Söylem Belirteçleri ele 

alınmıştır (Kurtul, 2011, s. 56; Zeyrek, 2008, s. 65- 69) 

Kurtul ise Asher’in (1993) çalışmalarından yola çıkarak söylem bağlaçların; 

yapısal açıdan sadece iki üye alan yüklemler olarak ifade etmiştir. Üye, metin aralıkları 

için kullanılan bir kavramdır. Üye olarak seçilen metin aralıkları soyut nesne, başka bir 

ifadeyle olay, olasılık, soru, olgu, durum, dilek, emir’den oluşur. Bir metindeki 

bağlaçlar açık ya da örtük hâlde bulunabilmektedir. Metindeki açık bağlaçlar sözcükler 

şeklinde bulunurken, örtük bağlaçlar soyut nesnelerin yer aldığı ve onlarla bağlantılı 

bitişik metinlerden elde edilir (Asher, 1993; Kurtul, 2011, s. 55- 56). 

Söylem bağlaçları üyeleri birinci üye ve ikinci2üye adı verilen argümanlardır. 

Bunların metnin soldan sağa dizimiyle ilgisi yoktur. Bağlacın bulunduğu üye her zaman 

ikinci üyeye bağlıdır. Üyelerin belirlenme sürecinde bağlaçların anlamlarıyla bağlantılı 

metin aralıkları ve metin aralıklarının kapsamı öne çıkar. Metin aralıklarının kapsamının 

tespitinde ise anlamsal ilke sayılan yeterlilik ilkesi esastır. Başka bir ifadeyle üye, 

bağlacın anlamını tam olarak veren en kısa metin aralığıdır (Kurtul, 201, s. 56). 
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(46) Ben Yemen’e gittim; fakat zamanım az olduğundan arkadaşlarımı 

göremedim. 

Yukarıdaki cümlede italik yazılan bölüm birinci argüman, bold yazılan bölüm 

ise söylem bağlacını içerdiği için ikinci argümandır. 

Bağlaçlarını dilbilgisel yapısını şöyle ele alabiliriz: 

1. Sıralama Bağlaçları 

2. Söylem belirteçleri 
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3.2.1.  Sıralama bağlacı 

 

Sıralama bağlaçları iki grubu ayrılır: 

3.2.1.1 Yana sıralama bağlaçları 

 

Yana sıralama grubu içermektedir:bağlaçları aşağıda özetlendiği gibi iki  

3.2.1.1.1. Yalın yana sıralama bağlaçları 

 

 Yalın yana sıralama bağlaçları, aynı sözdizim özelliğine sahip yapıları birbirine 

ekler. Bu bağlaçlar çoğunlukla cümle ortasında bulunur ve onu takip eden cümlecikle 

ilgilidir. Bu durum, cümleciklere ait önermelerin içeriğinin sınırları virgülle belirginlik 

kazanır. Bu bağlaçların kullanıldığı cümlelerin üyeleri, birinci  üye ve ikinci üye 

biçiminde sıralanır. Bu grupta bulunan bağlaçların bazıları şunlardır (Kurtul, 2011, s. 

60): 

Türkçe: Fakat, halbuki, oysa, da, önce, sonra, veya, ve, veyahut, ya da, çünkü vb.  

Arapça: li ʾenne  ّألن() , eyḍȃn ّ أيضا() , be’de َّبعد() , ḳable َّقبل()ّ , ve و() ,ʾev أو() , lākine )  iẕ ,(لكن 

ʾenne ( ّ()إلّأنّ  ʾillā ʾenne,(إذّأنّ   vb. 

Örnek: (47) İnsanlar teknolojiye hükmettiklerini sanıyorlar; halbuki hükmettiklerini 

sandıkları şeyin kölesi olmuşlar. 

 للشيءًالذيًيعتقدونًأنهمًيحكمونه.ًاصارواًعبيد )enneʾillā ʾ(همًإاّلًأنّ،يعتقدّالناسّأنهمّيحكمونّالتكنولجيا

 

(48) Sevdaya tutulmuş balıkları sormayın bana, çünkü sudan çıktıkları halde 

kendilerini okyanusta sanıyorlar. 

 لّتسألونيّعنّاألسماكّاألسيرةّالهوى،ّألنهاًًرغمًخروجهاًمنًالماءًتعتقدًبأنهاًفيًالمحيط.

(49) Ahmet gayretlidir, oysa Ali ihmalkȃrdır. 

 .عليًُمهمل(lākin)ًكنلأحمدُّمجد،ّ

ّ(ًبإمكانناًاستضافتك.enneʾ ẕi)ًإذًأنّهإنكّلستّبحاجةّللعودةّإلىّلندنّالليلة،ّ (50)

Bu gece Londra’ya dönmek zorunda değilsin, çünkü seni misafir edebiliriz. 

 (ًلمًأتلقًردّا.kināl)ًيلكنناِليكّمراتّعديدةّ ّتُّكتبّ (51)
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Sana birçok defa yazdım, lȃkin cevap almadım. 

Yukarıdaki 47-51 arasındaki örnek cümlelerde italik yazılan kısım birinci üye, kalın 

yazılan kısım ikinci üyeyi işaretّ etmektedir. Altı çizili kalın yazılı unsur da bağlacı 

işaretlemektedir.  

 

3.2.1.1.  İkili yana sıralama bağlaçları 

  

İkili yana sıralama bağlaçları çoğunlukla iki aynı kelimenin kullanımıyla yani 

ikilemelerden oluşan sözlüksel birimlerdir. Bağlaçlar birinci ve ikinci üyelerin 

oluşturduğu cümle veya öbeklerin önünde bulunur (Kurtul, 2011, s. 62). Bu grupta yer 

alan bağlaçlar şunlardır: 

Türkçe:  Ya... ya, hem... hem, ne... ne de, gerek... gerekse, ister... ister vb.  

Arapça: ʾimmȃ... ve ʾimmȃ ( ا... اوإم  إم  ), ʾimmā... ʾev (ّأو ا... ّول) lā... ve lā ,(إم    ,(ل...

sevāʾun... ev  (ّأو ّأم) sevāʾun... ʾem  ,(سواء...  minhē... ve minhē,(و...و) ve... ve ,(سواء...

 .vb ّ(منها...ّومنها)

 

(52)  Ya sen, ya ben giderim. 

ّ(ّأناّأذهب.evʾ)أو(ّأنتimmȃّ)ّإّما

(53)  İş ne sabah, ne akşam durur. 

ّ(ّمساء.āl ve)ّّوال(ّصباحاālّ)ّّالليتوقفّالعملّ

 (ّمنّالعمل.evʾ)ّأوالسوقّّمن(āimmʾّ)ّإماعادّّ (54)

Ya pazardan veya işten döndü. 

 (ّفيّالنهار.evʾ)ّأو(ّفيّالليلāʾunsevّ)ّسواءلّينامّّ (55)

İster gece ister gündüzّolsun, uyumaz. 

 (ّأيضاّيكسبّمال .ēminh ve)ّومنها(ّيعملēminhّ)ّمنهاّّ(56)

Hem çalışır, hem para kazanır. 
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Yukarıdaki 52-56 arasındaki örneklerde Türkçe ve Arapça olarak ikili yana sıralama 

bağlaçlarına yer verilmiştir. Birinci ve ikinci üyenin önünde bulunan bu bağlaçlar 

metinde ekleme işlevi görmektedir. 

 

3.2.1.2. Alta sıralama bağlaçları 

  

Alta sıralama bağlaçları iki gruba ayrılır: 

 

 3.2.1.2.1.Yalın alta sıralama bağlaçları 

  

 Türkçede yan cümleler indirgendiklerinde, zaman, görünüş ve kip özelliklerini 

kaybederek, ana cümlenin eylemine bağlanan ad ya da zarf öbeklerine dönüşürler. Ana 

cümlenin yan cümleyle olan ilişkisi Türkçede, yan cümlenin çekimsiz eylemine eklenen 

bir dizi ek aracılığıyla ifade edilir. Bu şekilde zamansız eylemden meydana gelen 

yapıya ulaç denir. Ulaçlardaki üyelerin genel dizilişi birinci üye – ikinci üye tarzında 

olur. Ulaç ikinci üyenin son ögesini oluşturur (Zeyrek, 2008, s. 67; Kurtul, 2011, s. 62). 

 Türkçedeki -Ip, (y)ArAk -(y)kEn, -(I)ncA yapıları Arapçadaki "hȃl" (durum zarfı), 

mefulün li-eclih (sebep cümleci) ve mefulün fih (zaman zarfı) kullanımlarına benzerlik 

göstermektedir. 

 

(57) Bütün sokak hayvanlarına sevgi göstererek hepinizin övgüsünü kazanıyordu. 

 محبتهّلجميعّالحيواناتّالمتشردة.ّهراظميستحقّاحتراَمناّ

ّ

(58) Arkadaşım ağlayarak geri döndü. 

 .باكيا ًعادّصديقيّ

ّ

 .راضيا ًفعلُتّهذاّّّ (59)ّ

Ben bunu isteyerek yaptım. 
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ّ.بينماًًأكتبًالدرسأستمُعّإلىّالمذياعّّّ (60)

Ben dersi yazarken radyoyu dinlerim. 

 

57-60. örneklerde –(y)ArAk (-erek) ve önce 2. üye, sonra 1. üye yer aldığı bu cümlede                         

–(y)ArAk (-erek), -(y)kEn,-(I) ncA’dır ulaçlarının işlevlerine dikkat çekilmiştir. 66. 

örnekte –(y)ArAk (-erek) ulacı sebeplilik ağırlıklı bir işlev üstlenirken aynı ulaç 67- 68. 

örneklerde ise durum belirteci görevini yerine getirmektedir. 69. örnekteki -(y)kEn ulacı 

ise metne eş zamanlılık anlamı katmaktadır. 

3.2.1.2.2.  Karmaşık alta sıralama bağlaçları 

  

Karmaşık alta sıralama bağlaçları, sonek olarak adlaştırıcı ya da durum ifade 

eden unsurdan meydana gelir. Cümlecikte özne bulunmuyorsa –mAk ekiyle adlaştırılır. 

Özne varsa –DIK ya da –mA ekleriyle adlaştırılır ve özneyle örtüşen bir iyelik işareti 

taşır. Üyeler ikinci üye ve birinci üye halinde dizilir (Kurtul, 2011, s. 62- 64). Karmaşık 

alta sıralama bağlaçlarının bazıları şunlardır:  

Türkçe: -Ir gibi, -eğer (y)sE, -dIğI için -dIğI zaman, -dIğI kadar, -dIğI gibi, -dAn sonra, 

-dAn önce, -dAn dolayı, -(y)sE dA, -(y)Incaya kadar/dek, -(y)AlI beri, -(n)A rağmen/ 

karşılık, -(n)A göre vb.  

Arapça: ‘endemā (عندما), ḥīnemȃ (حينما), beynemȃ (بينما), mislemȃ (مثلما), iẕȃ (إذا), kemȃ 

ّذلك) ba’d ẕēlike ,(كما) ّما) ba’de mȃ ,(قبلّما) ḳable mȃ ,(بعد  ,(منذُّ) minẕu ,(حتى) hattȃ ,(بعد

raġāġm (رغم),  bi- ḳadā (بقدر), illȃ enne ( ّأنّ   bi’n- nisbe ,(طبقا ّ) ṭibḳȃn ,(بسبب) bi- sebeb ,(إل 

le (...بالنسبهّل) vb. 

 

(61) Ön çapraz bağlarında zedelenme olduğu için 3 hafta sahalardan uzak kalacak. 

ّإصابةّالرباطّالصليبي. ( sebepbi)ّبسببسيغيبّعنّالمالعبّّثالثةّأسابيع،ّّ

(62) Görmediğimden dolayı bir şey söylemem. 

 ّ  (ّكونيّلمّأرى.sebeb -bi)ّبسببلّأقولّشيئا
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 (ّالبرد.sebeb -bi)ّبسببلمّنخرجّمنّالبيتّّ)63(

Soğuk hava sebebiyle evden çıkmadık. 

 

 (ّيأتي.āattḥ)ّحتىسوفّتنتظرّّ)64(

Gelinceye kadar bekleyeceksin. 

 

Yukarıdaki 61-64 arasında örneklerde karmaşık alta sıralama Arapçada  ve Türkçede 

bağlaçların kullanımları ele almıştır. Arapça örneklerde birinci üye baştıda ikinci ise 

sonda gelir. Türkçe örneklerde ikinci üye başta birinci üye ise sonda gelir. 
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3.2.2. Söylem Belirteci 

 “mutlaka, çoğunlukla, maalesef” gibi cümle bağlayan ögelerin sadece ana 

cümleyle bağlantısı kurularak anlaşılabileceği düşünülmektedir (Zeyrek, 2008, s. 68). 

Diğer yandan Weber vd. (2003) ise söylem belirteçlerinin hem tekrar yoluyla 

önermelerden herhangi birine ulaşabildiği hem de bağlamdaki çıkarsamaya da 

erişebildiğini belirtirler (Kurtul, 2011, s. 65- 66). Türkçedeki bununla ilgili bazı 

bağlaçlar şunlardır: aksine, bu nedenle, aksi hȃlde, buna rağmen, buna karşılık, bunun 

yerine, bundan başka, dahası, mesela, yoksa, üstelik vb. 

Arapça: Bi'l-ʿaks (بالعكس), bi'l-muḳābele (بالمقابلة), li-hēẕe e's-sebeb (لهذاّالسبب), liẕēlike 

 bedel hēẕe ,(مقابلّهذا) muḳȃbil hēẕe ,(رغمّهذا) raġm hēẕe ,(ألجلّهذا) liʿecl hēẕe ,)لذلك(ّ

) faḍlān ,(بدلّهذا)  ) meselȃ ,(فضال ّعن) faḍlan ‘an ,(فضالّ   raġm ʿenne ,(بالتالي) bi't-tālī ,(مثالّ 

(   raġm ẕēlike ,(علىّعكسّذلك) ala ‘aks ẕēlike‘  ,(بِاإِلَضافَةِّ) bil- iḍȃfe,(إضافة) iḍȃfe ,(رغمّأنّ 

) li-hēẕe ,(وإلىّذلك) ve ilȃ ẕēlike ,(ومعّذلك) ve mȃʿ ẕēlike ,(رغمّذلك) لهذاّ ) vb. 

 

(65) Tüketim çılgınlığına bir son vermek gerekiyor. Yoksa eriyen buz parçası gibi 

dünyayı kaybedebiliriz. 

 منًالممكنًأنًنفقدًالعالمًمثلًقطعةًالجليدًالذائبة.ً(āillve ʾ)ًوإال،ًيجبّوضعّحدّلهذاّاِلستهالكّالجنوني

(66) Şimdi gitmemiz gerekir, aksi takdirde trene yetişemeyiz. 

 القطار.لنّندركّّ( āillve)ّوإاليجبّأنّنرحلّاآلنّ

 (67) Acı hissediyordum. Bundan dolayı da doktora gittim ve doktor bana yararlı bir 

ilaç yazdı. 

مفيدا .ī)lāt-t'bi ّوبالتاليكنتّأشعرّباأللمّ  ّ  (ّذهبتّإلىّالطبيبّفوصفّليِّعالجا

 

ّكثيرا.(ّيحبّدروسهaks-i'lʿbّ)ّبالعكسولكنّّ،صديقيّيبدوّكأنهّلّيحبّالدراسةّ )68(

Arkadaşım okumaktan hoşlanmıyor gibi görüyor, fakat aksine o, derslerini çok sever. 

 

ً.فيّالصفًرسبت(eẕēh-liً)ًفلهذالمّأمكنّمنّالدراسةّكماّيجبّّ )69(

Gerektiği gibi çalışamadım. Bundan dolayı sınıfta kaldım. 
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4. YÖNTEM 

 

Bu kısımda, çalışmaya ilişkin araştırma modeli, evren ile örneklem, veri analiz 

tekniği ve verilerin analizi  yöntemine yer verilmiştir. 

4.1. Araştırma Modeli  

Bu çalışmanın verileri, Türkçeden Arapçaya ve Arapçadan Türkçeye çevirilmiş 

olan örneklerden elde edilmiştir. Örnekler çeviri metinlerinden bire bir alınmıştır. Her 

iki dildeki bağlaçlar saptanırken Türkçe için Necmettin Hacıeminoğlu’nun Türk Dilinde 

Edatlar ve Arapça için Ali Yusuf ve Yusuf Cemil’in el-Mu'cemu'l-Vasfî Fi Edevat el-

Nahvu'l-Arabi eserleri genel tarama modeliyle taranmıştır. Genel tarama modelleri, bir 

çok  elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya ulaşmak amacı ile 

evrenin tamamı ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan 

tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2015, s. 79). 

4.2. Çalışmanın Evreni ve Örneklemi 

Örneklendirmelerde önemli ölçüde Türkçe Ulusal Derlemi ve Arapçadan 

Türkçeye ve Türkçeden Arapçaya çevrilmiş olan roman ve hikâye kitaplarından 

yararlanılmıştır. Bu bağlaçların sözlük anlamlarıyla günümüz kullanımları arasındaki 

farklılıklar yazılı metinler üzerinde karşılaştırma yapılarak belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bu araştırma Arapçadan Türkçeye ve Türkçeden Arapçaya çevirilen bağlaçlar 

üzerinde yapılmıştır. Çalışmada ele alınan bağlaçlar ama, lȃkin, fakat, bilakis, hatta, 

hakikaten, esasen, filhakika, asla, galiba, mutlaka, madem, maalesef, zaten olmak üzere 

on dört tanedir. Türkçeden Arapçaya çevrilmiş örnekler  Işık Bahçeleri, Ölümcül 

Kimlikler, Benim Adım Kırmızı, Baba ve Piç, Aşk, Ustam ve Ben ve Sessiz Ev; 

Arapçadan Türkçeye çevrilmiş örnekler Arapçada yaygın kelime ve kalıplar, Kavaidul’-

luğati Türkiye "Türkçe Dilbilgisi", Sersere Favk el-Nil "Nil Üstüne Gevezelik", el-Les 

ve’lkilab "Hırsızlar ve Köpekler", Miramar, Luğzu’l-Mevt " Ölüm Bulmaca ", Fevze el-

Havas "Duygu karmaşası", Mevsimu’l-Hicre ile Şemal "Kuzeye Göç Mevsimi" ve 

Arapçada Bağlaçlar ve Yapılar adlı eserlerden alınmıştır.  
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4.3. Veri Analiz Tekniği 

Çalışma için gerekli olan her bir bağlaç için her iki dilden 20 tane örnek elde 

edilmeye çalışılmıştır. Öncelikle Türkçeden Arapçaya ve Arapçadan Türkçeye 

çevrilmiş olan yazılı metinlerden bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu veri tabanı 

üzerinden retorik işlev açısından sınıflandırılan söylem bağlaçları içinde 

bulundukları bağlam ve eş dizilim açısından karşılaştırmalı olarak betimlenmiştir. 

Çalışmada Aijmer (2004) çeviri yöntemi temel alınmıştır. Ayrıca, Türkçedeki 

söylem bağlaçlarını gözlemlemek için geniş kapsamlı bir derlem olan Türkçe 

Ulusal Derlem (TUD) kullanılmıştır. 

 

4.4.Verilerin Analizi 

Çalışmada 14 söylem bağlacının her biri için Türkçeden Arapçaya ve 

Arapçadan Türkçeye çevrilmiş olan yazılı metinlerden bir veri tabanı 

oluşturulmuştur. Bu veri tabanı üzerinden, kiplik ve retorik işlev açısından 

sınıflandırılan söylem bağlaçları, içinde bulundukları bağlam ve eş dizilim 

açısından betimlenmiştir.  
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5. BULGULAR 

Bu bölümde öncelikle Türkçeden Arapçaya ve Arapçadan Türkçeye çevrilmiş olan 

yazılı metinlerden bir veri tabanı oluşturulmuştur. Tespit edilen ama, lȃkin, fakat, 

bilȃkis, hatta, hakikaten, esasen, filhakika, asla, galiba, mutlaka, madem, maalesef ve 

zaten bağlaçları, bu veri tabanı üzerinden içinde bulundukları bağlam ve eş dizilim 

açısından karşılaştırmalı olarak betimlenmiştir. 

 

5.1. Karşıtlık Söylem Bağlaçları 

5.1.1. Ama (أّما)  

 'Ama' bağlacı, cümlenin başında, iki cümle arasında ve cümle sonunda kullanılır. 

'Ama' bağlacı, Osmanlıca ve eski anadolu Türkçesinde kullanılmıştır. Görevi, cümleleri 

birbirine bağlamaktır.  'Ama' bağlaç olarak kullanıldığında  en çok zıtlık  ve şart 

anlamını vermektedir. Genel olarak iki karşıt genel önermeyi  birbirine bağladığında 

'lâkin, yine de, fakat' anlamına gelmektedir. Türkçede söylem bağlacı olarak 

kullanılmaktadır (Tekin, 2004, 50-51; Doğan, 2008, s. 79). 'Ama'nın Arapçadaki 

kullanımları, Türkçedekine benzemez, kullanım özellikleri ve anlam bakımından farklar 

bulunur. 'Ama'nın Arapçada  şeddesiz ve şeddeli olmak üzere iki gösterimi vardır. 

Şeddesiz olan 'ama' uyarı anlamında cümle başında kullanılır (El-Ensarî, 2003, s. 66; 

Doğan, 2008, s. 80). İki dil arasında  kullanılan 'ama' anlamsal olarak şart edatı anlamı 

katsa da bazen hem şart edatı ve yüklemi olarak da kullanılır. Bazen de şart olarak 

kullanıldıktan sonra sadece cevap cümlesi gelir (Abbas, tsz, s. 505; Doğan, 2008, s. 80). 

Doğan’a göre Arapçada pekiştirme ifade eden ammā (ا  bağlacı, Türkçede genellikle (أم 

“gerçekten, ama mutlaka hararetle, bu kadar” ama hararetle, ama bu kadar, ama hayır, 

sakın artık, sakın ama, işte... konusu gibi bağlaç veya bağlaç gruplarıyla ifade edilebilir 

(Doğan, 2008, s. 80- 82). 
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5.1.1.2. Türkçeden Arapçaya çevirilerde “ama” 

 

1. Şimdi bir ölüyüm ben, bir ceset, bir kuyunun dibinde. Son nefesimi vereli çok oldu, 

kalbim çoktan durdu, ama alçak katilim hariç kimse başıma gelenleri bilmiyor (Pamuk, 

1998, s. 9). 

 ولكنعرّجب.ّمضىّكثيرّمنّالوقتّعلىّلفظيّنفسيّاألخير.ّوتوقفّقلبيّمنذّزمنّطويلّقفيّّةاألنّأناّميت.ّجث

  (velākin)ّّليّغيرّقاتليّالسافلّىأحدّيعرفّماجرّل(Çev. Abdulli, 2000, s. 7)ّ. 

ّ

2. O hiç beklemediğim taş darbesiyle kafatasım kenarından kırıldığında, o alçağın beni 

öldürmek istediğini hemen anladım da, öldürebileceğine inanamadım. Umutla 

dopdoluymuşum, ama nakkaşhane ile evim arasındaki solgun hayatımı yaşarken hiç 

farketmezmişim bunu (Pamuk, 1998, s. 11). 

ّفه ّتلك، ّالمتوقعة ّالحجرّغير ّبضربة ّكسرتّجمجمتيّمنّطرفها ّذمعندما ّأن ّقتلي،تّبسرعة ّيريد ّالسافل ّلك

ّ ّباآلمال، ّمفعما  ّكنت ّيستطيع. ّأنه ّأصدق ّلم ّأعيشّحياتيّ)kinālve(ًولكننيولكنني ّكنت ّعندما ّلهذا ّأنتبة ّلم

ّ(Çev. Abdulli, 2000, s. 9-10).ّ يالشاحبةّتلكّبينّالنقشّخانةّوبيت

 ّّ

3. İstanbul'a, doğup büyüdüğüm şehre, on iki yıl sonra bir uyurgezer gibi girdim. 

Ölecekler için toprak çekti derler, beni de ölüm çekmişti. İlk başta şehre girdiğimde 

yalnızca ölüm var sanmıştım, sonra aşk ile de karşılaştım. Ama aşk, o ara, İstanbul'a ilk 

girdiğimde, şehirdeki hatıralarım kadar uzak ve unutulmuş bir şeydi. On iki yıl önce 

İstanbul'da teyzemin çocuk yaştaki kızına âşık olmuştum (Pamuk, 1998, s. 13). 

 

عشرّعاما ّمثلّالماشيّفيّنومه.ّيقالّعمنّّييّولدتّوترعرتّفيهاّبعدّغيابّاثندخلتّإلىّاسطنبولّالمدينةّالت

فقطّفيها.ّبعدّأ.ّأولّدخوليّإلىّالمدينةّاعتقدتّهوّعلىّحافةّالموت،ّجذبهّالتراب،ّوأناّجذبنيّالموت  ّ نّثمةّموتا

العشقّفيّتلكّاللحظة،ّأيّلحظةّدخوليّإلىّاسطنبول،ّأمرّبعيدّومنسيّ )kinālve(ّولكنلكّّوجدتّالعشق.ّذ

 .(Çev. Abdulli, 2000, s. 13)ّالعشقّ،ّذكرياتيّعنّالمدينةًوجدتمثلّ

ّ

4. Eskiden İstanbul daha fakir, daha küçük, daha mutluydu deseler inanmazdım belki, 

ama kalbim böyle diyordu. Çünkü arkamda bıraktığım sevgilimin evi yerli yerinde 
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ıhlamur ve kestane ağaçlarının içindeydi, ama kapıdan sordum bir başkası oturuyordu 

artık orada (Pamuk, 1998, s. 14). 

قلبيّيقولّهذا،ّبيتّحبيبتيّّ)kinālve(ّولكنكانتّأفقرّوّأصغرّ،ّيمكنّألّأصدق،ّّليّإنّاسطنبولّقديما ّّالوقالو

ّ التيّتركتهاّكانّوسطّأشجارّ)األهالمور(ّوّ)الكستناء(ّسألتّمنّالبابّفوجدتّآخرينّيسكنونّفيه

(Çev. Abdulli, 2000, s. 15).ّ 

ّ

5. Eniştemin bir zamanlar oturduğu sokağın çarşıya açılan ucundaki berber ustası, hâlâ 

dükkânında, aynı aynalar, usturalar, ibrikler, sabun telleri arasındaydı. Göz göze geldik, 

ama beni tanıdı mı bilemiyorum. İçine sıcak su doldurduğu baş yıkama kabının, 

tavandan sarkan zincirin ucunda hâlâ aynı yayı çizerek ileri geri sallandığım görmek 

neşelendirdi beni (Pamuk, 1998, s. 15). 

ّالذيّ ّالزقاق ّنهاية ّالمراياّفي ّوسط ّفيّدكانه ّحالقّمازال ّثمة ّالسوق، ّالمفتوحّعلى ّزوجّخالتيّ، ّيسكنه كان

ّتقابلتّعيوننا،ّولّأدريّإنّكانّقدّعرفني.ّأمتعتنيّرؤيةّوعاءّ واألمواسّواألباريقّ،ّوخيوطّالصابونّنفسها.

 ,Çev. Abdulli)ّفسهاالماءّالساخنّلغسلّالرأسّينوسّمعلقا ّبرأسّسلسلةّمربوطةّإلىّالسقفّراسما ّالقوسّن

2000, s. 15-16)ّ. 

ّ

6. Gördüğünüz gibi, azı dişlerim o kadar sivri ve uzundur ki ağzıma zorlukla sığarlar. 

Bunun bana korkutucu bir görüntü verdiğini biliyorum, ama hoşuma gidiyor. Bir 

keresinde bir kasap azı dişlerimin büyüklüğüne bakıp: "Ayol bu köpek değil domuz" 

demişti (Pamuk, 1998, s. 18). 

ّ ّمخيفا ، ّمنظرا  ّتعطيني ّأنها ّأعرف ّبصعوبة. ّلها ّيتسع ّفمي ّإن ّحتى ّترون، ّكما ّوطويلة ّحادة  ولكننيأنيابي

(velākinّ )ّ ّ،وقال:"يااا، ّالضخمة ّأنيابي ّإلى ّقصاب ّنظر ّالمرات ّإحدى ّفي ّمنها، ّإنهّمسرور ّكلبا ، ّليس هذا

 . (Çev. Abdulli, 2000, s. 19) خنزير"

 

7. Ben sizlerle birlikte adam gibi oturup kahve içemediğime hayıflanıyorum. Bizler 

kahvemiz ve kahvehanelerimiz için ölürüz... Ama o da ne... Ustam, bak bana cezveden 

kahve veriyor. Hiç resim kahve içer mi? demeyin; bakın bakın, köpek lıkır lıkır kahve 

içiyor (Pamuk, 1998, s. 21). 
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ّّ)kinālve) ولكننا...ّهياهوة.ّنحنّنموتّمنّأجلّقهوتناّومقربيّالقشسرورّلعدمّجلوسيّبينكمّمثلّرجلّوأناّم

لتقولواّهذا!ّانظروا!ّانظروا!ّإنهّ؟ّة.ّوهلّيشربّالرسمّقهوةمنّالغاليّةنهّيقدمّليّقهوإ ،ماّهذا؟ّانظرّيامعلمي

 .(Çev. Abdulli, 2000, s. 23)ّيشربّالقهوة

ّ

8. Doğrusu, yağmur bu şehirde tam bir çile. Dünyanın başka yerlerinde yağmur 

muhtemelen herkese ve her şeye nimet gibi gelir - mahsule, bitkilere, çevreye, az buçuk 

romantizm de ilave edince üzerine, bilhassa âşıklara iyi gelir. İstanbul'da öyle değil 

ama. Burada işler başka türlü. Bizim için yağmur ne bereket demek, ne de ıslaklık. Ne 

arınırız onunla, ne onanırız. Olsa olsa sebeb-i öfkedir yağmur (Şafak, 2006, s. 9-10). 

إنّالمطرّمعاناةّحقيقيةّهنا.ّأماّفيّبقاعّالعالمّاألخرى،ّفإنّهطولّالمطرّيعتبرّفيّجميعّالحتمالتّنعمةّللجميعّ

ّ ّجمادا  ّأم ّأشخاصا ّكانوا ّواّ–سواء ّللحيوانات ّومفيد ّللمحاصيل، ّمفيد ّإليفهو ّأضيفت ّوإذا ّمنّهلنباتات، ّلمسة

ّ ّللعشاق. ّجيد ّفهو ّفليسّاألمرّكذإيّفّ)māam( أماالرومانسية، ّبالنسبةّسطنبول، ّليسّمنّالضروريّ، ّإذ لك.

ّبالطين ّوتلطيخها ّوتوسيخها ّالثياب ّبتلوث ّيرتبط ّشيئا  ّول ّبالبلل، ّيتعلق ّشيئا  ّالمطر ّيكون  .Çev)ّلنا،أن

Alcebely, 2012, s. 5-6)ّ. 

ً

9. Yağmur Zeliha'nın kuzguni ve kıvırcık saçlarından aşağı geniş omuzlarına damlıyor. 

Kazancı ailesinin bütün kadınları gibi, Zeliha da kara ve kıvır kıvır saçlarla doğdu. Ama 

diğerlerinin aksine, o saçlarını değiştirmedi, aynen korudu (Şafak, 2006, s. 11). 

جميعّنساءّعائلةّقازانجي،ّولدتّّقطراتّالمطرّتتساقطّمنّضفائرهاّالسوداءّالملقاةّعلىّكتفيهاّالعريضين.ّومثل

 ّبخالفهنّجميعهن،ّكانتّتحبّأنّتبقيهّهكذا )kināl(ًلكنهاليخةّبشعرّأسودّفاحمّأجعد،ّز

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 7)ّ 

ّ

10. İnsan yağmuru sevmeyebilir, sevmeye mecbur değil elbet, ama her ne olursa olsun 

gökyüzünden gelene sövmemek gerekir çünkü hiçbir şey öyle kendi kendine düşmez 

yukarıdan ve yağan her nimetin de musibetin de ardında Allah vardır  

(Şafak, 2006, s. 13). 

ينزلّمهماّكانتّالظروفّ،ّيجبّأً )kināl(ًلكنالمطرّ،ّوليسّبالضرورةّأنّيعجبك،ّّكقدّليعجب  ّ لّتلعنيّشيئا

 ينزلّمنّاألعلىّءإنّهللاّالعليّالقديرّوراءّكلّشيمنّالسماء،ّألنهّلينزلّشئّمنّاألعلىّمنّتلقاءّنفسه،ّبلّ

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 9)ّ 
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11. Palmyra'lı boğazını temizlemekle yetindi. Hatları sertleşti, geciken bir dostunu 

bekler gibi uzaklara baktı ve Pattig de üstelemedi. Bir veda sözcüğü fısıldadı, en yakın 

topluluğun arasına katıldı ama adamı da göz ucuyla gözlemeyi sürdürdü   

(Çev. Talu-Çelikkan, 1997, s. 12). 

ّاكتفىّبتنحنحة.ّوتصلبتّقسماتّوجههّوسرحّبص ُمبطئا ،ّولمّّرهّبعيدا ّوكأنهّيريدّأنّيلمحّصديقا ّبيدّأنّالتدمري 

 يُلِحفّ"باتيغ"ّ.ّوهاّهوّذاّيهمسّبكلمةّوداعّوينضمّإلىّأقربّحلقةّوهوّليزالّيراقبّالرجلّبطرفّعينه

 1998, s. 11)ّÇev. Dimişkiye,)ّ

ّ

12. Pattig doğruldu, gözleriyle beyaz giysili adamı aradı. Boşuna. "Kahrolası 

Palmyra'lı!" diye homurdandı. "Katil var!", "tanrı katili" diye bağırmaya kalkıştı ama 

rahipler, gereksiz bir özenle, heykelin kırılan parçalarını taşımaya başlamışlardı. Omuz 

kısmına yamanmış bir kol, kulağın bir parçasına yapışmış bir tutam sakal 

 (Çev. Talu-Çelikkan, 1997, s. 15). 

ّبالّجدوى ّذيّالمالبسّالبيضاء. ّالرجل ّعن ّحواليه ّوبحثّبعينيه ّللتداعتدل ّ"يا ّأخرىّقائال  ّمرة ّوأرعد ّيمر.

ّالفائرّلمالحقةّ ّوفيّأنّيرسلّالحشد ّ"إلىّقاتلّاآللهة"، ّوساورتهّرغبةّفيّأنّيصرخّ"إلىّالقاتل"، اللعين!"ّ،

ّ يعودونّحاملينّبحيطةّوحذرّلنفعّمنهماّقطعّالتمثالّالمحطمة،ّهاّهمّالكهنةّأولءّّ)kinālve(ّولكنالمجدف.

 أُذُنلةّمنّاللحيةّمعلقةّإلىّشحمةّالذراعّماتزالّملتصقّبالكتف،ّوخصّ قطعةّمن

ّ.(Çev. Dimişkiye, 1998, s.14) ّ 

13. İstediğin kapıyı aç, ama bunu açma! (Yazıcı, 1998, s. 19). 

 .s.(Yazıcı, 1998 , (19ّهذاّفالّتفتحه  )āillʾ( ّإالإفتحّماتريدّمنّالبوابّ

14. Ella üniversitede İngiliz Dili ve Edebiyatı okumuştu. Edebiyatı seviyordu sevmesine 

ama mezun olduktan sonra düzenli bir iş hayatı olmamıştı (Şafak, 2009, s. 16). 

معّأنّإيالّكانتّقدّتخرجتّفيّالجامعةّوحازتّعلىّاإلجازةّفيّاألدبّاإلنجليزيّ،ّومعّأنهاّتحبّقراءةّ

  s., 2012.(Çev. Alcebely , (12ّلمّتعملّفيّمجالّاختصاصهاّبعدّتخرجها )e)fنهاّفإالروايات،ّ

ّ

15. Hem okuma sevgisi asla bitmemişti ki, hâlâ bir kitap kurduydu -ya da öyle olduğuna 

inanmak istiyordu. Ama gün geldi, çocuklar âkil baliğ oldu. Dahası, annelerinin sürekli 

üstlerine titremesini istemediklerini apaçık belli ettiler (Şafak, 2009, s. 16). 
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األمورّبدأتّتتغيرّمنذّسنواتّ )kināl(ّلكنزلّتعتبرّنفسهاّقارئةّنهمة.ّمّتتخلّعنّشغفهاّبالقراءة،ّولمّتلكنهاّل

 وبدأواّيظهرونّلهاّأنهمّلمّيعودواّبحاجةّإليهاّكماّكانواّمنّقبلقليلة.ّفقدّكبرّاألطفال،ّ

.(Çev. Alcebely, 2012, s. 12-13)ّ

16. "Aman canım, büyütülecek bir iş değil" diye hemen açıklamaya koyuldu Ella. "Bir 

yayınevinde edebiyat editörünün asistanının asistanıyım altı üstü. Tavşanın suyunun 

suyu yani!" Ama David karısının yeni işini küçümsemesine fırsat vereceğe 

benzemiyordu. "Hayatım niye öyle diyorsun?" diye atıldı (Şafak, 2009, s. 17). 

ّ ّأدبية". ّلستّسوىّقارئةّغيرّمتفرغةّألعمالّأدبيةّلصالحّوكالة ّفأنا ّمهما ، ّليسّعمال  ّ"إنه  ّلكنفقالتّإيالّ:

(lākin)ّعلىّأل ّيدعهاّتقللّمنّأهميةّعملهاّالجديد،ّفقالّيحثها:"ّهيا،ّقوليّلهمّأنهاّوكالةّأدبية ّ ديفيدّبداّعازماّ 

 (Çev. Alcebely, 2012, s. 13).  معروفة"

 

17. "Babacım farkındayım, biraz ani oldu ama Scott geçen akşam yemekte evlilik teklif 

etti. Ben de evet dedim, bile." "Peki ama neden?"ّBunu soran Ella'ydı. Cümle ağzından 

çıkar çıkmaz kızının kendisine bakışlarından böyle bir soruyu garipsediğini anladı. 

"Peki ama ne zaman?" diye sorsa, yahut "Peki ama nasıl?" dese, hiç mesele 

olmayacaktı (Şafak, 2009,  s. 19). 

ّ ّجدا ، ّيكونّمبكرا  ّقد ّوافقتّعلىّ )kināl(ّلكن"بابا ّأعرفّأنّهذا ّوقد ّأيام ّالزواجّمنذّعدة سكوتّاقترحّعلي 

ّلمّتكنّتتوقعّسماعّهذاّ  لماذا؟"ّ،سألتّأيال. )kināl(ّلكنذلك"."ّ منّنظرةّجانيتّإليها،ّعرفتّإيالّأنّابنتها

ّّ s., 2012.(Çev. Alcebely , (15ّربماّكانّعليهماّأنّتسألها:ّ"متىّ؟"ّأوّ:ّ"كيف؟"ّ )el)bّبلالسؤالّمنها،ّ

 

18. Şey... eee... valla gayet mistik bir kitap" dedi işi şakaya vurup, vaziyeti idare etmeye 

çalışarak.  Ama Michelle hafiflikten ya da espriden anlayacak biri değildi. "Hımm" dedi 

gayet ciddi. "Bak bence bu işi iyi planlamalısın. Böyle kapsamlı bir romanın raporunu 

çıkartmak tahmin ettiğinden uzun sürebilir" dedi ve telefonda kayboldu  

(Şafak, 2009, s. 26). 

ميشيلّكانتّمشغولة،ّوقالتّعلىّ )kināl(ّلكن"إنهاّروايةّصوفية"ّضحكتّإيال،ّآملةّأنّتغطيّكالمهاّبمزحة.ّ

             روايةّكهذهّيحتاجّإلىّوقتّأطولّمماّتتوقعينّ..."نحوّقاطعّ:ّ"حسنا ،ّاسمعي،ّأظنّأنّكتابةّتقريرّعنّ

           .(Çev. Alcebely, 2012, s. 22) 
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19. Ella bu ilginç kartpostalın, yayınevi editörünün merakını celbettiğini tahmin etti. 

Ama Steve meşgul adamdı. Oturup amatör yazarların romanlarına ayıracak vakti yoktu          

(Şafak, 2009, s. 30). 

ّالبريدية ّالبطاقة ّّأحس تّإيالّبأنّهذه ّاألدبي، ّالوكيل ليسّلدىّستيفّالوقتّالكافيّ )kin)ālّلكنأثارتّفضول

 (Çev. Alcebely, 2012, s. 25).ّلقراءةّروايةّكتبهاّكاتبّهاوِّ

 

20. Yalnızca mırıldandı. Mutfağa indim, tepsisini alıp getirdim, önüne koydum. Baktı, 

ama yemeğe dokunmadı. Söylenerek boynunu uzatınca aklıma geldi. Peçetesini 

çıkardım, kocaman kulaklarının altına uzanarak bağladım (Pamuk, 2007, s. 5). 

مسّالطعام.ّتذكرُتّحينّتحدثتّاّ،ّووضعتهاّأمامها.ّنظرت،ّولمّت.ّنزلُتّإلىّالمطبخ،ّوجلبتّصينيتهتمتمتّفقط

 لنفسها،ّومطتّرقبتها.ّأخرجُتّمنديلّالطعام،ّوأحنيتّنفسي،ّوربطتهّمنّتحتّأذنيهاّالضخمتين

ّ (Çev. Abdulli, 2007, s. 5)  .ّ

 

Tablo 5.1.   Türkçeden Arapçaya Çevirilerde “Ama” Yerine Kullanılan Bağlantı 

Ögeleri 

Bağlaç Arapça Ø Toplam 

Ama lākin-velākin ammā fe bel ʾillā 
3 21 

14 1 1 1 1 

 Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2016. 

Ama 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19. örneklerde ‘lākin- velākin’; 8. 

örnekte ‘ammā’; 14. örnekte ‘fe’; 17. örnekte bel;  13. örnekte ‘ʾillā’; bağlantı ögeleriyle 

Arapçaya aktarılmıştır. 5, 11, 20. örneklerde ise herhangi bir karşılık kullanılmamıştır. 

Ama’nın en sık gözlenen söylem işlevi ödünleme’dir. Benzer şekilde, ‘beklenmedik 

durum’ işlevi de ‘ama’ ile karşılanmaktadır.  

 

5.1.1.3. Arapçadan Türkçeye çevirilerde “ammā” 

0ّ ّوانعقدتّهالةّمنّالهاموشّحولّمصباحّالنيون. ّالمشتعل. ّالمنغوم ّدورانها ّواصلتّالجوزة  )ammā( ّأما.

هندسيةّمنتظمةّوغيرّمنتظمةّتعكسهاّمصابيحّالطريقّخارجّالشرفةّفقدّاستقرتّالظلمةّواختفىّالنيلّإلّأشكالّ

  (Mahfuz, 1966, s. 26).  فىّالشاطىءّاآلخرّونوافذّالعواماتّالمضاءه
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Nergile o elden ele ahenkli, coşkulu dolaşımını  sürdürdü. Neon lambasının çevresinde 

bir tatarcık sineği halesi kümelenmişti. Dışarıya, balkonun dışına ise karanlık çökmüş; 

Nil Nehri, karşı kıyıdaki sokak lambalarının ve yüzer evlerin ışıklı pencerelerinin 

yansıttığı düzenli düzensiz birtakım geometrik şekiller dışında, görünmez olmuştu (Çev. 

Rahmi ER, 2015, s. 29). 

 

أناّفأكرسّوأرصّوأشعلّالنارّ )ammā(ّأما.ّالمسؤليةّسبيلّالكثيرينّللهروبّمنّالمطلق..ّالبيضةّوالدجاجة.2ّ

                            تضحكّوتحلمّوتحبّعاّلخردةّالمهاترات،ّوالنساءّوأديرّالجوزةّثمّأنصبّمنّنفسىّمستود

 (Mahfuz, 1966, s.  102).ّ

“Sorumluluk, pek çok kişi için Mutlak’tan bir kaçış yoludur.” Yumurta ve tavuk 

meselesi. Bense, nargilenin lülesine kömürleri ve esrarı istifleyip ateşliyor ve nargileyi 

döndürüyorum. Sonra kendimi, kullanımdan düşmüş saçma sapan fikirlerle dolu bir 

dwpo haline getiriyorum (Çev. Rahmi ER, 2015, s. 87). 

 

ّالنيون3ّ ّوالتليفونّوالمصباح ّوالفريجدير ّوالبارفان ّأنقاضّالمجلسّوالمكتبة ّبها ّيزال ّفما ّالصالة ّتخل ّلم ّكال .

ّأ ّالذرى. ّالعصر ّمن ّإنسان ّوهيكل ّنقوشّوردية ّذات ّسماوية ّوسجادة ّفوتيل ّومقعدان ّاألزرق  ّماوالمصباح

(ammā)ّّ ّاألعشاب ّوسترطبّحرارتهما ّيتمشيان ّالحديقة ّففى ّأوراقّهما ّفى ّهمساتهما ّوسوفّتستقر الندية،

ّ.(Mahfuz, 1966, s. 103-104)                   البنفسجّوالياسمين

Salon boşaldı. Hayır, hayır; salon asla boşalmadı. Çünkü salonda hâlâ akşam sefasının 

enkaz, kitaplık, paravan, buzdolabı, telefon, neon lamba, mavi lamba, iki koltuk, gül 

desenli gök mavisi bir seccade, atom çağından kalma bir insanın iskelet heykeli vardı. 

Recep ve Semâra’ya gelince, onlar hahçede geziniyorlardı; nemli çimenler onların 

ateşini soğutacak, fısıltıları menekşe ve yasemin yapraklarına karışacaktı (Çev. Rahmi 

ER, 2015, s. 89). 

الجديةّ )ammā(ّأما.ّيجبّدراسةّهذهّالنقطةّوهلّيمكنّالنتفاعّبهاّفىّمسرحيةّأوّتؤجلّلموضوعّمستقبل.4ّ

ّ(Mahfuz, 1966, s. 108). ّولكنّاإليمانّبماذا؟فتعنىّاإليمان،ّ

Bu noktanın araştırılması gerekiyor. Acaba bir oyunda bu noktadan yararlanmak 

mümkün müdür, yoksa bu nokta müstakil bir konu olarak mı işlenmeli? Ciddiyete 

gelince, ciddiyet inanmak demektir, ama neye inanmak? (Çev. Rahmi ER, 2015, s. 91). 
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ّأسمدة5ّ ّومسراتنا ّأمالنا ّمن ّلتستمد ّالجزع ّليعرف ّاألرضّانتظارا ّوتنتظر ،ّ ّواألجداد ّاآلباء ّمعها ّدار ّوقد .

ليلىّّ)ammā(ّأمالتربتها،ّفالّبأسّأنّتحتدمّاألشواقّفىّسحاباتّالدخانّالمضمخّبشذاّالسحرّالمحرمّالغامض.ّّ

ّ(Mahfuz, 1966, s. 137). فتعذبّنفسهاّبالحبّالعقيمّوتوغلّفيّالفضاءّكسفينةّكونيةّأفلتتّمنّمدارهاّ

Babalar ve atalar da bu döngüyü takip etmişlerdir. Yeryüzü, toprağının gübresinin bizim 

umutlarımızdan ve sevinçlerimizden elde etmek için korkusuzca beklemektedir. O halde 

varsın erisin tutkular, yasaklı ve belirsiz sihir kokuları yüklü duman bulutlarında, 

Leyla’ya gelince, kendisine karşılıksız sevgi yüzünden acı çektiriyor, yörüngesinden 

çıkmış bir uzay gemisi gibi boşlukta ilerliyordu (Çev. Rahmi ER, 2015, s. 111). 

 

القاهرة"ّهلمىّمعىّإلىّ ببركةّدعواتكّأصبحتّرجالّولّكلّالرجال، قلتّوأناّأقبلّيداهاّالمعروقةّالمدبوغةّ" .6

ّنحوىّبحنان:" ّتتطلع ّوبركاته فقالتّوهى ّالبيت، )ammā(ّأما فليزدكّهللاّمنّخيره ّأغادر ّفلن ّحياتىّ أنا إنه

ّ.(Mahfuz   2009, s. 31) وعمرى"

İncecik ipeksi elini öptüm. “Dualarınla artık gurur duyabileceğin bir adam oldum. 

Benimle Kahire’ye gel,” dedim. “Allah sana on kat refah versin” –şefkatle bana baktı-  

“ama evimden ayrılamam, Bütün hayatım burada” (Çev. Suat Ertüzün, 2010, s. 26). 

 

قوادةّسيدىّجابرّ )ammā(ّأما.ّوتناولتّالغداءّعندّقوادةّثانيةّباسبورتنجّفأمدتنىّبامرأةّأرمنيةّفوقّالمتوسط.7ّ

 (Mahfuz, 2009, s. 88). فأهدتّإلىّفتاةّرائعةّمنّأمّإيطاليةّوأبّسوريّفأصررتّعلىّدعوتهاّإلىّسيارتىّ

Spor Kulübü’nün civarnda başka bir madamla öğle yemeği yiyorum, o da bana 

ortalamanın biraz üstünde bir Ermeni kadın buluyor. Sidi Cabir’deki madamımsa bana 

nefis bir parça sunuyor (anne İtalyan, baba Suriyeli) ve onu arabamla dolaştırmakta ısrar 

ediyorum (Çev. Suat Ertüzün, 2010, s. 71). 

 

الترابيزةّالمستديرةّالقائمةّبينّ )ammā(ّأما.ّتفقدتّقطعّاألثاثّثمّقرّعزمىّعلىّشراءّمكتبةّصغيرةّللكتب،8ّ

 (Mahfuz, 2009, s. 111). صوانّالمالبسّوالشزلونجّفصالحةّللكتابةّ

Mobilyayı tekrar süzdüm. Küçük bir kitaplık almam gerektiğini düşündüm ama yazma 

işini gardıropla şezlong arasındaki sehpanın üstünde yapabilirdim (Çev. Suat Ertüzün, 

2010, s. 89). 
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 ّأمااّجديداّيستحقّهذاّالسمّفىّزمانناّالمتوحشّالعسير؟!ّ.ّإذاّلمّتكنّالعروسّموظفةّعلىّاألقلّفكيفّأفتحّبيت9

(ammā)ّّّلضحيتّفى ّقبلتّحبىّبالّقيد ّولو ّلشروطّالزواج. ّغيرّمستوفية ّأننىّأحبّفتاة مرجعّتعاستيّفهو

  (Mahfuz, 2009, s. 186).  سبيلهاّبالزواجّالذىّأحنّإليةّمنذّالبلوغ!

ve gelinin bir mesleği yoksa, ister toplumsal açından ister öbür açılardan olsun, bu hayat 

mücadelesinde nasıl rekabet edebiliriz? Benim sorunum bunun için yeterli ehliyete 

sahip olmayan bir kıza âşık olmam. Oysa sevgimi kayıtsız şartsız kabul etmiş olsa ben 

de başından beri idealim olan öyle bir evlilikten feragat edebilirdim  

(Çev. Suat Ertüzün, 2010, s. 150). 

 

.ّبداّالمنظرّمألوفاّوفاتراّإلىّحدّما.ّالمدامّتجلسّلصقّالراديوّتكادّتطرحّرأسهاّوهىّتتابعّأغنيةّأفرنجية.10ّ

   ).s. Mahfuz, 2009 ,(188 عامرّوجدىّفقدّراحّيسمعّلزهرةّبعضّالكلماتّ )ammā(ّأما

Öğleden sonraları görülen her zamanki manzara: Madam yabancı bir şarkıyı dinlerken 

başını neredeyse yaslayacak kadar radyoya yakın oturuyor, Emir Vecdi de derslerinde 

Zühre’ye yardımcı oluyor (Çev. Suat Ertüzün, 2010, s. 151). 

 

اآلن،ّفإننيّلمّأشعرّبشيءّعلىّ )ammā(ّأما.ّبعدّسنواتّطويلة،ّوتجاربّعدة،ّتذكرتّتلكّاللحظة،ّوبكيت.01ّ

 .(Salih, 1966, s. 32)وركبتّالقطارّ‘ّجمعتّمتاعيّفيّحقيبةّصغيرةّاألطالق.

Uzun yıllardan ve sayısız tecrübeden sonra bu anı hatırlayıp gözyaşı dökecektim. Ama 

o zaman hiçbir şey hissetmemiştim. Küçük bir valize eşyalarımı doldurdum ve trene 

bindim (Çev. Cihangir, 2011, s. 31). 

 

المخبرّفقدّجلسّإلىّ )ammā(ّأما.ّوحملقّعليشّمنّصورةّكبيرةّفيّالجدارّمعتمداّبقبضتيةّعصاّغليظة.12ّ

 (Mahfuz, 1973, s. 11). جانبّسعيدّوراحّيعبثّبحباتّمسبحةّ

Aliş, duvardaki büyükçe bir resimden, elleriyle kalınca bir bastona dayanmış vaziyette 

bakıyordu. Sivil polis ise Said’in yanına oturmuş, tesbihinin boncuklarıyla oynuyordu        

(Çev. Rahim, 1996, s. 33). 
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بقيةّالجدرانّفقدّاختفىّأسفلهاّوراءّأرففّ )ammā(ّأما.ّوشعاعّالشمسّالمائلةّينعكسّمنّكوةّعدّقدميه،13ّ

 (Mahfuz, 1973, s. 18). المجلدات،ّورائحةّالبخورّالمستقرةّكأنماّلمّتتبخرّمنذّعشراتّاألعوامّ

Batmaya yüz tutmuş güneşin ışıkları küçük pencereden süzülerek ayaklarına vuruyordu. 

Geri kalan duvarlar ise, alt tarafları cileler dolusu rafların arkasında kaybolmuştu                            

(Çev. Rahim, 1996: 41). 

 

اآلخرّفقدّمضىّكأمسّأوّ )ammā(ّأماوفّعلوان،ّالحقيقةّالعارية،ّجثةّعفنةّليواريهاّتراب.ّ.ّهذاّهوّرء14

  (Mahfuz, 1973, s. 37).ّكأولّيومّفىّالتاريخّأوّكحبّنبويةّأوّكولءّعليش

İşte bu Rauf Alvan, çıplak gerçek, toprağın gizleyemediği kokuşmuş ceset. Diğeri ise 

dün ya da önceki gün gibi tarihe karışıp gitti veya Nebeviyye’nin aşkı ya da Aliş’in 

sadakati gibi (Çev. Rahim, 1996, s. 59). 

 

.ّأتدفعّبىّإلىّالسجنّوتثبّّأنتّإلىّقصرّاألنوارّوالمرايا،ّأنسيتّأقوالكّالمأثورةّعنّالقصورّواألكواخ؟.05ّ

             وانتبهّإلىّالطريقّألولّمرةأناّفالّأنسى!ّوبلغّجسرّعباسّفجلسّعلىّأريكةّحجريةّّ  )ammā(ّّ ّأما

           .(Mahfuz, 1973, s. 37-38) 

Beni hapse iter sonra da kendin ışıklı ve aynalı köşke sıçrarsın ha?! Köşkler ve 

kulübelerle ilgili diline dolayıp durduğun o sözlerini unuttun mu? Ama ben asla 

unutmam. Abbas köprüsüne varınca taş bir oturağa oturdu ve yolu ilk kez farketti (Çev. 

Rahim, 1996, s. 60). 

 

 الحوارّالسياسيّفهوّعملّاألقوياء )ammā(ّأما.ّاإلرهابّعمليةّالجبناءّوالضعفاء01ّ

ّ(Yazıcı, 1998, s. 31). 

Anarşi korkakların; siyasi dialog ise güçlülerin işidirّ(Yazıcı, 1998, s. 31). 

 

فىّالحديقةّ )ammā(ّأما.ّالشابّكانّفيّحجرتهّيقرأُّكتاباّ 09  .s.(Yazıcı, 1998 , (31أبوهُّفقدّكانّيقرأّكتاباّ 

Delikanlı odasında, babası ise bahçede kitap okuyordu (Yazıcı, 1998, s. 31). 
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 . ,s.1998(Yazıcı , (31الطالبّفقدّظلواّهناكّ(ammāّ)ّأما.ّخرجّاألستاذّمنّقاعةّالمحاضرات01ّ

Hoca ders salonundan çıktı. Öğrenciler ise orada kaldılarّ(Yazıcı, 1998, s. 31). 

 

فىّإفريقياّفيزيدّعددّهذهّاألقلياتّ )ammā(ّأمامليوناّ 033ّ.ّيصلّعددّاألقلياتّالمسلمةّفىّقارةّآسياّإلى07ّ

 .(Yazıcı, 1998, s. 31)مليونا09ّّعلىّ

Asya kıtasındaki Müslüman azınlıkların sayısı, 133 milyona varmaktadır. Afrikada ise 

,bu azınlıkların sayısı, 17 milyonu aşmaktadırّ(Yazıcı, 1998, s. 31). 

 

 الفصحىّفهىّاللغةّالتىّتستخدمّفىّالكتابةّ )ammā( أمالعاميةّهىّاللغةّالتىّتستخدمّفىّالكالمّا.21ّ

(Yazıcı, 1998, s. 31). 

Ammi Arapça, konuşmada kullanılan, fasih Arapça ise, yazıda kullanılan dildir        ّ

(Yazıcı, 1998, s. 31). 

Tablo 5.2.   Arapçadan Türkçeye Çevirilerde “Ammā ( اأمّ  ) ”  Yerine Kullanılan Bağlantı 

Ögeleri 

Bağlaç Türkçe Ø Toplam 

Ammā- اأمّ   ise XncX ama dA 
2 20 

10 3 4 1 

 Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2016. 

 

Ammā (أّما), 20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,14 ,13 ,12 ,2 ,1. örneklerde ‘ise’; 6, 8,11 ,15. 

örneklerde ‘ama’; 3, 4, 5. örneklerde ‘XncX’; 10. örnekte ‘dA’ bağlantı ögeleriyle 

Türkçeye aktarılmıştır. Arapçada ammā (أّما)  en yaygın zıtlık ve koşul için 

kullanılmaktadır.  

 

5.1.2. Lākin (   (لكنً 

Lakin, Arapça kökenli bir bağlaçtır. Cümle içinde ama ve fakat anlamına gelir. 

Bu bağlaç genelde anlam olarak birbirine zıt olan iki cümleyi bağlamak için kullanılır 

(Yavuz, 2010, s. 381-382). 
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5.1.2.1. Türkçeden Arapçaya çevirilerde “lakin”  

1.ّAblasından korkardı oldum olası. Öteden beri Banu'nun bakışlarının ona dikildiğini 

hissettiğinde dili tutulurdu. Banu daima inceleyen bir gözdü lakin onu incelemek söz 

konusu bile olamazdı. Bu haliyle Rose'un tam zıddıydı (Şafak, 2006, s. 349). 

يخشىّأختهّالكبيرة.ّوكانّصوتهّيتخلىّعنهّماّأنّيشعرّبنظراتّبانوّموجهةّإليهّتفتشه.ّّومعّأنهاّ فقدّكانّدائماّ 

 ّ  جعلتّتفحصّاألخرينّإحدىّعاداتها،ّظلتّهيّنفسهاّمليئةّباأللغازّوالغموض.ّكانتّبانوّنقيضّروزّتماما

(Çev. Alcebely, 2012, s. 392). 

ّ

2. Valla, şayet öyleyse senelerdir Kadiri Mutlak'a epey yakınlaşmış olmalıyım, diye 

geçirmişti aklından hınzırca. Zira bir değil, iki meşgalesi olduğundan, çifte ter 

döküyordu. Hem fil- bazdı, hem mimar çırağı. İki zanaatı vardı, iki tutkusu. Lâkin 

biricikti ustası. Hürmet ettiği, hayranlık beslediği ve içten içe, bir gün ondan daha mahir 

olmayı dilediği tek insandı Mimarbaşı Sinan (Şafak, 2013, s. 13). 

وثيقةّباهللّألنهّكانّيعملّبجدّفيّحرفتينّّةمعلَّمهّيقيمّصلّمنّأنّ ّفكرّجيهانّفيّأنهّإذاّصدقّذلكّالكالم،ّفالّبد ّ

ّمنّحرفِةّواحدة،ّفهوّسائسّال لمّيكنّلديهّّ )kin)ālveًولكنفيّمهنتينّ،ّفيلّوواضعّالتصاميم.ّكانّيعملّبدل 

ه.ّكانّمعلمهّهوّسنانّسيدّالمعماريينّالملكي  سوىّمعلمّواحدّيكنّلهّالحترامّواإلعجابّويتمنىّسراّأنّيبز 

(Çev. Derviş, 2015, s. 18). 

 

3. “Allah mekânını cennet eylesin. Benim yerimde olsaydı...” dedi Sultan Murad, sesi 

ilk defa çatladı. “... O da aynısını yapardı. istemezdi böyle olsun. Ben de istemedim. 

Lâkin tahtın bekası için yapmaya mecburdum.” (Şafak, 2013, s. 32). 

تغمدهّهللاّبرحمته.ّفكرتّفيةّفيّهذهّالليلة.ّوسألتّنفسي:ّماّعساهّيفعلّلوّكانّفيّمكاني.ّقالّالسلطانّمرادّذلكّ

  ،ّليسّثمةّأختيارّآخرّفيّصوتّمتهدجّللمرةّاألولىّ،ّوأضاف:ّكانّفيّوسعّجديّأنّيفعلّالشيءّنفسه

(Çev. Derviş, 2015, s. 40). 

 

4. Şikâyet, gıybet ve küfür etmekten artakalan zamanlarında savaş filleri yetiştirirdi 

amcası. Bu heybetli, lâkin munis hayvanlara, saldırıp öldürmeyi öğretirdi  

(Şafak, 2013, s. 64). 
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       ّطاردّوتقتلوكانّزوجّأمهّيشعلّحربّفيلةّإذاّلمّيشُكّأوّيتذمر،ّأوّيسبّويشتم.ّفعلمّهذهّالحيواناتّكيفّت

(Çev. Derviş, 2015, s. 80). 

 

5. Kâfirlerle harp etmek için yelken açmıştım” dedi Osmanlı. “Lâkin beter bir tufan 

beni bu kıyılara savurdu. Sebebini şimdi anlıyorum (Şafak, 2013, s. 73). 

ّريحاّشديدةّّهوجاءّهيّالتيّأتتّبيّإلىّهذهّاليابسة،ّ )ayrġ(ّغيرقالّالعثماني:ّلقدّانطلقتّلمحاربةّالكفار،ّ أن 

 .(Çev. Derviş, 2015, s. 89)وأناّاآلنّأعرفّالسببّ

 

6. Ebussuud Efendi’nin yüzü asıldı. “Nedamet getirip af dileyeceğine mahkemeyle alay 

mı edersin?” “Neden edeyim? Kisvede siz orada, ben buradayım, lâkin özde başka 

değiliz. Haliyle bende beğenmediğiniz her ne varsa sizde de mevcut.”  

(Şafak, 2013, s. 90). 

ّي ّمنّالشعورّبالندم. ّبدل  ّبغمامة. ّأبوّالسعود ّالواضحّأنّعقلكّفيةّاكتسىّوجه ّالعليا. ّمنّالمحكمة بدوّأنكّتهزأ

ّ أنحراف.ّلمّأكنّهازئا،ّيضافّإلىّذلكّ،ّأنناّلسناّمختلفينّإلىّذلكّالحد،ّأناّوأنت.ّألّتظنّأنّكلّماتكرههّفي 

 .(Çev. Derviş, 2015, s. 110)موجودّفيك؟ّ

 

7. Omuzlarını dikleştirdi Leyli, bir karar almıştı sanki. “Ben Maşuk’u sevdim, Maşuk 

beni. Herhal şu hayatta pişman olunacak daha isabetli şeyler var: Tamahkârlık. 

Açgözlülük. Kemdillik. İktidar hırsı. Yalan dolan. Bunlardan utanmalı insan. Lâkin 

aşk... Aşk için nedamet niye?” (Şafak, 2013, s. 91). 

قالّشيخّمجنونّوهوّيعتدلّفيّوقفته،ّكأنهّيوشكّأنّيتخذّقرارا:ّعالمّسأندم؟ّإننيّأحبّالمحبوبّمثلماّيحبنيّ

 ّأّماالمحبوب.ّمالسببّالذيّيجعلنيّأندمّعلىّحبي؟ّلبدّمنّأشياءّأخرىّتتطلبّالندم.ّالجشعّوالقشوةّوالغش.ّ

(ammā)ّّالحب...ّفالّيتطلبّالندم(Çev. Derviş, 2015, s. 111-112). 

 

8. Efendiler, sultanım bana kule inşa etmemi ve başında nöbet tutmamı emrederse 

harfiyen yaparım. Lâkin siz bana kanaatimi sordunuz, ben de dürüstçe söyledim 

 (Şafak, 2013, s. 114). 
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ّ ّمايقول، ّسأنفذ ّفإنني ّوحراسته، ّبرج ّببناء ّإلي  ّأوامره ّالسلطان ّأصدر ّإذا ّانكشاري. ّإنني ّالسادة،  ّلكنكمأيها

(lākin) ّّأردتمّمعرفةّرأيي،ّوهذاّمافعلته(Çev. Derviş, 2015, s. 136). 

9. Ayağa kalkabilseydi kovalara, fıçılara tekme atmak isterdi. Lâkin aklı fini fini 

işlerken, vücudu külçe gibi ağırdı. Hissettiği acıya baskın gelen tek şey siniriydi 

 (Şafak, 2013, s. 143). 

ّأوّيسددّلكمةّإلىّبرميلّأوّأنّيحطمّزهرية،ّ شعرّبأنّ )kināl(ّلكنةكانّيتمنىّلوّأنّفيّوسعهّأنّيركلّدلوا

جسدهّثقيلّفيّحينّأخذّعقلهّيدورّويدور،ّوكانّعضبهّالموجهّبمعظمهّإلىّنفسه،ّهوّالشيءّالوحيدّالذيّفاقّألمهّ

 .(Çev. Derviş, 2015, s. 172)المبرحّ

 

10.  Elma yemedim, lȃkin erik yedim (Yazıcı, 1998, s. 306). 

 . s.(Yazıcı, 1998 , (306ّبرقوقا l)kin)āّلكنماّأكلتّتفاحاّ

 

11. Ne var ki tebessümü, dervişin hemen sonraki sözlerini işitir işitmez siliniverdi. 

"Lâkin demek istediğim şuydu" diye devam etti Şems. "Şayet bir insan para pul, 

mertebe ve makam peşinde koşuyor, kürkler ipekler kuşanıp inci mercan atlas kaftan 

içinde yaşıyorsa, yani Kadı Hazretleri, sizin gibi yapıyorsa, Allah'ı bulması imkân 

dahilinde değildir"! (Şafak, 2009, s. 73). 

ّسمعّماقالهّ ّسرعانّماتالشتّعندما ّلكنها ّتشيّبالنتصارّ، ّابتسامةّعريضة ّارتسمتّعلىّوجهه ّوقد "تماما !،

ّ "ّ ّ ّذلك. ّظلّيرتديّ )ām(ّماالدرويشّبعد ّهللاّإذا ّيجد ّأنّ ّأنّالمرءّلّيستطيع ّهو ّالقاضي، ّأيها ّقوله، قصد

 .ّ(Çev.  Alcebely, 2012, s. 74-75)"ّمعاطفّفراء،ّومالبسّحريرية،ّومجوهرتّغاليةّكالتيّترتديهاّاليوم

 

12. Şems susunca gözucuyla kadı hazretlerine baktım. Suratına şaşmaz bir özgüven ve 

emniyet yontulmuşsa da canının sıkıldığı belli oluyordu. Lâkin gayet cin fikirli 

olduğundan şunu da sezmişti: Şayet Şems'in anlattığı hikâyeye menfi bir tepki vermeye 

kalksa, bir adım daha atıp haddini bilmezliğinden ötürü onu cezalandırması gerekecekti 

(Şafak, 2009, s. 78). 



 

54 
 

شديدا .ّ ًّتمعنتّفيّوجهّالقاضيّ)ّشمسّالتبريزي(.ّرأيتّتحتّقناعهّالمتسمّبالثقةّوالهدوءّالمطلقينّانزعاجاّ   ًولما

(velemmā)ّّّفقدّأحسّبأنهّفيّوضعّصعبّودقيق.ّفلوّردّعلىّحكايةّشمسّك،  ّ التبريزيّسيتعينّانّرجال ّفطنا

 .ّ(Çev. Alcebely, 2012, s. 79)ّعليهّأنّيتخذّالخطوةّالتاليةّويعاقبةّعلىّوقاحتة

13. Şems hürmetle eğilip selâm etti ve Baba Zaman'ın elini öptü. işte o an mürşidim, o 

acayip suali sordu: "Tüm ilmini bir başkasına aktarmaya hazır olduğunu söylüyorsun. 

inci mercan misali birikimini eline alıp, bir zata vermek istersin. Lâkin bir başkasının 

kalbini maneviyat nuruna yakmak bedelsiz iş mi? Karşılığında ne bedel ödeyebilirsin? ّ"  

(Şafak, 2009, s. 87). 

الّذ لكّ،ّانحنىّبتواضعّوامتنانّليقبلّيدّباباّزمان.ّوفيّتلكّاللحظةّسألّالسيدّسؤالّ عندماّسمعّالدرويشّالجو 

غريبا :ّ"ّقلتّأنكّمستعدّلتقد مّكلّماتعرفهّإلىّشخصّآخر.ّتريدّأنّتقبضّعلىّالحقيقةّفيّراحةّيدكّكماّلوّكانتّ

ّإ ّإلىّشخصّمعين. ّثمينةّوتقدمها النورّالروحيّليسّبالمهمةّأنّفتحّقلبّشخصّلكيّيستقبلّ  )ālliʾ(ّاللؤلؤة

 اليسيرةّعلىّأيّأنسان.ّإنكّتسرقّرعدّهللاّ.ّوماّهوّالشيءّالذيّتستطيعّتسديدهّلقاءّذلك؟

(Çev. Alcebely, 2012, s. 90) ّ.ّ 

 

14. Bundan bir müddet evvel Kayseri'ye taşındım. Uzak da olsak Rumi'yi her zaman 

evladım sayarım. Müteveffa babasına onu bir an bile dualarımdan eksik etmeyeceğime 

dair söz verdim. Lâkin benim vadem dolmak üzere, bir ayağım çukurda. Rumi her ne 

kadar kâmil ve ilmine vakıf bir kimse olsa da, kimsenin çözemediği bir boşluk 

taşımakta içinde (Şafak, 2009, s. 98). 

وامّمثلّابنّلي؛ّوقدّوعدتّأباهّالراحلّبأنّأحوطهّبالرعايةّعلىّالدوام.ّأماّبالنسبةّليّ،ّفيظلّأبنّالروميّعلىّالد

كماّّ واآلن،ّبعدّأنّهرمت،ّوبدأتّأقتربّمنّأياميّاألخيرة،ّفإنيّأريدّأنّأحرصّعلىّأنّيكونّفيّأيدّأمينة.

ّالروميّنفسهّعد ةّمراتّبأنهّليشعرّبالرضاّفيّقرارةّنفسة   ترى،ّوعلىّالرغمّمنّنجاحهّوروعته،ّفقدّأسر 

(Çev. Alcebely, 2012, s. 105). 

ّ

15. Şayet bu coşkun ırmakları birbirine kavuşturup, ilahi aşk ummanına tek nehirde 

akıtmaya, iki Hak dostunu tanıştırmaya bir nebze olsun faydamız olursa, ne mutlu 

ikimize. Lâkin, hesaba katmamız gereken bir husus daha var (Şafak, 2009, s. 99). 
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وإذاّكانّبإمكاننا،ّأناّوأنت،ّأنّنؤديّدورا ،ّولوّكانّضئيال ،ّفيّالمساعدةّعلىّعلىّالتقاءّنهرينّليصباّفيّمحيطّ

العشقّاإللهيّوليكوناّمجرىّماءّواحدا ،ّوإذاّكانّبوسعناّمساعدةّصديقينّطيبينّمنّأصدقاءّهللاّعلىّاللتقاءّ،ّ

ّ.  يوجدّشيءّينبغيّألّتنساهّ )kināl(ًلكنفإنيّسأعتبرّأنّبركاتّهللاّقدّحلتّعلي 

(Çev. Alcebely, 2012, s.  106). 

 

16. Ne bitmez, ne çetin bir kış oldu. Bahçeler kaskatı dondu. Sonraki üç ay kimseyle 

konuşmadım. Her gün tomurcuk açan bir ağaç görebilmek umuduyla karda uzun uzun 

yürüdüm. Ne ki kış beterdi. Bahar hiç bu kadar ağırdan almamıştı gelişini. Lâkin 

görenler beni karamsar sansa da içimde hep umut ve minnet vardı (Şafak, 2009, s. 103).  

 

ّكانتّشفتاي. ّكما ّمثلّجث ة، دا  ّوكانّالبستانّمتجم  ّقاسا ؛ ّأكلمّّكانّشتاءّطويال ، ّلم ّالتالية، وخاللّالشهورّالثالثة

ّيومّلمسافاتّطويلةّفيّالريف،ّآمال ّبأنّأرىّشجرةّمزهرة.ّلكنّبعدّالثلج،ّهطلّمزيدّ أحدا .ّودأبتّعلىّالسيرّكل 

ّو ّلمّيكنّالربيعّقريبا . ّ (biʾr-raġm) بالرغمًمنّالثلج. ّهوّالحالّفيّالخارج،ّظللتّممتنا منّتعكرّمزاجيّكما

 .ّ(Çev. Alcebely, 2012, s. 112)منّالداخلّومتفائالّ 

 

17. "Demek bir tek Tebrizli Şems'dir bu seyahate hazır olan. Anlıyorum. Lâkin bir 

karara varmazdan evvel sonbaharı beklemek isterim." Hayret içinde kalakaldım. Üç 

aylık ertelemeden sonra tam ben yola çıkmaya hazır iken, yaşlı pır bir altı ay daha 

beklememi istiyordu (Şafak, 2009, s. 104). 

ع"،ّقالّباباّزمان،ّوقدّارتفعتّحد ةّصوته،ّثمّأصبحّرقيقا ّمثلّ "ّأرىّأنّشمسّهوّالدرويشّالوحيدّالذيّتطو 

سأنتظرّالخريفّحتىّأتوصلّألىّقرار".ُّصعقت.ّلمّأصدقّأنّهذاّيمكنّانّيحدث.ّّ )kin)ālّلكننيعواءّالريح،ّ"

ّهوّالسيدّيطلبّمنيّاآلنّتأجيلّرحلتيّست ةّ ّبعدّثالثةّشهورّطويلةّمنّالتأجيل،ّوها ّللمغامرة ّمستعدا فقدّكنتوا

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 113)   أشهرّأخرى

ّ

18. En ön safta Rumi'nin iki oğlu oturuyordu. Tıpatıp rahmetli annesine çektiği 

söylenen büyük oğlan Sultan Veled ile duru bir çehresi, iri kirpikleri, badem gözleri, 

geniş bir alnı olan, lâkin etrafını ters ters süzen kardeşi Alaaddin. Her ikisi de besbelli 

babalarıyla gurur duyuyordu (Şafak, 2009, s. 141). 
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هّالمرحومة،ّكانّولداّالروميّيجلسانّفيّالصفّاألمامي،ّالوسيمّمنهما،ّسلطانّالذيّيقولّالجميعّعنهّإنهّيشبهّأ م 

واألبنّاألصغر،ّعالءّالدين،ّبوجههّالمفعمّبالحيويةّوعينيهّالماكرتين.ّويمكننيّالقولّأنّأرىّأنهماّكاناّفخورينّ

 .ّ(Çev. Alcebely, 2012, s. 157)ّبأبيهما

ّ

19. Şems başını sallayarak, "Öyleyse ben de Hasan diyeyim" dedi. Sonra hiç 

beklemediğim bir şey yaptı, koynundan gümüş bir ayna çıkarıp bana uzattı. "Al bunu" 

dedi. "Bağdat'ta mübarek bir zat vermişti. Lâkin sana nasipmiş. Olur da özünü 

unutursan, sana içindeki İlahi Güzellik'i gösterir" (Şafak, 2009, s. 161). 

ّليّرجلّطيبّفيّ ّلقدّقدمها ّ"ّاحتفظّبها. ية،ّوقال: ّفض  ّمرآة ّثمّقدمّإلى  ّاسمكّحسن،ّهزّالدرويشّرأسةّ، إذاّ 

 تحتاجهاّأكثرّمماّأحتاجهاّأنا.ّإنهاّستذكركّبأنكّتحملّهللاّفيّداخلك" )kināl(ّلكنكبغداد،ّ

(Çev. Alcebely, 2012, s.  181)ّ.ّ 

 

20. Öte âlemden onun sesiyle sıyrıldım. "Şems iyi misin? Ayakta durma, gel otur. 

Solgun gözüküyorsun" dedi Mevlâna. Zorlukla tebessüm ettim ama söyleyeceklerimin 

ağırlığı koca bir değirmen taşı gibi boynumda asılı kaldı. Sesim kısık, kırılgan çıktı. 

"Pek iyi değilim aslında. Çok susadım, lâkin bu evde susuzluğumu giderecek hiçbir şey 

yok"  (Şafak, 2009, s. 292). 

قالّالرومي.ّأجبرتّنفسيّعلىّاألبتسامّ،ّلكنّعبءّماكنتّأزمعّأنّأقولهّهلّأنتّعلىّمايرام؟ّإنكّتبدواّشاحبا ،ّ

وأقلّحد ةّمماّكنتّأنوي،ّوقلت:ّ"ّليسّحقا .ّإنيّشديدّالعطش،ّ كانّثقيال ّ .ّخرجّصوتيّقلقاّ  لّ(lākin) ّالكنعلي 

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 343)ّيوجدّشيءّفيّهذاّالبيتّيرويّعطشي"

 

 

Tablo  5.3.   Türkçeden Arapçaya Çevirilerde “lakin” Yerine Kullanılan Bağlantı 

Ögeleri 

Bağlaç Arapça Ø Top. 

Lakin lākin-velākin mȃ velemmā ʾillā biʾr-raġm ġayr ammā 
6 20 

8 1 1 1 1 1 1 

 Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2016. 

 

Lakin, 2, 8,  9, 10, 15, 17, 19, 20. örneklerde ‘lākin- velākin’; 5. örnekte ‘ġayr’; 7. 

örnekte ‘ammā’; 11. örnekte ‘mā’; 12. örnekte ‘velammā’; 13. örnekte ‘ʾillā’; 16. 
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örnekte ‘biʾr-raġm’  bağlantı ögeleriyle Arapçaya aktarılmıştır. 1, 3, 4, 6, 14, 18. 

örneklerde herhangi bir karşılık kullanılmamıştır. 

Lakin bağlacının en sık işlevinin ‘koşul’ bildirmek olduğunu söyleyebiliriz. 

Ayrıca, bu bağlaç koşul bildirdiğinde Arapçaya yine lākin bağlacı ile aktarılmaktadır.  

Arapçaya rağmen ile aktarılan kullanımların bir olumlu önermenin olumsuz önermeye 

karşıtlığı olarak açıklanan ‘ödünleme- karşıtlık’ işlevi taşıdığı saptanmıştır. Zıt karşıtlık 

ilişkisi olduğunda ise bağlaç Arapçaya illā ve velammā bağlantı ögeleriyle 

aktarılmaktadır.  

 

5.1.2.2. Arapçadan Türkçeye çevirilerde “lākin/velākin” 

0-ّّ ّللتفسير.. ّقابل ّغير ّلغز ّأنه ّالحق ّاختفت؟ ّكيف ّخبرنى ّحرفا.. ّحرفا ّكتبتها ّلقد ..ّ ّالمدير  ّولكنسيدي

(velākin)ّ!وتناولّالقلمّبحركةّحادةّوراحّيرسمّخطوطاّّ أمامكّآثارّسنّالقلم!ّسنّالقلم؟ّأعطنىّقلمكّالساحر

ّحبرّواحدة!.kin)ā(velّّولكنه علىّغالفّالبيان ّنقطة ّليسّبه ّخطّواحدا. ّيرسم ّفىّصفحةّّ لم تجلىّالوجوم

ّ ّفرغّالحبر، ّثم ّاألسطر، ّهذه ّبدأتّبكتابة ّبمرارة: ّالمدير ّالعريضّفقال استمريتّفيّ )velākin(ّولكنكوجهه

 (Mahfuz, 1966, s. 8).الكتابةّ

“Sayın Müdürüm. Harfi harfine yazmıştım.” “Söyle o zaman, nereye gitti bu harfler?” 

“Doğrusu, açıklaması olmayan bir muamma bu.” “Ama burada kalem ucu izleri var” 

“Kalem ucu mu?” “O sihirli kalemini ver bakayım bana!”.  Müdür, sert bir hareketle 

kalemi Enis’ten alıp raporun kapak sayfasına çiziktirmeye başladı, ama tek bir  harf bile 

yazamadı. “Tek bir mürekkep noktası bile yok!” Esin’in geniş yüzünde endişeli bir 

ifade belirince Müdür dokunaklı bir dille: “Bu satırları yazmaya başladın, sonra 

mürekkep bitti, ama sen yazmaya devam ettin.” dedi (Çev. Rahmi ER, 2015, s. 17, 18). 

 

هذهّهىّالحقيقة.ّحقيقةّمعروفةّللجميعّحتىّالسعاةّوالفراشين،ّوأناّلستّواعضا،ّولّولىّأمرك،ّافعلّبنفسكّّ-2

ّ ).s.Mahfuz, 1966 , (9ّمنّحقيّأنّأطالبكّبأنّتمتنعّوقتّالعملّعنّالبلبعة )velākin(ّولكنماتشاء،ّ

İşte gerçek bu. Herkesçe, hatta odacılar ve hademeler tarafından bile bilinen gerçek. 

Ben ne de senin velinim. Kendine dilediğini yapabilirsin, ama çalışma saatlerinde 

uyuşturucudan uzak durmanı istemek benim de hakkımdır  

(Çev. Rahmi ER, 2015, s. 18). 



 

58 
 

للصبرّحدود،ّفالّتستسلمّللتدهورّبالّحدود،ّوأنتّرجلّفيّاألربعين،ّوهىّسنّالعقلّفكفّعنّالعبث..ّتراجعّّ-3

ّسأخصمّمنّمرتبكّيومينّفقطّ ّللذهابّفقالّالرجل: ّوسمعهّّ)velākin(ّولكنخطوتينّاستعدادا أحذرّأنّتعود.

 (Mahfuz, 1966, s. 10).ة!وهوّيمضىّنحوّالبابّيقولّبازدراء:ّمتىّتفرقّبينّالحكومةّوالغريز

“Sabrın da bir sınırı var. Bu dipsiz çukura bırakma kendini.  Kırk yaşına gelmiş bir 

adamsın sen. Bu yaş aklıselim yaşıdır, artık terk et şu maskaralıkları.” Enis gitmeye 

hazırlanarak iki adım gerileyince adam bu sefer: “Maaşından sadece iki günlük yevmine 

keseceğim,” dedi, “Ama sakın ola bir daha tekrarlanmasın.” Enis kapıya doğru 

yürürken onun küçümseyen bir dille: “Esrar âlemi yaptığın yerle resmi dairenin farkını 

bakalım ne zaman öğreneceksin!” dediğini duydu (Çev. Rahmi ER, 2015, s. 19). 

 

 تعودّآخرّاألمرّإلىّجوكّالطيبّ )velākin(ّولكنكفتمتمّملتفتاّنحو:ّصادفّالكيفّجواّفاسداّمقرفا.ّ 4.

.(Mahfuz, 1966, s. 13) 

Ona doğru döndü: “Bu bozuk ve iğrenç hava, keyfimi kaçırdı.” Ama sen sonunda yine 

o güzel havana dönersin (Çev. Rahmi ER, 2015, s. 21). 

 

الراجعّأنهّكانّيسعىّفوقّاألرضّقبلّأنّتغرسّأولّشجرةّّّ)velākin(ّولكن.ّلستّخبيراّفيّتقديرّاألعمار،5ّ

ّ(Mahfuz, 1966, s. 14).فيّشارعّالنيلّ

Yaş tahmin etmede uzman değilim, ama herhalde daha Nil Caddesi’ne ilk ağaç 

dikilmezden önce bu adam yeryüzünde dolaşmaya başlamıştır  

(Çev. Rahmi ER, 2015, s. 22). 

 

ّبنيتّالمصلىّبيدي!ّونظرّ)velākin(ّولكنىذات!،ّلوّلمّتحبّهذهّالحياةّلهجرتها.ّمنّأولّيوم..ّل.ّياحفيرّال1

ّ(Mahfuz, 1966, s. 19).إلىّالكتبّالمصفوفةّفوقّاألرففّالتىّتشغلّالجدارّالطويلّإلىّيسارّداخلّ

“Ey zevklerin bekçisi! Eğer sen de bu hayatı sevmemiş olsaydın, bu yüzer evi terk 

ederdin, hem de ilk günden”. “Ama namazgâhı kendi ellerimle yaptım”. Enis Zevki 

soldaki uzun duvarı işgal eden rafların üzerine dizilmiş kitaplara baktı  

(Çev. Rahmi ER, 2015, s. 24). 
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بغيّلرائدّفضاءّالحريةّمرقتّيقةّاألعوامّالعشرةّالماضية.ّعانسّفىّالخامسةّوالثالثينّكماّين.ّليلىّزيدانّصد9

مسهاّالكبر.ّهذهّالتجاعيدّالحقيقيةّكالزغبّحولّطرفّالعينّ ّ)velākin(ّولكنؤرةّمحافظة.ّوأنتّلمّتمسهاّمنّب

 (Mahfuz, 1966, s. 21).  والفم

Leyla Zeydan, son on yıldır arkadaşıydı. Otuz beş yaşındaydı ve muhafazakâr bir 

çevreden kaçarak gelip kadınların özgürlüğü alanında önce rol üstlenen bir kadından 

tam da bekleneceği gibi hiç evlilik yapmamıştı. Ey Enis, sen o kadına el sürmedin ama 

yaşlılık elini sürdü. Göz ve ağız kenarlarında adeta incetüy misali o hafif kırışıklıklara                                   

(Çev. Rahmi ER, 2015, s. 26). 

ّبالغضب1ّ لمّيعثرّبأثرّللكراهيةّفآمنّبأنهاّلّّ )velākin(ّولكنه.ّوغمغمتّ)وغد(ّفقرأّفيّوجههاّنذيراّخفيفا

ّ(Mahfuz, 1966, s. 22).تقاسّفىّلهوهاّباّمرأةّمثلّفكتورياّملكةّالعصرّالمحافظّالمشحونّبالتقاليدّ

Daha sonra Leyla, “Alçak herif!” diye mırıldandığında Enis onun yüzünde hafiften bir 

öfke belirtisi okudu, fakat herhangi bir nefret göstergesi yok. Bu yüzden, muziplikte 

onu, geleneklerle dolu tutucu çağın kraliçesi Victoria ile mukayese etmemek 

gerektiğinden emin oldu (Çev. Rahmi ER, 2015, s. 27). 

 

السيدّمتسائال :ّهلّعندّالصحافةّمنّأخبارّجديدة؟ّفأوماّعلىّبذقنهّنحوّليلىّزيدانّّ.ّونظرّخالدّعزوزّإلىّعلي7

وسنا،ّؤسمعتّأنباءّمذهلةّحقا..ّفقالّأنيسّساخرا:ّلتوجعواّرّّ)velākin(ّولكنىقائال:ّعندّوزارةّالخارجية..ّّ

 ّهاّهىّالدنياّباقيةّكماّكانتّ،ّولّشيءّيحدثّعلىّاإلطالقّّ)velākin(ّولكنماّأكثرّماّنسمعّ

 .(Mahfuz, 1966, s. 24)ّ

Halit Azzûz, Ali es-Seyyid’e yönelerek sordu: “Basında yeni bir haber var mı?” Ali es-

Seyyid çenesiyle Leyla Zeydan’ı göstererek: “Haberler, Dışişleri Bakanlığı’nda,” diye 

yanıtladı. “Ama ben gerçekten hayret verici bazı haberler duydum.” Enis, “Kafamızı 

işirip durmayın,” dedi alaycı bir tavırla, “Ne kadar da çok laf dolaşıyor, ama dünya, 

gördüğünüz gibi, hâlâ yerinde ve bir şey de olacağı yok kesinlikle”  

(Çev. Rahmi ER, 2015, s. 29). 

 

الجديدةّسيهدأّكلّبال.ّهلّتطبقّالالئحةّبصدورّالئحةّالماليةّ )velākin(ّولكن.ّيابختّالذينّمستقرهمّفوق.01ّ

ّ (Mahfuz, 1966, 28-29). علىّالحيواناتّأيضا؟
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“Yukarıda oturanlar ne şanslı!” “Fakat yeni mali yasa taslağı yürürlüğe girerse, hepimiz 

rahatlayacağız.” “Yeni yasa hayvanlara da uygulanacak mı?  

 (Çev. Rahmi ER, 2015, s. 32- 33). 

 

ّالتربية،00ّ ّاألستاذّمصطفىّراشدّالمحاميّالمعروفّ،ّمحامّناجحّوفيلسوفّأيضا،ّمتزوجّمنّمفتشةّبوزارة .

خذىّحذركّمنهّفهوّيقولّإنهّّ)velākin(ّولكنطلعّبصدقّإلىّالمطلقّوسوفّينجحّفىّإدراكهّذاتّليلة،ّوهوّيت

ّ(Mahfuz, 1966, s. 35).ّاءحتىّاليومّأنموذجهّالمفضلّمنّالنسمازالّيفتقدّ

Mustafa Râşit’i göstererek sözlerini şöyle sürdürdü:  “Ünlü avukat Mustafa Râşit, 

başarlı bir avukat olmasının yanı sıra bir filozoftur. Milli Eğitim Bakanlığında müfettiş 

olarak çalışan bir kadınla evlidir. İçtenlikle Muklak’ı arıyor, bir gece onu idrak etmeyi 

başaracak. Yalnız Sena’cığım, ona dikket et, çünkü idealindeki mükemmel kadını 

bugüne değin bulamadığını söylüyor” (Çev. Rahmi ER, 2015, s. 36). 

 

ّفابتسمتّدونّمعارضةّفاستطرد:02ّ ّإنّأشنعّتهمةّفىّ  )velākin (ولكن. ّاسكتّيارجعى، ّفقاطعهّرجب.. ..

ّّ(Mahfuz, 1966, s. 38-39).عصرناّهىّالرجعيةّ

Sena karşı çıkmaksızın gülümsedi. Ahmet Nasr sormayı sürdürdü: “Lâkin,” derken 

Recep sözünü keserek: “Sus, gerici!” dedi. “Çağımızda en çirkin suçlama gericilik 

ithamıdır”(Çev. Rahmi ER, 2015, s. 39). 

 فىّكلّإنسانّجانبّينشدّالعالقاتّاإلنسانيةّالعادية )velākin(ّ ولكن.ّوإنهاّلكذلكّفىّالواقع03ّ

.(Mahfuz, 1966, s. 47)ّ

“Aslında tam da dediğin gibi biri, fakat her insanın sıradan insani ilişkiler yaşamak 

isteyen bir yanı da vardır” (Çev. Rahmi ER,  2015, s. 45). 

 

تتركّالفسادّينهشّالبالدّانظرّكيفّتمتهنّأوامركّوهلّ )velākin(ّولكنك.ّلديكّالحكمةّوالبصيرةّوالعدالة04ّ

ّ (Mahfuz, 1966, s. 126).لكّأنّتأمرّحتىّيأتيكّمنّيحدثكّبالحقيقة؟

“Bilgelik sendedir, basiret sende, adalet sende, lâkin bırkıyorsun kokuşmuşluk diz boyu 

olsun ülkede, bak nasıl küçümseniyor şimdi emirlerin, Emret de çıkıp gelsin, sana 

gerçeği söyleyecek kişi” (Çev. Rahmi ER,  2015, s. 105). 
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نحنواّالذينّخلقناها.ّعزيزتيّمارياّألّ )velākin (ّولكننا.ّعزيزتي،ّكانّلّبدّأنّتعودّإلىّأهلها.ّقالتّبحده:05ّ

ّ. (Mahfuz, 2009, s. 15)تشربينّكأيامّزمان؟

“Hayatım, halkının burayı sahiplenmesi gerekiyordu.” Onu teskin etmeye çalışıyorrum 

ama sertçe karşılık veriyor. “Fakat bunu biz yarattık.” “Peki sen? Sen eski günlerdeki 

gibi içiyor musun?” (Çev. Ertüzün, 2010, s. 13). 

ّهلّتعي01 .ّ ّمعّ )velākin ( ّولكنشينّفىّاألسكندريةّمنّزمنّطويل؟ّلمّأعشّفىّاإلسكندرية، ّمرارا زرتها

  (Mahfuz, 2009, s. 30).المرحومّأبىّ

“Uzun süredir mi burada yaşıyorum?” “Hayır, İskenderiye’de hiç yaşamadım ama 

babam ölmeden buraya sık sık onunla gelirdim" (Çev. Ertüzün, 2010, s. 26). 

 ثمةّحادثّسعيدّيقعّفىّالخارج )velākin(ّولكن.ّيحسنّبىّألّأغادرّالحجرة!.09ّ

.(Mahfuz, 2009, s. 99-100) 

Belki odamdan çıkmamalıyım ama dışarda sanki hayra alamet bir hadise cereyan ediyor 

(Çev. Ertüzün, 2010, s. 80). 

 

ّ )velākin(ّولكننى.ّوجاءتنىّزهرةّبالشاى.ّقالتّلىّباعتدادّالواثقّمنّاهتمامىّبشئونها:جاءّأهلىّليأخذونى01ّ

 (Mahfuz, 2009, s. 135).ّرفضت..ّورغمّفتورّمشاعرىّعامةّفإنّاهتماميّبزهرةّلمّيمت

Zühre çayımı getirdi. “Akrabalarım beni almaya geldiler,” dedi, “ama onlarla dönmeyi 

kabul etmedim.” Onunla ilgilendiğimden emin, gururla konuşmuştu  

(Çev. Ertüzün, 2010, s. 108). 

 

وألفتّعينايّأشكالهمّمنّكثرةّمافكرتّفيهمّفيّالغيبة،ّقامّّبينيّوبينهمّشيءّمثلّ نايّأصواتهم،ذ.ّتعودتّأ07

الضبابّراح،ّواستيقظتّثانيّيومّوصولي،ّفيّفراشيّالذيّأعرفهّفيkin)ā(lّّّلكنالضباب،ّأولّوهلةّرأيتهم.ّ

 ّطفولتهاّومطلعّشبابهاّوأرخيتّأذنيّللريحّالغرفةّالتيّتشهدّجدرانهاّعلىّترهاتّحياتيّفي

(Salih, 1999, s. 5). 

Kulaklarım seslerine, gözlerim görünüşlerine alışmaya başladı. Uzaktayken onları çok 

fazla düşündüğüm için, karşımda gördüğüm ilk anda aramızda bir sis bulutu oluşmuştu 

sanki. Ama sis dağıldı ve varışımın ikinci günü, çocukluğumda ve gençlik çağımın 
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başlangıcında hayatımın tüm küçük detaylarına tanık olan duvarların arasında, o tanıdık 

yatak odasında uyandım (Çev. Cihangir, 2011, s. 14). 

 

 .s. (Yazıcı, 1998 ,(31(ّموقعُهُّجميُلlākinّ)ّلكن.ّمنزليّصغيُرّجداّ 21

Evim çok küçük, ama yeri güzel (Yazıcı, 1998, s. 31). 

 

Tablo  5.4.   Arapçadan Türkçeye Çevirilerde “Lākin ( كنل )/Velākin (ولكن)” Yerine 

Kullanılan Bağlantı Ögeleri 

Bağlaç  Türkçe Ø Toplam 

Lākin- كنل / 

Velākin-ولكن 

ama fakat lakin yalnız 
 20 

13 4 2 1 

 Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2016. 

 

Lākin  /velākin  bağlacının geçtiği örneklerin çevrisinde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 

17, 18, 19, 20. örneklerde ‘ama’; 8, 10, 13, 15. örneklerde ‘fakat’; 11. örnekte ‘yalnız’; 

12, 14. örneklerde ‘lakin’ bağlağlantı ögeleri kullanılmıştır. Arapçadan Türkçeye 

yapılan çeviri örneklerinde lȃkin söylem  bağlacının en yaygın görülen işlevleri zıtlık ve 

koşul’dur.  

 

5.1.3. Fakat (ً   (فقط 

  

Fakat bağlacı, ancak, ama ve lakin  anlamlarında kullanılır. Genel olarak 

cümle başında bulunur. Başında bulunduğu cümleyi kendisinden önce gelen cümleye 

bağlar (Yavuz, 2010, s. 245-246). 

 

5.1.3.1. Türkçeden Arapçaya  çevirilerde “fakat”  

 

1. Hassa mimarlarının başı olarak Üstat Sinan’ın yüzlerce talebesi, binlerce işçisi ve bir 

o kadar ona bağlı neferi vardı. Fakat senelerdir hep aynı dört çırakla yakından çalışırdı    

(Şafak, 2013, s. 14). 
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علىّالرغمّمنّذلكّّ  )kin) ālلكنهكانّلسنانّمئاتّالتالميذّوآلفّالعمالّوعددّكبيرّمنّالمريدينّوالمساعدين،ّ

ّ. (Çev. Derviş, 2015, s. 18)ّهيفإنهّلمّيكنّلديهّسوىّأربعةّتالميذّيتدربونّعلىّيدّكله،

2. Dördünü de biliyordu kâhya. Nikola en iyimserleriydi ve rakamların diline de bir o 

kadar vâkıftı; Davud, kararlı ve ağırbaşlıydı ama bir o kadar inatçı; dilsiz olan Yusuf, 

geçit vermez bir orman gibi esrarlıydı; bir de şu Hintli filbaz Cihan vardı, bu niye böyle, 

şu nasıl çalışır, onu nasıl yaparız, diye daima sorular sorar, fakat verilen cevaplan 

nadiren dinlerdi, aklı bir kanş havada (Şafak, 2013, s. 24). 

والتواقّ وكانتّتعرفّأربعتهمّمنذّأنّكانواّمبتدئينّلّيفقهونّشيئا .ّنيقولّأكثرهمّموهبةّوأشدهمّجبنا ،ّداؤودّالجادّ 

راقهاّوجهانّذلكّالهنديّسرارّمثلّغابةّكثيفةّلّيمكنّاختيلّالصبر،ّيوسفّالصامتّالمليءّباأللإلىّالتعلُّمّّلكنهّق

يّإلىّأيّغنادراّماكنّيص  )kin)ālّلكنهماذاّهوّهكذا؟ّكيفّيفعلّهذاّالشيء؟ّالذيّلّيتوقفّعنّطرحّاألسئلة:ّل

ّ.(Çev.  Derviş,  2015, s. 29)ّإجابة

 

3. Artık hayatta değildi anası. Ciğerlerinde yara varmış, demişti hekim; fakat Cihan 

biliyordu ki hamileyken yediği tokat ve tekmelerdi esas sebep. Cihan’ı üvey babası -ki 

am- casıydı aynı zamanda- ölüme sebebiyet veren o değilmiş gibi bağıra çağıra 

ağlamıştı cenazede bir de utanmadan. Cihan nefret ediyordu adamdan ve onun 

riyakârlığından (Şafak, 2013, s. 38). 

مثلّالبخار،ّعلىّتعبيرّالطبيب،ّوإنّكانّجيهانّيعلمّأنّوفاتهاّكانتّبسببّالضربّّ–لكنهاّأنتقلتّإلىّجوارّربهاّ

ّالعمّبكاءّيقطعّنياطّالقلوب،ّكأنّشخصّالمبرحّالذيّكانتّتتلقاهّ منّزوجهاّالذيّكانّعمةّأيضا .ّوقدّبكىّهذا

 .  (Çev. Derviş, 2015, s. 46)ّآخرّهوّالذيّتسببّفيّموتهاّمبكرا.ّلقدّكرههّجهانّبكلّكيانهّمنذّذلكّاليوم

 

4. Sarayın işine geliyordu bu serkeşi hizmetinde kullanmak.  Fakat dediklerine göre 

Sultan Süleyman ona zerre kadar güvenmiyordu. Biliyordu ki senin düşmanına ihanet 

edip, sonra sana gelen adamdan asla dost olmazdı. Bugün kapma köpek olan, yann seni 

de ısınp başkasına yaltaklanırdı (Şafak, 2013, s. 41). 

ّ (lākin) لكنهًًومنحهّالسلطانّالحماية، لمّيثقّبهّألنهّكانّيعلمّأنّمنّيطعنّرفاقهّفيّضهورهمّلنّيكونّصديقا

ّكائنّآخر.ّفالمخلوقّالذيّيصلّبابكّبعدّأنّعضّاليدّالتيّأطعمتهّالطعامّطوالّالوقت،ّلنّيترددّفيّ ألي  مخلصاّ 

 .ّ(Çev. Derviş, 2015, s. 49)غرزّأسنانهّفيّلحمكّعندماّيدخلّالبيتّ
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5. Bu arada oğlan bir kova su getirdi; elma, armut, lahana, yeşillikler yığdı hayvanın 

önüne. Gemideki berbat lapalardan sonra tam bir şölendi. Fakat fil hiçbirini yemedi. 

Haset ince bir ok gibi saplandı Cihan’ın kalbine (Şafak, 2013, s. 48). 

اّلمّيعرفّالفتىّكيفّيمدّيدّالعونّلتارس،ّفقدّأتىّبدلوّمنّماءّنقيّوضعهّبجانبّأكدراسّاألعشابّوالتفاحّ ولم 

أنّشوتاّ)الفيل(ّلمّيلتفتّإلىّذلك.ّ  )ayr)ġّغيرامّالفظيعّفيّالمركب.ّوالتين،ّإنهاّمأدبةّبعدّذلكّالطع والكرنب

ّ.(Çev. Derviş, 2015, s. 61)ّ أكلتّالغيرةّقلبّالغالم،ّوكانّممزقا ،ّمعذبا ّ

 

6. “Mutluysan suratından okunuyor. Endişeliysen, o da.” Başını iki yana salladı. “Kan 

kısmı hislerini saklayamaz, zayıflar zaar. Peçe arkası münasiptir onlara. Fakat bir 

erkeğin hissiyatını gizlemesi yeğdir. Hele ki sarayda!” (Şafak, 2013, s. 51). 

يبدواّأنكّمسرور.ّأنتّخائف.ّالخوفّظاهرّعليك،ّثمّهزّرأسه،ّوأضاف:ّلتستطيعّالنساءّإخفاءّمشاعرهنّ

فينبغيّلهّأنّيتعلمّكيفّيخفيّالرجل،ّ  )ammā(ًأماألنهنّضعيفاتّولحسنّحظهنّ،ّتراهنّيتوارينّخلفّالنقاب.ّ

  .(Şafak, 2015, s. 64-65) مشاعره

 

7. Yüzünü pencereye dönüp ufacık bir aralıktan görünen gök kubbeye baktı. 

Gemideyken seyrettiği hudutsuz maviliğe benzemiyordu sultanın sarayını kaplayan 

sema. Ne menem bir yerdi burası acaba? Hiç uyuyamayacağım sanıyordu, fakat o kadar 

yorgundu ki gözleri  kapamverdi (Çev. Derviş, 2013, s. 52). 

دارّنحوّالنافذةّوحدقّإلىّالسماءّ،ّفرآهاّلّتشبهّتلكّالتيّكانّيشاهدهاّكلّيومّعندماّكانّعلىّضهرّالمركبّاست

ّهأنّإرهاقهّيغلبّعلي )ayr)ġّغير،ّوظنّأنهّلنّيتمكنّأبداّمنّأنّيحظىّبقسطّمنّالنوم،ّ

ّ. (Çev. Derviş, 2015, s. 65) 

ّ

8. Pencereden dışarı, ay ışığında yüzen avluya baktım. Böylesi bir güzellik hem göze 

hem gönle ziyafet demek. Fakat ay ne kadar harika olursa olsun, ne kalbimin ne 

ellerimin titremesine kâr ediyor (Şafak, 2009, s. 129). 

ّالذيّينهضُتّمنّالسريرّونظ ّإلىّالفناء ّرُتّمنّالنافذة ّالقمر. ّضوء ّالجمالّّ(lākin)ّلكنغمره حتىّرؤيةّهذا

 .(Çev. Alcebely, 2015, s. 143)يديّّ الرائع،ّلمّتخففّشد ةّضرباتّقلبيّأوّارتعاش
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9. Bunu duyar duymaz Konya velileri hep bir ağızdan destur verdi, hayır duası ettiler. 

Fakat hemen Şehre girmek istemiyordum. Bir tepede, yaşlı bir meşe ağacının altına 

oturdum (Şafak, 2009, s. 133). 

ّ قررتّأنّأتأنىّفيّدخولّالمدينة،ّفجلستّتحتّّ)kin)ālّلكننيعندماّسمعّأولياءّقونيةّذلك،ّمنحونيّبركاتهم.

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 148)شجرهّبلوطّ

ّ

10. "Allah aşkı derya deniz gibidir. Kendi meşrebince her insan ondan su alır. Fakat 

kimin ne kadar su alacağı kabının büyüklüğüne bağlıdır. Kiminin kabı fıçıdır, kiminin 

kova; kiminin kırbadır, kiminin matara"(Şafak, 2009, s. 200, 201). 

فيّّ(lākin) ّلكن"ّكماّترى،ّفإنّحبّهللاّمحيطّلّنهايةّله،ّويحاولّالبشرّأنّينهلواّمنهّأكبرّقصدرّمنّالماء.ّ

يعتمدّمقدارّالماءّالذيّيحصلّعليهّّكلّمناّعلىّحجمّالكوبّالذيّيستخدمة.ّففيّحينّيوجدّلدىّنهايةّالمطاف.ّ

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 232-233)ّالبعضّبرميل،ّولدىّالبعضّدلء،ّفإنّلدىّالبعضّطاساتّفقط"

 

00. Polis, onu aradı, fakat bulamadı (Yazıcı, 1998, s. 21). 

 . s.(Yazıcı, 1998 , (21العثورّعليهأنهّلمّيتمكنّمنّ )āillʾ(ّإالقامّالبوليسّبالبحثّعنهّ

 

02. Kısa bir süre önce geziye çıktım, fakat yolculuğum, umduğumdan çok sürdü 

(Yazıcı, 1998, s. 21). 

 . s.(Yazıcı, 1998 , (21ّأنّرحلتىّاستغرقتّاكثرّمماّكنتّأتوقع  )āillʾ(ّإالمنذّوقتّقريبّذهبتّللنزهةّ

 

03. Trene bindiğimde, konduktöre Ankara’ya gideceğimi, fakat Ankara’nın nerede 

olduğunu bilmediğimi söyledim (Yazıcı, 1998, s. 21). 

 أننيّلّأعرفّمكانها )āillʾ(ّإالقلتّللمحصلّعندماّركبتّالقطارّإننيّذاهبّإلىّانقرةّ

ّ(Yazıcı, 1998, s. 21) . 

 

04. Birkaç seneden beri fakirdi, fakat şimdi zengin bir adam oldu (Yazıcı, 1998, s. 21). 

منذّعدةّسنواتّ غنيا ّ  )āillʾ(  ّإاللقدّكانّفقيراّ    .s.(Yazıcı, 1998 , 21(أنهّأصبحّرجالّ 
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15. Doğramalarının ve ahşap işçiliğinin mükemmeliyetinin bu evi küçük bir şaheser 

haline getirdiği söylenmektedir. Fakat, aynı yıllarda Üsküdar'ı gezen Evliya Çelebi'de 

sözü edilmediği için, gerçekten böyle tuhaf ve ilginç bir ev olup olmadığını kesinlikle 

bilemediğimizi söylemeliyiz (Pamuk, 2007, s. 10-11). 

ّ ّالصغيرة. ّالروائع ّإحدى ّالبيت ّهذا ّمن ّوجعل ّوالمفروشات ّالخشب ّأعمال ّصنع ّكمال ّبأن  ّولكنويقال

(velākin)ّعليناّالقولّبأنناّلنعرفّبالتأكيدّإنّكانّلهذاّالبيتّوجودّأمّل،ّألنّ)أولياجبلي(ّالذيّمرّفيّالمنطقة

ّ.ّ(Çev. Abdulli, 2007, s. 12)فيّتلكّالسنواتّلمّيذكرهّ

 

16. Başına, bazı kısa notlar yazmış: Cumhuriyet: Bize gereken yönetim şekli budur... 

Çeşitli cumhuriyet türleri vardır... De Paset bu konudaki kitabında...1342... Bu hafta 

Ankara'da kurulmuş diyor gelen gazeteler...İyi... Fakat bunu da kendilerine 

benzetmeseler. Darwin'in kuramını Kuran'la karşılaştır ve ahmakların bile anlayacağı 

basit mesellerle bilimin üstünlüğünü anlat (Pamuk, 2007, s. 218). 

كتبّفيّالبداياتّمالحظاتّصغيرة:ّالجمهورية:ّشكلّاإلدارةّالضروريّلنا...ّهنالكّأنواعّمختلفةّللجمهوريات...ّ

...ّالجرائدّالمرسلةّإليناّتقولّإنهاّتأسستّفيّأنقرةّخاللّهذا0342ّفيّكتابّ)ديهّبيزيهّ(ّحولّهذاّالموضوع...

حبذاّلوّلمّيشبهوهاّبهم.ّقارنّنظريةّدارونّالقرآنّ،ّواشرحّلهمّتفوقّالعلمّ )kin)ālveّولكناألسبوعّ...جيد...ّ

 .(Çev. Abdulli, 2007, s. 290)بمسائلّبسيطةّيفهمهاّحتىّالحمقىّ

17. Ölüm maddesini yazmam gerekti, biliyorsun! Biliyordum, çünkü kahvaltılarda ve 

öğle ve akşam yemeklerinde başka bir şey söylemiyordu. Fakat, bir türlü 

yazamıyordum, günlerdir odamda aşağı yukarı yürüyor ve niye yazamıyorum, diye 

düşünüyordum  (Pamuk, 2007, s. 295). 

ّ"ّ ّعلىّاألفطارّوالغداءّوالعشاء.  ّولكننيوعليّأنّأكتبّمادة:ّموت!"كنتّأعرف،ّألنهّليقولّشيئا ّغيرّهذا

(velakin) ّّّاستطاعتي ّوأفكرّبسسبّعدم ّأيام، ّفيّغرفتيّمنذ ّ ّأروحّوأغدوا ّأنا ّبأيّشكل. ّأستطيعّالكتابة لم

ّ.(Çev. Abdulli, 2007, s. 400)الكتابةّ

 

18. Kaybedilen zamana ve hayata bakarsan ahmaklığın ve uyuşukluğun ne boyutlara 

vardığını artık sen de görebilirsin Fatma! Ama gene de, geleceğe inanıyorum, çünkü, 

basit fakat, atılması o kadar yüzyıl almış olan o ilk adımı attım ben; bu gece, ben, 

Selâhattin Darvınoğlu, Doğu'da ölümü keşfettim! (Pamuk, 2007, s. 300-301). 
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إذاّنظرِتّإلىّالحياةّوالزمنّالمضيعينّيمكنِك،ّحتىّأنتّياّفاطمة،ّرؤيةّاألبعادّالكبيرةّالتيّوصلّإليهاّالحمقىّ

والخدر!ّولكننيّرغمّهذاّلّأؤمنّبالمستقبل،ّألننيّخطوتّالخطوةّاألولىّالبسيطةّوالمتأخرةّكلّهذهّالقرونّفيّ

ّ.(Çev. Abdulli, 2007, s. 407)لموتّفيّالشرقّهذهّالليلة.ّأناّصالحّالدينّداروينّأغلواّاكتشفتّا

 

Tablo  5.5.   Türkçeden Arapçaya Çevirilerde “Fakat” Yerine Kullanılan Bağlantı 

Ögeleri 

Bağlaç  Arapça Ø Toplam 

Fakat 
lākin-velākin  ʾillā ġayr ammā 

2 18 
9 4 2 1 

 Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2016. 

Fakat 1, 2, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 17. örneklerde ‘lākin-velākin’; 11, 12, 13, 14. 

örneklerde ‘ʾillā’; 5, 7. örneklerde ‘ġayr’; 6. örnekte ‘ammā’ bağlantı ögeleriyle 

Arapçaya aktarılmıştır. 3, 18. örneklerde herhangi bir karşılık kullanmamıştır. Fakat 

söylem  bağlacının en sık görülen işlevleri  ödünleme ve zıtlıktır. ّ 

 

5.1.3.2. Arapçadan Türkçeye çevirilerde “fakat”  

 

 ..Yazıcı, 1998, s) 292(ّاخذناّمنّالشرقّايضا ّولكنّّ)fakat(ّفقطماّاخذناّمنّالغربّ.0ّ

Sadece batıdan almadık, doğudan da aldık (Yazıcı, 1998, s. 292). 

 

الىّمستقبلهّّّ )fakat(ّفقطالتلميذُّالناجُحّهوّالذيّلّيفكرّفيّحياتِهّالحاضرةِّ.2ّ  ّ  بلّينظُرّدائما

(Yazıcı, 1998, s.  292). 

Başarılı öğrenci sadece şu andaki hayatını düşünen değil, aynı zamanda daima 

geleceğine bakandıır (Yazıcı, 1998, s. 292). 

 

  )fakatّفقط.ّلمّأغبّثالثةّأيامّمنّاألسبوعّالماضيّكماّقلتّإنماّغبُتّيونّواحداّ 3

)ً(Yazıcı, 1998, s. 286). 

.286) (Yazıcı, 1998, s. bir gün gelmedim sadeceDediğim gibi, geçen hafta üç gün değil, ّ

 

 ..Yazıcı, 1998, s) 922(ّبلّتعلمّالتركية )fakat(ّفقطلمّتدرسّالعربيةّفيّالجامعةّ.4ّ

Üniversitede sadece Arapça öğrenmedi, Türkçe de öğrendi (Yazıcı, 1998, s. 292). 
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 . .39(Yazıcı, 1998, s((fakatّ)ّفقطنعلمّأنّاإلمتحاناتّليستّللتالميذّيجبّأنّ.5ّ

İmtihanların, sadece öğrenciler için olmadığını bilmemiz gerekir  

(Yazıcı, 1998, s. 39). 

 

 ..akatf( ّ9)3 (Yazıcı, 1998, s(ًفقطإنّالتدخينّمسموحّبهّفىّاألماكنّالمخصصةّ.6ّ

Sigara içmek sadece belirli yerlerde mümkündür (Yazıcı, 1998, s. 39). 

 

 .  .225 (Yazıcı, 1998, s(ّ(fakat)ّطًفق.ّلّاريدّانّازورّلندن7ّ

Sadece Londra’yı ziyaret etmek istemiyorum (Yazıcı, 1998, s. 225). 

 

 . .Yazıcı, 1998, s) 912(ّكذلك(ّوّانماُّزرتّمدنهاfakatّ)ّفقطصمةّالُردنّمازرُتّعا.8ّ

Sadece Ürdün’ün başkentini ziyaret etmedim, şehirlerini de ziyaret ettim 

(Yazıcı, 1998, s. 291). 

 

ّلنموهاّ)fakat(ّفقطالتجارةُّلتحكمهاّالرغبةُّوالعواطفّ.9ّ  ّبلّلبدّمنّتوفرّمناخّحقيقى 

(Yazıcı, 1998, s. 293). 

Ticarete sadece istek ve duygular hükmetmez, aksine gelişmesi için gerçek bir 

ortamın bulundurulması gerekir (Yazıcı, 1998, s. 293). 

 

 . .Yazıcı, 1998, s) 293(ّبلّاصبحناّنأخذُّوّنعطيّ(fakat)ّفقطمنّالغربّّلمّنعدّنأخذّ.10

Artık, batıdan sadece almıyoruz, aksine alıp veriyoruz (Yazıcı, 1998, s. 293). 

 

 ..Yazıcı, 1998, s) 293(ّبلّارسلّلهاّبرقيةّكذلك )fakat(ّفقطلمّيرسلّلهاّرسالةّ.01ّ

Ona, sadece mektup değil, telgraf da gönderdi (Yazıcı, 1998, s. 293). 

 

 . .Yazıcı, 1998, s) 293(ّبلّوزرناّعدداّمنّالمتاحفّ(fakat)ّفقطإنناّلمّنزرّالجامعاتّ.12ّ

Biz sadece üniversiteleri değil, aynı zamanda birkaç müzeyi de ziyaret ettik  

(Yazıcı, 1998, s. 293). 

 

 ..Yazıcı, 1998, s) (293ّبلّويكتبّبهماّجيدا ّ (fakat)ّفقطإنهّلّيتكلمّالعربيةّوالفارسيةّ.13ّ
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O sadece Arapça ve Farsça’yı konuşmuyor, aynı zamanda iyi de yazıyor  

(Yazıcı, 1998, s. 293). 

 

منّمؤلفاتهمّ(fakat)ّفقطانناّلمّنسمعّعنّكتابكمّ.14ّ  ..Yazıcı, 1998, s) (224ّبلّوقرأناّعدداّ 

haberdar olmadık, bir kaç eserini de  okuduk                      sadeceBiz yazarlarınızdan 

(Yazıcı, 1998, s. 224).ّ

 ..Yazıcı, 1998, s) 942(ّبلّالعربيةّكذلكّ)fakat( ّفقطلّأحبّالموسيقىّالشرقيةّ.15

Sadece doğu müziğini değil, Arap müzeğini de seviyorum (Yazıcı, 1998, s. 294). 

 

منّسكانّالبورصنةّوالهرسكّومعّذلكّفإنهمّيريدونّإخضاعّهذهّّ( fakat )فقطًبالمئة30ّّيشكلّالصربّ.16ّ

 .(Yazıcı, 1998, s. 353)الجمهوريةّبقوةّالسالحّ

Sırplar Bosna-Hersek hakkında sadece %30’nin teşkil etmektedirler. Buna rağmen 

onlar bu cumhuriyeti silah gücüyle hükümleri altına almak istiyorlar  

(Yazıcı, 1998, s. 353). 

 

 ..Yazıcı, 1998, s) (287بتأثيرّصديقتهاّ  ( fakat )ّفقط.ّربماّلمّتعتنقّروزالينّاإلسالمّمنّنفسهاّوإنما17ّ

Belki de Rozalin, İslam’a kendiliğinden değil, sadece arkadaşının tesiriyle sarıldı 

(Yazıcı, 1998, s. 287). 

 

 ..Yazıcı, 1998, s) (294بلّحتىّمنّالعراقينّ (fakat)ّفقطكانّعمالُءهُّكثيرينّليسّمنّالسورينّ.18ّ

Müşterileri çoktu. Sadece Suriye’li değil, hatta Irak’lılar da vardı (Yazıcı, 1998, s. 294). 

 

  . .225)(Yazıcı, 1998, s ّ (fakat)ّفقط.ّجئتّلزيارتك19ّ

Sadece seni ziyarete geldim (Yazıcı, 1998, s. 225). 

 

 ..225) (Yazıcı, 1998, sّ(fakat)ّفقط.ّرسبّثالثةُّطالب20ّ

Sadece üç öğrenci kaldı (Yazıcı, 1998, s. 225). 
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Tablo  5.6.   Arapçadan Türkçeye Çevirilerde “Fakat (فقط)” Yerine Kullanılan Bağlantı 

Ögeleri 

Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2016. 

 

Arapçadaki fakat (فقط) bağlacı yerine Türkçede 1, 2, 3, 4, 5,  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. örnekler, sadece bağlantı ögesiyle Türkçeye aktarılmıştır. 

Arapçadan Türkçeye yapılan çevirilerde fakat bağlacı en yaygın olarak zıtlık  işlevinde 

kullanılmıştır.  

  

Bağlaç  Türkçe Ø Toplam 

Fakat-فقط sadece - 20 
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5.1.4. Bilȃkis /Aksine  (عكس)  

Aksine bağlacı, tersine anlamında kullanılır. Türkçede  cümleleri birbirlerine 

bağlar. 

5.1.4.1. Türkçeden Arapçaya  Çevirilerde “Bilȃkis /Aksine” 

 

1. "Eski ustaların aksine çok savaş gördüm ben, çok," dedim sessizliği kendi varlığımla 

doldurmak için. "Savaş makineleri, toplar, ordular, ölüler. Padişahımızın, paşalarımızın 

savaş çadırlarının tavanlarını hep ben nakşettim (Pamuk, 1998, s. 90). 

ّ ّكثيرة ّشهدتّحروبا  ّأنا "ّ ّالصمتّبوجوديّقلت: ّورأيتّ  )ʿaks-aleʾlʿ(ّعلىًعكسولملء المعلمينّالقدماء،

وأمواتا .ّأناّنآلتّحر خيامّالحربّلسطانناّوبشواتنا ّبّومدافعّوجيوشاّ   .Çev. Abdulli, 2000, s)قشتّدائماّ 

108).ّ 

2. "Ne diyor?" "Çocukluğundaki gibi... Bana âşık." "Ne düşünüyorsun?" "Ben evliyim. 

Kocamı bekliyorum." Tahminlerinizin aksine, benim ilgilenmemi istedikten sonra, bu 

yalanı atıvermesine hiç kızmadım, hatta bunun beni rahatlattığını söylemeliyim                           

(Pamuk, 1998, s. 101).   

 ّعلىًعكس"ّماذاّيقول؟"ّ"ّكماّفيّصغره...ّيعشقني"ّ"ّبماذاّتفكرين؟"ّ"ّأناّمتزوجةّوأنتظرّزوجي"ّ

  (ʿaleʾl-ʿaks)ّتوقعكمّلمّأغضبّلكذبتهاّهذهّبعدّأنّأرادتّمنيّأنّأهتمّبالموضوع،ّحتىّأننيّأستطيعّالقولّإنها

 .(Çev. Abdulli, 2000, s. 123)          أراحتنيّ

 

3. Sinsidir, evet, ama katil değildir bence. (Bunu da söylemedim Kara'ya.) Çünkü hiçbir 

şeye inanmaz. Paraya da inanmaz, ama korkakça biriktirir. Oysa bütün katiller, 

sanıldığının aksine, inançsızlardan değil, fazla inananlardan çıkar  

(Pamuk, 1998, s. 296). 

ّليؤمنّبشيء ّألنه ّلقرة( ّأقلّهذا ّلم (ّ ّقاتال  ّلّأرىّفية ّولكننيّ ّماكرا  ّيدخرهاّإنه ّولكنه ّليؤمنّحتىّبالنقود. .

ليسواّمنّغيرّالمؤمنينّكماّيعتقد،ّ  ّ  علىّاألغلبّيظهرونّبينّمنّهمّأعظمّإيمانا ّ )bel (ّبلبخوف.ّوالقتلةّعموما

(Çev. Abdulli, 2000) . 

4.ّ Öteki nakkaşımın aksine, ben geldim diye hürmet törenleriyle çalışmayı 

durdurmamış, tam tersi, Allah vergisi yeteneğinin ve çalışa çalışa kazandığı hünerinin 
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hızla işleyişini (aynı sürede, yedi sekiz nakkaşın işini yapar) mutlulukla teşhir etmişti 

(Pamuk, 1998, s. 301-302). 

النقاشينّاآلخرين،ّلمّيتوقفّعنّالعمل،ّويقفّاحتراما ّلمجيئيّواستمرّبعرضّموهبتهّالتيّ  )aksʿ(ّعكسوهوّ

 بعمله،ّوسرعتهّ)هوّيعملّفيّالوقتّنفسهّعملّسبعةّأوّثمانيةّنقاشين(منحهّإياهاّهللاّبسعادة،ّومهارتهّالتيّكسبهاّ

(Çev. Abdulli, 2000)ّ. 

5. "Üstat Osman rahmetli babamın can düşmanıydı. Şimdi katilini bulmak için ona 

muhtaç olunduğunu zavallı babacığım yukarıdan görüyor ve acı çekiyordur."Bir anda 

yataktan fırladı, üzerime geldi. Yerimden kıpırdayamadım bile. Ama sandığımın 

aksine, elimdeki şamdanın mumunu eliyle söndürüp durdu. Kapkaranlık oldu her yer. 

"Baban artık hiç göremez bizi," dedi fısıldayarak, "ikimiz yalnızız 

 (Pamuk, 1998, s. 337-338). 

"كانّاألستاذّعثمانّالعدوّاللدودّألبي،ّواآلنّيرىّأبيّالمسكينّمنّفوقّأنّثمةّحاجةّلهّإليجادّقاتله،ّويتألمّلهذا".ّ

.ّلمّ ماتوقعتّ  )ʿaks-aleʾlʿ(ّعلىًعكسأستطعّحتىّالتحركّمنّمكاني.ّولكنهّوفجأةّقفزّمنّالفراش،ّوهجمّعلي 

 أطفأّشعلةّالشمعةّبيده.ّوخيمّالظالمّعلّكلّشيء.ّوقالّهامسا :"لمّيعدّيستطيعّأبوكّالروية.نحنّوحدناّ

(Çev. Abdulli, 2000, s.  434). 

 

6. kabardığını, midesini kavurduğunu, nabzını hızlandırdığını hissetti. Şiddet nasıl bir 

tutku, biliyor Zeliha. Kazancı sülalesindeki bütün kadınların aksine, bir tek Zeliha, bir 

tek o, günün birinde bir erkeği gebertebileceğim seziyor. Zeliha'nın şansına, tam o 

esnada, taksinin arkasında bekleyen Toyota şoförünün sabn tükenmiş olmalı ki, bastı 

komaya (Şafak, 2006, s. 14).  

عّمنّدقاتّ وشيئا ّفشيئا ،ّبدأتّتشعرّمرةّأخرىّبعودةّموجةّاألدرينالينّتتصاعدّفيّبطنها،ّترغيّوتزبد،ّوتسر 

ذاتّيوم.ّومن حسنّحظّزليخة،ّأنّّقلبها،ّمماّجعلتهاّتشعرّبأنها،ّليسّكأيّامرأةّأخرىّفيّعائلتهاّ،ّقدّتقتلّرجالّ 

 صبرّسائقّسيارةّالتويوتاّالواقفةّخلفّسيارةّالتاكسيّكانّقدّعيل،ّفأطلقّالعنانّلبوقّسيارتهّ

(Çev. Alcebely, 2012, s. 11). 

 

7. Doktor, dik duruşu ve dostane tebessümüyle insana güven veren iriyan bir adamdı. 

Sekreterinin aksine, onun yüzünde yargı, dilinde aptalca sorular yoktu. Zeliha'yı her 

açıdan hoş ve önyargısız karşılamış görünüyordu (Şafak, 2006, s. 23).  
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موظفةّالستقبالّفيّعيادته،ّلمّ  )ilafḫ-bi(ّوبخالفكانّالطبيبّرجال ّضخمّالجثةّتشيّوقفتهّالمنتصبةّبالقوة.ّ

 تكنّنظرتهّتشيّباللوم،ّولمّيكنّيطرحّأسئلهّحمقاء.ّبلّرحبّبزليخةّبشتىّالطرقّ

(Çev. Alcebely, 2012, s. 22)ّ. 

 

8. Kazancı konağında, tıpkı insanlar gibi kedi nesilleri de birbirinin ardı sıra gelip 

gitmişti. İnsanların aksine kediler hep ecelleriyle ölmüştü ama, istisnasız hepsi 

yaşlılıktan gitmişti (Şafak, 2006, s. 41). 

تمكنتّأجيالّالقططّفيّقنافّعائلةّقازانجيّبنجاحّفيّأنّتتناسلّوفيّأنّتنجبّساللةّبعدّأخرىّكالبشر؛ّوكانّ

البشر،ّلمّتكنّتجرفهاّمنّهذهّالدنياّ  )ilafḫ-bi(ّوبخالفجميعّأفرادّالعائلةّيكنونّلهذهّالقططّمود ةّبدونّاستثناء،ّ

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 43)سوىّالشيخوخةّ

 

9. "Valla Rose da bizim için kolay değildi," diye karşı çıktı Varsenig Hala, çatalını 

köfteye batırmadan önce kardeşine doğru sallayarak. Annesinin aksine onun iştahı her 

daim yerindeydi ve her gün tükettiği yiyecek miktarının yanı sıra daha yenilerde ikiz 

bebekler doğurmuş olmasına rağmen bu kadar ince kalabilmesi ancak mucize eseri 

olabilirdi (Şafak, 2006, s. 68-69). 

ّعليناّأيضا "ّ،ّقالتّالعمةّفارسينيغّمعترضة،ّمشيرةّبأسنانّشوكتهاّإلىّأخيهاّقبلّأنّ "حسنا ّ،ّلمّيكنّهذاّسهال 

بشهيةّجيدة،ّفضال ّعنّأنهاّكانتّقدّأنجبتّّعأمها،ّكانتّتتمتّ )ilaf)ḫ-biّوبخالفيسبقهمّإلىّقطعةّكفتةّأخرى.ّ

أنّتظلّنحيفةّهكذا  ّ فيّاآلونةّاألخيرة،ّوكانتّمعجزةّحقا  .(Çev. Alcebely, 2012, s. 73)ّتوأماّ 

10. Sonra on yaşına bastığında kendisine dair bir başka gerçeği keşfetmişti: Sınıfındaki 

diğer bütün kızların aksine bir tek onun evinde bir baba ya da erkek modeli yoktu 

 (Şafak, 2006, s. 73). 

جميعّالفتياتّاألخرياتّفيّغرفّصفها،ّلمّيكنّيوجدّفيّ  )ilaf)ḫ-biّبخالفوعندماّبلغتّالعاشرة،ّاكتشفتّأنه،ّ

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 78)عائلتهاّرجلّواحدّتحتذيّبهّ

11. Bu hafta tartışma konusu "Yeniçeriler"di. Yeni gönderilmiş iletileri gözden 

geçirirken Baron Baghdassarian'm online olduğunu görüp sevindi Armanuş. Onun 

hakkında tek bildiği tıpkı kendisi gibi kalan sağlann torunu olduğuydu ama kendisinin 

aksine öfkeyle doluydu. Bazen aşın sert ve şüpheci olabiliyordu (Şafak, 2006, s. 125). 
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ّآخرّالموجودينّفيّالمقهىّ،ّ ّراحتّآرمانوشّتستطلعّبعينيها ّوفيما ّاألسبوعّ"اإلنكشاريون". كانّموضوعّهذا

ّأحدّ ّحفيد ّأنه ّسوى ّعنه، ّالكثير ّتعرف ّتكن ّلم ّالذي ّهناك، ّباغداساريان ّالبارون ّرأت ّعندما ّبالسعادة شعرت

تماما ،ّومليءّبالغضب،ّ  ّ ومليئاّ وقدّيّ. )ʿaks-aleʾlʿ(ًعلىًعكسهاالناجين،ّمثلها قاسياّ   ّ             بالشككونّأحيانا

                          (Çev. Alcebely, 2012, s. 138)ّ. 

 

12. "Öz babanla bugün böyle konuşuyorsan" dedi keskin bir sesle," Kim bilir 

büyüyünce düşmanlarınla nasıl konuşacaksın?" Anne babamın beklentilerinin aksine, 

büyüyüp serpildikçe kaybolmadı keşiflerim. Tam tersine daha yoğun, daha cezbeli 

oldular. Büyüklerim sinirlenirdi, bilirdim (Şafak, 2009, s. 61-62). 

 "إذاّكنتّتكلمّأباكّبهذهّالطريقةّاآلنّ،ّفكيفّياترىّستخاطبّأعداءكّعندماّتكبر".ّ

ّ )raġm-aleʾrʿ(ّعلىًالرغم ّلمّتتوقفّالرؤى، . ّوازدادّّ(bel)ّبلمنّالحزنّالذىّاعترىّوالدي  ازدادتّكثيرا.

 .(Çev. Alcebely, 2012, s.60)ّ  والدايّفيّعصبيةّوتوتر

ّ

13. Her gün bedenimin bir başka parçası beni terk ediyor. Ne var ki ağacın aksine, ben 

kaybettiklerimi geri alamayacağım (Şafak, 2009, s. 140). 

،ّكماّهوّحالّشجرةّالقيقبّ وفيّكلّيوم،ّكانّجزءّآخرّمنّجسميّيتخلىّعني.ّولكن  لمّيكنّلدي 

(Çev. Alcebely, 2012). 

14. Hâlâ anlayamam. Ama kaçmadım. Aksine, kendimi Margot'nun canlı kişiliğinin 

girdabına bıraktım. Hiç düşünmeden... Âşık olmuştum (Şafak, 2009, s.263). 

ّ ّلي. ّبالنسبه ّلغزا  ّوهجرها ّ،ّ )bel(ّبلليزالّعدمّهروبيّمنها ّالمتقلبة امةّشخصيتها ّإلىّدو  تركتّنفسيّأنجر 

فيّحبهاّ  .(Çev. Alcebely, 2012, s. 313)ألننيّكنتّغارقاّ 

 

15. Şehir halkı Şems'in yanını tuttuğumu zannetsin istemem. Ağabeyimin aksine benim 

babamın kuklası olmadığımı herkes anlasın! O gece eve dönmedim  

(Şafak, 2009, s. 334). 

فآخرّشيءّاريدهّهوّأنّيظنّأهاليّالمدينةّبأنيّأقفّإلىّجانبّزنديق،ّويجبّأنّيرىّالجميعّذلك,ّماعداّأخي،ّ

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 393)فأناّلستّألعوبةّفيّيدّأبيّ

 



 

75 
 

16. Palmiyelerin üzerinden atlamak göze alındığında, gölgelik bir yere varılıyordu. Ama 

buradaki gölge, ışığı kovmaz, aksine emer, süzer, imbikten geçirir ve ondan 

yararlanmasını bilenlere yansıtırdı (Çev. Talu-Çelikkan, 1997, s. 39). 

ّالنورّبلّ ِّظلّلّيرد ّولكنه ّمنّالعبقّوالظل، ّفيّشبهّجزيرة ّنفسه ّالمرء ّليجد وكانّينبغيّالتجرؤّعلىّتخطيه

 ويرشحهّويقطرهّليغدقهّعلىّأولئكّالذينّيحسنونّجناهمنّذلكّ )ʿaks-aleʾlʿ(ّعلىًالعكسيمتصهّ

ّ .(Çev. Dimişkiye, 1998, s. 41) 

ّ

17. Savaş kahramanlıklarına duyarlı olmayan ve daha çok duvardaki garip çizgilere 

dalmış bulunan arkadaşının aksine, Malchos, büyülenmiş gibi dinliyordu. Duvardaki 

çizgiler belki daha varlıklı bir mal sahibinin badana ile örteceği lekelerdi                                                              

(Çev. Talu-Çelikkan,  1997, s. 51). 

كانّيحكيّمرفقا ّحديثهّبعددّكبيرّمنّالحركاتّبلهجهّالبلدّالراميةّمزخرفةّكماّينبغيّبكلماتّيونانية،ّولّسيماّ

صديقهّاليافعّالذيّلمّيكنّ )ʿaks-bi(ّبعكسفيماّيتعلقّبالتعابيرّالعسكرية.ّوكانّ"مالكوس"ّيصغيّإليةّمأخوذا .ّ

بالبطولتّالحربيةّفأخذّيسليّنفسهّبآثارّعجيبةّعلىّالجدارّ ّ(Çev. Dimişkiye,1998, s. 56). ليتأثرّكثيراّ 

 

18. Pattig ile Mani arasında, bir baba ile oğlu arasında düşünülebilecek en garip ilişkiler 

bağı örülecekti. Yıllar geçtikçe, aralarında bir dostluk kurulacak ve büyüyecek, gerçek, 

derin, ama kan bağları ile ilişkisi olmayan bir sevgi doğacaktı. Aksine, bu bağa karşın, 

onu yadsımak istercesine doğacaktı. Pattig ölene kadar, Mani'nin yakın bir müridi, en 

sadık yol arkadaşı, en devamlı dinleyicisi oldu (Çev. Talu-Çelikkan, 1997, s. 94-95). 

إنّأغربّالعالقاتّالتيّيمكنّتصورهاّبينّأبّوابنهّسوفّتُنسجّبينّ"يانيغ"ّوّ"ماني".ّولسوفّتولدّصداقةّعلىّ

ّحقيقيّوعميق،ّولكنهّلّيدينّبشيءّلرابطةّالدم.ّبلّإنه،ّ منّ )ʿaks-aleʾlʿ(ّلىًالعكسعمرّالسنينّوتكبر،ّحنان 

 (Çev. Dimişkiye, 1998, s. 105). ذلك،ّسوفّينشأّرغمّأنفّهذهّالرابطةّ،ّوكأنماّلجحدهاّونكرانهاّ

 

19. Bir keresinde annesi için bahçede kocaman bir fırın yapmıştı. Nasıl da mutlu 

olmuştu kadıncağız. Daha evvel kullandıklarının aksine kara dumanlar yükselmiyordu 

bundan. Gün boyu ekmek pişirebilirdi öksürüp aksırmadan. Öylesine sevinmişti 

oğlunun hediyesine (Şafak, 2013, s. 63-64). 
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هّاغتباطاّشديد ا،ّألنهّلمّيكنّيبعثّدخاناّأسودّ فيّالباحةّالخلفيةّاغتبطتّلهّأم  وفيّأحدىّالمرات،ّصنعّفرناّكبيراّ 

 .(Çev. Derviş, 2015, s. 80)رّمثلّالفرنّالذيّكانتّتملكهّسابقاّمسب ب اّالد وا

 

20. İmkân olsa ona fillerin sadece ebat olarak değil kalben de azametli olduklarını 

anlatmak isterdi. Nice hayvanın aksine hayatı da, ölümü de idrak edebilirlerdi; bir 

yavrunun doğumu veya ihtiyar filin vefatı halinde merasimleri bile vardı  

(Şafak, 2013, s. 95). 

ا.ّوهيّ ّالفيلةّليستّضخمةّبأبدانهاّفحسب،ّبلّكبيرةّبقلوبهاّأيض    ّبخالفتمن ىّلوّكانّفيّوسعهّأنّيخبرهاّبأن 

(bi-ḫilaf)ّّّأو غار ّالص  ّالفيلة ّبولدة ّلالحتفال ّطقوس ا ّلديها ّوأن  ّتستوعبّمغزىّالموت، ّالحيوانات، ّمن غيرها

 .(Çev. Derviş, 2015, s. 116)الحزنّعلىّفقدانّقريبّمنّاألقرباءّ

Tablo  5.7.  Türkçeden Arapçaya Çevirilerde “Bilȃkis/ Aksine” Yerine Kullanılan 

Bağlantı Ögeleri 

Bağlaç  Arapça Ø Toplam 

Aksine/ 

Bilȃkis 

ʿaleʼl-ʿaks bi-ḫilȃf bel bi-ʿaks ʿaks ʿaleʼr-raġm 
4 20 

6 5 2 1 1 1 

 Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2016. 

Aksine 1, 2, 5, 11, 16, 18. örnelerde ‘ʿaleʼl-ʿaks’; 7, 8, 9, 10, 20. örneklerde 

‘biḫilȃf’; 3, 14. örneklerde ‘bel’; 17. örnekte ‘bi-ʿaks’; 4. örnekte ‘ʿaks’; 12. örnekte 

‘ʿaleʼr-raġm’ bağlantı ögeleriyle Arapçaya aktarılmıştır. 6, 13, 15, 19. örneklerde 

herhangi bir karşılık kullanılmamıştır. Aksine bağlacının en sık görülen işlevi 

tersinlemedir.  

5.1.4.2. Arapçadan Türkçeye çevirilerde “biʾl-ʿaks /ʿaksine” 

 

 ّالمدينةّالتيّتعودُتّعلىّالعيشّفيها )ksaʿ(ّعكس.ّاماكنّاللهوّفيّالقريةّقليلةّعلى1ّ

(Yazıcı, 1998, s. 197). 

Köyde eğlence yerleri, yaşamaya  alıştığım şehrin aksine azdır (Yazıcı, 1998, s. 197). 

 

 .s.(Yazıcı, 1998 , (68ّكانواّمسرورينّ)el) bّبل.ّلمّيلقّالضيوفّايةَّّصعوبات2ّ

Misafirler, hiçbir zorlukla karşılaşmadılar, aksine mutluydular (Yazıcı, 1998, s. 68). 
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 يقيهمّبماله،ّويدفعّعنهمّبنفسهّ)el)bبلًليسّمنّالمروءةّأنّيتخلىّالشريفّعنّأصدقائهّساعةّالشدة:ّّ.3

(Doğan, 2008, s. 190). 

bizzat  AksineAsilin arkadaşlarını sıkıntı zamanı terk etmesi insanlıktan değildir. 

malıyla destekleyip onları kurtarması insanlıktır (Doğan, 2008, s. 190).. 

 

 ..Doğan, 2008, s) (193ّمعلم )el)bّبل.ّماّعلىّطالب4ّ

.193) , s.(Doğan, 2008 bir öğretmendir aksineAli bir öğenci değil  

. 

5ّ ّأنا ّحزينا ّ؟ ّهلّأبدوا ّبالكّتبدوّحزينا. ّما ّإلىّ)sakʿ-aleʾʿ(ّعلىًالعكس. ّالحانية ّوعادتّالنظرة ،ّسعيدّجدا

 .(Salih, 1999, s. 54)عينيهاّ،ّومدتّيدهاّفأمسكتّيديّوقالت:ّهلّتدريّأنّأميّاسبانية؟ّ

Neden bu kadar durgusun? Durgunsun muyum? Aksine çok mutluyum. Elini uzatıp 

elimi tuttuğunda o hassas bakışları geri dönmüştü. Biliyor musun? Benim annem 

İspanyol dedi (Çev. Cihangir, 2011, s. 44). 

 

 ..Akçay, 2005, s) (8لنّيحبكّأحدّ  ve)āillʾ(ّإالوّ.ّتعلمّكيفّتحبّالناس6ّ

İnsanları sevmeyi öğren, aksi takdirde seni kimse sevmezّ(Akçay, 2005, s. 8). 

 

ّأنّأذهبّالىّعيدّميالدّصديقتي7ّ  .s.(Akçay, 2005 , (8سوفّتتضايقّمنيّّ  ve)āillʾ(ّوإال.ّعلي 

Kız arkadaşımın doğum gününe gitmeliyim, aksi takdirde bana darılırّ 

(Akçay, 2005, s. 8). 

 .s.(Akçay, 2005 , (9فلنّأصالحهّّ ) āillʾva(ًوًإال.ّيجبّأنّيعتذرّلي8ّ

Benden özür dilemesi gerekir, yoksa onunla barışmayacağımّ(Akçay, 2005, s. 9). 

 

المدارسّالحكوميةّالتيّلّتهتمّإلّبالدرسّفقطّ )ilafḫ-bi(ّبخالف.ّالمدارسّالخاصةّتهتمّبكلّمايتعلقّبالتالميذ9ّ

(Akçay, 2005, s. 89). 
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Özel okullar, derslerin dışında bir şeyle ilgilenmeyen devlet okullarının aksine, 

öğrencilerle alâkalı her konuyla ilgileniyorlar (Akçay, 2005, s. 89). 

 

    الطفلّالذيّيعاملّمعاملةّقاسيةّ ilaf)ḫ-(biّبخالف.ّالطفلّالذيّيعاملّبحبّوشفقةّينشأّقوياّواثقاّمنّنفسه01ّ

(Akçay, 2005, s. 89). 

Kendisine sevgi ve şefkatla davranılan çocuk, sert muamele edilen çocuğun aksine 

güçlü ve kendinden emin bir şekilde yetişir (Akçay, 2005, s. 89). 

 

 األستاذّغيرّالفاهمّلمادتهّ ilaf)ḫ-(biّبخالف.ّاألستاذّالمتمكنّمنّدرسهّيكونّواثقاّمنّنفسه11ّ

(Akçay, 2005, s. 89). 

Dersinin ehli olan hoca, dersine vâkıf olmayan hocanın aksine kendinden daha emin 

olur (Akçay, 2005, s. 89). 

 

مايكونّأكثرّهدوءاّ  )aksʾ-bi(ّبعكس.ّتكونّالعروسّفيّحالةّقلق21ّ  العريسّالذيّعادةّ 

(Akçay, 2005, s. 89). 

Gelin, genellikle daha sakin olan damadın aksine tedirgin bir hâldedir  

(Akçay, 2005, s. 89). 

 

 .s.(Akçay, 2005 , (89لزينبّالتيّركبتّالقطارbiّّ)-ilaf)ḫّخالفا.ّركبتّعائشةّالحافلة31ّ

Trene binen Zeynep’in aksine, Ayşe otobüse bindi (Akçay, 2005, s. 89). 

 

 هوّيحبّدروسهّكثيراs)ʾak-lʾ(biّّّبالعكس.ّصديقيّيبدوّكأنهّلّيحبّالدراسة،ّولكن41ّ

(Akçay, 2005, s. 211). 

Arkadaşım okumaktan hoşlanmıyor gibi görünüyor, fakat aksine o, derslerini çok sever 

(Akçay, 2005, s. 211). 

 

 هيّمدينةّمزدحمةّوملوثةّ )sʿak-lʾbi(ّبالعكس.ّمنّلمّيرىّهذهّالمدينةّيظنّأنهاّمدينةّرائعةّو51

(Akçay, 2005, s. 211). 
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Bu şehri görmeyen, onu harika bir şehir zanneder; aksine o, kalabalık ve kirli bir  

şehirdir (Akçay, 2005, s. 211). 

 

 .,s.2005 (Akçay , (212هوّدينّسهلّجداّ bi)sʿak-lʾ(ّبالعكس.ّلتعتقدواّأنّاألسالمّدينّصعبّبل61ّ

İslâmın zor bir din olduğunu sanmayın, tam tersine o, kolay bir dindir  

 .(Akçay, 2005, s. 212) 

 

 

Tablo  5.8.   Arapçadan Türkçeye Çevirilerde “Biʾl-ʿaks  (بالعكس) /Aksine” Yerine 

Kullanılan Bağlantı Ögeleri 

Bağlaç  Türkçe Ø Toplam 

ʿAks - عكس 

Bel - بل 

ʿAleʼl-ʿaks - علىّالعكس 

Ve ʾillā- وإل 

Bi-ḫilȃf - بخالف 

Biʾl-ʿaks - بالعكس 

aksine aksi takdirde tam tersine yoksa 

 

- 
16 

12 2 1 1 

 Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2016. 

Arapçada aksine anlamı veren ʿaks, bel, ʿaleʼl- ʿaks, ve ʾillā, biḫilȃf ve biʾl-ʿaks  

bağlantı ögeleri,  1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. örneklerde ‘aksine’; 6, 7. 

örneklerde ‘aksi takdirde’;  8. örnekte ‘yoksa’ ; 16. örnekte ‘tam tersine’  bağlantı 

ögeleriyle Türkçeye aktarılmıştır. Aksine söylem  bağlacının en yaygın görülen işlevleri 

zıtlık ve koşuldur. 
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5.1. Ekleme Söylem Bağlacı 

5.2.1. Hatta (حتى)  

Hatta bağlacı, bile, hem de anlamlarına gelir. Cümle başında bulunur. Bulunduğu 

cümleyi kendisinden önce gelen cümleye bağlar (Yavuz, 2010, s. 294-295). 

 

5.2.1.1. Türkçeden Arapçaya Çevirilerde “Hatta” 

 

1. İncecik bir parıltı tabakası vardı Banu'nun dudaklarında. Salt dudakları değil, tüm 

yüzü, hatta kahverengi gözleri dahi nasibini almıştı bu parıltıdan, yediği tavuğun yağı 

her yere bulaşmışçasına (Şafak, 2006, s. 30). 

ّوكأنها ّوكذلكّخداها، ّتلمعان، ّّكانتّشفتاها ّبل ّالدجاج، ّبدهن ّكله ّلتمسحّوجهها ّإضافيا   ّحتىواستغرقتّوقتا 

(ḥattā)ّّالمها  .ّ (Çev. Alcebely, 2012, s. 31)عيناهاّالمتأللئتانّالشبيهتانّبعيني 

ّ

2. Yüzü kararlılıktan tevekküle geçerken bir zamanlar çocuklarına ve torunlarına 

anlattığı, sonu daima mutlu biten masallara sakladığı özel ses tonuyla ekledi: "Ancak bir 

Ermeni sayıca böylesine azalmanın, azıcık kalmanın ne mânâya geldiğini anlayabilir. 

Budanmış bir ağaç gibi küçüldük... Rose özgürdür elbette, istediği adamla çıksın, hatta 

evlensin, bizi alakadar etmez. Ancak Barsam'ın evladı Ermeni'dır ve Ermeni gibi 

yetiştirilmelidir."  (Şafak, 2006, s. 70). 

بهتّوجههاّمنّالتصميمّإلىّالستسالمّعندماّهزتّرأسهاّوأضافت:ّ"ّليمكنّإلّألرمنيّأنّيفهمّماذاّيعنيّأنّ

وأنّتتزوجّمنّ  )el)bّبليقلّعددناّكثيرا .ّلقدّتقلصناّمثلّشجرةّقُلمت...ّتستطيعّروزّأنّتخرجّمعّمنّتشاء،ّ

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 75)لكنّابنتهاّأرمنية،ّويجبّأنّأنّتنشأّوتتربىّكأرمنية"تريد،ّ

ّ

3. Yegâne can yoldaşını böylelikle kaybeden Banu Teyze kendini yalnızlığına gömmüş 

ve konuşmayı bırakıp, herkese sağır dilsiz gibi davranmaya başlamıştı. Takip eden kırk 

gün kırk gece boyunca yıkanmayı, saçlarını taramayı, hatta en sevdiği dizi olan Kara 

Sevda Sarmaşığının Lanetini seyretmeyi bile bırakmıştı (Şafak, 2006, s. 79). 



 

81 
 

وبعدّأنّفقدتّشريكهاّالوحيد،ّغرقتّالخالةّبانوّفيّوحدتها،ّوامتنعتّعنّالكالم،ّوأصبحتّخرساءّوصماءّأمامّ

ّ ّبل ّشعرها، ّتمشيط ّوعن ّأيضا ، ّالستحمام ّتوقفتّعن ّأنها ّحتى ّمسلسلهاّ )āattḥ(ّحتىالجميع. ّمشاهدهة عن

 .ّ(Çev. Alcebely, 2012, s. 85)ّالتلفزيونيّاألثيرّلديهاّ"ّلعنةّلبالبّالفتنة"

 

4. Asya ağzının aniden kuruduğunu hissetti. "Biz Kazancılar da yedi kuşak atadan 

kırmızı et severiz! Hatta ne kadar kırmızı, ne kadar yağlı olursa o kadar iyi! Bana 

inanmıyorsan Beşinci Sultan'a sor, anlatsın sana, öyle değil mi Sultan?"  

(Şafak, 2006, s. 86). 

ّ ّاألحمر! ّنحبّاللحم ّ"ّونحنّالقازانجية ّفجأة. ّقدّجف  ّاحستّأنّفمها ّفقد ،ّ ّبصعوبة ّريقها  ّوكلماابتلعتّأسيا

(küllemā)ّّّأليسّكذلك ّالخامس، ّالسلطان ّاسألي ّتصدقيني، ّلم ّإذا ّأفضل! ّكان ّدهنا، ّوأكثر ّحمرة، ّأكثر كان

ّ(Çev. Alcebely, 2012, s. 93). ّياسلطان؟"

 

5. Okumuşlar, halkın korkusuna gülerler, iktidardan, zenginlikten hatta mutluluktan 

çok bilgiye değer veren okumuşlar. Nabu'yu öteki tanrıların hepsinden çok sayarlar                      

(Çev. Talu-Çelikkan, 1997, s. 11). 

ّ )āattḥ(ّحتىيسخرّالمتعلمونّمنّمخاوفّالعامه.ّفهمّالذينّيحبونّالمعرفةّأكثرّمنّحبهمّالقوةّأوّالثروة،ّبلّ

 (Çev: Dimişkiye, 1998, s. 9).ّالسعادة،ّيفاخرونّبتقديسّ"نبو"ّأكثرّمنّأيّآلهّأخر

ّ

6. Özellikle bugün değildi! Bir gece önce, Nabu'nun oturduğu yerde kımıldadığı, bunun 

da hareket etmek istediğinin göstergesi olduğu yolunda söylentiler yayılmıştı. Hatta 

şakaklarında, alnında, sakalında ter damlacıkları görülmüştü ve Başrahip dizüstü 

çökerek o çarşamba, gün batarken bir tören alayı düzenlemeye söz vermişti                                                 

(Çev. Talu-Çelikkan,  1997, s. 13). 

ّإمارةّواضحةّ ّأنّ"نبو"ّقدّتململّالبارحةّفوقّقاعدته،ّوهذه ّفقدّسرتّبالفعلّشائعةّمفادها . اليومّعلىّاألخص 

لقدّرؤيتّقطراتّتكبرّفوقّصديعهّوجبينهّولحيتهّوقدّوعدهّ"ّالكاهتّاألكبر"ّّ el)(bّبلعلىّرغبتهّفيّالتحرك.ّ

علىّركبتيهّبتنظيمّمسيرهّهذاّاألربعاءّعندّمغيبّالشمسّ  ّ(Çev: Dimişkiye, 1998, s. 11-12). جاثياّ 
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7. Hangi yiyecekten söz ediyorsun? Burada değişik o kadar çok şey var ki... 

Zeytinyağlılar, sade yağlılar, kızartmalar, haşlamalar, et, çiğ sebze, hatta salatalık. 

Konuğumuz bunların hiçbirine mi dokunamaz? (Çev. Talu-Çelikkan, 1997, s. 18). 

عنّأيّزادّتتحدث؟ّإنّهذاّأشياءّكثيرهّمختلفة.ّأطباقّمطبوخةّبالزيتّّوأخرىّبالسمنّوثالثةّمشويةّأوّمسلوقة،ّ

 ؟ّقثاء.ّألّيستطيعّضيفناّأنّيمسّمنّهذاّكلة  )āattḥ(ّحتىوهناّلحومّوخضرّنئية،ّبلّ

ّ.(Çev: Dimişkiye, 1998, s. 18) 

ّ

8. Mariam'ın bu sıkıntılı günleri, Mezopotamya'nın da üzüntülü günleriydi. Oysa o vıl, 

Romalılar ile Parthlar arasında barış olacağından söz edilmişti. Hatta imparator 

Caracalla, Artaban'ın kızını istemiş, o da kabul etmişti. Nikâh töreni, her iki hükümdarın 

bağlılık gösterdikleri tek tanrı olan Mithra Tapınağı'nda yapılacaktı. Kent hem barışı 

hem düğünü kutlamaya hazırlanıyordu (Çev. Talu-Çelikkan, 1997, s. 33). 

بالنسبةّإلىّ"ّمابينّالنهرين".ّومعّذلكّفقدُّحكيّعنّ  ّ كانتّأيامّالكربّهذهّبالنسبةّّإلىّ"لمريم"ّأيامّخرابّأيضا

ّ ّ"البارتيين". ّو ّبينّ"الرومان" ّفيّتلكّالسنة ّأنّّ)elb(ّبلالسالم ّطلبّاإلمبراطورّ"كركال"ّمنّ"أرطبان" لقد

احتفالّب"ّالمدائن"ّفيّمعبدّ"ميترا"ّالربّالوحيدّالذيّكانّّيزوجهّأبنتهّفوافق.ّوكانّمقرراّأنّيتمّارتباطهماّفي

ّّيجعلةّالعاهالنّعلىّقدمّالمساواة.ّوعليةّفقدّكانتّالمدينةّتستعدّبالسالمّوالزفافّفيّآِنّمعا ّ

 .(Çev: Dimişkiye, 1998, s. 33, 34)  

 

9. Mani ona doğru bir adım attı, titreyen eliyle çocuğun yanağını okşadı, iki yaşında 

var-yok arası bir kız çocuğu idi; tanımadığı konuğa kendini okşattı hatta, utangaçlıkla 

annesine asılmadan önce bir de gülümseme bahşetti (Çev. Talu-Çelikkan, 1997, s. 85). 

 بلتقدمّمنهاّخطوةّولمسّبيدّمظطربةّخديّالطفلة،ّوكانّعمرهاّيناهزّالعامين،ّفتركتّالزائرّالمجهولّياُلطفا،ّ

(bel) ّّأنعمتّعليهّبابتسامةّقبلّأنّتتشبثّخجلةّبمالبسّأمها .(Çev: Dimişkiye,  1998, s. 94)ّ 

ّ

10. Sabahı beklemek daha mantıklı değil mi? Nezaket sözcükleri bir yana, iyice 

utanmıştı. Her saniye biraz daha utanıyordu. Mani'nin gitmesini arzulamış olmasından, 

hatta neredeyse bunu ona söylemekten utanıyordu. Yaşadığı sahne kendisini üzmüştü 

ve bu üzüntüyü ömür boyu çekeceğini hissediyorduّ 

(Çev. Esin Talu-Çelikkan, 1997, s. 99). 
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بحق.ّوأكثرّفأكثرّبمرورّاللحظات.ّفلقدّكانّ أليسّمنّالحكمةّانتظارّالفجر؟ّكانّخارجّهذهّالعبارةّالمهذبةّمرتبكاّ 

منّأنهّكانّيرجوّرحيلّ"ماني"ّ منّأنهّكانّعلىّوشكّمنّأنهّيطلبّذلك.ّوكانّالمشهدّالذيّيحياهّ )el)bّبلخجالّ 

                                     يمألّنفسةّبالمرارة،ّمرارهّسوفّيحملهاّمعه،ّوكانّيشعرّذلكّحقا ،ّحتىّأخرّحياتهّ

                   .(Çev: Dimişkiye, 1998, 110-111)ّ 

 

11. Çünkü aşk, hayatın asıl özü, esas gayesidir. Mevlâna'nın bizlere hatırlattığı üzere, 

gün gelir, herkesi, ondan köşe bucak kaçanları bile, hatta "romantik" kelimesini bir 

suçlama gibi kullananları dahi kıskıvrak yakalar aşk (Şafak, 2009, s. 31). 

ّالذينّ ّبمنّفيهم ّيقرعّأبوابّالجميع، ّفإنه ّابنّالرومي، ّيذكر ّكما ّالسامي، ّوهدفها ّكانّالعشقّجوهرّالحياة ولما

  الذينّيستخدمونّكلمةّ"رومانسية"ّكإشارةّإلىّالرفضّواإلستهجانّ  )āattḥ (حتىّ–يتحاشونّالحبّ

(Çev. Alcebely, 2012, s. 27). 

 

12. İşte o zaman diğer delikanlı lafa girdi. "Biri var. Baş belası bir herif. Bir sürü 

düşman edindi kendine. Bu şehre geldi geleli kahırdan başka bir şey getirmedi. Bir 

hayrını görmedik. Nice kez ihtar ettik ama bir kulağından girdi, diğerinden çıktı. Hatta 

aklını başına toplamak bir kenara, daha da azdı,azıttı. Bize başka çare bırakmadı" 

(Şafak, 2009, s. 43). 

وهناّتحد ثّالشابّاآلخرّوقال:ّ"انظرّ،ّلقدّكسبّهذاّالرجلّلنفسهّأعداءّكثيرين.ّفمنذواّأنّجاءّإلىّهذهّالبلدة،ّلمّ

سوىّالمشاكل.ّحذ رناهّعدةّمراتّ،ّ لمّيستمعّإلىّقولناّله،ّوأصبحّمشاكساّومثيرا ّللمشاكل.ّبلّلمّ لكنهيجلبّشيئاّ 

 . (Çev. Alcebely, 2012, s. 37)يدعّأمامناّأيّخيارّآخر"

 

13. Ama çok yakında Ella'nın ne demek istediğini anlayıp ona hak verecek; hatta 

vaktinde böyle bir ihtarda bulunduğu için ilerde teşekkür bile edecekti  

(Şafak, 2009, s. 56). 

ّ ّالقريب، ّالمستقبل ّفي ّيوم ّذات ّالفهم ّحق ّسيفهمها ّإنه ّفيها ّله ّقالت ّالتي ّالمكالمة ّهذه ّمن ّانزعج  ّبلوقد

(bel)ّسيشكرهاّألنهاّحذرتهّفيّالوقتّالمناسب(Çev. Alcebely, 2012, s. 54). 

14. İşte o an, annemi ve babamı sevmeme, hatta sevgilerine aç ve muhtaç olduğumu 

sanmama karşın, ikisinin de benim için birer yabancı olduklarını anladım  

(Şafak, 2009, s.  61). 
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ّوتوقيّإلىّالتعليقّبهما،ّفقدّكاناّغريبينّعنيّ            عندماّأدركتّأنهّعلىّالرغمّمنّحبيّلوالدي 

(Çev. Alcebely, 2012, s. 59). 

 

15. Hırslı bir adamdı kadıların kadısı. Yüzü basıktı, göbeği geniş ve sarkık. Bodur 

parmaklarının her birinde pahada ağır bir yüzük taşırdı. Bu kadar çok yemese sağlığı 

için daha iyi olacaktı ama sanırım kimsenin, hatta hekimlerinin bile, ona bunu 

söylemeye cesareti yoktu (Şafak, 2009, s. 70). 

كانّالقاضيّرجال ّطموحا ،ّذاّوجهّعريض،ّوبطنّمتهدلة،ّوأصابعّقصيرةّمكتنزة،ّفيّكلّمنهاّخاتمّثمين.ّوأظنّ

أنّعليهّأنّيتوقفّعنّتناولّكمياتّكبيرةّمنّالطعامّ،ّلكنّأشكّفيّأنّأحدا ّيملكّالشجاعةّألنّيطلبّمنهّذلك،ّ

 . ),s. Çev. Alcebely ,2012 (70طبيبهّليستطيعّأنّيقدمّلهّمثلّهذهّالنصائحّ)āattḥ(ّفحتى

16. On onbeş dakika sonra Ella kendiliğinden uyandı. Kocasının banyoda duş aldığını 

duymak onu şaşırtmadı. Ne de olsa David başka kadınların evlerine gidebilir, hatta 

onlarla beraber olabilirdi ama istisnasız her sabah duşunu kendi banyosunda alırdı 

(Şafak, 2009, s. 88). 

فيّالحمام.ّفعلىّالرغمّمنّأنهّيغازلّنساءّ استيقظتّإيالّبعدّعشرّدقائق.ّلمّتتفاجأّعندماّسمعتهّوهوّيأخذّدوشاّ 

 كانّمنّالواضحّأنهّيمضيّالليلّمعهن،ّفلمّيكنّيستحمّإلّفيّحمامّبيتهّّ )elb (بلأخرياتّ،ّ

(Çev. Alcebely, 2012, s. 92). 

17. Ama benim babamın, beni on yıl sonra başına geçireceği takım tezgâhlan fabrikası 

yok, iplik fabrikası yok, demir deposu ve dökümhanesi ya da Libya'da aldığı küçük de 

olsa bir ihalesi ve hatta bir ihracat ve ithalat bürosu da yok benim zavallı babamın: 

Benim kaymakamlıktan istifa etmiş babamın yalnızca bir mezarı var  

(Pamuk, 2007, s. 47). 

ولكنّليسّلدىّأبيّالمسكينّمصنعّآلتّإنتاجّاأللبسة،ّأوّمصنعّخيوط،ّأوّمستودعّحديد،ّأوّورشةّصبّمعادن،ّ

مكتبّاستيرادّوتصديرّيتركهّليّبعدّعشرّسنواتّ(bemābürً)ًربمالوّكانتّصغيرة،ّأوّ أوّمقاولةّفيّليبياّحتىّ

 (Çev. Abdulli, 2007, s. 64) .ّ :ّليسّلدىّأبيّالمستقيلّمنّمنصبّالقائمّمقامّسوىّقبرة

 

18. Yemin ediyorum Fatma, olacak bu, hem de Batı'dakilerden de iyi yapacağız, onların 

hatalannı gördük, kusurlarını almayacağız, biz, hattâ oğullarımız görmese bile bu akıl 
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cennetini burada torunlarımız, bu toprağın üzerinde, yemin ederim yaşatacaklar!             

(Pamuk, 2007, s. 97). 

سيحدث.ّوسنفعلّهذاّبشكلّأفضلّمماّفعلهّالذينّفيّالغرب.ّرأيناّأخطاءهمّ،ّولنّنأخذّأقسمّلكّياّفاطمةّأنّهذاّ

ّوإذا ّ ّنواقصهم. ّاألرضّلم ّعلىّهذه ّسيعيشونها ّفإنّأحفادنا ّالعقلّهذه، ّجنة ّأدلدنا ّيََر ّأو ّنََر ّبأنّهذاّ‘ وأقسم

 (Çev. Abdulli, 2007, s. 133).                                       سيحدث!

 

19. Elimdeki bu gazete de yazacak o zaman, tren bekleyen ve her sabah gittikleri bir 

işleri olduğu için mutluluk duyan, dünyadan habersiz bu aptallar da anlayacaklar o 

zaman, biraz şaşıracaklar, hatta korkacaklar benden ve demek biz bilmiyormuşuz diye 

düşünecekler, dernek boşunaymış hepsi, farkında değilmişiz demek  

(Pamuk, 2007, s. 326). 

ّالقطارّالسعداءّبوجودّعملّلديهمّيذهبونّإليهّ وحينئذّستكتبّهذهّالجريدةّاللتيّبيدي،ّوسيفهمّالمغفلونّمنتظروا

أنهمّسيخافونّمني،ّوسيقولونّألنفسهم:ّ )āattḥ(ّحتىكلّصباحّ،ّولّعلمّليّبشيءّفيّالعالم.ّسيرتبكونّقليال ،ّ

 (Çev. Abdulli, 2007, s. 133) .منتبهينّّهذاّيعنيّأنناّلّنعرف،ّوكلّمانعلمهّلجدوىّمنهّوغير

 

20. Cihan inanmamaya çalışsa da etkilenmişti. Tabiattaki tekmil kuşların -papağanlar, 

şahinler, atmacalar, saksağanlar, hatta o masum serçeler- her yerden Hürrem’e haber 

getirdiğini düşünüp ürperdi (Pamuk, 2007, s. 128). 

حقّبكالمهاّ،ّوتخيلّطيورّاألقفاصّالكبيرةّتحلقّبعيداّ حاولّجيهانّأنّيبدوّغيرّمباِل،ّلكنهّكانّيعتقدّأنهاّعلىّ

منّالقيلّوالقالّوتنقلهّإلىّالسلطانةّ  ّ(Çev. Abdulli, 2007, s. 154). وعاليا ،ّحاملةّبمناقيرهاّشيئاّ 

 

Tablo 5.9.   Türkçeden Arapçaya Çevirilerde ‘Hatta’ Yerine Kullanılan Bağlantı 

Ögeleri 

Bağlaç  Arapça Ø Toplam 

Hatta 
bel ḥattā rübbemā küllemā 

4 20 
7 7 1 1 

 Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2016. 

 

Hatta 2, 6, 1, 9, 11, 13, 16. örneklerde ‘bel’ ; 1, 3, 5, 7, 11, 15, 19. örneklerde 

‘ḥattā’; 17. örnekte ‘rübbemā’; 4. örnekte ‘küllemā’,   bağlantı ögeleriyle Arapçaya 
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aktarılmışlardır. 12, 14, 18, 20. örneklerde herhangi bir karşılık kullanılmamıştır. Hatta 

söylem  bağlacının en sık görülen işlevi  eklemedir.   

 

5.2.1.2. Arapçadan Türkçeye Çevirilerde “Ḥattā”  

ّواهتزتّالرؤ.0ّ ّالنجومّعلىّذلك. ّوإذنّفلتشهد ّلها. (attāḥّ)ّحتىوسّفيّرثاءّاحتفاءّبمالحظةّالرئيسّوتأييدا

وحدكمّّالهاموشّوالضفادعّتعاملةّأكرمّوألطف.ّأماّالحيةّّالرقطاءّفقدّأدتّخدمةّلتتكررّلملكةّمصرّالقديمة.ّأنتم

  (Mahfuz, 1966, s.  6).  ّأيهاّالزمالءّلّخيرّفيكم

Başlar, Şef’in dikkatini takdir ve görüşünün doğruluğunu tasdik edercesine üzüntüyle 

sallandı. O zaman yıldızlar da buna tanık olsun. Hatta (حتى) sinekler ve kurbağalar bile 

ona daha cömert ve lütufkâr davranıyorlardı. Benekli yılana gelince, zamanında Eski 

Mısır Kraliçesi’ne bir daha yinelenmeyecek bir hizmet sunmuştu. Ya siz arkadaşlarım? 

Sizlerden bir hayır gelmez (Çev. Rahmi ER, 2015, s. 16). 

 

:ّسمارةّبهجتّترغبّفيّزيارةّالعوامة!ّاستقرتّعليهّاألبصارّ.ّفاتجهتّإليهّبعضّاألنظارّفقالّبصوتّواضح2

ّ .)s.Mahfuz, 1966 , (46أنيسّنفسهّوإنّلمّيكفّعنّالعملّّ)attāḥ( حتىفىّاهتمامّشامل،ّ

Bazı bakışlar ona çevrilince duyulur bir sesle: “Semâra Behçet, yüzer evi ziyaret etmek 

istiyor,” dedi. Bu sefer bütün bakışlar pürdikkat ona çevrildi, hatta Enis bile, her ne 

kadar nargileyi hazırlamaktan elini çekmese de, ona döndü (Çev. Rahmi ER, 2015). 

 

وهىّتتلقىّالنظراتّالمركزةّفىّهدوءّّ–السيدّّيتبعهاّعليّ-باسمةّالوجه،ّوتقدمتّ.ّظهرتّمنّواراءّالبارفان3

أنيسّوقفّفىّجلبانهّاألبيضّالمنحسرّعنّأسفلّساقيه،ّ )āattḥ (ّحتىودىّودونّارتباك،ّوقفّالرجالّجمعيا.ّ

 (Mahfuz, 1966, s. 51). وقامّعلىّالسيدّبالتعرفّالتقليديّ

Semâra, gülümseyen bir simayla paravanın arkasından göründü. Ardında Ali es-Seyyid 

olduğu halde ilerleyip üzerine çevrilen bakışları sevimli bir sükûnetle ve hiç 

heyecanlanmadan karşılayınca, bütün erkekler ayağa kalktılar. Hatta Enis bile, 

bacaklarının alt tarafını gösteren beyaz cilbabıyla ayağa kalktı. Ali es-Seyyid, klasik 

tanıştırma faslına geçti (Çev. Rahmi ER, 2015, s. 48). 
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 رجبّنفسه.ّوهوّيودّمصالحتكّ )āattḥ( ّحتىنيس:ّلداعىّلذلك.ّالحزنّقتلناّصدقنىّ،ّعندّذاكّقالّأ.4ّ

.(Mahfuz, 1966, s. 186)  

“Buna gerek yok,” diye karşılık verdi bu kez Enis. “İnan bana üzüntüden kahrolduk, 

hatta Recep de aynı şekilde. Seninle barışmak istiyor” (Çev. Rahmi ER, 2015, s. 148). 

 

.ّحلمتّبوفاةّأبي.ّكنتّمستغرقاّفىّالنومّفىّالهزيعّاألخيرّمنّالليل.ّرأيتهمّوهمّيحملونةّمنّرواقّمسجدّأبي5ّ

 ّّ  ّحتىالعباسّحيثّأدركتهّالوفاةّثمّيمضونّبهّإلىّالبيت.ّبكيت.ّودوىّفىّأذنىّصواتّأمي.ّومضىّيدوىّ

(ḥattā) ّفتحتّعينى(Mahfuz, 2009, s. 61). 

Gecenin yitik saatlerinde derin uykudayken rüyada babamın ölümünü gördük. Naaşını 

ecelinin onu bulduğu Sidi Ebu’l-Abbas Camii’nin revaklarından taşıyıp eve 

götürüyorlardı. Ağlıyordum ve annemin yaslı çığlıklarını işitebiliyordum; gözlerimi 

açana kadar bu böyle devam etti (Çev. Ertüzün, 2010, s. 48). 

 

لثمتّمنكبيّثمّعضتّعلىّشفتهاّلتمنعّالدموع.ّمددتّ )āattḥ(ّحتى.ّوإنّاحتجتّإلىّأىّمساعدة..ّمالتّنحوى1ّ

  ).s.fuz, 2009Mah , (66مسحتّبحنانّشعرهاّاألسودّوتمتمتّ )āattḥ(ّحتىيدىّالمعروقةّالمدبوغةّ

“Yardıma ihtiyacın olursa ben...” Eğilip, gözyaşlarını tutabilmek için alt dudağını 

ısırarak, beni omzumdan öptü. Damarlı ve meşine dönmüş ihtiyar elimi uzatıp genç 

siyah saçlarına yasladım (Çev. Ertüzün, 2010, s. 52). 

 

صممّالرجلّالخرابّعلىّإقناعناّبأنهّبطلّقديم،ّوإذنّفالّيوجدّإنسانّعادىّفىّهذهّالدنياّاللعينة.ّكذلكّلّيوجدّ.7ّ

 حضرتي،ّعليناّبالحذر )āattḥ( ّحتىطلبةّمرزوق.ّ )āattḥ( ّحتىفردّواحدّغيرّمتحمسّللثورة.ّ

.(Mahfuz, 2009, s. 79-80) 

Emir Vecdi şanlı geçmişinden, heyat, kendi vicdanından başka tanığı olmayan 

marifetlerinden dem vuruyor; yaşlı enkaz eskiden bir kahraman olduğuna bizi ikna 

etmeye çalışıyor. Demek şu kahrolası dünyada sıradan bir Allah’ın kulu yok. Ve herkes 

devrime övgüler düzüyor. Tolba Marzuk bile. Dolayısıyla ben de. Dikkatli ol, diye 

kendime telkin ediyorum (Çev. Ertüzün, 2010, s. 64).  
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ّألّتهربّمنّأولّاألمر.ّ.1ّ ّكانّاألجدرّبها ّيمنعهاّمنّالعوددة لوّ )āattḥ(ّحتىأعنىّأنّلديهاّمنّاألسبابّما

ّ(Mahfuz, 2009, s. 94). تمنتها!ّتقصدّالفتىّالبحيرى؟ّ

“Ona bakarsan daha en başta kaçmaması gerekirdi.” “Ben, eğer istediği halde 

dönmüyorsa, bunun için önemli bir nedeni olması gerektiğini kastettim.” “Beheri oğlanı 

mı demek istiyorsun?”  (Çev. Ertüzün, 2010, s. 76). 

 

لحقّبىّزميلىّوهوّيقول:ّقبضّعلىّأصحابكّأمس!غشيتنىّلحظةّ )āattḥ(ّحتى.ّوماّكدتّأجلسّفىّمكتبى7ّ

ّ. (Mahfuz, 2009, s. 119) غيبوبة

Az sonra masamın başında oturuyordum. Çalışma arkadaşlarımdan biri bana doğru 

geldi. “Arkadaşların dün tutuklanmış,” diye fısıldadı. Dehşetimden bir dakika kadar 

ağzımı açamadım (Çev. Ertüzün, 2010, s. 96). 

 

 الماضى لننسىقلتّّفوزيّنفسهّتجاهلنى! )āattḥ (حتىّ.ّتمتمتّبرجاء:ّلننسّالماضى.01

 .(Mahfuz, 2009, s. 123) 

“Unutalım bunu. Lütfen,”ّ  diye mırıldandı.  “Fevzi bile alakasını kesti.” Unut dedim               

(Çev. Ertüzün, 2010, s. 99). 

 

 الرجلّالطيب.ّعامرّبك،ّنصحنىّبالرجوعّإلىّالقرية..ّإنهّيخافّعليك،ّهذاّكلّماهناك )āattḥ(ّحتى.00ّ

 .(Mahfuz, 2009, s. 136)  

Bizim Emir Bey bile dönmemi öğütledi. Başının derde  girmesinden korkuyor, hepsi bu            

(Çev. Ertüzün, 2010, s. 108). 

 

وضعتّ )āattḥ(ّحتى.ّالريحّتسفحّالنوافذّبوابلّالمطر.ّهديرّاألمواجّيقتحمّأعماقي.ّلمّأشعرّبدخولّزهرة02ّ

  (Mahfuz, 2009, s. 139). علىّالترابيزةّأمامىقدحّالشاىّ

Hoyrat bir rüzgâr yağmuru pencerelere çarpıyor, dalgaların gümbürtüsü beni ilikilerime 

kadar titretiyordu (Çev. Ertüzün, 2010, s. 111). 
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نلتقىّولكننىّلمّأستطيعّاألنتظار،ّ )āattḥ(ّحتى.ّقالتّوهىّتطالعنىّبوجهّشاحب.ّكانّيمكنّأنّأنتظرّيومين03ّ

  (Mahfuz, 2009, s. 146). واتصلتّبكّتليفونياّفلمّأجدك!

Başını kaldırıp bana baktı; yüzü çok solgundu. Buluşana kadar bir iki gün daha 

bekleyebilirdim belki ama artık dayanamadım. Sana telefon ettiğimde yerinde yoktun          

(Çev. Ertüzün, 2010, s. 116). 

 

ّوحتىتوارىّوراءّاألفق.ّرنوتّإلىّمشيتهاّالمألوفةّالمحبوبةّبغرابة،ّوبحزن،ّ(attāḥّ)ّحتى.ّوتراجعّالواقع04ّ

(ḥattā)ّّتلكّاللحظةّالجنونيةّلمّيغبّعنىّأنّذاكّالكائنّالمخلخلّالمقهورّالذىّيختفىّرويداّفيّتيارّالسالبية.ّلم

  (Mahfuz, 2009, s. 149). يغبّعنىّإنهّحبىّاألولّوربماّاألخيرّفىّهذهّالدنياّ

Arkasından bakakalarak, uzaklaşan güzel, aşina endamını izleyerek öylece dikildim; o 

zaman bile, öyle saçma bir anda bile unutuşa doğru yiten şu mahuz yaratığın ilk aşkım 

olduğu gibi herhalde son ve tek aşkım olduğundan emindim  

(Çev. Ertüzün, 2010, s. 119). 

 

ّانتظرت05ّ ّبغتةّ. وضعتّقدحّالشاىّعلىّالترابيزةّثمّجذبتهاّمنّساعدهاّّ )āattḥ(ّحتى.ّجذبتهاّمنّساعدها

 (Mahfuz, 2009, s. 173).ّبغتة

Onu yakalıyorum. Çay fincanı masaya koyana kadar bekleyip onu kolundan tutuyorum  

(Çev. Ertüzün, 2010, s. 139). 

 

فقدتّصوابىّفلطمتّوجههّبظهرّكفى.ّوإذاّبهّيهوىّبراحتهّالكبيرةّعلىّخدى.ّوتبادلناّالضربّبالّوعىّ.01ّ

ّ  ).s.Mahfuz, 2009 , (193ّفرقّالواقفونّبيننا.ّانفصلناّونحنّنتبادلّأقذعّالشتائم )āattḥ(ّحتىولّرحمةّ

Kendimi kaybettim. Elimin tersiyle ona vurunca o da bana vurdu. Derken kafa göz 

demeden birbirimize girdik ve yoldan geçenler bizi ayırana kadar da yumruklaşmaya 

devam ettik, karşılıklı hakaret ve küfürler savurduk (Çev. Ertüzün, 2010, s. 156). 

 

.ّكانّجديّيحدثنيّعنّحاكمّغاشم،ّحكمّذلكّاإلقليمّأيامّاألتراك.ّولستّأعلمّماّالذيّدفعّبمصطفىّإلىّذهني،09ّ

ّفقلتّأسألّعنهّ بأحسابّوأنسابّّ)el)bّبلّعليمّبحسبّملّأحدّفيّالبلدّونسبه،ّ جدي،ّفهولكنيّتذكرتهّبغتة،

 .(Salih, 1966, s. 11)مبعثرةّقبليّوبحري،ّأعلىّالنهرّوأسفلةّ



 

90 
 

Dedem bana, Türklerin zamanında bölgesini kötü yöneten zorba bir hükümdardan 

bahsediyordu. Aklıma Mustafa’yı getiren şey neydi bilmiyorum ama birden onu 

hatırladım ve dedeme sormaya karar vverdim; çünkü o köydekilerin, hatta nehrin 

aşağısına ve yukarısına kadar yayılmış olsalar da bütün bölgedekilerin şecerelerini gayet 

iyi bilir (Çev. Cihangir, 2011, s. 17).  

 

األعوامّالغاليةّخسرّمنهاّأربعةّغدرا،ّوسيقفّعماّقريبّأمامّالجميعّ )āattḥ(ّحتى.ّوهوّوحيدا،ّخسرّالكثير،01ّ

 (Mahfuz, 1973, s. 7). اّّمتحدي

O şimdi tek başına, çok şeyini kaybetmiş bir halde. Hatta çok değerli yıllarında dört 

yılını, ihanete uğrayarak boşuna kaybetmiş. Ama yakında herkesin karşısına meydan 

okuyarak dikilecek (Çev. Rahim, 1996, s. 29). 

 .s.(Yazıcı, 1998 , (217ساعِةّمتأخرةِّمنّالليلّ )āattḥ(ّحتى.ّسهرنا07ّ

Gecenin geç saatine kadar oturduk (Yazıcı, 1998, s. 217). 

 

 .s.(Yazıcı, 1998 , (217يحضرّاآلخرونّ )āattḥ(ّحتى.ّطلبُتّمنّصديقهاّأنّينتظر21ّ

Arkadaşından, diğerleri gelene kadar beklemesini rica ettim (Yazıcı, 1998, s. 217). 

 

Tablo  5.10.   Arapçadan Türkçeye Çevirilerde “Ḥattā (حتى)” Yerine Kullanılan 

Bağlantı Ögeleri 

Bağlaç  Türkçe Ø Toplam 

Ḥattā- ىحت  
hatta -A kadar bile dA -DAn beri 

2 21 
6 7 4 1 1 

 Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2016. 

 

Ḥattā  1, 2, 3, 4, 17, 18. örneklerde ‘hatta’; 5, 12, 13, 15, 16, 19, 20. örneklerde ‘-

A kadar’; 7, 10, 11, 14. örneklerde ‘bile’; 7. örnekte ‘dA’; 9. örnekte ‘-DAn beri’ 

bağlantı ögeleriyle Türkçeye aktarılmışlardır. 6, 8. örneklerde herhangi bir karşılık 

kullanılmamıştır. Hatta söylem  bağlacının en yaygın görülen işlevler ekleme ve 

ölçmedir.  
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5.2. Gerçeklik Söylem Bağlaçları 

Bu bölümde esasen bağlacı esas alınmıştır. Ancak elde ettiğimiz Arapça ve Türkçe 

verilerde bu bağlantı ögesine rastlanamamıştır.  İncelediğimiz kaynaklarda Arapçada 

esasen yerine kullanılan bağlantı ögesinin  fiʾl-vākʾi olduğu tespit edilmiştir.  Bunun 

yanı sıra çevirilerde geçen diğer gerçeklik söylem bağlaçları aşağıda yer almaktadır.  

5.3.1.Türkçeden Arapçaya çevirilerde “hakikaten, aslında, gerçekten”  

 

Türkçede yaygın olarak kullanılan gerçeklik söylem bağlaçları; hakikaten, aslında ve 

gerçektendir. Hakikaten; “gerçekten” anlamında kullanılır. Bu bağlaç cümle 

bağlayıcısıdır. Başında bulunduğu  cümleyi hem kendisinden önce gelen cümleye hem 

de kendisinden sonra gelen cümlelere bağlar. Aslında; Cümle bağlayıcısıdır. Basit 

yapılı bir bağlaçtır. Cümle içinde açıklama anlamı taşır. Gerçekten; doğrusu, gerçi ve 

aslında gibi anlamlarda kullanılır.  

5.3.1.1. Hakikaten  

 

1. O kadar büyük ve genişti ki, dolap gibiydi. Ama hareketli, canlı, hatta işveliydi de. 

"Aslanım, delikanlım, hakikaten dedikleri kadar yakışılıymışsın sen," dedi. "Evli 

misin, bekâr mısın, gizli sevgilin için İstanbul'un en başta gelen bohçacısı Ester'den ipek 

mendil alır mısın?" (Pamuk, 1998, s. 43). 

ّقالت:ّ ّمغناج. ّأنها ّوحتى ّلتهدأ، ّوحركتها ،ّ ّحيوية ّولكنها ّالخزانة، ّتشبة ّأنها ّحد ّالى ّوعريضة كانتّضخمة

إنكّوسيمّكماّقالواّعنك،ّهلّأنتّمتزوجّأمّأعزب؟ّهلّتشتريّمنديال ّحريرياّ ّ )n)leʾfi  فعال ًياسبعي،ّياشاب،ّ

  (Çev. Abdulli, 2000, s. 52).منّإستراّأمّالصرةّلحبيبتكّبالسر؟

2. Cennet'te mutluluk içinde resmeden bir nakkaş gibi, inançla ve mutlulukla, mutlu bir 

resim yapacağına inanarak işe başlar ve o mutlu resmi de hakikaten yapar. 

Ordularımızın Doppio kalesini kuşatması, Macar elçisinin Padişahımızın ayağını öpüşü, 

Peygamberimizin atıyla yedi kat göğe çıkışı (Pamuk, 1998, s. 298). 

 ّ ّ   ًيقةوفيًالحقوكماّيرسمّالنقاشّفيّالجنةّبسعادة،ّيؤمنّأنّالرسمّبإيمانّوسعادةّيجعلةّينتجّرسما

 (fiʾl-ḥaḳīḳa) مثلّحصارّجيوشناّلقلعةّ)دوبو(ّوتقبيلّسفيرّالمجرّقدمّسلطاي مفرحاّ  نناّوركوبّنبيناّعملّرسماّ 

 . (Çev. Abdulli, 2000, s. 379)ّلىّالسماواتّالسبعالبراقّوصعودةّإ

ّ
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3.ّ ّResme bakan, kitabı karıştıran diğerleri ise konusu yüzünden, at bir ata benzediği, 

Allah'ın atı, ya da hakikaten bir hayal atı olduğu için güzel bulurlar ki bu sahicilik 

duygusunu hünerle açıklarlar. Bizim için ise, resimde güzellik, mana çokluğu ve 

incelikle başlar (Pamuk, 1998, s. 306). 

ّأوّألنهّّ ّالجمالّموضوعه ّإما ّومقلبّصفحاتّالكتاب، ّإلىّالرسم ّلدىّالناظر ّعنّشعورّبالحقيقة تعبرّالمهارة

،ّوهذاّمايجعلهّجميال .ّإماّبالنسبةّإليناّفإنّالجمالّفيّالرسمّيبدأّمنّكثرةّ)ḳaḥ-bi(ّبحقحصانّهللاّأوّأنهّحصانّ

ّ .(Çev. Abdulli, 2000, s. 391)ّالمعانيّوالدقة

ّ

4. "Üstadım efendim," dedim bir hayranlık duygusuyla. "Nedime usûlünüz hakikaten 

umduğunuz gibi sonuç verdi. Her nakkaşın bir de gizli imzası varmış. " Her nakkaşın 

değil, her nakkaşhanenin" dedi gururla. "Hatta her nakkaşhanenin bile değil 

 (Pamuk, 1998, s. 379). 

ّوأستاذي، ّ ّبكلًّ"ياسيدي ّقال ّالسري". ّتوقيعه ّنقاش ّلكل ّأملنا. ّكما ّنتيجة ّإلى ّالنديمه ّأسلوب ّأوصلنا لقد

  (Çev. Abdulli, 2000, s. 489).بلّلكلّنقشّخانة،ّوحتىّليسّلكلّنقشّخانه"ّغرور:"ليسّلكلّنقاش،

ّ

5. Süpermarketler asabı bozuk ye kafası karışık kadınlar için tuzaklarla dolu tehlikeli 

yerlerdir. En azından Rose gibi kadınlar için. Ne zaman süpermarkete girse ihtiyacı -

olmayan bir sürü ıvır zıvırın sepetine dolduruyor Rose. Ama bu sefer âynıّ hatayı 

tekrarlamamaya kararlı. Bu kez hakikaten ihtiyacı olan şeylerden başkasını almayacak 

(Şafak, 2006, s. 44). 

إنّالسوبرّماركتّمكانّخطيرّمليءّباألفخاخّللقانطينّوالمنبهرين،ّأوّهكذاّقالتّروزّلنفسهاّوهيّتشقّطريقهاّ

ّليستّبحاجةّإليهّإلىّقسمّحفاضاتّاألطفال،ّبعدّأنّعزمت  ّ  )neḳḳaḥ(ًحقا ًّ  هذهّالمرةّعلىّعلىّألّتشتريّشيئا

(Çev. Alcebely, 2012, s. 46)ّ.ّ

6. Velhasıl gulyabaniler, insan ırkının birbirlerine yapabileceği çirkinliklerin çirkin 

şahitleridir. Bu yüzden de Banu Teyze, 1915'te Armanuş'un ailesi hakikaten iddia 

edildiği gibi uzun bir ölüm yürüyüşüne zorlanmışsa, Ağulu Bey'in bunu bileceğinden 

adı gibi emindi aslında (Şafak, 2006, s. 199). 
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علىّالبشاعةّالتيّكانّالبشرّيمارسونهاّعلىّبعضهمّالبعض.ّلذلكّقالتّالخالةّبانوّفيّ كانّالغليابانيّشهوداّ 

،ّكماّادعت،0705ّفيّمشيرةّالموتّفيّعامّ  )neḳḳaḥ(ّحقا ًنفسها،ّلوّكانتّعائلةّآرمانوشّقدّأُخرجتّبالقوةّ

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 230)كّّفالّبدّأنّالسيدّمرّيعرفّذل

7. "Karikatürcü eğlenceli bir tipe benziyor," yazdı Anti Kavurma. "Siyasetçileri 

penguen olarak çizdiği için hapse girebileceğini söyledin değil mi? Vay be. Mizah 

Türkiye'de ciddi iş!" "Hakikaten, herif sıkı bir tipe benziyor," diye ona katıldı Leydi 

Tavuskuşu/Siramark. "Biraz daha anlat." Ama görünüşe göre birileri hadiseyi bambaşka 

açıdan yorumlamıştı (Şafak, 2006, s. 222). 

اتيرّرجلّمسل،ّكتبّالمناهضّللخافورما.ّإذنّتقولينّإنهّربماّدخلّالسجنّألنهّرسمّرئيسّكيبدوّأنّرسامّالكاري

الوزراءّفيّهيئةّذئب؟ّإنّالدعاةّعملّجديّفيّتركيا!ّنعم،ّيبدوّأنّالرجلّلطيف،ّقالتّالسيدةّطاووس/ّسيراماكّ

للحاديبدوّأنهّكانّلشموافقة.ّحدثيناّأكثرّعنه.ّلكنّ  ّ  خصّآخرّتفسيرّمختلفّتماما

(Çev. Alcebely, 2012, s. 255) ّ

 ّ

8. Tufanlarda kullanılan yedek yelkenler açılmadı. Esas felaket dümenin kırılmasıyla 

yaşandı. Dünyanın sonu geldi, diye düşündü Cihan. Bilmiyordu ki hakikaten öyleydi, 

ama sadece fil ve kendisi için (Şafak, 2013, s. 82). 

ّيكنّيعرفّأنهاّ ّولم ّالنهاية، ّوظنّجهانّأنها ّوانكسرتّدف ةّالسفينةّوانجرفت. ّالعواصف، واستحالّرفعّأشرعة

 . )s. 1002015 ,Çev. Derviş ,-(101ّالنهاية،ّوإنّكانتّنهايتهّونهايةّالفيلّفقطّ  )n)leʾfiّفعال

 

9. “Birkaç kitap alsak bile dostumuz için teselli olur.” “Olur hakikaten ustam.” “Kabul 

etmek mecburiyetinde değilsin elbet” dedi Sinan sesini fısıltı seviyesine indirerek. 

“Parlak bir fikir olmayabilir.” “Bence mükemmel bir fikir.” (Şafak, 2013, s. 368). 

لوّتمكناّمنّالحصولّعلىّبعضّالكتب،ّلكانّذلكّعزاءّلصديقنا.ّصحيحّأيهاّالمعلم.ّقالّسنانّوهوّيخفضّصوتهّ

ّ.(Çev. Derviş, 2015, s. 457)الفكرةّشريرةّليصبحّهمسا :ّمؤك دّأنكّلستّمضطراّللموافقة،ّفقدّتكونّهذهّ

 

10. “Esas o bana abayı yakmıştı” dedi iftiharla, “istediği bendim, Hürrem değil. O şirret 

kadın aramıza girdi.” “Hakikaten inanıyor musun buna? Aklını oynatmışsın” dedi 

Cihan fısıltıyla. “Hayallerinde yaşıyorsun.” (Şafak, 2013, s. 450). 
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ّوليسّفيّخرم.ّكانتّتلكّالمرأةّالمشاكسةّعثرةّفيّطريقنا.ّقالّ ،ّويرغبّفي  قّإلي  قالتّباعتزاز:ّوكانّهوّيتحر 

؟ّلقدّفقدتّصوابكّوطارّعقلك.ّأنتّتعيشينّفيّأحالمك؟ّ)enḳḳaḥ (حقا ًجهانّبرقةّإلىّحدّالهمس:ّتعتقدينّذلكّ

 .(Çev. Derviş, 2015, s. 573)وفيّرغباتكّ

11. “Tehdit etti seni!” dedi Cihan. “Peki, ustamın vasiyetnamesine ne oldu? Halefi 

olarak Davud’u mu istiyordu hakikaten?” “Hayır” dedi kadın gayet sakin. “Akimdaki 

sendin.” (Şafak, 2013, s. 453). 

لقدّابت زك!ّتهدكّفكُّها.ّماذاّحصلّلوصي ةّمعلمي؟ّهلّأرادّأنّيكونّداؤودّخلفا ّله؟ّقالتّبصوتّهادئ:ّل،ّكانّ

ّ.(Çev. Derviş, 2015, s. 577)يفك رّفيكّأنتّّ

 

12. Fakat yine de... İstanbul'dan ayrıldığımdan beri Mikrimak’ı düşünmediğim tek bir 

günüm olmadı. Onu kala hatırlıyorum. İçim kala acıyor. İnsan kendisini sevmeyen 

birini seneler sonra bile özlediğini fark ettiğinde, onu hakikaten seven kişinin 

karşısında beter bir suçluluk duyuyor (Şafak, 2013, s. 468). 

ا.ّمازلتّأتألمّألماّلمّيمِضّيومّواحدّمنذّأنّغادرتّأسطنبولّمنّدونّأنّتمرّمهرماهّفيّخاطري.ّمازلتّأذكره

ّيسريّفيّأوصالي،ّمنّطرفّإلىّآخرّفالّأستطيعّالتأكدّمنّأنهاّكانتّهذهّاألطرافّموجودة.ّإنهاّالظلّ متنقال 

ّعندماّأشعرّبالكتئاب،ّويجردّروحيّمنّضيائهاّ  الذيّيتبعنيّإلىّكلّمكان،ّيخيمّعلي 

(Çev. Derviş, 2015, s. 600). 

ّ

13. "Bir zamanlar kuzuydum, şimdi kurt oldum demek mi yanlış?" "Hayır, o kadarı 

doğru. Hakikaten kurt olmuşsun, görüyorum. Ama şu yaptığına adalet diyorsun ya, işte 

orda yanlışın var." Hancı ardımdan bağırdı (Şafak, 2009, s. 53). 

ّذاتّيومّوأصبحتّذئبا ّاليوم؟".ّ"لّ،ّإنكّمحق.ّفاناّأرىّأنكّأصبحتّ "ّهلّأخطاتّفيّالقولّبأننيّكنتّحمال 

 .),s. Çev. Alcebely ,2012 (50،ّلكنكّأخطأتّعندماّقلتّإنكّتحققّالعدالة"ّ )enḳḳaḥ (حقا ًذئباّ 

 

14. Sanki temel bir şeyimizi kaybetmişiz de geri alamamaktan korkuyoruz. Neyin eksik 

olduğunu bilenimiz ise hakikaten çok az. Ella web sayfasını aşağıdan yukarıya, 

yukarıdan aşağıya defalarca taradı; her bir kartpostalın üstüne tıklayarak Aziz'in 

yorumlarını okudu" (Şafak, 2009, s. 66) . 
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ويجبّأنّنستعيده.ّلكنّمعظمناّلّيعثرّعلىّذلكّالشيءّأبدا .ّأماّالذينّبإمكانهمّالعثورّعليه،ّ كماّلوّكناّفقدناّشيئاّ 

ّونقرتّعلىّ ّإلىّاألعلىّوإلىّاألسفل، ّحركتّإيالّالصفحة ّالخروجّوالبحثّعنه. ّعلى ّقليلة ّقلة ّإل فالّيجرؤ

 . اقاتّالبريدية،ّواحدةّتلوّاألخرى،ّلتكبيرهاّ،ّوقرأتّجميعّالتعليقاتّالتيّكتبهاّعزيزّالبط

(Çev. Alcebely, 2012, s. 64)ّ 

15. Unutma ki kişi bir şeyi ancak sevdiği ölçüde bilebilir. Demek ki hakikaten 

kucaklamadan ötekini, Yaradan'dan ötürü yaratılanı sevmeden, ne lâyıkıyla bilebilir, ne 

lâyıkıyla sevebilirsin (Şafak, 2009, s. 144). 

تذكرّ،ّأنّالمرءّليعرفّإلّماهوّقادرّعلىّانّّيحب.ّفالّحكمةّمنّدونّحب.ّوماّلمّنتعلمّكيفّنحبّخلقّهللا،ّ

 .ّ (Çev. Alcebely, 2012, s. 160)ولنّنعرفّهللاّحقا ّّ(ḥaḳḳen)ّحقا ًفلنّنستطيعّأنّنحبّ

 

16. Pencereye gidip baktım. Hakikaten dediği gibiydi. Mevlâna’nın talebe, hayran ve 

müritleri uzun bir yürüyüş alayı olmuş, sokaktan geçiyordu. Kalabalığın ortasında, 

atının üstünde dimdik duruyordu Rumi (Şafak, 2009, s. 164). 

منّالمريدينّوالمعجبينّالمتحمسين:ّيتوسطهمّالروميّبقامتهّعتوجهتّ لىّالنافذةّونظرتّإلىّالخارج.ّرأيتّموكباّ 

أبيض،ّووجههّيشعّقوةّوثقة  ّ حصانا  . (Çev. Alcebely, 2012, s. 186)ّالمنتصبة،ّممتطياّ 

ّ

17. Çocuk gibi şikâyet edip sızlanacağına, onun için sevinmen gerek. Eğer bir insanı 

hakikaten seviyorsak onun mutlu olmasını isteriz" (Şafak, 2009, s. 207). 

ألبينا،ّإنّكنتّتحب هّ منّأنّتنزعجّوتتذمرّمثلّتلميذّمدرسة،ّيجبّأنّتكونّسعيداّ   ")enḳḳaḥ(ّحقا ًفبدلّ 

 (Çev. Alcebely, 2012, s. 241) .ّ

 

18. Aynı gün Şems'in yanına gittim. "Bu kadar çok insan tarafından yanlış anlaşılmak 

seni üzmüyor mu? Sana düşmanlık etmelerine hakikaten aldırmıyor musun?" diye 

sordum. Şems bana boş boş baktı, sanki ne dediğimi anlamamıştı (Şafak, 2009, s. 259). 

ّمغالبةّ ّمن ّأتمكن ّولم ّوليقدرونه، ّفهمه ّالجميع ّيسيء ّعندما ّبالنزعاج ّيشعر ّأل ّسألتّشمسا ّنفسة ّاليوم وفي

اّأتحدثّمخاوفي،ّوقلتّلهّإنهّاكتسبّأعداءّكثيرينّفيّاأليامّ األخيرة.ّبداّشمساّساهما ،ّوكأنّليستّلديهّفكرةّعم 

ّ.(Çev. Alcebely, 2012, s. 308)ّعنه

ّ
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19. Gözlerimi kırpıştırarak kapıya baktım, baktım. En sonunda şafak attı, bu karşımdaki 

adam hakikaten Rumi'ydi yahu!"Eksik olma" dedi Mevlâna zorlukla gülümseyerek     

(Şafak, 2009, s. 298). 

أخيرا ّأنّالروميّبلحمةّوشحمهّهوّالواقفّهناك.ّ"شكرا"ّقالّالروميّ،ّوقدّّ تأكدترمشتّعينايّعدةّمراتّو

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 348)ارتسمتّعلىّوجههّابتسامةّعريضةّ

 

20. Evlilik haberini ilk alan Kerra oldu. Bi koşu yanıma geldi. Buruk bir tebessümle 

yanıma oturup ahiret sualleri gibi ardı ardına sorular sordu: "Emin misin kızım, 

hakikaten Şemsle evlenmek istiyor musun? (Şafak, 2009: 362). 

ّبابتسامةّمكسورة،ّلكنّماّإنّأصبحناّ كانتّكيراّأولّمنّسمعّعنّالزواج،ّوبصمتّمفهمّبالذهولّاستقبلتّالنبأ

ّ ّهو ّهذا ّأن ّمن ّمتأك دة ّأنِت ّهل "ّ :ّ ّفقالت ،ّ ّأسئلة ّعلي  ّتطرح ّبدأت ّحتى ّالبيت، ّفي ًوحدنا  ً حقا 

(ḥaḳḳen)ّماتريدينه؟(Çev. Alcebely, 2012).ّ

 

5.3.1.2. Aslında  

 

1. Saldırganlaşmıştı. Askerin ağzmdan kıpkırmızı bir yol sızdı; gözbebeklerinde 

sonunun bir hayvan elinden olduğuna inanamayan bir nazarla can verdi. Deminden beri 

kendisinin Çota’ya değil, aslında Çota’nın ona kumanda etmekte olduğunu daha yeni 

anlayan Cihan dehşet içindeydi. O andan itibaren sadece bir seyirciydi Cihan (Şafak, 

2013, s. 121). 

عنّعدمّتصديقهّبأنّنهايتهّحلتّعلىّأيديّحيوان.ّراقبّّالدمّمنّفمّالرجلّولحتّفيّعينيهّنظراتّتنمّ فتدفقّ

ّاللحظةّأنهّلمّيكنّآمرّشوتا،ّ ّكانّآمرّنفسه.ّشعرّّ(bel)ّبلجهانّالمشهدّبفزع،ّولمّيدركّإلّفيّهذه ّشوتا إن 

 .(Çev. Derviş, 2015, s. 145)ليسّسوىّمشاهدّ جهانّبعدّذلكّبأنه

 

2. Bu sefer dendi ki, kabahat Yahudilerde değil, aslında Hıristiyanlardaydı. Hamama 

gitmiyorlardı bir kere; içleri dışlan pisti (Şafak, 2013, s. 135). 

        الن صارىّألن همّلّيلجأونّإلىّالحمامّوبهذاّفهمّقفذرونّإلىّأبعدّالحدودّّ(bel)ّ بللمّيكنّالسببّهوّاليهود،ّ

     (Çev. Derviş, 2015, s. 162).ّ
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3. Olev’i Topkapı Sarayı’ndan uzak metruk bir mezarlığa gömdüler. Cenazesine sadece 

bir avuç hayvan terbiyecisi katıldı. Erkek aslan, Cihan’m dileğine rağmen yangından 

kurtuldu. Aslında alevler hayvanat bahçesine hiç ulaşmadı; boş yere telaş etmişlerdi                                   

(Şafak, 2013, s. 340). 

اتضحّ (kemȃ)ّوكمادُفنّأوليفّفيّمقبرةّغيرّبعيدةّعنّالسراي،ّوبقيّاألسدّعلىّقيدّالحياةّخالفّرغبةّجهان.ّ

 ذالكّ،ّفإنّالن يرانّلمّتصلّإلىّمأوىّالحيواناتّ،ّوهكذاّذهبتّكلّجهودهمّسدىّّبعد

(Çev. Derviş, 2015, s. 415). 

 

4. Kadın dinlemedi. “O dişi şeytan olmasa Mihrimah benim kızım olabilirdi. Aslında 

öyleydi. Bizim çocuğumuzdu o. Sultan Süleyman’la benim.” (Şafak, 2013, s. 450). 

.ّوكنتّأعلمّدوماّذلك.ّابنتنا.ّابنتيّ)enḳḳaḥ (حقاًّلولّتلكّالمرأةّالشيطانةّلكانتّمهرماهّابنتي،ّلكنهاّكانتّابنتيّ

ّ.(Çev. Derviş, 2015, s. 573)وابنةّالسلطانّسليمانّ

 

5. "Başnakkaş Üstat Osman'ı görürsün," dedi Eniştem. Kör olmuş diyorlar, bunamış 

diyorlar: Bence hem kör hem bunaktır." Usta bir nakkaş olmamasına, aslında bu onun 

zanaatı hiç olmamasına rağmen Eniştemin Padişah'ın izni ve teşvikiyle bir kitap yaptırıp 

denetlemesi elbette yaşlı Üstat Başnakkaş Osman ile arasını açacaktı  

(Pamuk, 1998, s. 42). 

قالّزوجّخالتي:ّاذهبّإلىّكبيرّالنقاشيينّاألستاذّعثمانّ،ّيقالّإنهّفقدّبصرهّ،ّويقالّإنهّخرف:ّأناّأعتقدّأنهّعميّ

ّإنّإشرافّزوجّخالتيّعلىّإعدادّكتابّبإذنّالسلطان،ّوتشجيعهّعلىّالرغمّ منّكونهّليسّمعلما ّفيّ وخرف.

بينهّوبينّكبيرّالنقاشينّاألستاذّعثمانالنقش،ّ  ّ ّّ وحتىّإنهّليسّفنانا ،ّيحدثّشقاقا

(Çev. Abdulli, 2000, s. 50). 

 

6. Kocamın yakışıklılığı dillere destandı, kendim de aracılarla haber salıp bir fırsatını 

bulup hamam dönüşü karşıma çıkıverince gördüm, gözlerinden ateş çıkıyordu, hemen 

âşık oldum. Esmerdi, bembeyaz tenli, yeşil gözlü bir güzeldi; güçlü kolları vardı, ama 

aslında uyuyakalmış çocuk gibi hep masum ve sessizdi (Pamuk, 1998, s. 55). 
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ّفبرزّأماميّفيّ ّووجدتّفرصة ّعنّطريقّوسطاءّ، ّأرسلتّلهّخبرا  ّاأللسنّ. ّتتبادلها وسامةّزوجيّأسطورية

ّوعيناهّ ،ّ ّالسمرة ّالى ّمائل ّووجهه ّأبيض، ّجسمه ّفورا  ّعشقته ّشررا . ّتقدحن ّعيناة ّالحمام. ّمن ّعودتي طريق

ّ.,s.2000 (Çev. Abdulli , (65بريئا ،ّوهوّصامتّكطفلّّ)ūabdy( يبدوخضراوان،ّوذراعاهّقويتانّولكنهّ

7. İstanbul'da nakkaş Uzun Mehmet, Acem ülkesinde Muhammed,  Horasani diye 

bilinen nakkaşın hikâyesi çoğunlukla nakkaşlar arasında uzun ömür ve körlüğe misal 

olsun diye anlatılır, ama aslında nakış ve zaman konusunda bir meseldi  

(Pamuk, 1998, s. 87). 

حكايةّالنقاشّالمدعوّفيّاسطنبولّمحمدّالطويلّوالمدعوّفيّبالدّالعجمّمحمدّالخرسانيّتروىّبينّالنقاشينّمثال ّ

 مثالّفيّموضوعّالنقشّوالزمن )a)ḳīḳaḥ-lʾifّفيًالحقيقةعلىّالعمرّالمديدّوالعمى،ّولكنهاّ

(Çev. Abdulli, 2000, s. 105)ّ. 

ّ                            

8. Allah'ın inanılmaz bir yetenek bahşettiği genç üstadın sabırsızlandığını, beni çizmek 

istediğim anladım. Çünkü şeytani ihtiyar adam onda şu şeytani fikri uyandırmayı 

başarmıştı: Bütün ışıklarıyla tanıdığımız bir şeyi değil, tanımadığımız yarı karanlık bir 

şeyi çizebilmeyi isteriz aslında. "O ölümü hiç mi hiç tanımıyorum," dedi beni az sonra 

çizecek olan nakkaş (Pamuk, 1998, s. 149). 

ّتململّتوقا ّويريدّرسميّ،ّألنّالعجوزّالشيطانّنجحّ ّالشابّالذيّمنحهّهللاّموهبةّلّمحدودة فهمتّأنّاألستاذ

رسمّمانعرفّبهّعبرّ )elb(ّبلبإيقاظّّهذاّالفكرّالشيطانيّفيه:ّإنناّلنريدّرسمّشيءّنعرفهّحقيقةّبأضوائهّكلهاّ

 .(Çev. Abdulli, 2000, s. 185)شبهّظلمة.ّقالّالنقاشّالذيّسيرسمنيّبعدّبرهةّ:"ّأناّلّأعرفّالموتّأبدا "ّ

 

9. Mamafih, 2008 yılı mayıs ayında, bunca sene iş bulmasının önüne dikilmiş her ne 

engel varsa beklenmedik biçimde ortadan kalktı. Kırk yaşına basmasına birkaç hafta 

kala, Boston'daki bir yayınevinden cazip bir teklif aldı. işi bulan da kocasıydı aslında. 

Müşterilerinden biri vesile olmuştu. Belki de metreslerinden biri... (Şafak, 2009, s. 17). 

زالتّجميعّالعوائقّالتيّكانتّتحولّدونّعثورهاّعلىّعملّطوالّهذهّالسنوات.ّّ،2111ّوفيّأيارّ)أيار(ّمايوّ

فقبلّقرابهّأسبوعينّمنّعيدّميالدهاّاألربعين،ّوجدتّنفسهاّتعملّلصالحّوكالةّأدبيةّيقعّمقرهاّفيّبوسطن.ّفقدّ

 عثرّلهاّزوجهاّعلىّهذهّالوظيفةّبواسطةّأحدّزبائنهّأوّربماّعنّطريقّإحدىّعشيقاتهّ

(Çev. Alcebely, 2012, s. 13).ّ

ّ
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10. Yirmi birinci yüzyıl, on üçüncü yüzyıldan o kadar da farklı değil aslında. Her iki 

yüzyılın da kaydı şöyle düşülecek tarih kitaplarına: Eşi menendi görülmemiş dini 

ihtilaflar, kültürel çatışmalar, önyargılar ve yanlış anlamalar; her yere sirayet eden 

güvensizlik, belirsizlik, endişe ve şiddet; bir de öteki'nden duyulan şartlanmış 

tedirginlik  (Şafak, 2009, s. 31). 

نّفيّالتاريخّأنّهذينّالقرنينّكاناّ ليختلفّالقرنّالحاديّعشرّوالعشرونّكثيرا ّعنّالقرنّالثالثّعشر.ّوسيدو 

عصرّصراعاتّدينيةّإلىّحدّلمّيسبقّلهّمثيل،ّوعصرّسادّفيهّسوءّالتفاهمّالثقافيّ،ّوالشعورّالعامّبعدمّاألمانّ

ّأشدّمنّأيّوقتّمضىّوالخوفّمنّ ّاآلخر.ّوفيّأوقاتّكهذه،ّتكونّالحاجةّإلىّالحب 

(Çev. Alcebely, 2012, s. 27). 

 

11. Bu sözleri duyunca ince bir sızı hissettim kalbimde. "Allah'ı kötüleyen, kendini 

kötüler aslında" dedim. "Bilse de bilmese de böyledir bu." Hancının dudakları çarpık 

bir tebessümle kıvrıldı (Şafak, 2009, s. 50-51). 

عندماّسمعتّهذهّالكلمات،ّسقطّقلبيّفوقّجدارّصدري،ّوقلت:ّ"عندماّيذكرّالمرءّهللاّبسوء،ّفإنهّيسيءّالتكل مّ

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 47)عنّنفسه".ّارتسمتّعلىّفمّصاحبّالحانةّابتسامةّخبيثةّ

ّ

12. Dışarıdaki dünyaya karşı kendini savunacak içsel kudreti kalmamıştı âdeta. içten içe 

kuruyan bir bitki misaliydi hancı aslında. Yiten ruhsal kudretini ikame etmek için 

fiziksel kudretini ikiye katlamıştı. içindeki zayıflık dışına şiddet olarak yansıyordu. Bu 

sebepten, hep başkalarına meydan okuyordu (Şafak, 2009, s. 53). 

دفاعّعنّنفسهّمنّالعالمّوأصبحتّطاقتهّالروحيةّجوفاءّمقعرة،ّورق تّحولّالحافات،ّكماّلوّخلتّمنهّأيّقوةّلل

ّالروحية،ّ ّطاقته ّفقدان ّوللتعويضّعن ّذابلة. ّنبتة ّفي ّمما ّأكثر ّحياة ّالرجل ّفي ّيعد ّلم ّأعماقه، ّوفي الخارجي.

ّ.(Çev. Alcebely, 2012, s. 50)ضاعفّمنّطاقتهّالجسدية،ّالتيّأفرطّفيّاستخدامهاّ

ّ

13. Adım Ella. RBT Yayınevi'nde edebiyat editörünün asistanının asistanı olarak Aşk 

Şeriatı isimli romanınızı okuyorum. Aslında yeni başladım sayılır ama gayet keyifle 

ilerliyorum. Tabii bu sadece benim kişisel görüşüm. Yazdıklarımın editörlerin 

görüşlerini yansıtmadığını baştan belirtmeliyim (Şafak, 2009, s. 68). 
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بدأتّبقراءتهاّمنذّفترةّوجيزة،ّاسميّإيال.ّوأناّأقرأّّروايتكّ"الكفرّالحلوا"ّبعدّأنّكلفتنيّالوكالةّاألدبيةّبذالك.ّلقدّ

ّاألدبية ّالوكالة ّصاحب ّيعكسّرأي ّل ّوهو ّالشخصي، ّرأيي ّهذا ّحال، ّأي ّعلى ّفيها. ّكبيرة ّمتعة ّوجدت ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوقد

(Çev. Alcebely, 2012, s. 67-68). 

14. "İyi de daha bitmedi," dedi Zeliha, sakin, kararlı. "Madem pıhtıcıkla aranız bu kadar 

iyi, müjdemi isterim ey ahali! Kimseyi öldürmedim!" Zeliha ablasına döndü. 

"İstemediğimden değil aslında İstedim! Pıhtıcığı ebediyen aldırmak istedim ama bir 

şekilde olmadı. Ben kovdum ama o gitmedi..."(Şafak, 2006, s. 36). 

ّأخبارّجيدةّإذا.ّلمّأقتلهّ)أقتلها(ّأياّكان"،ّالتفتتّزليخةّنحوّأختهاّبهدوء:ّ"لّألننيّلمّأردّأ نّأفعلّ"حسنا ّ،ّلدي 

 كنتّأريدّذلك!ّفقدّحاولتّأنّأجهضّتلكّالقطيرةّإلّأنّهذاّلمّيحصل"ّ )elb(بلذلك.ّ

(Çev. Alcebely, 2012, s. 38). 

ّ

15. Şükret ki bu ailede erkekّyok. Yoksa seni sağ komazlardı bilesin. Aslında o kadar 

da doğru sayılmazdı bu tespit. Öldürme kısmı değil de, ailede erkek olmaması kısmı. 

Erkekler vardı ne de olsa. Bir yerlerde, bir zamanlar (Şafak, 2006, s.  38). 

يجبّأنّتكونيّممتنةّألنهّليوجدّرجالّفيّهذهّالعائلة.ّفلوّكانواّموجودينّلذبحوك.ّلمّيكنّذلكّصحيحا ّتماما .ّ

 ّّربماّليسّالجزءّالمتعلقّبالقتل،ّبلّالجزءّالمتعلقّبعدمّوجودّرجالّفيّالعائلة.ّفقدّكانّهناكّرجال.ّفيّمكانّما

 ّ(Çev. Alcebely, 2012, s. 40). 

ّ

16. Daha fazla takdir ve ilgi görme arzusuyla, bebek eşyalan koridorunda bir aşağı bir 

yukan gezinmeye başladı. Her seferinde aslında almaya hiç mi hiç niyetli olmadığı 

halde şimdi almamak için sebep göremediği yeni bir ürün  

buluyordu (Şafak, 2006, s. 48). 

ّفيّالحصولّعلىّمزيدّمنّالتقدير،ّراحتّتتمشىّذهابا ّوإيابا ّفيّممرّقسمّمنتجاتّاألطفال،ّ وبدافعّمنّرغبتها

لعدمّشرائهاّ  ّ              وهاّهيّذيّتجدّأشياءّلمّيكمّفيّنيتهاّأنّتشتريهاّفيّالمراتّالسابقة،ّأماّاآلن،ّفلمّترّسببا

           (Çev. Alcebely, 2012, s. 50). 

ّ

17. "Cactus Grill var ya hani, orada part-time çalışıyorum," dedi Rose açıklık getirmek 

gayretiyle, "Öğrenci Demeğinin ikinci katındaki büyük lokanta, hatırladın mı? Genelde 

yemek servisi yapılan tezgâhın arkasında oluyorum; omletler, quesadillalar... Yanm gün 
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çalışıyorum, fazla para getirmiyor ama ne yaparsın? İdareten. Aslında ilkokul 

öğretmeni olmak istiyordum." (Şafak, 2006, s. 51). 

"أنيّأعملّساعاتّقليلةّفيّمحلّشوايةّالصبار".ّبذلتّروزّجهدا ّلتساعدهّعلىّالتذكرّ"المطعمّالكبيرّفيّالطابقّ

لكنّماذاّعلىّالمرءّأنّ الثانيّمنّمبنىّاتحادّالطالب،ّأتذكر؟ّإنيّلّأعملّطوالّالوقتّ،طبعا ،ّفهمّليدفعونّكثيراّ 

 .ّ(Çev. Alcebely, 2012, s. 53-54)درسةّابتدائية"ّيفعل؟ّإنهّشيءّمؤقتّفقط.ّأريدّأنّأصبحّمعلمةّم

 

18. "Çak-mak-çı-yan... Çak-mak-çı...! Kulağa Türkçe gibi geliyor!" diye bağırdı 

neşeyle."Aslında Ermenice," diye uyardı Rose. Baklayı ağzından çıkartmıştı ama 

delikanlıdan çok kendi kendisiyle konuşur gibiydi. "Babası... yani eski kocam..." 

ağzındaki acı tattan kurtulmak ister gibi yutkundu" (Şafak, 2006, s. 59). 

ّتشاكّ-ماكّ-"تشاكّ ّّ-ماكّ-شيان... ّ ّحسنا، ّ"ّصاحّبسعادة. ّاسما ّتركيا ّيشبه ّإنه ّ!ّهسه، ّّّّّّّّّّّّّّّ ّفيًالحقيقةجي...

(filhakika)ّّاسمّأرمني"،ّقالتّروز،ّوفجأةّاعتراهاّشيءّمنّالقلق،"ّأقصدّأبوها،ّزوجهاّالسابق"،ّوابتلعتّإنه

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 62)ريقهاّبصعوبة،ّوكأنهاّتحاولّأنّتتخلصّمنّطعمّحامضّفيّفمهاّ

ّ 

19. Öyle ki insan toplulukları kendilerini gitgide daha az farklılaşmış bulacaktıt.  

Aslında çok kabataslak çizdiğim bu kuramın geçerliliği uzun süre tartışabilir. Niyetim 

buradan bir dayanak çıkarmak değil, bana  göre sadece bugün etrafımızda fark 

ettiklerimizin hoş ve entelektüel açından son derece uyarıcı bir sunumu söz konusu 

(Çev. Bora, 2000, s.79). 

ّالتيّ ّالنظرية ّهذه ّصحة ّنناقشّمطول  ّأن ّنستطيع ّتمايزا . ّفاقل ّأقل ّنفسها ّستجد ّالمجتمعاتّاإلنسانية ّأن لدرجة

ّومنشطاّ عرضتُّ ّجذابا  ّكونهّعرضا  ّفاألمرّبرأييّليعدوا ّبرهانا ، ّولّأهدافّألنّأجعلّمنها ّعلىّنحوّمبسط. ها

لماّنشهدهّاليومّحولناّ  ّ  .ّ(Çev. Muhsin, 1999, s. 83)ذهنيا

 

5.3.1.3. Gerçekten 

 

1. Bakın, ben de çıraklığımda derinlerdeki gerçekten, ötelerden gelen seslen korkar da 

dikkatimi vermez, alay ederdim böyle şeylerle. Sonum bu rezil kuyunun dibi oldu! Sizin 

de başınıza gelebilir bu; gözünüzü dört açın (Pamuk, 1998, s. 12). 
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كنتّأخافّمن متدرباّ  األعماق،ّومنّالصوتّالقادمّمنّالبعيد،ّولّأدققّفيها،ّ  حقيقةّأسمعوا،ّأناّعندماّكنتّتلميذاّ 

ّأعينكمّجيداّ ّلكمّ،ّلذالكّأفتحوا وأسخرّمنّأمورّكهذه.ّوصارتّنهايتيّفيّقعرّالجبّالسافل!ّيمكنّأنّيقعّهذا

(Çev. Abdulli, 2000, s. 11).ّ

 

2. Düşündüm: Gerçekten bu kadar kuş beyinli miydi, yoksa içten bir Allah 

korkusundan soğukkanlılığını kaybetmiş de saçmalıyor muydu? Kuyunun yanında 

durduk. Karanlıkta bir an gözlerini görür gibi oldum da anladım korktuğunu 

 (Pamuk, 1998, s. 29). 

فكرتّ:ّهلّكانّصغيرّالعقلّإلىّهذاّالحد؟ّأمّأنهّفقدّبرودهّأعصابهّلخوفهّالقلبيّمنّهللاّ،ّوهذاّماجعلهّيطلقّ

 هراء؟ّوقفناّبجانبّالجنب.ّشعرتّللحظةّأننيّأرىّعينيهّفيّالظالم،ّوفهمتّأنهّخايفّ

(Çev. Abdulli, 2000, s. 32)ّ.ّ

 

3. O zaman hissettim belki de gerçekten yakışıklı olduğumu. Masallardaki gibi her 

kepengin, her kafesin arkasından mahalleli bir kadın beni seyrediyordu ve ben yeniden 

aynı yangınla yanmak üzere olduğumu hissediyordum. Bu muydu istediğim? Onca 

yıllık hastalığa geri mi dönüyordum? Birden güneş açılıverdi de şaşırdım  

(Pamuk, 1998, s. 44). 

أنّوراءّكلّنافذةّوشبكّّبوسامتي.ّوكماّفيّالحكاياتّشعرتّ؟ّ )enḳḳaḥ(ّحقالعلنيّفيّتلكّاللحظةّفقطّشعرتّ

أمرهّتنظرّإلى.ّوأناّأحترقّبالحريقّنفسة.ّأهذاّماّأريده؟ّوهلّأعودّإلىّمرضيّالذيّمضىّكلّهذهّالسنين؟ّفجأةّ

 .ّ(Çev. Abdulli, 2000, s. 53)انقشعتّالغيومّعنّالشمس،ّفدهشتّ

ّ

4. Üstat Osman'ın körlük ve hafıza üzerine sorusunu, Kara'nın bana gerçekten cevabımı 

öğrenmekten çok, eşyalarıma, odama, resimlerime bakarken rahat edebilmek için 

sorduğunu elbette biliyordum. Yine de ama, anlattığım hikâyelerin içine işlediğini 

görmekten mutlu oldum (Pamuk, 1998, s. 96). 

ّسؤالّاألستاذّعثمانّعنّالعمىّوالذاكرةّلكيّينظرّبراحةّإلىّ ّ )tekid-’tbi( بالتأكيدأعرفّ أنّقرةّنقلّإلي 

ّ    لهّأثرتّفيةأغراضيّوغرفتيّورسوميّأكثرّمماّيريدّجوابي.ّولكننيّسعدتّلرؤيتيّأنّالحكاياتّالتيّحكيتهاّ

(Çev. Abdulli, 2000, s. 118).ّ
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5. "Söyle ona, istersek onu kadı zoruyla eve getiririz." "Gerçekten söyleyeyim mi?" Bir 

sessizlik oldu. "Söyleme," dedi. Odadaki lambanın ışığı yüzüne vurdu da, suçunu bilen 

bir çocuk gibi önüne baktığını gördüm (Pamuk, 1998, s. 100). 

؟"ّخيمّصمت،ّوقالّ":ّ )ced)-bi بجد"ّقوليّلهاّأنناّنستطيعّّجلبهاّإلىّالبيتّبقوةّالقاضي"ّ"ّأقولّلهاّهذاّ

 لتقوليّلها!"ّسقطّنورّمصباحّالغرفةّعلىّوجههّفرأيتهّطفلّمطرقّيعرفّأنهّمذنبّ

(Çev. Abdulli, 2000, s. 122)ّ.ّ

 

6. "Sen hiç merak etme canım Şekürem," dedim içim titreyerek, "Gerçekten çok 

akıllısın, çok güzelsin sen. Bir gün yakışıklı kocanla aynı yatakta yatacak, ona sarılacak, 

bütün dertlerini unutup mutlu olacaksın. Bunu gözlerinin içinde okuyorum "(Pamuk, 

1998, s. 102).  

.ّفيّيومّماّستنامينّفيّ )aten)ḳīḳaḥ حقيقةقلتّلهاّوقلبيّيرجفّ:ّ"ّلتقلقيّياشكورتي،ّأنتّ ذكيةّوجميلةّجداّ 

          ّ          فراشّواحدّمعّزوجكّالوسيمّوسيحتضنكّوتنسينّهمومكّكلهاّوتسعدين.ّأناّأقراّهذاّفيّعينيك"

         (Çev. Abdulli, 2000, s. 124). 

 

7. "Şeküre'nin kendisine umut verdiğini görür görmez Kara hemen pazarlığa başladı," 

dedi. "Bu hesapçılık gerçek bir âşığın işi değil." "Gerçekten, Şeküre'ye âşık o," dedim 

saflıkla. "Bu sözün de bana senin Kara'nın yanını tuttuğunu kanıtlıyor," dedi. (Pamuk, 

1998, s. 156). 

وقالّ:ّبدأّقرةّيساومّعندماّأعطتهّشكورةّأمال .ّهذهّليستّحساباتّعاشقّحقيقي".ّقلتّلهّببراءةّ:ّ"ّإنهّعاشقّ

ّ.ّ,s.2000 (Çev. Abdulli , (195لشكورة".ّقالّ"ّعبارتكّهذهّتثبتّأنكّفيّصفةّّ  )atenḳīḳaḥ(ّحقيقي

 

8. "Peki, akşam ezanından önce asılmış Yahudi'nin evinde seni göreceğim. Babamın 

kitabını bir an önce bitir." Hasan'a cevap vermedim, çünkü kadıya bugün gerçekten 

gitse de onun ve babasının, toplayacakları adamların hemen evimizi basacaklarına 

inanmıyorum. Öyle olsaydı mektup yazmaz (Pamuk, 1998, s. 162).  

ّ،ّقبلّأذان ّلمّأجبّعلىّّالمغربّ"ّحسن  ّكتابّأبيّبأسرعّوقتّممكن". ّانِه سأراكّفيّبيتّاليهوديّالمشنوقّ

ّذهبّ ّإذا ّوبعضّالرجالّالذيّّ )atenḳīḳaḥ(ًحقيقةحسنّألنه ّأبيه ّمع ّبيتنا ّسيداهم ّأنه ّواثقة إلىّالقاضيّفأنا

 .ّ(Çev. Abdulli, 2000, s. 204)سيجمعهم.ّولوّكانّسيفعلّلماّكتبّرسالةّ
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9. Mesela derler ki; Bir koca, bir çocuk, bir ev gerek sana... Bu rüyalar gerçekten 

uykularımızda gördüğümüz şeyler değildir hiç. Herkes güpegündüz gördüğü rüyayı 

gece, gördüm diye anlatır ki işe yarasın. Gece gördükleri gerçek rüyaları olduğu gibi 

ancak aptallar anlatır (Pamuk, 1998, s. 165). 

إنّهذهّاألحالمّليستّتلكًّ )a)ḳīḳaḥ-lʾfiًفيًالحقيقةمثالّيقولونّلكّ:ّإنكّبحاجةّإلىّزوجّ،ّأوّولدّ،ّأوّبيت...ّ

التيّنراهاّفيّأثناءّنومنا.ّكلّشخصّيحكيّعنّحلمّيراهّفيّوضوحّالنهارّعلىّأنهّحلمّنائمّليستفيدّمنّشيء.ّ

 .ّ(Çev. Abdulli, 2000, s. 208)المخبولونّفقطّيحكونّأحالمهمّالحقيقيةّالتيّيرونهاّوهمّنيامّ

 

10. "Kim öldürdü onu?" Gerçekten aptal mıydı, yoksa beni sıkıştırmak için mi böyle 

yapıyordu. "Bilsem öldüğünü de saklamazdım," dedim. "Bilmiyorum. Sen biliyor 

musun?" "Ben ne bileyim," dedi. "Şimdi biz ne yapacağız." "Hiçbir şey olmamış gibi 

yapacaksın," dedim (Pamuk, 1998, s. 211). 

أمّأنهاّتبديّهذاّلمحاصرتي؟ّقلُتّ"ّلنّأخفيّهذاّ‘ّلتسألّسؤل ّكهذاّّ )enḳḳaḥ(ًحقا ً"ّمنّقتلة؟"ّهلّهيّمخبولةّ

ّ"ّ ّقلت: ّاألنّ؟" ّسنفعلّنحوا ّماذا ّهذا؟ ّ"ّمنّأينّليّأنّمعرفة ّقالت: ّهلّتعرفينّأنت؟" ّلّأعرف. لوّعرفت.

لمّيكن"ّ  ّ  .(Pamuk, 2000)ستتصرفينّوكأنّشيئا

 

11. "Tabii ki doğru değil. Ablanla biraz atıştık, o kadar. Her ailede böyle tartışmalar 

olur. Sonra geçer" dedi Ella. Bu kez Avi lafa girdi; muzip ve kinayeli. "Gerçekten 

Scott'u arayıp ablamı terk etmesini söyledin mi anne?" Ella’nın gözleri kocaman oldu, 

göz ucuyla kocasına baktı (Şafak, 2009, s. 106). 

ّ"هلّفقالتّإيال ّتحبنيّوأحبها". ّلكنها ّتعرفين، ّفقدّتشاجرتّمعّأختك،ّكما ّغيرّصحيح. ّ"بالطبعّهذا  ّصحيح:

(ṣaḥȋḥ)ّّأنكّاتصلتّبسكوتّوطلبِتّمنهّأنّيتركّجانيت؟"،ّسألّآفيّوعلىّوجههّابتسامةّعريضة،ّإذّإنهّكان

 يجدّمتعةّفيّإثارةّهذاّالموضوعّعلىّمايبدوا.ّنظرتّإيالّإلىّزوجهاّبعينينّواسعتينّ

(Çev. Alcebely, 2012, s. 115).ّ

 

12. O zaman Jeannette alacağı cevaptan korkarcasma mütereddit, mahcup, kısık sesle 

sordu: "Anne, o gün telesekretere bıraktığın mesaj var ya, bana çok dokundu. Doğru 

muydu o dediklerin? Gerçekten mutsuz musun?" "Tabii ki mutsuz değilim, o günkü 

ruh hâlime ver sen o lafları" diye geçiştirdi Ella (Şafak, 2009, s. 108). 
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تهّقبلّقليل.ّأقصد،ّخفضتّجانيتّصوتهاّليصبحّدمدمةّسرية،ّكأنهاّتخشىّمماّستسألهّبعدّذلك،ّ"لقدّأقلقنيّماقل

ل"،ّأجابتّإيالّبسرعةّّهلّهذاّصحيح؟ّهلّأنتّحزينةّجدا ّ  .(Çev. Alcebely, 2012, s. 118)؟".ّ"طبعاّ 

 

13. Bir an hayatımın hep böyle geçip gideceğini düşündüm ve bu fikirle ürperdim. Peki 

hayatımın değişmesini gerçekten istiyor muyum? Birden anladım ki bu soruya "evet" 

desen bir türlü, "hayır" desen bir türlü. Her iki sonuç da ürkütüyor beni   

(Şafak, 2009, s.  150). 

ّبها؟ّثمّاعترانيّشعورّبالخوف.ّماذاّلوّأسفرتّكلمتاّنعمّولّعنّ ورحتّأتساءلّهلّالطريقةّالتيّأريدّأنّأستمر 

آخرّوهوّ:ّربما.ّأمنياتيّالحارةّ  ّ  .(Çev. Alcebely, 2012, s. 168)نتائجّسيئة؟ّلذلكّوجدتّجوابا

 

14. Bir an şarabın yüzeyinde yanar döner parıltılar seçer gibi oldu, ışıktan bir patikayı 

andırıyordu. Belki de gerçekten bir yol vardı buradan öteye uzanan. Tek istediği o yolu 

bulup kaçmaktı (Çev. Alcebely, 2009, s. 308). 

ذاتّألوانّقزحيةّمتأللئة،ّمثلّأثرّعلىّاألضواءّيوجهها.ّلعلهّكانّ  ّ وخيلّإليهاّلوهلةّأنهاّترىّعلىّسطحهّنقاطا

 . (Çev. Alcebely, 2012, s. 360) هناكّأثر.ّبداّكلّذلكّسرياليا ّ

 

15. Ella başım önüne eğdi. "Keşke seni daha önce tanısaydım" dedi. "Her şey daha 

farklı olabilirdi.'" "Her şey olması gereken zamanda olur" dedi Aziz."Buna gerçekten 

inanıyor musun?" Aziz gülen gözlerle baktı; alnına düşen saçları geri attı  

(Şafak, 2009, s. 368). 

ّأوّ ّمبكرة ّيدعىّفترة ّشيء ّ"ليسّفيّالحياة ّفقالّعزيز: ّتقول. ّسمعتّإيالّنفسها ّمبكرة"، ّفترة ّمنذ ّالتقينا "ليتنا

ّشيءّيحدثّفيّحينه".ّ"هلّتظنّذلكّ ؟".ّابتسمّعزيزّوأبعدّخصلةّمنّشعرهّعنّ )enḳḳaḥ(حقا ًمتأخرة،ّفكل 

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 435)عينيهّ

ّ

16. “Şimdi sen sorunca hatırladım, file kıymetli bir haşa bırakmış. Unutmayayım da 

göndereyim.” “Allah razı olsun” dedi Cihan. Demek gerçekten Sinan filden 

bahsetmişti. “Peki ya... ben?” “Sana da kitaplarım bıraktı.” (Şafak, 2013, s. 409). 
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ّبنفسيّمنّحصولّالفيلّ ّوسوفّأتأك د ّللفيل. ّجميلة ّتركّكسوة ّأتذك رّأن ه ّالسؤالّاآلن، ّهذا ّأنّطرحتّعلي  بعد

اّأنتّفقدّعليها.ّقالّجهانّمق طباّحاجبيه،ّوهوّيرنوّإلىّقدميهّكأنه ماّتزعجانه:ّإن يّمتشكرّجد اّ.ّوماذاّ...ّعن ي؟ّأم 

 .(Çev. Derviş, 2015, s. 513)تركّلكّمعلمكّكتَبهّ

 

17. Fakat, aynı yıllarda Üsküdar'ı gezen Eliya Çelebi'de sözü edilmediği için, gerçekten 

böyle tuhaf ve ilginç bir ev olup olmadığını kesinlikle bilemediğimizi söylemeliyiz. 

Gerçekten var idiyse bile, bu tuhaf ev Üsküdar'ı kasıp kavuran 1642'deki ünlü yangında 

yok olmuş olmalı (Pamuk, 2007, s. 10-11). 

إنّكانّلهذاّالبيتّوجودّأمّل،ّألنّ)أولياجلبي(ّالذيّمرّفيّ bi)tekid-tʼ(ّبالتأكيدولكنّعليناّالقولّبأنناّلنعرفّ

ّ ّالبيتّموجودا  ّكانّهذا ّوإذا ّيذكره. ّفيّتلكّالسنواتّلم ّزالّفيّالحريقّ iʾkȃv -lʾ(fi(ّفيًالواقعالمنطقة فإنه

 (Çev. Abdulli, 2007, s. 12). 0142ّالشهيرّالذيّأتىّعلىّأسكندرّعامّ

 

18. Tarım bakanını tanıyorum, okulda benden bir sınıf küçüktü, kanun taslakları 

hazırlıyorum, bu sefer gerçekten bir işe yarayacağına yemin ederim anne, peki peki, 

kutun senin olsun, istemiyorum, ama bari içkime karışma (Pamuk, 2007, s. 144). 

أعرفّوزيرّالزراعة،ّكانّمعيّفيّالمدرسةّفيّصفّأدنى.ّأحض رّمسوداتّمشاريعّقوانين.ّأقسمّبأنّهذهّالمرةّ

ياّأمي.ّحسُن،ّحسُن،ّليكنّالصندوقّلك.ّلّأريده،ّولكنّلتتدخليّبمشروبيّ  سيكونّمفيداّ 

(Pamuk, 2007, s. 200). 

 

19. Eşşoglueşşekler ve gaza daha çok bastım ama, Ceylan hâlâ susuyordu ve o zaman 

artık ölümün gerçekten çok yakın olduğunu düşünmüştüm ki, aman Allahım, yolun 

ortasında plajda gezinir gibi sallanarak yürüyenleri gördüm (Pamuk, 2007, s. 201). 

ضغطُتّعلىّالوقودّأكثر.ّمازالتّجيالنّصامتةّ،ّوشعرتّحينئذّبأنّالموتّقريبّجدا .ّالرحمةّياّإلهي!ّرأيتّ

 .(Çev. Abdulli, 2007, s. 269)يمشونّعلىّشاطئّالسباحةّّبعضّالماشينّعلىّالطريقّمتأرجحينّ،ّوكأنهم

 

20. Seni denemek için yaptım, dermiş Mustafa, bakalım disiplinin sonsuz itaat demek 

olduğunu gerçekten öğrenmiş misin diye! Sevdiğin o kıza kötü davranmana gerek yok 

Hasan! (Pamuk, 2007, s. 211). 
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سيقولّلي:ّأناّفعلُتّهذاّاألمرّألجربك،ّوأرىّماّأذاّكنتّقدّتعلمتّبأنّالنضباطّهوّطاعةّلّمتناهية!ّلضرورةّ

ّ.(Çev. Abdulli, 2007, s. 281)ألنّتعاملّالفتاةّالتيّتحبهاّبشكلّشيءّ

 

Tablo 5.11. Türkçeden Arapçaya Çevirilerde “Hakikaten, Aslında, Gerçekten” Yerine 

Kullanılan Bağlantı Ögeleri 

Bağlaç Arapça Ø Top. 

Hakikaten ḥaḳḳen fiʾlen fiʾl-ḥaḳīḳa bi-ḥaḳ  10 20 

6 2 1 1  

Aslında fiʾl-ḥaḳīḳa bel yabdū kemȃ ḥaḳḳen 01 19 

2 4 1 1 1 

Gerçekten ḥaḳīḳaten ḥaḳḳen fiʾl-ḥaḳīḳa bi-ced biʾt-

teʾkid 

fiʾl-

vākʾi 

ṣaḥīḥ 9 20 

3 3 1 1 1 1 1 

 Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2016. 

Hakikaten 5, 6, 10, 15, 17, 20. örneklerde ‘ḥaḳḳen’; 1, 8. örneklerde ‘fiʾlen’; 3. 

örnekte ‘bi-ḥaḳ’; 2. örnekte ‘fiʾl-ḥaḳīḳa’ bağlantı ögeleriyle Arapçaya aktarılmıştır. 4, 7, 

9, 11, 12, 13, 14, 16, 18. örneklerde  herhangi bir karşılık kullanmamıştır. 

Aslında 7, 19. örneklerde ‘fiʾl-ḥaḳīḳa’; 1, 2, 8, 14. örneklerde ‘bel’; 4. örnekte 

‘ḥaḳḳen’; 6. örnekte ‘yabdū’; 3. örnekte ‘kemȃ’ bağlantı ögeleriyle Arapçaya 

aktarılmıştır. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19. örneklerde herhangi bir karşılık 

kullanmamıştır 

Gerçekten 6, 9, 1. örneklerde ‘ḥaḳīḳaten’; 3, 10, 15. örneklerde ‘ḥaḳḳen’; 4. 17. 

örneklerde ‘biʾt-teʾkid’; 5. örnekte ‘bi-ced’;ّ11. örnekte ‘ṣaḥīḥ’; 17. örnekte ‘fi’l-vākʾi’; 

9. örnekte  ‘fiʾl-ḥaḳīḳa’  bağlantı ögeleriyle Arapçaya aktarmıştır. 1, 2, 12, 13, 14, 16, 

18, 19, 20. örneklerde herhangi bir karşılık kullanılmamıştır. Hakikaten, aslında ve 

gerçekten söylem  bağlaçlarının en sık görülen işlevleri pekiştirme ve onaylamadır.  

5.3.2. Arapçadan Türkçeye çevirilerde “ḥaḳīḳaten, fiʾl-vākʾi, fiʾl-ḥaḳīḳa”  

Arapçadaki “ḥaḳīḳaten, ḥaḳḳen, fiʾl-vākʾi ve fiʾl-ḥaḳīḳa” bağlaçlarının Türkçedeki  

“hakikaten, aslında ve gerçekten” bağlaçlarına denk geldigi görülmektedir. 
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Çalıştığımız örneklerde, Arapçadaki ḥaḳīḳaten/ ḥaḳīḳat/ ḥaḳḳen bağlaçlarının Türkçeye 

gerçekten, bir örnekte sahiden; fiʾl-vākʾi bağlacının aslında; filhakika bağlacının 

aslında, bir örnekte gerçekten, bir örnekte  gerçekte, bir örnekte hatta bağlantı 

ögeleriyle çevrildiği tespit edilmiştir. 

5.3.2.1. Ḥaḳīḳaten  

وتحبّ )enḳḳaḥ(ّحقا.ّفتساءلّأحمدّنصرّفىّشىءّمنّالضيف:ّهلّلهاّجولتّمماثلة؟ّأظنّذلك،ّهىّودود0ّ

ّ (Mahfuz, 1966, s. 47).ّالناس

Ahmet Nasrı, biraz rahatsız olmuşçasına sordu: “Bizimki gibi dünyalara yaptığı başka 

ziyaretler var mı?” “Sanırım var. Gerçekten çok cana yakın biridir, insan canlısıdır”              

(Çev. Rahmi ER, 2015, s. 45). 

 

ّعاهدتكّعلىّاإليمانّبالجدية؟ّأنتّظريف2ّ ّأتسلمينّلىّنفسكّإذا ّهوّيقربّوجههّمنّ )enḳḳaḥ( حقا. !ّوها

ّ(Mahfuz, 1966, s. 103).ّوجهها.ّسيتكررّالمنظرّالقديم

“Ciddi olacağıma dair sana söz versem, kendini bana teslim eder misin?” “Gerçekten 

çok hoşsun!” İşte Recep’in yüzü Semâra’nın yüzüne yaklaşıyor  

(Çev. Rahmi ER, 2015, s. 88). 

 

3. ّّ ّشيئا . ّأفهم ّولم ّببالهة ّنظرتّإليها ّتتعلم.. ّقررتّأن ّقالتّليّإنهاّ )enḳḳaḥ(ّحقازهرة ّتتعلم، قررتّأن

 .(Mahfuz, 2009, s. 51)ّستغيبّساعةّكلّيومّلتتلقىّدرسا

“Zühre okula başlıyor!” Anlamıyorum. “Gerçekten. Kararını verdi. Öğle sonraları için 

bir saat izin istedi. Dersler için” (Çev. Ertüzün, 2010, s. 41). 

 

4ّ ّلذيذة ّأفكار ّمجهول!. ّزوجة ّشكوى ّعلى ّرد ّالصوت، ّمكبرات ،ّ ّالسيدات ّموضه ّعن ّمالحظات  ّحقا.

(ḥaḳḳen)ّّولكنّأينّروءفّعلوان؟.ّبيتّالطلبةّوتلكّاأليامّالعجيبةّالماضية.(Mahfuz, 1973, s. 27) 

Kadın modası hakkında değerlendirmeler, hoparlörler, isimsiz bir kadının şikayetlerine 

yanıt! Gerçekten de hoş fikirler, ama Rauf Alvân nerede? Öğrenci yurdu ve o eski 

ilginç günler?  (Çev. Rahim, 1996, s. 48). 
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ّّّّّ ّحقا.ّومنّخاللّالنافذةّبدتّسماءّالمغيبّكدرةّيدورّبهاّسربّمنّالحمامّمنّآنّآلن.ّوجفولكّياسناءّمؤلم5ّ

(ḥaḳḳen) ّكمنظرّالقبر.ّولّأدريّإنّكناّسنلتقىّمرةّأخرى.(Mahfuz, 1973, s. 78) 

Gün batımında gökyüzü pencereden, zaman zaman bir güvercin sürüsünün çevresinde 

döndüğü bir mücevher gibi görünüyordu. Ey Sena! Senin içine düştüğün korku, mezar 

manzarası gibi gerçekten üzüntü verici. Bir daha karşılaşır mıyız, nerde, ne zaman, 

bilmiyorum (Çev. Rahim, 1996, s. 96). 

 

؟ّفقالّبجد:ّولذلكّانقلبّرءوفّ)enḳḳaḥ (حقافضحكتّكاشفةّعنّأسنانّمغطاةّبالبقدونسّوقالت:ّأقلتّذلكّ.1ّ

  (Mahfuz, 1973, s. 103).علوانّخائنا

Bu söz üzerine Nur, maydanoz kaplı dişlerini göstererek güldü ve öfkeyle: Gerçekten 

bunu söyledim mi? Said öfkeyle: Rauf Alvan da bu yüzden hain oldu 

 (Çev. Rahim, 1996, s. 119). 

 

 . s.(Yazıcı, 1998 , (39ّشيقة )aten)ḳīḳaḥّحقيقتا ً.ّقالتّإنّالقصةّالتيّقرأتهاّكانت9ّ

Okuduğum hikayenin gerçekten mükemmel olduğunu söyledi (Yazıcı, 1998, s. 39). 

 

 . s.(Yazıcı, 1998 , (83هذهّالضرائبّكبيرةّجدا ّ )atenḳīḳaḥ(ّحقيقتا.1ّ

Bu  vergiler gerçekten ağır (Yazıcı, 1998, s. 83). 

 

ّأنتّمجنون7ّ "ّ ّأضحكّأيضا : ّوأنا ،ّ ّاستعدتّسيطرتيّعلىّنفسي ّوقد ّوقلتّلمحجوبّ، ".ّ)enḳḳaḥ(ّحقا ً.

 .(Salih, 1999, s. 128)وتركتهّوذهبتّ

Kendime geldim ve "Sen sahiden delirmişsin " dedim Mahcub’a gülerek. Oradan 

ayrıldım ve düşünmeye başladım (Çev. Cihangir, 2011, s. 89). 

 

.ّوجديّبصوتهّالنحيلّوضحكتهّالخبيثةّحينّيكونّعلىّسجيته،ّأينّوضعهّفيّهذاّالبساطّاألحمدي؟ّهلّهو10ّ

 كماّأزعمّأناّوكماّيبدواّهو؟ّهلّهوّفوقّهذهّالفوضى؟ّلّأدريّّ)atenḳīḳaḥ(ّّّحقيقة

(Salih, 1999, s. 133). 



 

110 
 

O ince sesi ve iyi zamanlarında attığı o hınzır kahkahalarıyla bu resim nerdesin 

duruyor? Gerçekten de benim bildiğim gibi mi? Göründüğü gibi mi? O tüm bu 

kargaşanın üzerinde mi? Bilmiyorum (Çev. Cihangir, 2011, s. 93). 

01ّ ّأكثرها ّضاع ّبأسف: ّيقول ّآخرّوهو ّإثر ّكتابا ّفتناول ّإلىّالمجموعة ّسعيد ّقام ّوضحكّّ)enḳḳaḥ(ّحقا. ..

 (Mahfuz, 1973, s. 17). المخبرّمتسائال ..ّمنّأينّلكّهذاّالعلمّ

Said, kitaplara doğru gidip birer birer eline alarak üzüntülü bir halde: "Gerçekten de 

çoğu kaybolmuş" dedi. Sivil polis gülerek sordu: "Bu ilim de nereden geldi sana?"                                         

(Çev. Rahim, 1996, s. 39). 

 

12ّ ّلذيذة ّأفكار ّمجهولة!. ّشكوىّزوجة ّعلى ّرد ّالصوتّ، ّمكبرات ،ّ ّالسيدات ّموضة ّمالحظاتّعن ّّ ّحقا.

(ḥaḳḳen)ّلكنّأينّرءوفّعلوانّو.(Mahfuz, 1973, s. 27) 

Kadın modası hakkında şikayetlerine yanıt! Gerçekten de hoş fikirler, ama Rauf Alvân 

nerede?  (Çev. Rahim, 1996, s.  44).  

 

فلمّيبقّمنّالشخصّالقديمّإلّظلّوصزرةّّ  )enḳḳaḥ(ًحقا.ّولعلةّتورطّفيّالترحيبّبهّمضطرا.ّولعلهّتغي13ّ

.(Mahfuz, 1973, s. 32) 

Belki de onu mecbur kaldığı için buyur etmişti. Belki gerçekten değişmiş, eski kişiden 

geriye, şeklinin gölgesi dışında bir şey kalmamıştı (Çev. Rahim, 1996, s. 54). 

؟ّوبقادرّماايخونّّ)enḳḳaḥ(ّحقاا.ّوستبقىّأنتّفىّهذاّالسجنّحتىّينساكّالبوليسّ،ّولكنّهلّينسااكّالباوليس14ّ

 (Mahfuz, 1973: 77).وفّؤالموتّاألحياءّفستذكرّبالقبورّالخيانةّثمّتذكرّبالخيانةّنبويةّوعليشّور

Sense, polis seni unutana dek bu hapishanede kalacaksın. Ama polis seni gerçekten de 

unutur mu dersin? Ölüm canlılara ihanet ettiği ölçüde, kabirler de bu hainleri 

hatırlatacak ve Nebeviyye, Aliş ve Rauf ihanetleriyle hatırlanacak  

(Çev. Rahim, 1996, s. 95). 
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5.3.2.2.  Fiʾl-vākʾi 

 

Elde ettiğimiz verilerde Arapçada esasen yerine  fiʾl-vākʾ kullanılmaktadır.  Arapça fiʾl-

vākʾ yerine ise Türkçede “aslında” bağlantı ögesinin kullanıldığı tespit edilmiştir.  

ةّ )iʾvȃk -fiʾl(ّفيًالواقع.0ّ  .s.(Akçay, 2005 , (383ماّأحببتكّعندماّرأيتكّألولّمر 

Aslında ben seni ilk gördüğümde hiç sevmemiştim (Akçay, 2005, s. 383). 

 

 .(Akçay, 2005, s. 383)أريدّأنّأبدأّكلّشيءّمنّجديدّ(fiʾl- vȃkʾi) ّفيًالواقع.2ّ

Aslında herşeye yeniden başlamak isterim (Akçay, 2005, s. 383). 

 

وكأنناّمعهّفيّكلّلحظةّ )iʾkvȃ -fiʾl(ّفيًالواقع.3ّ  .s.(Akçay, 2005 , (383لقدّاشتقناّإليهّإلىّحدّ 

Aslında onu (hiç unutmadık) o kadar özledik ki, sanki her an onunlayız 

 (Akçay, 2005, s. 383). 

 

5.3.2.3. Fiʾl-ḥaḳīḳa 

Arapça “filhakika” yerine Türkçede “aslında, gerçekten, gerçekte ve hatta” bağlantı 

ögelerinin kullanıldığı tespit edilmiştir.  

 

.ّولّأستبعدّأنّأسمعّذاتّليلةّنفسّالصوتّوهوّيأمرنىّبعملّخارجّيذهلّلهّمنّليؤمنّبالمعجزات.ّوقدّقال1ّ

ّعنّبعضهمّ )aḳīḳaḥ-lʾif(ّفيًالحقيقةالعلمّفيّالنجومّكلمتهّولكنّماهىّ ّفتباعدوا ّالوحدة ّآثروا إلّأفرادّعالم

 (Mahfuz, 1966, s. 38).آلفّالسنينّالضوئيةّ

Aynı sesin, bana mucizelere inanmayanları bile şaşkına çevirecek olağanüstü bir şey 

yapmayı emredeceği gece çok uzakta değil. Bilim, yıldızlarla ilgili söyleyeceğini 

söyledi; ama yıldızlar, aslında bir dünyanın, birliği tercih ettikleri için birbirlerinden 

binlerce ışık yılı uzaklaşmış bireylerinden başka bir şey değildir  

(Çev. Rahmi ER, 2015, s. 39). 
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ّتخافّالعمال2 ّولم ّسألته: ّيعرفّعميالّفوقّالثمانيين!ّضحكتّطويالّثم ّاقتنعتّبأنّالتاريخّلم ّثم ّفكرت، ء؟ّ.

 غيرّأنىّأروحّعنّنفسىّأحياناّبالكالم.ّثمّواصلّحديثةّبغصبية )aḳīḳaḥ-lʾfi (فىًالحقيقةًلشيءّ

ّ(Mahfuz, 2009: 26). 

Bu beni çok eğlendirdi. Hükümet ajanlarından korkmak için sebebi mi vardı? “Pek 

sayılmaz. Ama bazen sırf konuşarak da olsa teselliye ihtiyacım oluyor. Taşrada da 

yapamıyorum.” Artan bir öfkeyle sözünü sürdürdü (Çev. Ertüzün, 2010, s. 23). 

ّ

للمجاملةّ،ّأوّلمّتكنّ )aḳīḳaḥ-lʾfi(ّفىًالحقيقة.ّواعتبرنيّصديقةّ،ّصديقةّبكلّمعنىّالكلمة.ّولكنهاّلمّتأت3ّ

لألعترافّ  (Mahfuz, 2009, s. 113-114). المجاملةّإلّوسيلةّفحسبّ،ّلقدّجاءتّأصالّ 

Ben de senin arkadaşınım, her anlamda gerçek bir arkadaş. Onu getiren nezaket değil, 

kendini sözle ifade etmenin cümbüşünde tatmin bulma fırsatıydı. Bana hayat hikayesini 

anlattı    (Çev. Ertüzün, 2010, s. 91). 

 

خطيبته،ّإنهاّامرأةّساقطة!ّالخيانةّهىّ )aḳīḳaḥ-lʾfi(ّفىًالحقيقة.ّنظرتّإلىّبإشفاقّثمّتشجعتّقائلة:ّلمّتكن4ّ

 (Mahfuz, 2009, s. 131).ّالخيانةّعلىّأىّحال!

Bir süre bana baktıktan sonra cesaretini topladı. “Gerçekten sözlüsü değilmiş. Düşük 

bir kadınmış.” “Bu onun dönek olmadığı anlamına gelmez” 

 (Çev. Ertüzün, 2010, s. 105). 

 

.ّودعاهّالجرسونّإلىّالتليفونّفمضىّمسرعاّملهوفا.ّغابّبعضّالوقتّثمّرجعّإلىّمجلسهّواجماّمتهجما.ّرجع5ّ

 متهدما.ّماذاّحدث؟.ّلمّيجلس،ّدفعّحسابهّثمّغادرّالمكان )aḳīḳaḥ-lʾfi(ّفيًالحقيقة

ّ( Mahfuz, 2009, s. 156). 

Garson onu telefona çağırdı. Az sonra kaşlarını çatmış, hatta tamamen yıkılmış bir 

halde geri döndü. Oturmadan hesabını ödeyip çıktı (Çev. Ertüzün, 2010, s. 123). 

 

  ،ّوستعلمينّكلّشيءّفىّحينه )aḳīḳaḥ-lʾfi(ّفىًالحقيقةفسألتهّفىّقلق:ّماذاّفعلتّبهاّأمس؟ّلشىءّالبتةّ.1ّ

(Mahfuz, 1973, s. 74). 
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Nur endişeyle ona sordu: Dün onunla ne yaptın? Aslında bakacak olursan hiç bir şey. 

Zamanı gelince her şeyi öğreneceksin  (Çev. Rahim, 1996, s. 91). 

 

فأنتّ )aḳīḳaḥ-lʾfi(ّفىًالحقيقة.ّحلمتّأنكّبعيدّوأننىّأنتظركّكالمجنونة..ّفقالّفىّكآبة:ّهذاّفىّالحلم،ّأما9ّ

 (Mahfuz, 1973, s. 77).ّالتىّستذهبينّبعيداّوأناّالذىّسأنتظر

Düşümde senin ayrılıp gittiğini, benim de deliler gibi seni beklediğimi gördüm. Üzgün 

bir şekilde dedi ki: Bu düşte böyle. Oysa gerçekte ayrılıp gidecek olan sen, bekleyecek 

olansa benim (Çev. Rahim, 1996, s. 95-96). 

 

أجزاءّالواحدّّ(fiʾl-ḥaḳīḳa) فيًالحقيقةًوكلّماّفيّالوجودّمنّظواهرّونباتّوجمادّوحيوانّوإنسانّهيّ.1ّ

  (Mehmut, 1999, s. 63).الصحيح

Varlık âlemindeki insan, hayvan, bitkiler, cansız varlıklar ve olguların hepsi aslında 

(gerçekte)  tek doğrunun parçalarıdır. 

 

ّشفرة7ّ ّمجرد ّإلى ّالنابضة ّوألوانه ّمباهجه ّبكل ّالعالم ّاختزال ّيمكن ّكيف ّوتتساءل ّاآلن ّتضحك ّوأنت .

فيًرياضية.ّومعّذلكّأنتّتسمعّكلّيومّإلىّالموسيقىّوتطربّوّتهتزّوتنتشيّ,ّمعّأنّهذهّالموسيقىّليستّ

ّ)aḳīḳaḥ-lʾfi(ّالحقيقة ّوشدةّإّ ّوانخفاضا ّالذبذباتّيتفاوتّارتفاعا ّمن ّتتابع ّمجرد ّمنّاألرقام.. لّسباقا

ّوضعفّوهيّبحسابّالموجاتّالصوتيةّالتيّتطرقّطبلةّاألذنّمجردّاهتزازاتّتتفاوتّفيّالمقدارّ

(Mehmut, 1999, s. 67). 

Şimdi sen, tüm güzellikleri ve parlak renkleriyle dünyanın sadece matematiksel bir 

şifreye nasıl sığdırılabileceğini kendi kendine sorup gülüyorsun. Bununla beraber sen 

her gün, müzik dinleyip, şarkı söylüyorsun ve dans edip eğleniyorsun. Halbuki 

dinlediğin bu müzik aslında bir dizi rakamdan, sadece birbirini izleyen yükselip alçalan 

frekanslardan başka bir şey değildir. 

 

صورةّهيّّصورّعديدةّبقدرّماّتتفاوتّوسائلّالحس. )aḳīḳaḥ-lʾfi(ًوفيًالحقيقة.ّفالعالمّإذنّلهّصورتان01ّ

حليليةّوالطبيعيةّوالتشريحّوهيّأرقامّومقاديرّوكيفياتّوعالقاتّترشدناّالتيّنراهّبهاّوصورةّّتقومّبهاّالكمياّالت

 .(Mehmut, 1999, s. 68)ّإليهاّأدواتناّومقايسنا
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Öyleyse dünyanın iki görüntüsü var, aslında duyu araçlarının değişmesine bağlı birçok 

görüntü var. Bir, dünyayı kendisiyle algıladığımız görüntü, bir de kimya analizlerinin 

ortaya koyduğu görüntü. 

 

إنّأجهزةّالجسدّحينماّتعملّتشبهّاألرجّواز..ّفتبدوّللناظرّمنّبعيدّكأعضاءّحيةّ..ّتتكلمّباختيارهاّوّحريتهاّ.00ّ

قطعّخشبيةّميتةّتحركهاّخيوطّخفيةّمنّوراءّخباء.ّفيّداخلناّأرجوازّ.ّفيّ )aḳīḳaḥ-lʾfi(ّفيًالحقيقة..ّوّهيّ

 .(Mehmut, 1999, s. 79)مّفناّفتتحركّوتمشيّوتتكلداخلناّزامرّينفخّفيّبوقّأجسادناّ..ّوّيلهوّبخيوطّأطرا

Vücut organları, çalışırken gölge oyununa benzer. Uzaktan gören biri için bir canlının 

organları gibidir, özgürce ve kendi seçimiyle konuşur. Aslında bir perdenin arkasından 

gizli iplerle hareket ettirilen cansız tahta parçalarıdır. İçimizde vücudumuzun borazanını 

öttüren bir zurnacı vardır ve parmak uçlarımızın ipleriyle oynar. Dolayısıyla 

bedenlerimiz hareket eder, yürür ve konuşur. 

 

02ّ ّأخرىّ"تفضلّ. ّأوّفيّحالة ّأتسمحينّليّبالجلوس؟ّكانّيجبّأنّأقولّ"ل". ّثمّسألني: ّأمامي.. وقفّبرهة

ّالمكان..ّ)aḳīḳaḥ-lʾfi(ًًةفيًالحقيقيجلس.ّقالّوهوّماّزالّواقفا:ّ"ولكننيّأجبتّ..طبا.ّلكنهّلمّ ..ّأناّأكرهّهذا

فيّمقهىّآخرّ..ّأيزعجكّهذا؟ّ  .(Mosteghanemi, 2013, s. 37)وأفضلّأنّنذهبّلتناولّشيءّمعاّ 

Aniden karşımda durup bana “oturabilir miyim ” diye sordu. “Hayır” demem gerekirdi. 

Ama “tabii ki” diye cevap verdim. Oturma ama. Ayaktayken şöyle dedi: Aslında ben 

burayı sevmiyorum ve birlikte başka bir kafede bir şeyler yemek için buradan gitmemizi 

tercih ederim. Bu seni rahatsız eder mi? 

 

 .ّرحتّإليهّعندّالمغيب،ّفوجدتهّوحدهّ،ّأمامهّآنيةّشاي.ّعرضّعليّالشايّفأبيت،ّفقدّكنت03

ّ.s.(Salih, 1999 , (24أتعجلّسماعّالقصة.ّلبدّأنهّقررّأنّيقولّالحقيقةّّ)aḳīḳaḥ-lʾif( ًفيًالحقيقةّ

Gün batmadan yanına gittim, önünde bir bardak çayla, yalnız oturuyordum. "Çay içer 

misin?" diye sordu ama hikayeyi duymak için sabırsızlandığımdan, istemedim. 

Gerçekleri anlatmaya karar vermiş olmalıydı (Çev. Cihangir, 2011, s. 25). 

ّمصطفىّسعيدّهو04ّ ّأنتّلستّسكرانّبلّمجنونا ّأيضا . ّفقالّمحجوب: نبيّهللاّّ)aḳīḳaḥ-lʾfi(ّفيًالحقيقة.

 .(Salih, 1999, s. 132)الخضر.ّيظهرّفجأةّويغيبّفجأةّ
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"Sadece sen sarhoş değil, aynı zamanda da delisin" dedi Mahcub. Mustafa Said aslında 

Hızır Aleyhisselam’dı, bu yüzden birden ortaya çıkıp birden yok oluyordu                                                   

(Çev. Cihangir, 2011, s. 92). 

 

Tablo 5.8. Arapçadan Türkçeye Çevirilerde “Ḥaḳīḳaten, Fiʾl-vākʾi ve Fiʾl-ḥaḳīḳa” 

Yerine Kullanılan Bağlantı Ögeleri 

Bağlaç Türkçe Ø Toplam 

Ḥaḳīḳaten -  

ة ّحقيق  

Ḥaḳḳen -  

 حقا ّ

 

gerçekten 

 

sahiden 

  

 

 

14  

13 

 

1 

Fiʾl-vākʾi 

عفيّالواقّ  

aslında  3 

3 

Fiʾl-ḥaḳīḳa -      

فيّالحقيقةّ  

aslında gerçekten gerçekte hatta  

3 

14 

8 1 1 1 

 Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2011. 

Ḥaḳīḳaten (ة ً)حقيقت  ve ḥaḳḳen (ّ حقا)  bağlantı ögelerinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

12, 13, 14. örneklerin Türkçe çevirisinde  ‘gerçekten’ kullanılmıştır; 9. örnekte 

‘sahiden’ bağlantı ögeleriyle Türkçeye aktarılmıştır. 

 Fiʾl- vȃkʾi ( فيًالواقعّ ) Türkçeye 1, 2, 3. örneklerde ‘aslında’ bağlantı ögesiyle 

aktarılmıştır. 

fiʾl-ḥaḳīḳa فيّالحقيقة) ) 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14. örneklerde ‘aslında’;  4. örnekte 

‘gerçekten’; 7. örnekte ‘gerçekte’ 5. örnekte ‘hatta’ bağlantı ögeleriyle Türkçeye 

aktarılmıştır. 2, 3, 13. örneklerde herhangi bir karşılık kullanmamıştır. Arapçadan 

Türkçeye yapılan çevirilerde ḥaḳīḳaten, fiʾl- vȃkʾi ve fiʾl-ḥaḳīḳa bağlaçlarının en 

yaygın görülen işlevleri onaylama ve pekiştirmedir.  

 

5.4. Kiplik Söylem Bağlaçları 

Kiplik bağlaçları; asla, galiba, mutlaka, maalesef, madem, zaten gibi önermelere 

zorunluluk veya olasılık anlamı katan, belirteç olan bağlaçlardır. 
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5.4.1. Asla ( صالأ )   

 Asla, cümle başı bağlacıdır.  Hiçbir zaman, hiçbir biçimde ve kesinlikle gibi 

anlamlarda kullanılır. Cümleleri birbirlerine bağlar (Yavuz, 2010, s. 74). 

  

5.4.1.1. Türkçeden Arapçaya  çevirilerde “asla/ hiç” 

1. Başımıza gelenlerin, hikâye edilip bir kitapta yazılsa bile, en usta nakkaşlârca bile 

asla resimleneleyeceğini de söyleyeyim size. Tıpkı Kuran-ı Kerim gibi, -yanlış 

anlaşılmasın, hâşa!- bu kitabın sarsıcı gücü asla resimlenemez oluşundan da gelir. Bunu 

anlayabildiğinizden kuşkuluyum (Pamuk, 1998, s. 12). 

يستطيعّامهرّالرسامينّرسمهاّ،ّإنّ )len iʼf (ّفلنسأقولّلكمّإنناّلوّحولناّماجرىّإلىّحكايةّ،ّوكتبتّفيّكتابّ،ّ

تأتيّمنّعدمّأمكانيةّرسمه،ّأناّأشكّّ–حاشاّهلل،ّلتفهمواّاألمرّخطأّّ–قوةّهذاّالكتابّالمزلزلةّمثلّالقرانّالكريمّ

 (Çev. Abdulli, 2000, s. 11)بفهمكمّلهذاّ

 

2. "Kim sokuyor bunları senin kafana benim canım kızım?" dedi. "Aklını başından alan 

kim?" "Bir kere boşandıktan sonra, aklımı başından alabilecek birisi varsa eğer, onu 

tabii ki siz bana söyleyeceksiniz ve ben kiminle evlenmem konusunda sizin 

kararınızdan asla çıkacak değilim." Benim kurnaz babam, kızının da kendisi kadar 

kurnaz olduğunu görüp gözlerini kırpıştırmaya başladı (Pamuk, 1998, s. 105). 

 

قال:ّ"ّمنّيدخلّهذهّاألمورّفيّعقلكّياروحي؟ّمنّيطيرّعقلكّمنّراسك؟".ّ"ّإذاّكانّهنالكّمنّسيطيرّليّعقليّ

بعدّطالقس،ّولنّأخرجّ  ّ علىّقراركمّحولّاختيارّالذيّّ )ebedenʾ(ّآبدا ًمنّرأسيّ،ّأنتمّمنّسيقولّليّعنهّطبعا

يرفّبعينهّ فبداّ  ّ.ّ(Çev. Abdulli, 2000, s. 130)أتزوجه".ّوالديّالماكرّرأىّأنّأبنتهّلتقُلّعنهّمكراّ 

3. Böylece, Venediklinin ve Müslümanın ölümüne, Azrail'e, Allah'ın diğer meleklerine, 

onların kâfirin resimleriyle asla karıştırılmayacağına geldi laf. Beni az sonra çizecek 

olan ve şu anda, canım kahvehanemizde güzel gözleriyle bana bakan genç üstadın canı, 

bu iri laflardan sıkılmış, eli sabırsızlanıyor, beni çizmek istiyordu, ama benim nasıl bir 

şey olduğumu bilmiyordu (Pamuk, 1998, s. 148). 
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ّالبندقيينّوالمسلمينّبموتهم ّإمكانّتشابه ّالحديثّإلىّعدم ّوصل ّهللاّاألخرينّّ،وهكذا ولخلطّعزرائيلّومالئكة

ّتضايقّاأل ّالكفار. ّالجميلتينّفيّمقهاناّبرسوم ّذالكّبقليلّوينظرّإليّاألنّبعينيه ّالشابّالذيّسيرسمنيّبعد ستاذ

 العزيزّهذاّالعباراتّالفضفاضهّتلكّ،ّوكانّيدهّتتململّبرغبةّرسميّولكنهّليعرفّكيفّيمكنّأنّأكونّ

(Çev. Abdulli, 2000, s. 185).ّ

 

4. Yolculuklarım sırasında, onu aklımdan nasıl hiç çıkaramadığım geceler boyu 

hayalinin hayaletler gibi nasıl da hana geri geldiğini anlatmaya başladım. Başka birine 

asla anlatamayacağımı sandığım en gizli, en derin acılardı bunlar; bütünüyle 

doğruydular, ama o anda hayretle farkettiğim gibi, samimi değillerdi hiç 

 (Pamuk, 1998, s. 176). 

ّّمثلّاألشباح.ّ فبدأتّأحكيّلهاّكيفّأنهاّلمّتخرجّلحظةّمنّعقليّفيّأثناءّسفريّ،ّوكيفّأنّخيالهاّكانّيعودّإلي 

وهذهّأعمقّاآللمّوأكثرهاّسرية،ّوتلكّالتيّليمكنّأنّأحكيهاّألحدّغيرها،ّوهيّصحيحةّكلهاّ،ّولكننيّفيّتلكّ

أننيّ  ّ ّ اللحظةّأدركتّمندهشا  .(Çev. Abdulli, 2000, s. 223-224)لمّأكنّصادقا

ّّ

5. Gözlerimin içine baktı. "Sence biz bunu yapıyor muyduk?" "Asla," diyerek 

gülümsedim. "Ama merhum Zarif Efendi son resmin tamamını görünce öyle 

zannetmeye başlamış (Pamuk, 1998, s. 185). 

ولكنّالمرحومّظريفّأفنديّّ )nyeiyeʾnih (،نهائيا ًنظرّإلىّعيني:ّ"هلّترىّأنناّنعملّهذا؟"ّابتسمتّ،ّوقلت:ّ"

 .ّ(Çev. Abdulli, 2000, s. 234-235)عندماّرأىّالرسمّاألخيرّبدأّيعتقدّبهذاّ

ّ

6. Sen de biliyorsun ki, bir mucize olmazsa, bu çerçeveyi kim yaptı, tezhip kimin, şu 

adamı ve atı kim resmetti diye asla sormayacak ve kitabı hazineye kilitleyecek. Ama 

bütün hüner sahipleri gibi, yine de bir gün o mucize olacak diye nakşederiz hep." Biraz 

sustuk. Sanki sabrediyorduk (Pamuk, 1998, s. 196). 

يسألّعنّالذيّعملّهذلّاإلطار،ّوصاحبّهذاّالتذهيب،ّوعنّالذيّ )len iʼf (ّفلنأنتّتعلم!ّإذاّلمّتحدثّمعجزةّ

رسمّالرجلّوالحصانّالفالني،ّوسيقفلّعلىّالكتابّفيّالخزانة.ّولكنناّمثلّأصحابّالمهاراتّكلهمّننقشّعلىّآملّ

 .(Çev. Abdulli, 2000, s. 249)أنّيكونّنقشناّفيّيومّماّمعجزة".ّسكتناّقليالّكأنناّنصبرّ
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7. Ama kalpsiz naip hiç oralı olmadı da Şeküre'nin velisi kimdir diye sordu. Bir an 

kararsızlık geçirdikten sonra atıldım ve Padişahımıza çavuşluk ve elçilik yapmış olan 

muhterem babası sağdır dedim. "O mahkemeye gelmeden asla boşamam!" dedi naip. 

Bir telaşla, bu sefer, Enişte Efendimin hasta yatağında can çekiştiğini, Allah'tan son 

dileğinin kızının boşandığını görmek olduğunu, benim ona vekalet ettiğimi anlattım 

(Pamuk, 1998, s. 227). 

الذيّعملّلادىّسالطانناّّ–ولكنّالنائبّالذيّلّقلبّلهّيتجاهلّكلّشيءّفيسأل:ّمنّهوّوليّشكور؟ّوالدهاّالمحترمّ

وسفيراّ  دونّأنّيأتيّإلاىّالمحكماة"ّوبنفعاالّشارحُتّلاهّ ّ )ebedenʾ(ّأبدا ًحي.ّقالّالنائبّ:ّ"ّلّأطلقهاّّ–جاويشاّ 

 أنّاألفنديّزوجّالخالةّطريحّالفراشّينازعّالروح،ّوأنّمنيتهّاألخيرةّمنّهللاّأنّيرىّابنتهّمطلقةّ،ّوأننيّوكيلهّ

(Çev. Abdulli, 2000, s. 290-291). 

ّ

8. "Kasım Paşalı Kasım'ın bu!" dedi bir keresinde, Padişahımızın dedesi Sultan 

Süleyman'ın kıpkızıl savaş çadırının dibindeki mor otları işaret ederek. "Bir üstat asla 

değildi, ama kırk yıl resimlerin boş yerlerine, beş yapraklı, tek çiçekli şu otlardan yaptı 

ve iki sene önce ölüp gitti. Bu küçücük otu herkesten iyi çizdiği için ben hep ona 

çizdirdim" (Pamuk, 1998, s. 311).  

ّالحربّ ّفيّعمقّخيمة ّإلىّاألعشابّالبنفسجية ّوأشار ّباشا" ّمنّحيّقاسم ّقاسم ّهذا "ّ وفيّإحدىّالمراتّقال:

ولكنهّعلىّمدىّأربعينّسنةّ )ebedenʾ(،ّأبدا ًالحمراءّللسلطانّسليمانّجدّسلطانناّوقالّأستاذيّ:ّ"ّلمّيكنّأستاذاّ 

ألماكنّالفارغةّمنّالرسم،ّوألنهّيرسمّهذهّاألعشابّرسمّهذهّاألعشابّذاتّالورقاتّالخمسّوالزهرةّالوحيدةّفيّا

 .ّ(Çev. Abdulli, 2000, s. 398)أفضلّمنّالجميعّكنتّأجعلهّيرسمهاّدائما "ّ

 

9. Başkalarına benim kavgacılığım, geçimsizliğim ve dik... başlılığımdan söz ederken 

aslında büyük üstadın kafasında bu olduğunu uzun zamandır anlıyordum. Benim 

Zeytin'den ve Kelebek'ten çok daha fazla Frenk usûllerine yatkın olduğumu, "eski 

üstatlar asla böyle nakşetmezdi," deyip Padişahımızın yeni isteklerine sırt 

çevirmeyeceğini de haklı olarak düşünüyordu (Pamuk, 1998, s. 424). 

ّمشاكستيّوعدمّ ّتحدثّعن ّعندما ّالحقيقة ّفي ّالكبير ّفيّرأسّاألستاذ ّمايدور ّهذا ّأن ّزمنّطويل ّأدركّمنذ أنا

لألصولّاألفرنجيةّمنّزيتونّوفراشة،ّوأننيّلنّأردّ أننيّأكثرّقرباّ   ّ انسجاميّمعّاألخرين،ّوعنادي.ّويعتقدّمحقا

 ةّالقدماءّينقشونّهكذا"ّطلباتّالسلطانّبقولي:"ّلمّيكنّاألساتذّ)naḳlaṭmu(ّ ّمطلقا ً

(Çev. Abdulli, 2000, s. 547)ّ.ّ
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10. Allah'ın kimine yalnızca hüner ve yetenek verirken, kimine de yalnızca sabır ve 

tevekkül vermesinin de bir hikmeti ve adaleti olduğunu kabul edip asla kıskançlık 

etmeyen vasat üstatlar neredeydiler? Kimi kambur ve sürekli gülümser, kimi hülyalı ve 

sarhoş, kimi ele kimseyle, evlendiremediği kızını bizlere kakalamaya' meraklı bu amca 

üstatları hatırladıkça çıraklık ve ilk ustalık yıllarının nakkaşhanesinin unutulmuş 

ayrıntılarını gözlerimizin önünde canlandırmaya çalıştık (Pamuk, 1998, s. 149). 

وقيلواّأنّهللّحكمتهّوعدالتهّفيّمنحّالبعضّموهبةّّ )naḳlaṭmu(ّمطلقا ًأينّالمعلمونّالمتوسطونّالذينّليغارونّ

ّالمبتسمّ ّومنهم ّالذينّاحدودبتّضهورهم ّأولئكّالمسنين ّ ّاستذكرنا ّكلما ّوصبرا ؟ ّتوكال  ّوالبعضّاآلخر ومهارة،

ّنحييّ ّكنا ّمنها. ّلتزويجنا ّالذيّلمّيستطيعّتزويجّأبنتهّفيحاولّالتحايلّعلينا ّالسارحّالسكرانّومنهم دائما،ّومنهم

 .(Çev. Abdulli, 2000, s. 565)امّأعينناّتفاصيلّالنقشّخانةّالمنسيةّأم

 

11. Her şeye bir akıl yetiştirmeye çalışacak kadar akılsız oğlum Orhan, zamanı 

durduracak Heratlı üstatların beni ben gibi asla çizemeyeceklerini hatırlatıp, oğlunu 

kucaklayan güzel anne resimlerini durmadan çizen Frenk üstatlarının ise zamanı hiç 

durduramayacaklarını anlatıp, benim mutluluk resmimin zaten hiçbir zaman 

yapılamayacağını bana yıllarca söylemiştir (Pamuk, 1998, s. 469). 

ابنيّارهانّالغبيّإلىّحدّأنهّيجدّنصائحّلكلّشيءّبقيّسنواتّيذكرنيّأنّاألساتذةّالهراتيينّالذينّيوقفونّالزمنّ

ّأنا،ّويشرحّليّأنّاألفرنجّيرسمونّاألمّالجميلةّالمحتضنةّابنهاّ  )naḳlaṭmu(ًمطلقا ًلّيستطيعونّ رسميّكما

 كثيرا ،ّولكنهمّليستطيعوتّإيقافّالزمن،ّوأنّرسمّالسعادةّالذيّأريدهّلنّيرسمّفيّأيّوقتّ

(Çev. Abdulli, 2000, s. 604)ّ. 

 

12. Her şeyin düzgün olup olmadığına son bir bakış fırlatan Mariam, odanın dibine, bir 

yastığın üzerine oturmaya gitti. Kocası yalnızsa, onunla bazen birlikte yemek yediği 

olurdu; davetlileri varsa, asla sofraya oturmazdı. Ancak davetlilerin bir eksiği olup 

olmadığına bakmak için fazla uzaklaşmazdı (Çev. Talu-Çelikkan, 1997, s. 18). 

ألقتّ"مريم"ّنظرةّأخيرةّللتأكدّمنّأنّكلّشيءّكانّفيّمكانه،ّثمّذهبتّللجلوسّفوقّحشيةّفيّطرفّالحجرةّ

حينّيكونّعندهّ  )ṭaḳ(ًق طً األخير.ّفعندماّيكونّزوجهاّوحدهّتتعشىّمعهّفيّبعضّاألحيان؛ّولّتفعلّذلكّ

منهاّعلىّالتأكدّفيّكلّلحظةّمنّأنهّلّينقصّالضيوفّشيءّ  ضيوف.ّإلّأنهاّلتبتعدّقطّحرصاّ 

(Çev. Dimişkiye, 1998, s. 17). 
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13. Ama bu akşam gözleri hiçbir şey demedi. Utakim, laubalice çıkıştı: Erkeklerin 

yabancılar önünde asla sevecen olmadıklarını bilmez misin sen? Az sonra, konuk 

uyumaya gidince, efendimiz yanına gelecektir. Haydi, bırak da örgülerini çözeyim                                                          

(Çev. Talu-Çelikkan, 1997, s.19). 

ّ  شيئاّهذاّالمساء.ّووبختهاّ"أوتاكيم"ّبمزح:ّألّتعلمينّأنهّماّّبيدّأنّعينيهّلمّتقولّلي عطوفا منّرجلّيكونّرقيقاّ 

 بحضورّشخصّغريب؟ّلنّيلبثّالزائرّأنّيذهبّللنومّفيقبلّسيدناّللقائك.ّهيا،ّدعينيّأحلّضفائرك

ّ(Çev. Dimişkiye, 1998, s. 19). 

ّ

14. Beyaz-Giysililer'in son derece katı yemek kuralları vardı; et ve içki yasağına 

uymaktan, sık sık oruç tutmaktan hoşnut olmasalar da, dışarıdan gelen yiyeceklere asla 

el süremezlerdi. Kendi fırınlarından çıkmış mayasız ekmek yerlerdi ve kaçak ekmek 

yiyen günahkâr sayılırdı (Çev. Talu-Çelikkan, 1997, s. 30). 

ّوالمشروباتّ ّاللحم ّبتحريم ّيكتفوا ّلم ّوإذا ّكانّ"أصحابّالمالبسّالبيضاء"ّيتقدمونّبأنظمةّغذائيةّصارمة؛ فلقد

ماّّ )ṭaḳ( ق طً المخمرةّعلىّأنفسهمّ،ّوبالنصرافّإلىّإلىّالصومّفيّكثيرّمنّاألوقاتّ،ّفإتهمّلمّيكونواّيطعمونّ

يأتيّمنّالخارج.ّفلمّيكونواّياكلونّإلّالخبزّالخاليّمنّالخمرّوالخارجّمنّفرنهم،ّومنّهشمّالخبزّالروميّكانّ

ّ.(Çev. Dimişkiye, 1998, s. 30)فيّنظرهمّكافراّ 

 

15. Polisin, bu tür işlere asla izin vermeyeceğini bilmen gerekirdi (Yazıcı, 1998: 181). 

 )anḳlāṭi (إطالقاكانّيجبّعليكّانّتعرفّبانّالبوليسّلنّيسمحّبهذاّالنوعّمنّالُمورّ

(Yazıcı, 1998: 181). 

 

16. Asya’nın bu sıralamadaki son keşfi en beteriydi: Ne kadar uğraşırsa uğraşın asla 

güzel bir kadın olamayacaktı (Şafak, 2006, s. 73).  

ّ                     األطالقّىتصبحّامرأةّجميلةّعلّ)len iʼf(ّفلنعندماّأكتشفتّسارةّذالكّأيقنتّأنهاّمهماّفعاتّ

(Şafak, 2012, s. 78). 

 

17. İkinci Madde: İnsanların ezici çoğunluğu asla düşünmez, düşünenler de asla ezici 

çoğunluk olmaz. Ayrımı gör! Tarafını seç! (Şafak, 2006, s. 133). 
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،ّوالذينّيفكرونّلّيصبحونّاألغلبيةّ(muṭlaḳan)ّمطلقا ًالمادةّالثانية:ّإنّاألغلبيةّالساحقةّمنّالناسّليفكرونّ

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 147).ّفاختاريّفيّأيّفئةّتريدينّأنّتكونيّ(abeden)ّأبدا ًالساحقةّ

 

18. Asya'nın ona çekmediğini açıkça görebiliyordu.Güzel değildi, muhtemelen de asla 

olmayacaktı. Vücudunda ya da yüzünde bir acayiplik olduğundan değil  

(Şafak, 2006, s.  135). 

ّلنّ ّالشكلّالخارجيّ،ّفكانتّالخالةّزليخةّترىّبوضوحّآنّآسياّكانتّلتكادّتشبهها.ّفهيّلنّتكونّ،ّوربما أما

 .ّلّلوجودّعيبّفيّجسمها،ّأوّفيّوجهها،ّأوّفيّأيشيءّآخرnaḳlaṭ(muّ(ّمطلقا ًتصبحّامرأةّجميلةّ

(Çev. Alcebely, 2012, s. 151).  

 

19. Allah gökte fersah fersah ötelerde bir tahtta oturmuyor ki. Her an her yerde ve 

hepimizin içinde. O yüzden asla terk etmez bizleri. Kendi Kendisini nasıl terk edebilir 

ki?"  (Şafak, 2009, s. 51). 

ّمنا.ّلذلكّفهوّلّيتخل ىّعنا،ّفكيفّلهّأنّيتخل ىّعنّ فاهللّلّيقبعّبعيدا ّفيّالسمواتّالعالية،ّبلّيقبعّفيّداخلّكل 

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 47)نفسة؟ّ

ّ

eskisi gibi olmadı. Uzun zaman hâli o  aslaBabam o korkunç geceden sonra bir daha 20. 

kadar perişandı ki sandım kederden aklını oynattı (Şafak, 2009, s. 402). 

 فمنذّتلكّالليلةّالمشؤومة،ّلمّيعدّأبيّكماّكان.ّوبدأّالجميعّيقولونّإنّالحزنّقدّتملكّعقلهّ

(Çev. Alcebely, 2012, s. 486). 

 

Tablo  5.13.   Türkçeden Arapçaya Çevirilerde “Asla/ Hiç” Yerine Kullanılan Bağlantı 

Ögeleri 

Bağlaç  Türkçe Ø Toplam 

 

Asla 

 

mutlaḳan ʾēbeden ḳaṭ iṭlāḳan nihēʾiyyen fiʾlen 
5 20 

5 3 2 1 1 3 

 Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2016. 
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Asla 9, 10, 11, 17, 18. örneklerde ‘mutlaḳan’;  2, 7, 8. örneklerde ʾēbeden’;  12, 

14. örneklerde ‘ḳaṭ’;  15. örnekte ‘iṭlāḳan’;  5. örnekte ‘nihēʾiyyen’;  1, 6, 16. örneklerde 

‘fiʾlen’ bağlantı ögeleriyle Arapçaya aktarılmıştır. 3, 4, 13, 19, 20. örneklerde  herhangi 

bir karşılık kullanılmamıştır. 

 Asla, eylemleri nitelerek yüksek kesin derecesi göstermek amacıyla 

kullanılmaktadır. Arapçada bu işlev “mutlaḳan, ʾēbeden, ḳaṭ, iṭlāḳan, nihēʾiyyen ve 

fiʼlen” bağlantı ögeleriyele karşılanmaktadır. Ancak ‘hiç’, Arapçada “ʾebeden, iṭlāḳan, 

leyse, lȃ şey” bağlantı ögeleriyle karşılanabilmektir ve Türkçeden farklı olarak 

birbirlerinin yerine kullanılanamamaktadır.  

5.4.1.2. Arapçadan Türkçeye çevirilerde “ʾaṣlen/ hiç”  

Arapçadaki “aṣlen, ēʾ beden, len, ḳaṭ ve iṭlāḳa’nın Türkçeye “asla, hiç” bağlantı 

ögeleriyle aktarıldığı görülmektedir.  

Türkçede "asla" ve "hiç", birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Türkçeden 

Arapçaya ve Arapçadan Türkçeye çevirileri incelediğinde bu iki ögenin hangi 

durumlarda birbirlerinin yerine kullanılabileceği ortaya çıkmaktadır. ‘Hiç’ Türkçede 

hem adları hem de eylemleri nitelemek için kullanılabilirken ‘asla’ yalnızca eylemleri 

nitelemek için kullanılabilmektedir. 

ً

 ،ّمنّأولّنظرةّفهمته،ّشريرّلّأخالقّله!)ebedenʾ(ّأبداّ.ّوقالتّالمدام:ّلمّيرتحّلهّقلبى0

(Mahfuz, 2009, s. 65).ّ

Mariana, “Onu zaten hiç sevmemiştim,” dedi. “Başından beri nasıl biri olduğunu 

görebiliyordum. İlkeleri olmayan bir genç”  (Çev. Ertüzün, 2010, s. 51). 

 

لالعتراف،ّ )lenṣaʾ(ّأصال ً.ّولكنهاّلمّتأتّفىّالحقيقةّللمجاملة،ّأوّلمّتكنّالمجاملةّإلّوسيلةّفحسب،ّلقدّجاءت2ّ

 .(Mahfuz, 2009, s. 114)أوّلتحقيقّالذاتّعنّطريقّشفوىّ

Onu getiren nezaket değil, kendini sözle ifade etmenin cümbüşünde tatmin bulma 

fırsatıydı. Bana hayat hikayesini anlattı (Çev. Ertüzün, 2010, s. 91). 
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متهورا ،ّفخطرّليّأنّأمنعهّعنّمضايقةّالرجل،ّإذاّمنّّالواضحّأنهّغيرّراغبّفي3ّ .ّكنتّأعرفّمحجوباّ 

آخرّهجسّفيّذهني )lenṣaʾ( أصال ًالجلسةّ  .s.(Salih, 1966 , (19ّ.ّلكنّخاطراّ 

Mahcub’un tezcanlılığını biliyordum, Adamın aramızda olmak istemediği aşikârdı! 

Ama tekrar düşününce bunu yapmaktan vazgeçtim (Çev. Cihangir, 2011, s. 22).  

 

لنّيغادرواّالميناء،ّينتظرنّّ)ebedenʾ(ّأبدا ً.ّهؤلءّنساءّفالندرزّينتظرنّالضائعين،ّينتظرنّالضائعينّالذين4ّ

لنّيجيءّبهمّالقطار ّ.(Salih, 1966, s. 20)الضائعينّالذينّأبداّ 

Flandre’nin o kadınları, bekler kayıpları, Bekler limandan asla ayrılmayacak o 

kayıpları, Bekler trenin hiçbir zaman getirmeyeceği kayıpları  

(Çev. Cihangir, 2011, s. 23). 

 

 أبدا ً.ّألّتفهمّأنىّلّأريدّأنّأفقدكّمرةّأخرى؟ّفقالّبثقةّغريبة:ّلتخافىّعل ىّلولّالغدرّماتمكنّالبلوليسّمنى5ّ

(ʾebeden)ّ.ّتنهدتّفىّامتعاضّفراحّيقولّمنّفمّمكتظ:ّأنتّنفسكّألستّعرضةّللخطر؟ 

(Mahfuz, 1973, s. 87). 

Seni bir daha kaybetmek istemediğimi anlamıyor musun? Çok ilginç bir güvenle dedi 

ki: Benim için endişelenme. Şayet ihanete uğramasaydım, polis beni asla 

yakalayamazdı. Nur, can sıkıntısından bir iç çekti. Bunun üzerine Said, tıka basa dolu 

bir ağızdan: Sen kendin, acaba tehlikeyle karşı karşıya değil misin?  

 (Çev. Rahim, 1996, s. 104). 

 

 ..ّسوفّيأتيّحقاّذلكّاليومّ )ebedenʾ(أبدا.ّفقالتّبحدة:ّأنتّتالطفنىّكأننىّطفل..1ّ

(Mahfuz, 1973, s. 95).ّ

Bunun üzerine Nur, hiddetle: Bana, sanki çocukmuşum gibi davranıyorsun! Asla! O 

gün gerçekten gelecek (Çev. Rahim, 1996, s. 113). 

 

  ..ebedenʾ(ً2) (Yazıcı, 1998, s(ّأبدا ً.ّلنّأفعلّذلك9ّ

Bunu asla yapmayacağım! (Yazıcı, 1998, s. 2). 
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 . ebedenʾ( 2) , s.(Yazıcı, 1998( أبدا ً.ّإنيّلّأرجُعّفيّكالمي1ّ

Ben asla sözümden dönmem! (Yazıcı, 1998, s. 2). 

 

ّ.s.(Yazıcı, 1998 , (2ّفيّالناسّالخرينّ)ebedenʾ(ّّأبدا ً.ّإنّالناسّليفكرونّإلّفيّأنفسهمّولّيفكرون7ّ

ّ

İnsanlar, sadece kendilerini düşünür; başkalarını asla düşünmezler (Yazıcı, 1998, s. 2). 

 

 

 .(Yazıcı, 1998, s. 211)اخونكّعوضّّ(len)ّلن.01ّ

Asla seni aldatmayacağım (Yazıcı, 1998, s. 211). 

 

 .s.(Yazıcı, 1998 , ,211 (212اكذبّعليكّعوضّ (len)ّلن.00ّ

Asla sana yalan söyleyemeyeceğim (Yazıcı, 1998, s. 211-212). 

 

 .ṭaḳ(ّ246) , s.(Yazıcı, 1998(ّقطًّ.ّماّتاخرتّعنّالدرس02ّ

Ders hiç geç kalmadım (Yazıcı, 1998, s. 246). 

 

 .ṭaḳ(ّ246) , s.(Yazıcı, 1998(ًقطًّ.ّلمّينامواّمستريحين03ّ

Asla rahat uyumadılar (Yazıcı, 1998, s. 246). 

 

 .ṭaḳ(ّ246) , s.(Yazıcı, 1998(ّقط.ّماّرأيتّالقاهرة04ّ

Kahire’yi hiç görmedim (Yazıcı, 1998, s. 246). 

 

كانّأوّجماعةّ )ebedenʾ(ّأبدا ً.ّالمتعلمّليمكنّأنّيكونّعبداّ 05  .s.(Yazıcı, 1998 , (268فرداّ 

Öğrenen, ister fert ister toplum olsun, asla köle olamaz (Yazıcı, 1998, s. 268). 

 

؟ّ )ebedenʾ(أبدا.ّصحيحّإننيّلمّأكنّأضحك.ّوتضحكّمسزّروبنسنّوتقولّلي:ّألّتستطيعّأنّتنسىّعقلك01ّ

غيرّصدرهاّأسندّرأسيّإليهّ ّفيّاألولدّبيليّبالسجنّسبعّسنوات،ّلمّأجدّصدراّ   ويومّحكمواّعلي 

(Salih, 1999, s. 34). 
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"Said, siz neşe duygusundan mahrum bir insansınız" derdi Bayan Robinson bana. Bu 

doğruydu, hiç gülmüyordum. Gülerek "Aklını hiç ununtamıyorsun değil mi?" derdi. 

Londra Ağır Ceza Muhkemesi’nde yedi yıl hapse mahkum edildiğim gün, onunki 

dışında başımı dayayabileceğim bir göğüs yoktu (Salih, 2011, s. 32). 

ّ

ّصال ًأالظالمّاآلنّثابتّكأنّالضوءّلمّيوجدّّ-.ّالظالمّّكثيفّوعميقّوأساسيّوليستّحالةّينعدمّفيهاّالضوء09

(ʾaṣlen)ّّونجومّالسماءّمجردّفتوقّفيّثوبّقديمّمهلهل،(Salih, 1999, s. 115).ّ

Karanlık kalın, derin ve sadeydi. Sadece ışığın yokluğu değildi bu; karanlık, sanki ışık 

hiç var olmamış gibi sonsuzdu ve gökyüzündeki yıldızlar eski ve yırtık bir elbisenin 

sökükleri gibiydi (Salih, 2011, s. 82).  

 

 ّ(naḳālṭi)ّإطالقا ً.ّكانّيجبّعليكّانّتعرفّبانّالبوليسّلنّيسمحّبهذاّالنوعّمنّاألمور10ّ

(Yazıcı,1998, s. 181) 

Polisin, bu tür işlere asla izin vermeyeceğini bilmen gerekir (Yazıcı, 1998, s. 181). 

 

 . .181) (Yazıcı, 1998, sّ(anḳlāṭi)ّإطالقا ً.ّلمّيسافرّأخيّالىّالخارجّمنّقبل07ّ

Kardeşim, daha önce hiç dışarı çıkmadı (Yazıcı, 1998, s. 181). 

 

Tablo  5.14.   Arapçadan Türkçeye Çevirilerde “ʾAṣlen (أصال)/ Hiç” Yerine Kullanılan 

Bağlantı Ögeleri 

Bağlaç  Türkçe                                                                      Ø Toplam 

ʾAṣlen-ّ أصال 

Ēʾ beden- أبدا ًً  

 Len-ّلن 

 Kaṭ- قطًً  

 İṭlāḳan- إطالقا ًً  

asla hiç 
 

 

2 

 

 

 

19 
11 6 

 Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2016. 

ʾAṣlen (ّ اصال),ً ʾēbeden (ً أبدا), len (لن), ḳaṭ (ًًّقط), iṭlāḳanّ(ً إطالقا) bağlantı ögelerinin 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18. örnekler ‘asla’; 1, 12, 14, 16, 17, 19. örnekler ‘hiç’ bağlantı 

ögeleriyle Türkçeye aktarmıştır. 2 ve 3. örneklerde herhangi bir karşılık 

kullanılmamıştır.  
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Arapçadan Türkçeye çeviri bakımından Arapçadaki ʾ" ābeden" bağlacının sıklıkla 

Türkçedeki asla belirteci ile karşılandığı görülmektedir. Bunun yanı sıra "hiç" anlamı 

olduğunda "iṭlāḳan"; hem "hiç" hem de "asla" ile çevirilmektedir. 

5.4.2. Galiba (ً غالبا)  

Galiba, cümle başı bağlacıdır. Başında bulunduğu cümleyi kendinden önceki 

cümleye bağlar. Cümleye şüphe, tereddüt anlamı katar. "Görüşüne göre, sanırım, 

anlaşıldığı gibi" anlamlarına gelir (Yavuz, 2010, s. 252).  

5.4.2.1. Türkçeden Arapçaya  çevirilerde “galiba” 

1. Ondan hiç korkmadığını sanmayın sakın. İşin doğrusu, beni ondan koruması için 

Kara'ya güveniyorum. Ama şu yüreğimden geçen şeyi söyleyeyim size: Galiba 

Hasan'dan öyle fazla korkmuyorum; çünkü ben onu da seviyorum. Sevmek de ne 

demekmiş, derseniz size kızmaz hak veririm (Pamuk, 1998, s. 162-163). 

  ّغالبا ًاحذرواّمنّاألعتقادّبأننيّلّأخافّمنة!.ّفيّالحقيقةّأناّأثقّبقرةّكيّيحمينيّمنه.ّوماّأشعرّفيهّبقلبيّاآلن؛ّ

 ّّ(ġāliben)ّّتعنينّبقولكّأنِكّتحبينه؟ّفلنّأغضبّأ ّقلتي:ّماذا ّإذا ناّلّأخافّكثيراّمنّحسنّألنيّأحبهّأيضا .

 .(Çev. Abdulli, 2000, s. 204-205)ّمنككم،ّوسأعطيكمّالحق

 

2. Bir an bir şey oldu. Hemen sonra Şevket kucağımdan inmiş, ağlıyordu. Neden ağlıyor 

şimdi bu çocuk? Peki, demin galiba kendimi tutamayarak ona bir tokat attım. Kimsenin 

benim taş yürekli olduğumu düşünmesini istemem (Pamuk, 1998, s. 164).  

ّّ،ّ يبكي،ّلماذاّيبكيّاآلنّهذاّالولد؟ّحسنَّ لمّ )la’alle(ّلعليفجأهّحدثّأمر،ّنزلّشوكتّمنّحضنيّفورا ،ّوبداّ 

 ألحدّاألعتقادّأنّقلبيّمتحجرأستطيعّاإلمساكّبنفسيّقبلّقليل،ّوصفعتهّعلىّوجهه.ّلّأريدّ

(Çev. Abdulli, 2000, s. 207)ّ.ّ 

3. Yine de ama, yaşıyordum; bunu bu dünyaya tutunmak, koşup kaçmak isteğimden, 

ellerimin kollarımın kanlı başımı, yüzümü korumak için yaptığı hareketlerden, bir ara 

sanırım bileğinin kenarını ısırışımdan ve hokkanın bir de yüzüme vuruşundan 

anlıyordum. Biraz boğuştuk galiba, buna boğuşma denebilirse. Çok güçlüydü ve çok da 

kızgın  (Pamuk, 1998, s. 201). 
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،ّوحركاتيّالتيّأعملهاّبيديّولكننيّمازلتّأعيشّأيضا .ّأفهمّمنّتمسكيّبهذهّالدنيا،ّوإرادتيّّالركضّوالهروب

ّ ّوجهي. ّعلى ّالحقة ّأعتقد،ونزول ّما ّعلى ّمعصمي ّلطرف ّوعضي ّالمدمى، ّرأسي ّ )libenġā(ًغالبا ًلحماية

 ّ  .ّ(Çev. Abdulli, 2000, s. 256)تعاركناّقلبال ،إذاّكانّيمكنّتسميةّهذاّعراكا ،إنهّقويّجدا ،وغاضبا

ّ

4. Karanlık bir odaya kapatılmanın işkence öncesi korkutma törenlerinden olduğunu

bildiğim için, işe önce falaka ile başlarlar diye umutlanarak, acaba nasıl bir yalan 

kıvırırsam bu işten sıyrılırım diye düşünüyordum. Bitişikte ise bir kalabalık vardı 

galiba; bir gürültüdür gidiyordu orada. Dilimdeki şen şakrak alaycılığa bakıp hiç de 

işkenceye çekilmek üzere olan biri gibi konuşmadığımı düşüneniniz vardır mutlaka 

(Pamuk, 1998, s.  285).  

ّأفكرّّيّأعرفّأنّالسجنّفيّغرفةّمظلمةّهووألن ّوأنا ّماقبلّالتعذيبّتوقعتّأنّيبدؤّمعيّبالفلقة، ّمراسيم أحد

فيّالجوارّازدحاما،ّكانّثمهّضجيجّهناك.ّّ )enneʾ ūyabd(ًيبدوًأنبكذبهّألفقهاّلكيّأتخلصّمنّهذاّالمأزق.ّ

 لبدّأنّبينكمّمنّيقولّمنّخاللّكلماتيّالساخرةّهذهّإنّهذاّليسّكالمّمنّيكونّعلىّوشكّالتعذيبّ

(Çev. Abdulli, 2000, s. 363)ّ.

5. Kahveden çıkanların acımasız bir dayaktan geçirilip kahvenin gaddarca dağıtıldığını

seyrettikten sonra kaçmak geldi içimden. Daha sonra başka bir kalabalık, galiba 

Yeniçeriler, yetişiyordu, Erzurumiler meşalelerini söndürüp kaçtılar. Kahvehanenin 

karanlık kapısında kimse yoktu, kimse de bakmıyordu (Pamuk, 1998, s. 406). 

ّبعدّذلكّ ّأعرضّالمقهىّخطرّبباليّأنّأهرب. بعدّأنّتفرجتّعلىّالذينّضربواّضربا ّمبرحا ،ّوالذينّخرجوا

األرزروميونّمشاعلهمّوهربوا.ّلمّيكنّثمةّّ )libenġā(ّغالبا ًجاءتّمجموعهّأخرىّإنهاّ منّاألنكشاريين،ّأطفاّ 

 .(Çev. Abdulli, 2000, s. 525)أحدّعندّبابّالمقهىّالمظلم،ّولّأحدّيتفرجّ

ّ6. Sanki birisi nakkaşa daha az para verip, acele ettirmekle kalmamış, onu daha kaba ve 

galiba tam da bu sebepten, daha çok yaşayan bir at çizmeye zorlamıştı onu. "Bu atı 

kimin çizdiğini en iyi Leylek bilir," dedim (Pamuk, 1998, s. 418).  

ّأقلّفلمّيكتفّباألسراعّبالرسمّفقطّ،ّبلّبداّأكثرّفظاظة،ّوتقدماّفيّالسن.ّقلت:ّ كأنّأحدهمّأعطىّالنقاشّنقودا 

 .ّ(Çev. Abdulli, 2000, s. 540)لقلقّأعرفّبمنّرسمّالحصانّ
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7. “Bu mahluklar ölecekleri yeri seçermiş” dedi Sangram. “Bu da galiba burayı beğendi 

baksana.” Cihan ürperdi bu lafı duyunca. “Çota daha yavru, o nasıl lalardı?”                                

(Şafak, 2013, s. 86, 87). 

ّلتموتّفيه.ّقال ّتختارّالمكانّالذيّيروقها ّأنها ّمفادها ّالحيوانات، ًسانغرام:ّطرقتّسمعيّأشياءّغريبةّعنّهذه

ليّأنّهذاّالحيوانّقدّوجدّمكانه.ّاعترضّجهانّمضطرباّعلىّالكلماتّالتيّسمعهاّمنّسانغرام،ًّ)ūyabd( ًيبدو

 .(Çev. Derviş, 2015, s. 106)وقال:ّماذاّتقول؟ّإنّشوتاّفيلّصغيرّ

 

8. Zaten artık çok geç. Sırılsıklam oldu bile. Bu açıdan bakınca, yağmur da hüzün gibi 

bir şey galiba: İlk başta, aman bana ilişmesin diye didinir sakınırsın, emniyetli ve kuru 

kalmak için elinden geleni yaparsın,ama baktın ki olmuyor (Şafak, 2006, s. 11). 

ّأنّ ّكما ّحتىّأخمصّقدميها. ّرأسها ّتبللتّمنّقمة ّفقد ّفاتّاآلنّعلىّذلك. ّهوenne ʾ(keّّ(ّكأّناآلوانّقد هذا

 ّ ّإذّإنكّتبذلّقصارىّمابوسعكّلكيّليلمسكّشيءّ،ّوأنّتظلّسليما الشيءّالمتعلقّبالمطرّالذيّتشبههّبالحزن:

 .ّ(Çev. Derviş, 2012, s. 7) وجافا ،ّلكنكّإذاّتفشل

ّ

9. "Öyle mi?" dedi Mustafa umursamaz bir tavırla. Anlamadı galiba, diye geçirdi 

içinden Rose. Sonra uzun zamandır gırtlağını gıcıklayan bir hıçkırığı bırakır gibi 

kahkahayı koyverdi (Şafak, 2006, s. 59). 

ّيفهمّاألمر،ّ ّلمّ ؟ّسألتّروزّنفسهاّوهيّ)likeeẕeleyse ke(ّأليسًكذلك"أيوه؟"ّقالّ"مصطفى"ّبدونّمبالة.

 تعلكّاللحمّداخلّفمها.ّوكماّلوّكانتّتطلقّنفسهاّمكبوتاّمنذّزمنّبعيدّفيّحنجرتها،ّأطلقتّشهقةّضاحكةّ

(Çev. Derviş, 2012, s. 62)ّ. 

10. "Ama bilmiyormuş gibi davran yoksa anneciğin üzülür. Sürpriz olsun!" "Bu kadar 

malum bir şey nasıl sürpriz olur?" diye söylendi Asya. Galiba bu da Kazancı ailesinin 

genlerinden gelen bir özellikti. Her türlü saçmalığı "olası" görebiliyordun bu evde 

(Şafak, 2006, s. 76). 

ّ ّبالنسبةّلك.ّلكنّتظاهريّبأنكّلتعرفينّشيئا، ّمفاجأة ّمنّالمفروضّأنّيكونّهذا وإلّلنزعجتّأمكّالمسكينة.

جداّمفاجأة؟"ّقالتّآسياّمتذمرة.ّفقدّأصبحتّتدركّجيدا ّاآلنّبماّأنهاّتنتميّإلىّ متوقعاّ  "كيفّيمكنّأنّيكونّشيئاّ 

ستمرارّاألشياءّالسخيفةّإلىّ،ّبينّأشياءّأخرى،ّأنّتتبنىّخيمياءّالسخافة،ّوتحولّباًيعنيًعائلةّقازانجي،ّفإنّهذا

 نوعّمنّالمنطقّيمكنّأنّيقنعّالجميعّبه،ّوبمجهودّضئيل،ّيمكنكّأنّتقنعّنفسك

ّ(Çev. Derviş, 2012, s. 81-82). 
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11. Banu Teyze bir an dalıp gitti.Sonra üçüncü kartı çevirdi. Durakladı. Yakında bir

misafir gelecekti galiba, okyanusun öte yanından hiç beklenmedik bir misafir. "Ne 

demek pasta istemiyor? Bugün onun yaşgünü," diye itiraz etti Feride Teyze 

 (Şafak, 2006, s. 82). 

سيستقبلونّزائرا ّقريبا ،ّ enneʾ ū(yabd(ًيبدواًأنهمنظرتّالخالةّبانوّبإمعانّلمدهّدقيقة.ّثمّقلبتّالورقةّالثالثة.ّ

زائرا ّغيرّمتوقعّمنّوارءّالمحيطات.ّ"ّماذاّتقصدينّأنهاّلّتريدّقلبّالكاتو؟ّإنهّعيدّميالدهاّ!"ّصاحتّالخالةّ

.(Çev. Derviş, 2012, s. 89)   فريدهّ

12. Halbuki sıradan bir Türk'ün nesebiyle arasında böyle bir süreklilik hissi yoktu.

Ermenilerle Türkler farklı zaman çerçevelerinde yaşıyorlardı galiba. Ermeniler için 

zaman bir çemberdi; geçmişin şimdide yeniden doğduğu, şimdinin geleceği doğurduğu 

bir döngüydü.... (Şafak, 2006, s. 173). 

فيماّلمّتكنّلدىّالتركيّالعاديّفكرةّالتواصلّمعّأشالفةّوأجداده.ّفاألرمنّواألتراكّيعيشونّفيّإطارّزمنيّ

 ّنّدورةّتجسدّفيهاّالماضيّوالحاضر،ّوالحاضرّيولدّالمستقبلمختلف.ّفالزمنّبالنسبةّاألرم

(Şafak, 2012, s. 198).

13. "Yani Banu Teyze'nin Allah'a sığınmasını anlayabiliyorum," diye ekledi Asya

kolyesinin boncuklanyla oynayarak. "Neyse demek istediğim, doğduğum zaman 

kendimi dört teyze-anne ya da dört anne-teyzeyle çevrili buldum. Ya hepsine 'anne' 

diyecektim ya da anneme, teyze diyecektim. Galiba teyze demek kolayıma geldi. Zeliha 

Teyze!" (Şafak, 2006, s. 181). 

"ّكماّترين"ّيمكننيّأنّأفهمّحاجةّالخالةّبانوّللجوءّإلىّهللاّ"،ّأضافتّآسيا،ّوهيّتمسدّخرزاتّقالدتهاّ:ّ"ّالمهمّ

ّأنّأناديهنّجميعهنّّ-أمي،ّأوّأميّ-أننيّعندماّولدت،ّوجدتّنفسيّمحاطةّبأربعّخالتّ ّفإماّكانّعلي  خالتي.

ليّأنّهذاّأسهلّليّبكثيرّعلىّنحوّماّّ أنّأناديّأميّ"ّالخالةّزليخه"ّوتبين"ماما"ّأوّ

(Çev. Derviş, 2012, s. 208).



 

130 
 

14. "Babam her kimse Zeliha Teyze'nin onunla tecrübesinden sonra evlilik fikrinden 

soğuduğunu tahmin ediyorum," diye devam etti Asya. "Erkeklere itimat etmekte güçlük 

çekiyor galiba." "Onu anlayabiliyorum," dedi Armanuş (Şafak, 2006, s. 253). 

ّتعارضّ "ّأظنّأنّهذاّبسببّتجربةّالخالةّزليخةّمعّأبيّالذيّلّأعرفة"،ّتابعتّآسياّكالمها،ّ"ّوهذاّمايجعلها

ّ ّبشدة. ّقالتًّ)unnuẓaʾ(ًأظنالزواج ّهذا"، ّأتفهم ّأن ّيمكنني ّحسنا ، ّالرجال"." ّمع ّثقة ّمشكلة ّلديها ّتوجد أنه

 .(Çev. Derviş, 2012, s. 290)             آرمانوشّ

 

15. "Tamam, ne demek istediğinizi anlıyorum galiba. Resmi tarihin sansür ve eleme 

üzerine kurulduğu doğru olabilir ama bütün ulusların resmi tarihleri için geçerlidir bu. 

Sadece biz değil (Şafak, 2006, s. 267). 

حسنا ،ّأرىّأنّماّتقولةّصحيح.ّصحيحّأنّالتاريخّالقوميّالتركيّتحكمهّالرقابة،ّلكنّهذاّهوّحالّالتاريخّالقوميّ

ّ.(Çev. Derviş, 2012, s. 306-307)فيّجميعّالبالدّ

 

16. Aile mirasımı ve şu hayatta nerede durduğumu daha iyi anlayacağımı zannettiğim 

için geldim İstanbul'a. Ermeni olmanın anlamını içime daha iyi sindirebilmek için 

tanışmak istedim Türklerle galiba. Aslında bu seyahat başlıbaşına babaannemin 

geçmişiyle bağlantı kurma çabasıydı (Şafak, 2006, s. 314). 

لقدّأتيُتّإلىّإسطانبولّألننيّظننتّأنيّإنّجئتّوحديّإلىّمدينةّجدتي،ّفإنيّساستطيعّأنّأفهمّتراثّعائلتيّعلىّ

أننيّكنتّأريدّأنّألتقيّباألتراكّكيّلستوعبّبشكلّّ)unnuẓaʾ(ّأظننحوّأفضلّوأعرفّموقعيّفيّالحياة.ّ

 ّ ّ.(Çev. Derviş, 2012, s. 356)أفضلّماذاّيعنيّأنّيكونّالمرءّأرمنيا

17. Şu hayatta çok daha hazin anlarım oldu ama galiba hiçbir şey bu kadar sarsmamıştı 

beni. Seneler sonra nihayet bu yollara tövbe etmeyi düşünür olmuş, Tanrı'ya yaklaşmak 

için kendimce ve kadrimce bir adım atmıştım. Peki ama O nasıl karşılık vermişti? Beni 

evinden yakapaça kovarak! (Şafak, 2009, s 174).ّ 

أشكّفيّأنّشعورا ّبالحزنّقدّانتابنيّّ)ike)elẕaʻa mّمعًذلكلقدّعانيتّفيّحياتيّمنّأشياءّأشد ّصعوبة،ّلكنيّ

كماّاآلن.ّفبعدّسنواتّمنّالتردد،ّاقتربتّاليومّخطوةّباتجاهّهللا،ّوكيفّأجابّعلىّتقربيّمنه؟ّبركليّوطرديّمنّ

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 198) بيته!ّ
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18. "Ama cüce olduğum için üzülmüyorum," dedim. "İnsanlar ellibeş yaşındaki bir 

cüceyle alay edebilecek kadar kötü oldukları için üzülüyorum asıl ben."Bir sessizlik 

oldu. Kâğıt oynayanlar da duydular galiba. Nevzat'la gözgöze geldik; anladı mı? 

Gençler önlerine bakıyorlar, galiba biraz olsun utandılar. Başım dönüyor, televizyon 

uğulduyor  (Pamuk, 2007, s. 11). 

ألننيّقزم.ّأناّحزينّفيّالحقي قةّألنّالناسّسيئونّإلىّحدّأنهمّيسخرونّمنّقزمّفيّالخامسةّقلت:ّ"أناّلستّحزيناّ 

ّسمعّلعبوّالورقّ ّخيمّصمت. ّهلّفهم؟.ّ)enlibġā (غالبا ًواألربعينّمنّعمره". ّالتقتّعينايّبعينيّنوزات. .

ّ  enneʾ ū(yabd(ّيبدوًأنهمالشبابّمطرقون.ّ  خجلواّقليال .ّشعرتّبدوار.ّالتلفازّيصدرّضجيجا

(Çev. Abdulli, 2007, s. 13). 

 

19. Ben mezarlar diye düşündüm, komünistler hep böyle yapıyorlarsa Rusya'da 

mezarlıklar ağzına kadar doludur. Manav da sonunda anladı galiba: Elini beline 

koymuş, yüzü kıpkırmızı bize bakıyor (Pamuk, 2007, s. 29). 

فإنّالمقابرّفي  ّ يبدواًروسياّممتلئةّإلىّأفواهها.ّّأناّأعتقدّأنهمّيجهزونّلهّقبرا .ّإذاّكانّالشيوعيونّيفعلونّهذاّدائما

 الفاكهانيّقدّفهمّفيّالنهاية.ّوضعّيدهّفيّزنارهّوهوّينظرّإليناّبعينّحمراءenneʾ ū(yabdّ(ّأن

(Çev. Abdulli, 2007, s. 38). 

 

20. El radyosu, özelliksiz bir "hafif Batı müziği" çalıyordu. Uzaktan denizi ve 

Cennethisar'ı görünce galiba çocukluğumuzda duyduğumuza yakın bir heyecan duyduk, 

sessizlikten anladım (Pamuk, 2007, s. 39). 

علىًكانّالمذياعّالصغيرّيبثّموسيقاّغريبةّخفيفةّدونّخصوصية.ّحينّرأيناّالبحرّوجنةّحصارّمنّبعيدّشعرناّ

 بانفعالّقريبّمنّذاكّالذيّنشعرّبهّفيّطفولتنا،ّوفهمتّهذاّمنّالصمتūbdey ā(ʻala mّ(ّمايبدوا

 ّ(Çev. Abdulli, 2007, s.52).ّ

ّ  
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Tablo 5.15.   Türkçeden Arapçaya Çevirilerde “Galiba” Yerine Kullanılan Bağlantı 

Ögeleri 

Bağlaç  Türkçe Ø Top. 

Galiba 
ġāliben 

yabdū 

ʾenne 

 

ʾaẓunnu 

 

maʿa 

ẕālike 
laʿallā keʾenne 

eleyse 

keẕālike 

ʿalā 

mā 

yabdū 
5 21 

4 5 2 1 1 1 1 1 

 Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2016. 

 

Galibaّ 1, 3, 5, 18. örneklerde ‘ġaliben’; 4, 7, 11,  18, 19. örneklerde ‘yabdū 

ʾenne’; 14, 16. örneklerde ‘ʾaẓunnu’;  2. örnekte ‘laʿallā’ ; 8. örnekte ‘keʾenne’ ; 9. 

örnekte ‘eleyse keẕālike’ ; 17. örnekte‘maʻa ẕȃlike’; 20. örnekte ‘ʿalā mā yabdū’   

bağlantı ögeleriyle Arapçaya aktarılmıştır.ّ 6, 01, 12, 13, 15. örneklerde herhangi bir 

karşılık kullanılmamıştır. 

Türkçe örnekler incelediğinde galiba’nın bütün önermeyi çatısı altına aldığı 

görülmektedir. Arapçaya bu işlev ‘yabdū ʾenne, ʾaẓunnu, maʻa ẕȃlike, ġāliben, laʻalȃ, 

keʾenne, eleyse keẕȃlike’ ile aktarılmaktadır ve düşük olasılık anlamı taşımaktadır. 

 

5.4.2.2. Arapçadan Türkçeye çevirilerde “ġaliben”  

  ..āliben(ġّ214) (Yazıcı, 1998, s(ًغالبا ً.ّيزورناّفيّنهايةّالسبوع0ّ

Genelde hafta sonu bizi ziyaret eder (Yazıcı, 1998, s. 214). 

 

 .(Yazıcı, 1998, s. 214)ماتظهرّعلىّالشاشةّ(ġāliben) .ّعلىّالرغمّمنّشغلهاّفإنهاّغالباّ 2

Meşguliyetine rağmen, çoğu kez ekrana çıkar (Yazıcı, 1998, s. 214). 

 

 .s.(Yazıcı, 1998 , (214ماّتكونّالفنادقّخاليةّفىّينايرّوفبرايرّومارس )ālibenġ( ّغالبا ً.3ّ

Oteller genellikle Ocak, Şubat ve Mart’ta boş olur (Yazıcı, 1998, s. 214). 

 

 . s.(Yazıcı, 1998 , (214ّماكانّأحمدّيغامرّبحياتهّبهذهّالطريقة )ālibenġ( ّغالبا ً.4ّ

Ahmet, genellikle hayatını böyle tehlikeye atardı (Yazıcı, 1998, s. 214). 

 .s.(Yazıcı, 1998 , (214ماّكانّيصطادّالسمكّلعدةّساعاتّدونّالحصولّعلىّشيء )ālibenġ(ّغالبا ً.5ّ

Çoğu kez hiçbir şey elde etmeden saatlerce balık avlardı (Yazıcı, 1998, s. 214). 
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ماّأعودّالىّ )ālibenġ(ّغالبا ً.ّدائماّماّأغادرّالمنزلّفيّالثامنةّوّأبداّالعملّفيّالتاسعةّوأعملّطوالّاليومّو1
 .(Yazıcı, 1998, s. 214)المنزلّمتأخراّ 

Evden daima sekizde ayrılır, dokuzda işe başlarım ve gün boyu çalışırım, çoğunlukla 

eve geç dönerim (Yazıcı, 1998, s. 214). 

 

 يعلمّكثيرّمنّالناسّأنّالتاريخّيتكررّولكنّلّأحدّيأخذّبعبنّاألعتبارّ )lāicm -lʾalaʻ(ّعلىًاإلجمال.9ّ

(Akçay, 2005, s. 41). 

Genelde birçok insan tarihin yinelendiğini bilir ama kimse dikkate almaz  

(Akçay, 2005, . s. 41).ّّ

 

 كثيرّمنّالناسّيقومونّبعملّلّفائدةّمنهّفيّأوقاتّفراغهم. )ālibenġ(ّغالبا ً.8ّ

İnsanların çoğu genel olarak, boş vakitlerinde faydasız bir iş yaparlar. 

 

 .lāicm -lʾalaʻ( ّ42) y, 2005, s. (Akça (علىًاإلجمال.ّهذاّالصفّجيد9ّ

Bu sınıf genelde başarılıdı (Akçay, 2005, s. 42). 

 

 .s.(Akçay, 2005 , (42عاماّسيئاّ icm)nāle(ّاجماال2113ّ.ّكانّالعام10ّ

2003 yılı genel olarak kötü idi (Akçay, 2005, s. 42). 

 

 .ālibenġ(ّ239) , s.(Akçay, 2005(ّغالبا.ّأنامّليالّفيّالساعةّالحاديةّعشرة01ّ

Genellikle gece saat on birde uyurum (Akçay, 2005, s. 239). 

 

 .ālibenġ(ّ239) , s. (Akçay, 2005(ّغالبا.ّإنّالحافلةّأسرعّمنّالقطار12ّ

Genellikle otobüs trenden daha hızlıdır (Akçay, 2005, s. 239). 

 

 .alibġ -fil( ّ239) , s.(Akçay, 2005 (فيًالغالب.ّأذهبّإلىّالكليةّبالحافلة13ّ

Fakülteye genellikle otobüsle giderim (Akçay, 2005, s. 239). 
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Tablo  5.16.   Arapçadan Türkçeye Çevirilerde “Ġāliben (ّ غالبا)” Yerine Kullanılan 

Bağlantı Ögeleri 

Bağlaç  Türkçe Ø Toplam 

Ġāliben  

 غالبا ّ

ʿAlaʾl- icmal  

 علىّاإلجمال

İcmālen  

جمال ّإ  

Fil- ġalib 

الغالبفيّ  

 

genellikle genel olarak genelde çoğu kez çoğunlukla 

 13 

5 2 3 2 1 

 Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2016. 

 

Galiba, ʿala icmal, icmālȃen, ّfil- ġalib bağlantı ögelerinin 3, 4, 11, 12, 13. örneklerde  

‘genellikle’; 8, 10. örneklerde  ‘genel olarak’; 1, 7, 9. örneklerde  ‘genelde’; 2, 5. 

örneklerde ‘çoğu kez’; 6. örneklerde  ‘çoğunlukla’  bağlantı ögeleriyle Türkçeye 

aktarılmıştır. Arapçadan Türkçeye çevirilerde galiba,  zaman belirtecidir ve yüksel 

olasılık anlamı göstermektedir. Bu durum Türkçedeki anlamıyla zıtlık taşımaktadır. 

5.4.3. Mutlaka (ً مطلقا)  

Mutlaka, bulunduğu cümleyi kendisinden önceki cümleye bağlar. "kesinlikle" 

anlamında kullanılan bir bağlaçtır (Yavuz, 2010, s. 402). 

 

5.4.3.1. Türkçeden Arapçaya  çevirilerde “mutlaka”  

 

1. Eniştemin benden beklediği şey, bu yarı Venedik, yarı Acem tarzında resimlere 

bakıp, onlara uygun bir hikâyeyi, karşısındaki sayfaya yazıvermekti. Şeküre'yi elde 

edebilmek için bu hikâyeleri mutlaka yazmam gerekiyordu, ama meddahın 

kahvehanede anlattıklarından başka hiçbir şey gelmiyordu aklıma  

(Pamuk, 1998, s. 140). 
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ّالذيّنصفهّأسلوبّبندقي،ّونصفه اآلخرّأسلوبّعجميّّالشيءّالذىّيريدهّزوجّخالتيّمنيّأنّأنظرّإلىّالرسم

ّالمقابلة، ّفىّالصفحة ّله ّمناسبة ّقصة ًالبدوكتابة ً )lābudde( ّّمنّأجلّالوصولّالى ّالحكاية ّهذه ليّمنّكتابة

 .(Çev. Abdulli, 2000, s. 173)ولكنّلمّيحظرّبباليّغيرّالذيّيحكيهّالمداحّفيّالمقهىّ‘شكورة

ّ

2. ّHünkâra hizmet edebilme heyecanı duydum içimde. Kolumun altında yarım kalmış 

resimlerini taşıdığım Padişahımızın gizli kitabını mutlaka bitirecektim. Bu kadar 

yakından bakınca hayranlıktan çok bir korku uyandıran Divan Kulesi'ne gözlerimi 

dikmiş ne yaptığımı tam bilmeden, önümdeki terzinin peşinden yürüyordum 

 (Pamuk, 1998, s. 259). 

ّّ ّوانفعالّخدمةّالسلطانّاألكبر، أحملّليّمنّانهاءّكتابّالسلطانّالسريّالذيّ )lābudde (ّالبدشعرتّبنشوة

الخوفّاكثرّمنّّفيديوانّعنّقربّإلىّهذاّالحدّثارّ.ّعندماّنظرتّإلىّبرجّالةتحتّإبطيّرسومهّغيرّالمنتهي

 .ّ(Çev. Abdulli, 2000, s. 331)ّالعجاب،وهذاّماجعلنيّأسيرّوراءّالخياطّدونّأنّأدريّماّأفعل

ّ

3. Dilimdeki şen şakrak alaycılığa bakıp hiç de işkenceye çekilmek üzere olan biri gibi 

konuşmadığımı düşüneniniz vardır mutlaka. Allah'ın talihli bir kulu olduğuma 

inandığımı söylememiş miydim size. Yıllarca çektiğim çilelerden sonra, şu iki gün 

içinde başıma konan talih kuşları bunu kanıtlamaya yetmediyse, avlu kapısından 

çıkarken yerde bulduğum akçenin bir hikmeti olmalı (Pamuk, 1998, s. 285). 

أنّبينكمّمنّيقولّمنّخاللّكلماتيّالساخرةّهذهّإنّهذاّليسّكالمّمنّيكونّعلىّوشكّالتعذيب،ّّ)lābudde(ّدالبّ

ألمّأقلّلكمّإننيّعبدّمحظوظّّمنّعبادّهللا،ّبعدّأنّلقيتّكلّأنواعّالعذابّعلىّمدىّسنوات،ّوإذاّلمّيكفّالحظّ

ّالقرشّاألب ّمن ّهناكّحكمة ّأن ّفالبد ّالماضيين، ّاليومين ّعلىّاألرضّعندّالذيّحالفنيّخالل يضّالذيّوجدته

 .(Çev. Abdulli, 2000, s. 363)ّ خروجي

ّ 

4. Kabul etmek gerekir ki, bütün ömrünü bu işe vermiş bir nakkaşta, bu derece şiddetli 

tiksinti ve nefret uyandıran sayfalarda gözümüzü alamayacağımız birşeyler de vardır 

mutlaka. Çünkü yalnızca kötü olan sanat, bizde tiksinti bile uyandırmaz. Rahmetli 

budalanın gece gelen nakkaşlara yaptırdığı dokuz sayfaya işte böyle bir merakla 

yeniden bakmaya başladım (Pamuk, 1998, s. 288). 
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مالنّتصلّإليهاّأعينناّفيّصفحاتّتثيرّكلّهذاّالقرفّوالكرهّلدىّنقاشّ )lābudde( ّالبد منّالقولّأنّثمةّأموراّ 

فقطّ  ّ  .ّ(Çev. Abdulli, 2000, s. 367)قضىّعمرهّفيّهذاّالعمل،ّألنّالفنّالسيءّليثيرّفيناّقرفا

ّ

5. Toplantılar, tartışmalar yeniden başladı. Karti’e göre Yüce Şapur’un harekete 

geçmemesi, tehlikenin boyutlarını görmemesinden ya da kararsızlığından olmalıydı. 

Hele kötü bir olay meydana gelsin, hükümdar mutlaka kararını verirdi (Çev. Talu-

Çelikkan, 1997, s. 164). 

ّواستؤنفتّالجتماعاتّوالمناقشات.ّومرّبخلدّ"كردير"ّأنهّمادامّ"شابور"ّلمّيستجيبّفمعنىّذالكّأنهّأساءّتقدير

 ّ حاسمًفداحةّاألخطاء،ّأوّأنهّمتردد.ّفليحدثّأمرّجللّوسيكونّالعاهلّفكرهاّعلىّأتخاذّموقف

 .(Çev. Dimişkiye, 1998, s. 186)ّ

 

6. Yaşam bir borçlar zinciri, bir hesaplaşma dizisidir. Borç alçakça ya da soyluca 

ödenebilir ama mutlaka ödenmesi gerekir. Yararı bana dokunsa bile, 

cezalandırmamaya tahammül etmem, imparatorluğun muhafizı olarak cezasız 

kalınmasını hoş görmeye hakkım yok (Çev. Talu-Çelikkan,1997, s. 170).   

ّّّغيرًأنًّقدّمنّالديونّوسلسلةّمنّتصفيةّالحسابات،ّوفيّإمكانّالمرءّأنّيسددهاّبحقارةّأوّبشهامة،ّإنّالوجودّعِّ

(ġayr ʾenne)ّّ ّبوصفيّعليه ّوليسّمنّحقي، ّمنه. ّأكونّالمستفيد ّوالصفحّعنديّليُطاقّحتىّعندما تسديدها.

  .ّ(Çev. Dimişkiye, 1998, s. 193)حارس"اإلمبراطورية"ّأنّأتسامحّفيةّ

 

7. "Kabilesel" kimlik kavramının ilk kurbanı onlardır. Eğer geçerli tek bir kimlik söz 

konusuysa, mutlaka bir seçim yapması gerekiyorsa, göçmen kendini parçalanmış, 

bölünmüş, ya doğduğu ülkeye ya da onu kabul eden ülkeye ihanete mahkûm bir halde 

bulur, kaçınılmaz olarak bir buruklulukla, öfkeyle yaşayacağı bir ihanet  

(Çev. Bora, 2000, s. 35). 

ّ ّكان ّوإذ ّيهم، ّواحد ّإنتماء ّهناك ّكانت ّإذ ّالهوية"القبائلي". ّلمفهوم ّاألولى ّالضحية منّّ)lābudde(ّالبدفهو

األختيار،ّسيجدّالمهاجرّأنهّمنقسمّوممزقّومحكومّعليةّبأنهّيخونّإماّوطنهّاألصليّوإماّالوطنّالمضيف.ّوهيّ

 .(Çev. Muhsin, 1999, s. 37)حياهّسيحياهاّحتماّبمرارهّوغضبّ
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8. XX. yüzyıl bize hiçbir doktrinin mutlaka kendiliğinden özgürlükçe olamayacağını,

hepsinin, komünizimin, liberalizmin, milliyetçiliğin, büyük dinlerden her birinin, hatta 

laikliğin kontrolden çıkabileceğini, hepsinin yozlaşabileceğini, hepsinin elinin kana 

bulaştığını öğretmiş olacak (Çev. Bora, 2000, s. 46). 

ّالقرنّالعشرونّأنهّليوجدّعقيدةّتحريريةّبذاتها ّيمكنّأنّتشذ،ّوكلهاّ لقدّعلمنا ّيمكنّأنّتنحرف،ّوكلها ،ّفكلها

 أيديهاّملطخةّبالدماء،ّالشيوعيةّوالليبراريةّوالقوميةّوكلّمنّالدياناتّالكبرىّوحتىّالعلمانيةّ

(Çev. Muhsin, 1999, s. 48).

9. Demokraside kutsal olan, mekanizmalar değil, değerlerdir. Mutlaka ve en küçük bir

ödün vermeden saygı gösterilmesi gereken şey, insanların, inançlar ve renkleri ne olursa 

olsun (Çev. Bora, 2000, s. 125). 

ّبشكلّ ّيجبّاحترامه ّوما ّوليسّاآلليات. ّالقيم ودونّأدنىّاجتزاءّهوّ ّمطلقإنّماهوّمقدسّفيّالدمقراطيةّهو

 .(Çev. Muhsin, 1998, s. 134)احترامّالبشر،ّكلّالبشرّ

10. Önce ısınıp esniyoruz ve yoğunlaşıyoruz. Hem mutlaka müzik oluyor... Glissade

kaymak demek, biliyor muydunuz? Halının üstünde nasıl kayabilirim?! İnsan öyle 

damdan düşer gibi bale yapamaz" (Şafak, 2006, s. 102-103). 

تعنيّالنزلق،ّّ Glissadeتوجدّموسيقى...  )enimād(ّدائما ًففيّالبدايةّنقومّبحركاتّاإلحماء،ّونتمددّونركز.ّو

 هلّتعرفينّذلك؟ّكيفّيمكننيّأنّأنزلقّهناّفوقّالسجادة؟ّليمكنّللمرءّأنّيرقصّباليهّهكذا"

ّ(Çev. Alcebely, 2012, s. 111).ّ

11. Çocukluğundan beri neredeyse beş ayını San Francisco'da (yaz tatilleri, bahar tatili

ve hafta sonu ziyaretleri) geri kalan yedi ayını da Arizona'da geçirdiğinden, her iki 

tarafın da kendisinden neler beklediğini ve bu beklentilerin ne kadar uzlaşmaz olduğunu 

birinci elden öğrenme fırsatı bulmuştu. Neresinden bakılırsa bakılsın birbirinin tümüyle 

zıddıydı bu beklentiler. Bir tarafı memnun eden adım, öteki tarafı mutlaka rahatsız 

ederdi  (Şafak, 2006, s. 105). 

خمسةّأشهرّهناّ)ّالعطلةّالصيفية،ّوعطلةّالربيع،ّوزيالاتّنهايةّومنذّطفولتها،ّكانتّتمضيّفيّكلّسنةّتقريباّ

ّمنّالمصادرّ ّجعلّآرمانوشّتعرفّ، ّمما ّفيّأروزينا، ّالمتبقية ّفيّحينّكانتّتمضيّالشهورّالسبعة األسبوع(
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انّاألساسيةّمباشرة،ّمايتوقعهّمنهاّكلّجانب،ّومدىّتناقضّهذهّالتوقعات.ّفأيّشيءّيجعلّأحدّالجانبينّسعيدا ،ّك

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 113)الكدرّوالحزنّللجانبّاآلخرّ  ّ يسببّ

12. Bir şey unutmadığından emin olmak için etrafına baktı. "Onunla zaman geçirmem

gerekecek mutlaka, bizimkiler İstanbul'a hayran olsun diye dere tepe gezdirmemi 

istediler. Amerika'ya döndüğünde ülkemizi öve öve bitiremesin istiyorlar  

(Şafak, 2006, s. 158). 

ّللتأكدّمنّأنهاّلمّتنسّشيئا ،ّوأضافت:"ّحسنا ،ّ أننيّسأمضيّّ )kkedeʾmüel -min(ّلمؤكدمنًاتطلعتّحولها

بعضّالوقتّمعها،ّبماّأنّخالتيّليتوقفنّعنّمطالبتيّبمرافقتهاّألريهاّالمدينةّكيّتبديّإعجابهاّبإسطنبول.ّإنهنّ

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 181)يردنهاّأنّتتغنىّبجمالّالمدينةّعندماّتعودّإلىّإمريكاّ

13. Armanuş çakırkeyif kıkırdadıktan sonra yeniden Aram'a döndü: "Senin de dövmen

vardır mutlaka. Zeliha Teyze sana da dövme yapmıştır " (Şafak, 2006, s. 261). 

ّ"أخبرنا،ّض ّوتسأله: ّقبلّأنّتلتفتّإلىّآرام أنّيكونّلديكّبعضّّ )lābudde(ّالًبدحكتّآرمانوشّوهيّثملة

.(Çev. Alcebely, 2012, s. 230)األوشامّأيضا .ّلّبدّأنّالخالةّزليخةّقدّرسمتّلكّوشما "ّ

14. Gülsüm Nine malzemenin çoğunu bir gün önceden suya basmıştı, şimdi de

pişirmeye hazırlanıyordu. Dolabı açıp koca bir kazan çıkardı. Aşure pişirmek için 

mutlaka kazan gerekirdi  (Şafak, 2006, s. 281). 

نقعتّالجدةّالمكوناتّفيّاليومّالسابقّوبدأتّتتهيأّاآلنّللشروعّفيّالطهي.ّفتحتّالخزانةّوأخرجتّقِدرا ّكبيرا .ّ

 يجبّانّيكونّهناكّقدرّ)anḳlaṭmu(ّمطلقا ًلكيّتطبخّالعاشورةّّالِقدرّالذيّيطهوّفيهّالعاشورةّعادةّ.

 (Çev. Alcebely, 2012, s. 320). 

15. "O mu? Aşure." Kâseyi süsleyen sapsarı kuru üzümlere bakarken, Mustafa'nın sesi

boğuk çıkıyordu. "Eskiden en sevdiğim tatlıydı. Annem geldiğimi duyunca bir kazan 

kaynatmıştır mutlaka ". Böyle duygusal ayrıntıları hatırlamaktan ne kadar kaçınsa da, 

Mustafa komşulara dağıtılmak üzere buzdolabının raflarına dizilmiş, onlarca cam aşure 

kâsesinin görüntüsünü zihninden silemiyordu (Şafak, 2006, s. 298). 

"العاشورة"ّقالّمصطفى،ّوقدّانكمشّصوتهّعلىّنحوّغريب،ّوهوّينظرّإلىّالزبيبّاألصفرّالذيّيزينّالطبقّ

منّأنّأميّطبختّقدرا ّكبيرا ّمنهّعندماّيمعتّبقدومي".ّّ )ḳiṣev( واثقالصغير،"ّكانتّحلوايّالمفضلة.ّإنيّ
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ّلمّيستطعّأنّيحميّمشهدّعشراتّالصحونّالزجاجيةّالمليئةّ ّالتفاصيلّ، ومعّأنّمصطفىّحاولّألّيتذكرّهذه

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 339)بالعاشورةّالمصطفةّعلىّالرفوفّداخلّالثالجة،ّلتوزعّعلىّالجيرانّّ

16. Bir kez bile tökezlemeden. Bir de bir gün mutlaka kırmızı renk elde etmek için 

kendi kanım kullanacağım söyleyen bir ressam vardı.Cihan bunlan iyi tanıyordu. Zira 

sık sık gül bahçesinde dolaşır, sonra da mutlaka hayvanat bahçesine uğrayıp hayvanları 

seyrederlerdi (Şafak, 2013, s. 299). 

ّكانواّ ّكلهم، ّكانّجيهانّيعرفهم ّمنّاللونّاألحمر. ّبدل  ّدمه ّثملّإنهّسوفّيستخدم ّقالّوهو ّكانّقد ّرسام وثمة

عندّمأوىّالحيواناتّيشاهدونّالحيواناتّيتنزهونّوسطّحدائقّالورودّمرتدينّثيابهمّالبسيطة،ّليتوقفواّبعدّذالكّ

 .(Çev. Derviş, 2015, s. 360)ّ   ويطعمونها

 

17. Dalgalar gelir, kıyıya vurur, ben, ayakkabımı ıslatmasınlar diye, arada bir 

sıçrayarak, koşar, yürürüm ve hayatımı düşünürüm, mutlaka önemli biri olacağımı 

düşünürüm, o zaman yalnız bütün o herifler değil, kızlar da bana bir başka bakardı diye 

de düşünürüm   (Pamuk, 2007, s. 36). 

كيّليتبللّحذائيّ،ّوأركضّ،ّوأمشيّ،ّوأفكرّبحياتي،ّوأفكرّ تأتيّاألمواج،ّوتضربّالساحل،ّوأناّأقفزأحياناّ 

 ّ مهما ّبشكلّ)tekid-biʼt(ًبالتأكيدبأننيّسأكونّرجالّ  ،ّوأفكرّبأنّليسّهؤلءّاألشخاصّفقطّمنّسينظرّإلي 

 ّ  .(Çev. Abdulli, 2007, s. 48)مختلف،ّبلّالفتياتّأيضا

 

18. Bir Mercedes'im olsaydı kaldırımlarda kepçeye çıkar bu kızlardan birini mutlaka 

yakalardım. Seni seviyorum ben Ceylan, hayatı bile bazan seviyorum! Arabaları 

parkettik, bir diskoteğe girdik (Pamuk, 2007, s. 134). 

لوّكانّلديّمارسيدسّللتقطتّواحدةّمنّالفتياتّاللواتيّيخرجنّإلىّاألرصفةّليلتقطنّأحدهم.ّأناّأحبكّياجيالن،ّ

 .(Çev. Abdulli, 2007, s. 186)انا .ّأوقفناّالسيارات،ّودخلناّإلىّصالةّالرقصّوأحبّحتىّالحياةّأحي

19. Ben de yazacağım, ben de babam gibi: Her şey, bak, gene kötüye gidiyor, bütün bu 

kötü gidişi, aptallığı durduracak birşeyler yapmak gerek, bu adamlar bu kadar kötü 

niyetli ya da ahmak olamazlar, aralarında iyileri mutlaka vardır anne, Tarım Bakanı'nı 

okuldan tanıyorum (Pamuk, 2007, s. 220). 
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مثلّأبي:ّانظري،ّكلّشيءّيسيرّإلىّأسوأ.ّيجبّالقيامّبشيءّإليقافّهذاّالمسيرّالسيء،ّ سأكتُب،ّأناّأيضاّ  أناّأيضاّ 

ّ ّالدرجة، ّليمكنّأنّيكونّهؤلءّالناسّسيئيّالنيةّأوّحمقىّإلىّهذه منّوجودّجيدينّّ)lābudde(ّالبدوالخبل.

 .(Çev. Abdulli, 2007, s. 293)بينهمّياّأمي.ّأناّأعرفّوزيرّالزراعةّمنّأيامّالمدرسةّ

 

20. Şimdi sahici değilim! Kendine hakim olan, kendini her an sorguya çeken bir insan, 

Türkiye'de sahici olmaktan çıkar, mutlaka çıldırır. Türkiye'de çıldırmamak için insan 

koyvermeli kendini. Rakı vermeyecek misin? (Pamuk, 2007, s. 236). 

اآلن!ّ  ّ اإلنسانّالذيّيسيطرّعلىّنفسه،ّوالمسائلّنفسهّفيّكلّلحظة،ّيخرجّعنّكونهّحقيقيا ،ّويفقدّأناّلستّحقيقيا

ّ ّفيّتركيا ّألنّتعطينيtekid-’t(biّ (بالتأكيدصوابه ّصوابه. ّكيالّيفقد ّفيّتركيا ّنفسه ّأنّيهمل ّوعلىّاإلنسان .

 .(Çev. Abdulli, 2007, s. 315)عرقا ؟ّ

 

Tablo 5.17. Türkçeden Arapçaya Çevirilerde “Mutlaka” Yerine Kullanılan Bağlantı 

Ögeleri 

Bağlaç  Arapça Ø Top. 

Mutlaka 
lābudde mutlaḳan dāimen 

ġayri 

ʾenne 
biʾt-teʾkid 

min-el 

müʾekked 
veṣiḳ 

6 20 

7 0 1 1 2 1 1 

 Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2016. 

Mutlakaّ1, 2, 3, 4, 7, 13, 19. örneklerde ‘lābudde’; 14. örneklerde ‘mutlaḳan’; 10. 

örnekte ‘dāimen’; 6. örnekte ‘ġayri ʾenne’; 17, 20. örneklerde ‘biʾt-teʾkid’; 12. örnekte 

‘min-el müʾekked’; 15. örnekte ‘veṣiḳ’ bağlantı ögeleriyle Arapçaya aktarılmıştır. 5, 8, 

9, 11, 16, 18. örneklerde herhangi bir karşılık kullanmamıştır. 

Mutlaka, Türkçede zorunlu doğru olan önermeler için gereklilik anlamıyla 

kullanıldığında Arapçaya bu anlam iki tür söylem şekliyle aktarılmaktadır: 1. Dāimen, 

her zaman ve hiç bir zaman gibi zaman belirteci olarak kullanılması; 2. Anlamın  

önerme gözleminde kalması. Mutlaka,  yükümlük kipliği ve yüksek olasılık anlamı 

taşığında bu anlam Arapçaya ‘lȃbüd’ ile aktarılmaktadır.  

 

5.4.3.2. Arapçadan Türkçeye çevirilerde “muṭlaḳan” 

Arapçada “mutlaka ile biʾt-tekid, iṭlakan ve ʿala iṭlak” bağlantı ögeleri aynı anlamda 

kullanılmaktadır.  
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أنىّأعيشّبعرقىّوكدى..ّهذاّمالّشكّفيهّ .0  ّ  باهللّلتغضبّهكذا )naḳlaṭum (مطلقايجبّأنّتذكرّدائما

(Mahfuz,  1973, s. 33-34). 

Benim kendi alın terim ve çabamla yaşamamı sağladığımı aklından çıkartmamalısın. 

Bunda hiç kuşku yok. Allah için böyle öfkelenme (Çev.  Rahim, 1996, s. 55). 

 

 .s.(Alşaman, 1996 , (417مالمّّيخرجّليّعملّ )tekid) -bi’tبالتأكيدسآتيّغداّ .2ّ

Yarın mutlaka gelirim, meğerki işim çıksın (Alşaman, 1996, s. 417). 

 

 . s.(Yazıcı, 1998 , (181وّإنّحدثّذلكّولنّأكلمهاّ)anḳlāṭi(ّإطالقاإنىّلّأقابلهاّ.3ّ

Onunla kesinlikle görüşmeyeceğim. Görüşsem de konuşmayacağım                     

(Yazıcı, 1998, s. 181). 

 

 .).Yazıcı, 1998, s (181بآراءّاآلخرينّ )anḳlāṭi(ّإطالقا ًإنهاّلّتتأثرّ.4ّ

O, başkalarının düşüncelerinden kesinlikle etkilenmiyor (Yazıcı, 1998, s. 181). 

 

 ّ . ,ḳālṭi -eʾalʿ( 182) 1998, s.(Yazıcı (علىًاإلطالق.ّإنّديونّمصرّللدولّالعربيةّليستّمشكلة5ّ

Mısır’ın, Arap ülkelerine olan borcu kesinlikle bir sorun değil (Yazıcı, 1998, s. 182). 

 

ّ..ḳālṭi -eʾalʿ(ّ182) (Yazıcı, 1998, s(ّعلىًاإلطالقأننيّاقضيّوقتيّالفراغّدونّأنّأفعلّشيئاّ.1ّ

Boş vaktimi, kesinlikle hiç bir şey yapmadan geçiririm (Yazıcı, 1998, s. 181). 

 

  ..Yazıcı, 1998, s) (182ّفىّأىّشيءّنطلبهّ)ḳālṭi -eʾalʿ(ّعلىًاالطالقإنّاإلدارةّلّتتأخرّ.9ّ

İdare, istediğimiz hiçbir şeyi, asla yerine getirmezlik yapmıyor  

(Yazıcı, 1998, s. 181). 
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 ..ḳālṭi -eʾalʿ( ّ182) (Yazıcı, 1998, s (علىًاألطالقاعلمّأنهُّليسّاقتراحاّرومنطقياّ.1ّ

Bunun, asla romantik bir teklif olmadıdığını biliyorum (Yazıcı, 1998, s. 182). 

 )ḳālṭi -eʾalʿ (علىًاإلطالقسرّقطارّالساعةّالثامنةّأعلمّأنهّفىّالصباحّالذىّأرتكبتّفيهّجريمةّالقتلّلمّي.7ّ

(Yazıcı, 1998, s. 182). 

Cinayetin işlendiği sabah, 8 treninin kesinlikle hareket etmediğini biliyorum           

(Yazıcı, 1998, s. 182). 

 

 .182) cı, 1998, s.(Yazı(ḳālṭi -eʾalʿّ) علىًاالطالقلّاعرفّالعربيةّ.01ّ

Kesinlikle Arapça bilmiyorum (Yazıcı, 1998, s. 182). 

 

وليسّفيهاّشيء.ّ"لشيء00ّ  "anḳlaṭ(i(ّإطالقا ً.ّهذهّالغرفةّعبارةّعنّنكتةّكبيرة.ّكالحياة.ّتحسبّفيهاّسراّ 

(Salih, 199, s.  131). 

Bu oda büyük bir şaka, hayat gibi. Sen içeride büyük bir sır sakladığını düşünüyorsun 

ama hiçbir şey yok. Kesinlikle hiçbir şey yok (Çev.  Cihangir, 2011, s. 92). 

 

Tablo 5.18.   Arapçadan Türkçeye Çevirilerde “Muṭlaḳan (ّ مطلقا)” Yerine Kullanılan 

Bağlantı Ögeleri 

Bağlaç  Türkçe Toplam 

 Muṭlaḳan-  ّ  مطلقا

 

 Biʾt-tekid-ّبالتأكيد 

 

İṭlāḳan -  ّ  إطالقا

 

ʿAleʾl- ıṭlāḳ-علىّاإلطالق 

 

mutlaka hiç asla kesinlikle 

10 

1 1 2 7 

 Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2016. 

 

Muṭlaḳan, biʾt-tekid, iṭlāḳan, ʿaleʾl- ıṭlāḳ bağlantı ögelerinin 1. örnekte  ‘hiç’; 2. 

örnekte  ‘muklaka’; 7, 8. örneklerde  ‘asla’; 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. örneklerde ‘kesinlikle’ 
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bağlantı ögeleriyle Türkçeye aktarılmıştır. Örneklerin tamamı, yüksek olasılık anlamı 

taşımaktadır.  

 

5.4.4. Madem  (مدام)  

Madem, iki cümleden birini diğerine sebep gösterme ilişkisi ile bağlar. Genellikle 

cümle başı bağlacıdır. Ancak nediren de olsa cümle sonunda kullanıldığı da görülür 

(Yavuz, 2010, s. 384-385). 

  

5.4.4.1. Türkçeden Arapçaya  çevirilerde “madem” 

1. Hâşa! Hiç aklımızdan geçer mi? Bu nasıl bir fitne sokmak, ne pervasız bir 

yakıştırmadır! Madem Erzurumlu Husret, Erzurumlu Nusret ile karışıyor, ben size 

Sivaslı Şaşı Nedret Hoca'nın ağaç hikâyesini anlatayım (Pamuk, 1998, s. 62). 

منّالممكنّ )kāne āẕiʾ(ّوإذاًكانحاشا!ّوهلّيخطرّببالناّهذاّمجردّخاطر؟ّيالهذهّالفتنة!ّيالفظاظةّهذاّالتشبيه!ّ

ّ ّحكاية ّلكم ّسأحكي ّفأنا ّاألرزرومي، ّونصرت ّاألرزرومي، ّهصرت ّبين ّاألحوالّالخلط ّندرت ّالشيخ شجرة

 .(Çev. Abdulli, 2000, s. 74-75)ّّالسيواسي

ّ

2. Çünkü senin yüzünü görebilmek mutluluğu bana yeter. ("Burasını Nizami'den 

araklamış" diye araya girdi öfkeyle.) Ama madem bana yaklaşma diyorsun, söyle, bir 

melek misin ki sen yanına yaklaşmak korkunç olsun? (Pamuk, 1998, s. 99).  

قائال :"ّأخذّهذاّعنّنظامي"(ّأماّوأنكّتقولينّلتقتربّمني،ّ  ّ ألنّسعادتيّلرؤيةّوجهكّتكفينيّ)ّتدخلّهناّغاضبا

إلىّهذاّالحد؟  ّ  .(Çev. Abdulli, 2000, s. 121)ّ فهلّأنتّمالكّليكونّاألقترابّمنكّمخيفا

ّ

3. Uzlaşma sağlanabilecek açık gerçekleri sıralamaktan başka bir şey yapmamış olabilir 

miyim? Belki. Ama mademki gerginlikler hâlâ var ve gitgide daha vahim hale geliyor, 

bunun anlamı, bu gerçeklerin ne yeterince açık olduğu, ne de içtenlikle 

kabullenildiğidir. Benim de sislerin arasında ortaya çıkarmaya çalıştığım şey bir 

uzlaşma değil, bir hal ve gidiş kodu ya da en azından birileri ve diğerleri için bir 

parmaklık (Çev. Bora, 2000, s. 38).  
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التوتراتّمستمرةّومشتدةّ  )bimā ʾenne( ًبماًأنأكُّلّماّفعلتهّهوّتعدادّالبديهياتّالمتفقّعليها؟ّربما.ّولكنّّ

بهاّبعمق.ّماّأسعىّإلىّاستخالصهّمنّبينّالضبابّليسّهّالحقائقّليستّبديهيةّكفايةّومعتفهذاّيعنيّأنّهذ  ّ رفا

لبعضهمّوبعضهمّاألخرّ  ّ  .(Çev. Muhsin, 1999, s. 40)توافقا ،ّبلّمبادئّللسلوكّأوّعلىّاألقلّرداعا

ّ 

4. İnananları ve inanmayanlarıyla bütün bir toplum katıldı buna, zihniyetlerin evrimine 

katkısı olan herkes hıristiyanlığın evrimine de katkıda bulundu. Mademki tarih devam 

ediyor, katkıda bulunmaya da devam edecekler (Çev. Bora, 2000, s. 54). 

فيّّرلقدّساهمّالمجتمعّبكاملةّفيّذالكّبمؤمنيهّوغي المؤمنين،ّوكلّالذينّساهواّفيّتطورّالذهنياتّساهمواّأيضاّ 

 ّ    التاريخّمستمرّ )bimā ʾenne(ًبماًأنتطورّالمسيحية.ّوهمّمازالواّيساهمونّ

(Çev. Muhsin, 1999, s. 56). 

ّ

5. Daha geniş bir çerçeveye aktarılması gereken bir düşünce: mademki bugün bütün bir 

gezegen aynı görüntülere, aynı seslere, aynı ürünlere ulaşabiliyor, bu görüntülerin, bu 

seslerin, bu ürünlerin bütün kültürleri temsil etmesi, herkesin bunlarda kendini bulması 

normal olmaz mıydı?  (Çev. Bora, 2000, s. 101).  

كلّالكوكبّيستطيعّالوصولّإلىّالصورهّ  )bimā ʾenne(ًبماًأنًتستحقّهذهّالفكرةّ،ّتُستعادّفيّإطارّأوسع:

ّوأنّ ّالثقافات، ّواألصواتّوالمنتجاتّكل ّالصوره ّهذه ّتمثل ّأن ّالطبيعي ّأليسّمن واألصواتّوالمنتجاتّذاتها،

ّ.(Çev. Muhsin, 1999, s. 109)يتمكنّكلّفردّمنّالتعرفّعلىّنفسهّفيهاّوألّيقدرّأحدّأنهاّتستبعده؟ّ

 

6. Krallar Kralı memnundu. Ara sıra, giderek artan huzursuzluğunu dışa vuran bıkkın 

bir sözcük söylemesine rağmen... Madem Romalılar bu denli zayıf ve dağınıktılar, can 

çekişen düşmanı bir darbede öldürmek varken, haraç ile yetinmek hafiflik değil miydi? 

 (Çev. Talu-Çelikkan, 1997, s. 189). 

الرضا.ّحتىّوأنّوشتّمنّحينّإلىّآخرّكلمةّواهيةّبحرمانهّالمتنامي.ّ أشدّ   ّ   ماًدامفكانّملكّالملوكّيبدوّراضيا

(mādām) ًّالرمان"ُّمبلبلينّوقابلينّللطعنّإلىّهذاّالحدّأفالّيكونّيكونّخفةّمنهّالكتفاُءّبقبضّجزيةّفيّحين"

ّالمريضّبضربةّواحدة؟ّ  .(Çev. Dimişkiye, 1998, s. 209)أنّبمقدورهّصرعّالعدو 

ّ

7. Ne zaman bir bardak kınlsa ya da bir ayna çatlasa Cicianne rahatlayarak iç geçirirdi. 

Mademki bu deli dünyanın sathından habis insanlan silmek kabil değildi, böylelerinin 



 

145 
 

kem gözlerinin masum canlara zarar vermek yerine camdan hudutlara toslayıp 

dağılması elbette daha iyiydi (Şafak, 2006, s. 17). 

 فبماًًأنكالهيفاءّتطلقّتنهيدةّتنمّعنّالرتياح.ّّ-فإذاّانكسرتّكأسّأوّإذاّتصدعتّمرآه،ّكانتّما

ّ (bimā ʾenne)ّّفمن ّبجنون، ّالتيّتدور ّاألرضية ّالكره ّعلىّسطح ّاألشرار ّتقضيّعلىّجميع ّأن ّتستطيع ل

 األفضلّأنّترتطمّالعينّالشريرةّبكأسّعلىّأنّتتغللّفيّأعماقّأرواحّهللاّالبريئةّوتدمرّحياتهاّ

(Çev. Alcebely, 2012, s. 15).ّ 

ّ

8. "Bu doğru değil! Kilo almaktan korktuğum filan yok!" Zeliha Teyze gözlerinde 

muzip bir panltıyla baktı ona: "Peki canım, madem öyle diyorsun." Ancak o zaman 

Asya, Zeliha Teyze'nin elindeki tepsiyi fark etti (Şafak, 2006, s. 85). 

 إذاًكان"هذاّليسّصحيحا ".ّاستسلمتّالخالةّزليخةّوانبثقّوميضّشيطانيّمنّعينهياّ:"حسنا ،ّياّحلوتي،ّ

ّ (ʾiẕā kāne) ّهذاّرأيك".ّعندهاّفقطّلححظتّآسياّالصينيةّالصينيةّالتيّتحملهاّالخالةّفريدة 

(Çev. Alcebely, 2012, s. 92)ّ. 

 

9. Amerika'da hayat nasıl? Arizona'da gerçekten çöl var mı? Amerikalıların büyük 

porsiyonlarla fast food yediği doğru mu? Madem o kadar çok yiyorlar ne demeye 

durmadan rejim yapıyorlar? Televizyon yarışmalarında topluca kilo verdikleri doğru 

mu? (Şafak, 2006, s. 345). 

فيّأريزونا؟ّهلّصحيحّأنّاألمريكيينّيعيشونّعلىّكميةّكبيرةّ كيفّهيّالحياةّفيّأمريكا؟ّهلّتوجدّصحراءّحقاّ 

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 387)منّالطعامّالجاهز،ّثمّيبدأونّحميةّغذائيةّفيّالمسابقاتّالتلفزيونية؟ّّ

ّ

10. "Peki onun bir üst sının yok mu?" diye sordu biri. "Var," dedi Mustafa. "41 yaşına 

kadar." "Madem öyle bu sene yapman lazım," dedi Gülsüm Nine. "Kırk yaşındasın..."                  

(Şafak, 2006, s. 346). 

"ّلكنّألّيوجدّموعدّنهائيّلهذا؟"ّسألتّأحداهن.ّ"نعمّيوجد"،ّأجابّمصطفى:"ّيجبّانّتجريّهذاّالتدريبّحتىّ

،ّإذنّيجبّأنّتفعلهاّهذهّالسنة"،ّقالتّالجدةّكلثوم:"ّفقدّ )asenenḥ( حسنا ًتبلغّالحاديةّواألربعينّمنّالعمر".ّ"

 .(Şafak,  2012, s. 389)ّبلغتّاألربعينّاآلن..."
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      hakkımda çok şey biliyorsun, öyleyse niye onları söylemiyorsun? Mademki  11.

(Yazıcı, 1998, s. 70). 

ّ.s.(Yazıcı, 1998 , (70ّتعرفّالكثيرّعنىّفلماذاّلتقولهاّ )bimā ʾenne(ًبماًأنك

 

12. "Hayatım bak, hoşuna gitsin ya da gitmesin, mademki annenim, Sana söylemem 

gereken hakikatler var. Genç olmak, âşık olmak, evlilik teklifi almak, bunlar son derece 

güzel şeyler... bilmez miyim (Şafak, 2009, s. 22). 

 ّ ّشابا ّالمرء ّيكون ّأن ّرائع ّهو ّكم ّأعرفّ ّسأقوله. ّيعجبكّما ّلم ّحتىّلو ّمعك، ّتماما  ّ ّساكونّصادقة "حبيبتي،

ّ.(Çev. Alcebely, 2012,s. 17)وعاشقا .ّصدقينيّ

 

13. Bunu duyan kadı gizlemeye zahmet etmediği bir pişkinlikle sırıttı. "Yahu siz 

dervişler yok musunuz, ne demeye zorlaştırırsınız hayatı, bir türlü anlamam. Madem 

Allah başından beri seninleydi, ya ne demeye O'nu dört bir yanda aramaya çıktın da dağ 

taş dolaştın be adam?" (Şafak, 2009, s. 72-73). 

وإذاًكل.ّتدخلّالقاضيّبابتسامةّمتكلفةّوقال؟"ّليمكننيّأنّأفهمّلماذاّتعقدون،ّأنتمّمعشرّالدراويشّالحياةّبهذاّالش

 .,s.2012 (Çev. Alcebely , (74هللاّمعكّطوالّالوقتّ،ّفلماذاّتبحثّعنه؟"ّّ )ā kāneẕiʾ(ّكان

ّ

14. Hevesle ve gayet çevik bir şekilde zıplayarak doğruldum. "Elbette yeter! Gücüm 

özümden gelir." "Peki o zaman. Mademki benim müridim olmak istersin, işte ilk 

vazifen: En yakın meyhaneye git, bir testi şarap al. Gel bu meydanda dik kafana, lıkır 

lıkır iç!"  (Şafak, 2009, s. 119). 

ىّقدمي،ّوهززتّرأسيّبمجاميعّقلبيّوقلت:ّ"طبعا .ّوقوتيّتنبعّمنّداخلي".ّ"ّحسنا ّإذا .ّهاّهيّلوثبتّواقفاّع

بالخمر،ّوتأتيّبهّوتشربّهناّفيّالسوق"  ّ مليئا  ّ  مهمتكّاألولى:ّأريدكّأنّتتوجهّإلىّأقربّحانةّوتطلبّإبريقا

ّ(Çev. Alcebely, 2012, s. 132). 

ّ

15. Kaderimiz ise zaten bizim elimizde değil. Dahası, üst üste hep aynı rüyayı 

görmemin bir sebebi olmalı diye düşünüyorum. Mademki kırk gecedir bu rüyayı 

görmekteyim, elbette açılacak hikmeti, gördüklerimin neye alamet olduğunu 

öğreneceğim, ya şimdi ya da yakında (Şafak, 2009, s. 129). 
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ألنّّأحالمناّجزءّمنّقدرنا،ّفهيّتأخذّمسارهاّكماّيشاءّهللا.ّوقلتّلنفسيّلّبد ّمنّوجودّسببّيجعلنيّأرىّالحلمّ

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 143)ذاتهّفيّكلّليلةّمنّاللياليّاألربعينّالماضيةّ

16. "Hâl böyleyse dert edecek bir şey yok" dedim. "Mademki safi aşk var,

kâfidir."Bunu duyar duymaz Konya velileri hep bir ağızdan destur verdi, hayır duası 

ettiler  (Şafak, 2009, s. 133). 

ّ ّالحالة،ّلداعيّللقلق، ّ"ّفيّهذه ًدمتفقلت: ّسمعّ m)ādā(mّفما ّعندا ّيكفيني". ّفإنّهذا ّالخالص، ّالحب  سأجد

.(Çev. Alcebely, 2012, s. 148)أولياءّقونيةّذلك،ّمنحونيّبركاتهمّ

17. "Hiç merak etmeyin.Gerçek değil bu koku. Madem hakiki mey murdardır ve yalnız

mecazi meydir mubah kılman, şu kokladığımız koku da mecazi olsa gerek."Bekçilerden 

daha genç olanın hiç hoşuna gitmedi bu cevap (Şafak, 2009, s. 179). 

لّيُسمحّلناّنحنّالمسلمينّّ)bimā ʾenne(ّفبماًأنهً"لتزعجاّنفسيكما.ّإنّهذهّالرائحةّالنتنةّمجردّرائحةّمجازية.

مجازيا ،ّفالّبدّأنّتكونّالرائحةّمجازيةّأيضا "ّ .(Çev. Alcebely, 2012, S. 204)أنّنشربّإلّنبيذاّ 

18. Şu Sufiler, Yüce mertebeye ulaştıklarını zannediyorlar öyle mi? Sade suya tirit

bahane! İçki içmek, raks etmek, musiki aleti çalmak, şiir yazmak, resim yapmak... 

onlara göre dini vecibelerden daha önemli. Sürekli vazedip duruyorlar, "madem 

İslam'da rütbe yok, herkesin Allah'ı kendine göre bulmaya hakkı var" diyorlar  

(Şafak, 2009, s. 193). 

هؤلءّالصوفيون،ّوبماّأنهمّيدعونّأنهمّبلغواّمرتبةّسامية،ّفإنهمّيتخذونّذلكّذريعةّلتجاهلّقواعدّالشرعيةّوعدمّ

أهمّمنّالواجباتّالدنية.ّ األخذّبهاّبجدية.ّإذّيبدواّأنهمّيعتبرونّالشرابّوالرقصّوالموسيقىّوالشعرّوالرسمّأموراّ 

ّإنسانّالبحثّعنّهللاليوجدّتراتبيً )bimā ʾenne (بماًأنهويقولونّ ةّفيّاألسالم،ّفإنهّيحقّلكل 

ّ(Çev. Alcebely, 2012, s. 223).

ّ

19. Vaktiyle «sırf kitaplarının tozunu aldım diye beni azarlayan adam gitmiş, onun

yerine, tüm kütüphanesini mahveden deliyi kenardan izleyen biri gelmişti. Ağzını açıp 

tek kelime etmiyordu! Hiç adil değildi. Madem Rumi karışmayacaktı bu işe, ben 

karışacaktım (Şafak, 2009, s. 253). 
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هّكلها،ّمنّدونّأنّتالذيّوبخنيّعندماّكنتّأزيلّالغبارّعنّكتبه،ّينظرّاآلنّإلىّرجلّمجنونّيتلفّمكتبفالرجلّ

لذلك،ّتدخلتّأناّبنفسي )indemā(ّعندماينبسّبكلمةّواحدة.ّهذاّليسّعدل ،ّو  لمّيتدخلّالروميّليضعّحداّ 

ّ(Çev. Alcebely, 2012,  s. 299-300). 

20. Bu mesajı yazmakta zorlanıyorum Ella. Çünkü hatırlamak istemediğim bir döneme 

dair. Ama mademki bilmek istiyorsun, kaldığım yerden anlatmaya devam edeceğim 

 (Şafak, 2009).  

غايةّاللطفّعندماّطلبتّمنىّأنّأخبركّالمزيدّعني.ّبصراحة،ّلّأجدّأنهّيسهلّعليّأنّأكتبّعنّهذهّكنتّفيّ

 خبركّبهاأفإنيّسّ like)ȃẕ(maʻaّومعًذلكالفترةّمنّحياتيّألنهاّتعيدّإلىّذاكرياتّلّأريدّاستعادتها،ّ

ّ(Çev. Alcebely, 2012, s. 331). 

Tablo  5.19.   Türkçeden Arapçaya Çevirilerde “Madem” Yerine Kullanılan Bağlantı 

Ögeleri 

Bağlaç Arapça Ø Top. 

Madem 
bimā 

ʾenne 
ʾiẕā kāne mādām ḥasenen ʿindemā maʿa ẕȃlike 

5 20 

7 3 2 1 1 1 

Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2016. 

 

Mademّ3, 4, 5, 7, 11, 17, 18. örneklerde ‘bimā ʾenne’; 1, 8, 13. örneklerde ‘ʾiẕā 

kāne’; 6, 16. örneklerde ‘mādām’; 10. örnekte ‘ḥasenen’; 19. örnekte ‘ʿindemā’; 20. 

örnekte ‘maʿa ẕȃlike’  bağlantı ögeleriyle Arapçaya aktarılmıştır. 2, 9, 12, 14, 15. 

örneklerde herhangi bir karşılık kullanmamıştır. 

 Madem hem ‘neden-sonuç’ hem de koşul anlamı göstermektedir. Arapçada 

neden-sonuç ilişkisi ʾiza kāne’, koşul gösteren ‘ama’, ‘bimā ʾenne’ ve ‘mādām’ bağlantı 

ögeleriyle aktarılmaktadır. Türkçeden Arapçaya çevirilere bakıldığında madem koşul 

anlamında kullanılığında Arapçaya bağlaçsız çeviriyle aktarılmaktadır. Ya da koşul 

anlamı olan ‘ama’ bağlacı tercih edilmektedir. Buna ilaveten madem bağlacı Türkçe 

söylemde neden-sonuç ilişkisi için kullanılığında Arapçaya bu anlam ʾizā kāne 

bağlacıyla aktarılmaktadır. 
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5.4.4.2. Arapçadan  Türkçeye  çevirilerde “mādām”  

ذلكّكذلكّفحتىّفعلّ )mādām (ّوماًدام.ّوالقمرّبازغّفوقّأغصانّاألكاسياّيؤكدّهذهّالوساوسّولّيلطفها.0ّ

ّ. (Mahfuz, 1966, s. 94)الندم.ّويضيقّالصدرّبأىّحكمةّإلّحكمةّتنعيّجميعّالحكمالخيرّيعقبهّ

Akasya ağaçlarının üzerinden doğan ay, bu vesveseleri gidereceğine daha da 

pekiştiriyor. Durum böyle olduğu sürece, hayır işlerinden sonra bile artık pişmanlık 

duyuluyor (Çev. Rahmi ER, 2015, s. 81). 

 

2ّ ّفىّحاجة ّذلك، ّنعلم ّكلنا ّمريضّ، ّإنه ّإنكّلتفهمين، ّإلىّأوروبا. ّسنة ّكل ّيسافر ّكان ّتدليك، ّإلى ّمادمتو،

(mādām) ّقالتّزهرةّبحدة:ّلمّأسمعّعنّذلكّمنّقبلّلّتريدينّفلنّيرغمكّأحد.(Mahfuz, 2009, s. 38). 

Mariana, “Anlamıyorsun,” diye araya girdi. “Hasta olduğunu biliyorsun. Tedavi için 

masaja ihtiyacı var. Bunun için her yıl Avurpa’ya giderdi. İstemiyorsan yapmak 

zorunda değilsin kız öfkeyle, Hayatımda hiç böyle bir şey duymadım”  

(Çev. Ertüzün, 2010, s. 31). 

 

 ّأحياّفالّبدّأنّأهتمّبشىء.ّمثلّماذا )mādām(ّمادمتضحكت.ّكادتّتندّعنىّضحكة.ّوقلت:ّ.3ّّ

ّ( Mahfuz, 2009, s. 113). 

Neredeyse kahkahayla gülecektim. “Yaşadığım sürece bir şeyleri umursamak 

zorundayım. Mesela”? (Çev. Ertüzün, 2010, s. 91). 

 

 .s. (Alşaman, 1996 ,(416ّأمرّهكذا،ّنفعلّهكذا )mādām(ّمادام.4ّ

Mademki öyle emretmiş, öyle yaparız (Alşaman, 1996, s. 416). 

 

فىّعرقّينبضّ،ّولتفعلّبناّ )mādām(ًمادام.ّثمّبإصرار:ّميسوّعامر.ّلنّأتخلىّعنها..ّلنّأتخلىّعنّواجبى5ّ

 .(Mahfuz, 2009, s. 32-33)القوةّماّتشاءّ

Sonunda kararlı bir sesle, Mösyö Emir, o kızdan vazgeçmeyeceğim, dedi. "Yaşadığım 

sürece görevime sadık kalacağım. Güçlü olmak , haklı olmak demek değildi. Ellerinden 

geleni artlarına koymasınlar (Çev. Ertüzün, 2010, s. 27). 
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 .s. (Alşaman, 1996 ,(416ّتريدون،ّسنذهبّإلىّهناكّ)alama) ṭطالما.6ّ

Mademki istiyorsunuz, oraya dideceğiz (Alşaman, 1996, s. 416). 

 

 .s. (Akçay, 2005 ,(188أنّدولّالشرقّفيّخالفّدائمّفلنّتتمكنّمنّالتقدمّأبداّ )alama)ṭّطالما.7ّ

Doğu ülkeleri sürekli görüş ayrılığı içinde bulunduğu sürece asla ilerleyemeyeceklerdir 

(Akçay, 2005, s. 188). 

 .s. (Akçay, 2005 ,(189أنكّتدرسّبجدّفستحصلّعلىّدرجاتّمرتفعةّ )alamaṭ(ّطالماً.8

Azimle derslerini çalıştığın sürece yüksek notlar alacaksın (Akçay, 2005, s. 189). 

 

 .s. (Akçay, 2005 ,(189أنّالزوجينّفيّانسجامّ )alamaṭ(ّطالما.ّستستمرّالسعادةّالزوجية9ّ

Eşler uyum içinde olduğu sürece evlilik mutluluğu devam edecektir  

(Akçay, 2005, s. 189). 

 

ّأنّالعائلةّتعطيّالحبّوالهتمامّالكافيّللطفلّفسيصبحّمواطناّصالحاّّ)alama)ṭّطالما.10ّ

(Akçay, 2005, s. 189). 

Alie, çocuğa yeterli sevgi ve ilgiyi verdiği sürece, o iyi bir vatandaş olacaktır 

(Akçay, 2005, s. 189). 

 .s. (Akçay, 2005 ,(189أحببتهاّّ)alama)ṭطالماً.ّستُحبك11ّ

Onu sevdiğin sürece seni sevecektir (Akçay, 2005, s. 189). 

 

 .s. (Akçay, 2005 ,(189أرضيتنيّ )alamaṭ(ّطالما.ّسأعطيكّماّتريد12ّ

Beni hoşnut ettiğin sürece istediğini vereceğim (Akçay, 2005, s. 189). 
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Tablo   5.20.   Arapçadan Türkçeye Çevirilerde “Mādām (مدام)” Yerine Kullanılan 

Bağlantı Ögeleri 

Bağlaç Türkçe Ø Toplam 

Mādām –ّ دامام  

Ṭalama-ّطالما 

(-DXğX) sürece madem 
1 12 

9 2 

 Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2016. 

Mādām ( دامام ), 1,  3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. örneklerde “-DXğX sürece” ; 4, 6. 

örneklerde “madem”; bağlantı ögeleriyle Türkçeye aktarılmıştır. 2. örnekte örneklerde 

herhangi bir karşılık kullanmamıştır. 

 

5.4.5. Maalesef ( سفمعًاأل )  

Maalesef, cümle başı bağlacı olarak kullanılır. Bu bağlaç daha çok pekiştirme 

göreviyle karşımıza çıkar. Cümleye olumsuzluk anlamı katar. Cümle  başı olarak 

kullanıldığı zaman bulunduğu cümleyi önceki cümleye bağlar  

(Yavuz, 2010, s. 383-384). 

 

5.4.5.1. Türkçeden Arapçaya  çevirilerde “maalesef”  

1. İnsan ne kadar kilo alırsa alsın kulakları tıpatıp aynı kalıyordu, daima sadık, daima 

vefalı. Maalesef kadın vücudunun geri kalanı için durum böyle değildi. Kadın vücudu 

zerre kadar sadakat bilmeyen nankör bir yığındı (Şafak, 2006, s. 46). 

ليسّهذاّهوّالحالّمعّباقيّّ)aʿa'lesef)mّلألسففهماّأزدادّوزنك،ّتظلّاألذنانّعلىّحالهما،ّوفيتانّدائما .ّلكنّ

علىّاألطالقأجزاءّجسمّالبشر.ّويمكنّإطالقّإيّأسمّعلىّشكلّجسدّروز،ّإلّ وفياّ   أنهّليمكنّتسميتهّجسداّ 

ّ(Çev. Alcebely, 2012, s. 48). 

ّ

2. "Çok lezzetliler, değil mi?" diye sordu Rose. "Maalesef herkes nohut yahnisinin 

kıymetini bilecek kadar duyarlı değil bu dünyada..."(Şafak, 2006, s. 50). 

 ليقدرهاّالجميع" )ẓaḥ -lusūʾ’l (ّلسوءًالحظ "ّإنهاّجيدة،ّأليسّكذلك؟"ّسألتهّروز،ّوأضافتّ،ّ"ّليمكنّ

ّ(Çev. Alcebely, 2012, s. 53). 
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3. "Allahaşkına, bir pazar sabahı azıcık rahat veremez misiniz?" "Maalesef saatler süren 

bir azıcık yok," dedi Zeliha Teyze, terliğin sinir bozucu rotasını takip ettikten sonra 

 (Şafak, 2006, s. 135). 

ّ "ّ ّهذا؟" ّاألحد ّيوم ّصباح ّفي ّوالسالم ّالهدوء ّمن ّلحظة ّعلى ّأحصل ّأن ّيمكنني ّأل ّالسماء، ّبحق ّلألسف"

(maʿa'lesef)ّّّبعدّأنّشاهدتّمسارّالنعل ّقالتّالخالةّزليخة، لتوجدّلحظةّعلىّوجهّاألرضّتدومّساعتين"،

 الحزن

ّ(Çev. Alcebely, 2012, s. 150). 

4. Asya gençliklerinde çekici olmasalar da orta yaşlarında gayet alımlı olabilen 

kadınlardandı. O zamana kadar dayanabilirse tabii... Maalesef Asya'nın zerre itimadı 

yoktu hayata. Zamana güvenmeyecek kadar kötümserdi. İlahi adaletin doğruluğuna en 

ufak inancı olmayan bir yangındı içi (Şafak, 2006, s. 136). 

فقدّلتكونّآسياّواحدةّمنّالنساءّالجميالتّفيّفترةّمراهقتهنّ،ّأوّلّتكونّمنّالنساءّالجذاباتّفيّفترةّشبابهن،ّ

ّ ّالفترة. ّتلك ّحتى ّالثبات ّمن ّتتمكن ّأن ّشريطة ّعمرها، ّمنتصف ّفي ّجميلة ّامرأة ّتصبح ّقد ّولألسفلكنها

(maʿa'lesef)ّّكيّتتأكد وسيلطةّولذعةّجداّ  لمّيكنّقدّأنعمّهللاّعلىّآسياّأيّقدرّمنّاإليمانّ.ّفقدّكانتّحادةّجداّ 

 منّأنّالزمنّيتدفق.ّوكانتّتتأججّفيّداخلهاّنارّليوجدّفيهاّأدنىّقدرّمنّاإليمانّبنزاهةّالنظامّاإللهيّ

(Çev. Alcebely, 2012, s. 151-152). 

 

5. O an Feride Teyze'nin bu sabahki saç modelinin kimden ilhamla yapıldığını anlayıp 

gülmemek için dudaklarını ısırdı. "Maalesef ABD'ye Türklerden önce giden Yunanlar 

ve Ermeniler yüzünden Amerikalıların beyni yıkanmış durumda," diye nutkuna devam 

etti Çevriye Teyze. (Şafak, 2006, s. 145). 

وراحتّعيناهاّتتنقالنّبينّالشاشةّوبينّالخالةّفريدة،ّوفهمتّاآلنّمصدرّإلهامّتصفيفةّشعرهاّالجديد.ّ"ّفقدّغسلّ

ّأدمغةّ)aʿa'lesef)mّللألسفاليونانيونّواألرمنّالذينّ ّقبلّاألتراكّ، ّإلىّالولياتّالمتحدة األمريكيينّ وصلوا

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 164)ّتقريبا "،ّوتابعتّالخالةّشكريةّ

 

6. Armanuş bu beklentiyi boşa çıkarmaktan üzgünmüş gibi yan ciddi yan şaşkın başını 

iki yana salladı. "Hayır. Türk dilini konuşamıyorum maalesef ama sanırım Türk 

mutfağını konuşabiliyorum" (Şafak, 2006, s. 164). 
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كبيرا ّفيها،ّ"ّل،ّ  ّ هزتّأرمانوشّرأسها،ّنصفّضاحكة،ّنصفّوقورة،ّوكأنهاّشعرتّباألسفّألنهاّخذلتّتوقعا

 لكنيّأظنّأنيّأتكلمّلغةّالمتبخّالتركي"،ّ)ẓaḥ -lusūʾ’l (ّلسوءًالحظل.ّأناّلّأتكلمّاللغةّالتركيةّ،ّ

ّ(Çev. Alcebely, 2012, s. 187). 

ّ

7. Dinleyenlerin bazıları gülümsedi, çeviri bitince de herkes gülümsedi. "Ama maalesef 

adı listedeymiş," dedi Armanuş ortamın nabzını yoklayarak. "Ne listesi?" diye sordu 

Çevriye Teyze (Şafak, 2006, s. 169). 

ّ"لكن ّالبتسامة. ّالمستمعاتّجميعهن ّبادلتها ّانتهتّالترجمة، ّوعندما ّبعضّالمستمعاتّالبتسامة، لسوءًًبادلتها

ّالحظ ّ) ẓaḥ -lusūʾ’l(ّّأيّقائمة؟"ّأرادتّالخالة"ّ ّقالتّأرمانوشّوهيّتجسّنبضهن. كانّاسمهّفيّالقائمة"،

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 193)شكريةّأنّتعرفّ

ّ

8. "Allaha şükür o safha çabuk atlatıldı. Ondan sonra resim ve heykel dersleri aldım. 

Derken maalesef beni  baleye yazdırdılar. Yakın zamana kadar baleye gittim, sonunda 

annem dersleri her fırsatta astığımı anlayıp beni azat etti (Şafak, 2006, s. 180). 

جعلننيّّ)aʿa'lesefm(ّولألسف"الحمدّللة،ّفقدّانتهتّتلكّالمرحلةّبسرعة.ّوبعدّذلك،ّبدأتّدروسا ّفيّالرسم،ّ

أننيّأتغيبّعنّالدروسّ،ّوتوقفتّعنّذلك" فيّالباليةّإلىّأنّاكتشفتّأميّمؤخراّ   ّ  آخذّدروسا

ّ(Çev. Alcebely, 2012, s. 207). 

ّ

9. Asya sükûnetle ve İngilizce devam etti. "Ya, çok iyi. Maalesef yeterli değil ama. 

Mürekkep ne olacak? Dövmenin sadece iğneleri değil mürekkebinin de her seferinde 

yenilenmesi gerektiğini biliyor muydunuz? Her seans için, her müşteri için yeni 

mürekkep kullanmak lazım" (Şafak, 2006, s. 212, 213). 

ّلكنّ ّ"ّنعمّ،ّجيد. ّلمّتستسلم،ّبلّتابعتّباللغةّاإلنجليزيةّ: ّليكفي.ّّ)ẓaḥ -lusūʾ’l (ّلسوءًالحظلكنّآسيا هذا

ّبلّيجبّتغيرّالحبرّأيضا ؟ّيجبّأنّ ّفيّكلّمرة، ّإبرّجديدة ّعنّالحبر؟ّهلّتعرفينّأنهّيجبّأنّتستخدم وماذا

فيّكلّجلسة،ّولكلّزبون"ّ جديداّ   .(Çev. Alcebely, 2012, s. 246)تستعمليّحبراّ 

 

10. Benim de kendime göre inançlarım vardı, Allah'ın gazabını üstüme çekmek 

istemiyordum doğrusu. Zira her şeye rağmen korkardım Allah'tan. "Maalesef beyler, 
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teklifinizi kabul etmiyorum. Bir dervişin canını almaya niyetim yok. Başkasını bulun 

kendinize." (Şafak, 2009, s. 43). 

ّشيءّ،ّأؤمنّبه.ّ"ّ ّغضبّهللا،ّألننيّعلىّالرغمّمنّكل  فأناّأؤمنّبالخرافاتّولمّأكنّأرغبّفيّأنّأجلبّعلي 

 خصّآخر"أنيّسأرفضّطلبكما.ّلّأظنّأنيّأريدّأنّأقتلّرجلّدين.ّابحثاّعنّشّ)unnuẓaʾ(ّأظن

ّ(Çev. Alcebely,2012, s. 38). 

ّ

11. Sanki tam ortalarında nicedir fokur fokur kaynayan bir kazan vardı da aniden kapağı 

kalkmış, içindeki tüm buhar ve basınç dışarı taşmıştı. Eski sürtüşmelere yeni 

küskünlükler eklenmişti. Maalesef o meşum kapağı kaldıran Ella'dan başkası değildi. 

Üstelik bunu Scott'a telefon açıp kızıyla evlenme kararını gözden geçirmesini 

söyleyerek yapmıştı 

 (Şafak, 2009, s. 55). 

ّلوّأنّغطاءّقد ّفيّالبخارّّرأحستّكما ّيبعثّنزاعاتّقديمة،ّوغضبا ّجديدا  ّوأخذ ّارتفعّفجأه، ّماءّيغليّقد فيها

،ّلمّيرفعّأحدّذلكّالغطاءّغيرها.ّوقدّفعلتّذلكّعندماّاتصلتّبرقمّ)ẓaḥ -lusūʾ’l (ّّولسوءًالحظالمتصاعد.ّ

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 53)هاتفّسكوت،ّوطلبّمنهّعدمّالزواجّمنّابنتهاّ

 

12. Herkes gittikten sonra, dervişle başbaşa kaldık. "Maalesef başkadı seni pek 

sevmemişe benzer" dedim. Şems-i Tebrizî gözüne düşen zülüfleri kenara atıp 

gülümsedi: "Varsın kızsın, ben ona kızgın değilim. Hem alışkın sayılırım kadılar 

tarafından sevilmemeye." (Şafak, 2009, s. 78). 

أنّالقاضيّلمّيحبكّكثيرا "ّقلتّلهّبعدّأنّغادرّالجميع.ّأبعدّشمسّالتبريزيّشعرهّعنّوجهه،ّ )unnuẓaʾ(ّأظن"

:ّ"ّلّيهم.ّفأناّمعتادّعلىّاألشخاصّالذينّليكنونّليّحبا "ّ  ّ  .(Çev. Alcebely, 2012, s. 80)وقالّمبتسما

 

13. "Bu paha biçilmez kitapların her biri bana ceddimden kalma. Babamdan devraldım 

onları, vakti gelince oğullarıma aktaracağım." Maalesef, Mevlâna’nın kitaplarına ne 

kadar kıymet verdiğim uzun zaman önce acı bir şekilde öğrendim. Evliliğimizin ilk 

senesi dolmamıştı. Evde yalnızdım (Şafak, 2009, s. 214). 

ّلقدّعرفتّكمّكانتّكتبهّ ّإلىّأبنائي. ّمنّأبي،ّوسأورثها فكلّكتابّهوّتراثّثمينّخل فهّليّأسالفي،ّوقدّورثتها

ّ.(Elif, 2012, s. 53)تعنيّله.ّففيّأحدّاأليام،ّخاللّالسنةّاألولىّمنّالزواج،ّكنتّوحديّفيّالبيتّ
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14. Aramızdaki dostluğun derinliği Kuran'm dördüncü okuması gibi; ya içindesindir, 

kapılır gidersin, ya dışmdasmdır, neye benzediğini bilemezsin. Zahiren anlamak kabil 

değil, ancak yaşanınca var. Maalesef çoğu kimse kulaktan dolma bilgilerle hareket edip 

aşkalarını yargılıyor. Onlara göre Şems asi bir derviş. Serkeş, başıbozuk, ne yapacağı 

belli olmayan, güven telkin etmeyen biri (Şafak, 2009, s. 240-241). 

رحلةّلّيمكنّاإلحساسّبهاّإلّمنّالداخلّولّيمكنّإدراكهاّمنّالخارجّّ–وتشبهّصحبتهّالتالوةّالرابعةّللقرآنّ

،ّيبنيّمعظمّالناسّتقييماتهمّعلىّالتصوراتّواإلشاعات.ّفهمّيعتبرونّأنّ)ẓaḥ -lusūʾ’l (ّولسوءًالحظمطلقا .ّ

ّويعتبرونهّ ّمحضّكفر، ّأقواله ّوأن ّغريبة، ّتصرفاته ّأن ّإليهم ّويخيل ّدرويشّغريبّاألطوار، ّإل ّماهو شمسا 

متقلبّاألهواءّليمكنّالوثوقّبهّ  ّ  .(Çev. Alcebely, 2012, s.  282-283)شخصا

 

15. Onu daha yakından tanımaya can atıyor. Bir süredir bu karmakarışık hislerle 

bocalıyordum. Maalesef bugün yakayı ele verdim ikindi namazından sonra duvardan 

Kuran'ı indirdim. Kararlıydım, kendi başıma çalışacaktım. hislerle bocalıyordum 

(Şafak, 2009, s. 243).  

ّالمشاعرّالمتباينةّتحتدمّفيّنفسيّمنذّزمن،ّوأخشىّ ّوكانتّهذه وفيّجزءّآخرّكنتّأتلهفّللتعرفّعليهّأكثر.

ّتناولتّالقرآنّالمعل قّعلىّالحائط،ّوعزمتّعلىّّاليومّأنّأكونّقدّكشفتّعن ّالمساء، ّففيّهذا مكنوناتّنفسي.

ّ.(Çev. Alcebely, 2012, s. 286)قراءتهّوحديّ

ّ

16. Ama insanlar benim gibi düşünmez, bilirim, işte bu yüzdendir endişem. Maalesef 

Şems de yangına körükle gidiyor. Başkalarına hoş görünmek için azıcık çaba 

göstermediği gibi habire birilerinin bam teline basıyor (Şafak, 2009, 258-259). 

،ّفإنّ)ẓaḥ -lusūʾ’l (ّولسوءًالحظلكنيّأعرفّأنّاآلخرينّليرونّاألمرّبالطريقةّالتيّأراها،ّوهذاّمايقلقني.ّ

ليسهلّاألمورّحتىّيكسبّمحبةّالناسّومودتهم.ّإذّيجلسّعندّبابّالتكيةّبطريقةّمتوعدة  شمساّ 

ّ(Çev. Alcebely, 2012, s. 307). 

 

17. Sufi o zaman, "O hâlde bundan sana ne?" demiş. "Seni hiç ilgilendirmez."Maalesef 

bu dünyada hemen herkesin gözü başkasının sinisinde. Acaba ötekinin kaç parası, ne 

kadar malı var? Sana ne be adam? Bak kendi işine (Şafak, 2009, s. 279). 
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،ّإنّالناسّ)aʿa'lesef)mّللألسففصاحّالرجلّ،ّ"لكنهمّيأخذونّهذهّالصوانيّإلىّبيتك.ّألّيخصكّاألمر؟".ّ

صوانيّاآلخرين، منّاألهتمامّّيراقبونّدائماّ   بشؤونهمّالخاصة،ّفأنهمّيصدرونّأحكامهمّعلىّاآلخرينفبدلّ 

ّ(Çev. Alcebely,2012, s. 329). 

ّ

18. Adamın zevcesi Hıristiyan bir kere. Neymiş, sonradan İslam'a dönmüşmüş; bana 

ne? Kanında var Hıristiyanlık, çocuğunun kanına geçecek. Maalesef şehir halkı 

Hıristiyanlık tehdidini gerektiği kadar ciddiye almıyor. Yan yana yaşayıp gidiyoruz, 

bunda ne kötülük var? diyorlar (Şafak, 2117, s. 313). 

لقدّتزوجّالرجلّامرأةّمسيحية،ّوليهمنيّهلّاعتنقتّاألسالمّأمّل،ّألنّالمسيحيةّتجريّفيّدمهاّوفيّدمّطفلها.ّ

،ّليأخذونّالتهديدّالذيّتشكلهّالمسيحيةّبجديةّكافية،ّويقولونّإنناّ)ẓaḥ -lusūʾ’l (ّلسوءًالحظلكنّأهاليّالمدينة،ّ

 ّ ّ.(Çev. Alcebely, 2012, s. 364)نستطيعّأنّنتعايشّمعا

 

19. Keşke ben de orada olaydım. O zehirli ağzını açmaya fırsat bulamadan ensesinden 

tuttuğum gibi kapı dışarı ederdim. Maalesef amcam bunu yapamamış. Aralarında nasıl 

bir atışma geçmişse o günden beri öğrenciler orada burada, bire bin katarak anlatıp 

duruyor (Şafak, 2009, s. 322). 

ّولألسفلشد ّماكنتّأتمنىّلوّكنتّفيّالمدرسةّعندماّجاءّإليه،ّلطردتهّقبلّأنّيتمكنّمنّفتحّفمةّاللعين،ّلكنيّ،ّ

(maʿa'lesef)ّّّلمّأكنّهناكّ،ّويبدواّأنّحديثاّطويال ّقدّدارّبينهّوبينّعمي،ّولمّيكفّالتالميذّعنّالحديثّعنه،

 .(Çev. Alcebely, 2012, s. 376)منذئذّ

Tablo 5.12.Türkçeden Arapçaya Çevirilerde “Maalesef”Yerine Kullanılan Bağlantı 

Ögeleri 

Bağlaç Arapça Ø Toplam 

Maalesef maʿa'l-esef lusūʾ'l- ḥaẓ ʾaẓunnu 
2 19 

7 8 2 

 Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2016. 

 

Maalesef  2, 1, 9, 7, 01, 14, 16, 18. örneklerde ‘lusūʾ'l- ḥaẓ’; 1, 3, 4, 5, 8, 17, 19. 

örneklerde ‘maʿa'l-esef’; 10, 12. örneklerde ‘ʾaẓunnu’  bağlantı ögeleriyle Arapçaya 

aktarılmıştır. 13, 15. örneklerde herhangi bir karşılık kullanılmamıştır. 
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5.4.5.2. Arapçadan  Türkçeye  çevirilerde “maʿa'l-esef” 

أنّفتاةّمثلهاّ )maʿa'lesef(ّمنًالمؤسف.ّثمةّاحديدابّخفيفّلّيكادّيلحظّ،ّوفطسّباألنفّمقبولّبلّوّمثير.1ّ

.(Mahfuz, 2009, s. 91)لّتقبلّليلةّحبّعابرة.ّلّبدّألمثالهاّمنّعالقةّوطيدةّطويلةّ

Omuzlardan biraz çöküş ama fazla belli olmuyor. Biraz burunu havada. Aslında 

basbayağı çekici. Öyle bir kızın bir gecelik hızlı bir aşka yanaşmayacak olması yazık. 

Ona kalırsa uzun bir ilişki gerekir (Çev. Ertüzün, 2010, s. 73). 

اَمس)ẓaḥ -l'ʾlusū(ّلسوءًالحظ.2ّ .s.(Yazıcı, 1998 , (157ّ،ّلمّاتمكنّمنّاإلتصالّبكّهاتفياّ 

Maalesef dün sana telefon edemedim (Yazıcı, 1998, s. 157). 

3 ّ لمّنتمكنّمنّإدراكهّبسسبّالزحم )ẓaḥ -l'ʾlusū( ولسوءًالحظً.ّحاولناّإدراكّقطارّالثامنةّصباحا

(Yazıcı, 1998, s. 157). 

Sabah sekiz trenine yetişmeye çalıştık, ama maalesef trafik dolayısıyla yetişemedik          

(Yazıcı, 1998, s. 157). 

.s.(Yazıcı, 1998 , (157ّأنناّتبللناّبالمطرّأثناءّنزهتناّخاللّالغابةّ)ẓaḥ -l'ʾlusū(ّلسوءًالحظ.4ّ

Maalesef, ormanda gezintimiz esnasında ıslandık (Yazıcı, 1998, s. 157(. 

الهاتفّفيّمكتبةّوالديّّ)ẓaḥ -l'ʾlusū(ّلسوءًالحظ.ّهلّهناكّهاتفّفيّغرفةّنومك؟ّلّ،7ّ

(Yazıcı, 1998, s. 157). 

Yatak odanda telefon var mı? Hayır , telefon ne yazık ki babamın kütüphanesinde 

(Yazıcı, 1998, s. 157). 
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Tablo  5.18. Arapçadan Türkçeye Çevirilerde “Maʿa'l-esef ( فسمعّاأل )” Yerine 

Kullanılan Bağlantı Ögeleri 

Bağlaç Türkçe Ø Toplam 

Maʿa'l-esef - ّمعّالسف 

Lusūʾ'l- ḥaẓ - لسوءّالحظ 

 

maalesef ne yazık ki 
1 5 

3 1 

 Kaynak: Araştırmacı tarafından hazırlandı, 2016. 

 

Maʿa'l-esef ( سفمعًاأل ) ve lusūʾ'l- ḥaẓ (لسوءًالحظ), 4 ,3 ,2. örneklerde ‘maalesef’; 5. 

Örnekte ‘ne yazık ki’ karşılığıyla Türkçeye aktarılmıştır. 1. örnekte herhangi bir karşılık 

kullanılmamıştır.  Arapçadan Türkçeye çevirilerde lusūʾ'l- ḥaẓ yerine yaygın olarak 

lusūʾ’l- ḥaẓ  kullanıldığı görülmektedir.  
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5.4.6. Zaten  (ذاتا)  

 

“Zaten” bağlantı ögesinin kullanıldığı örnekler incelendiğinde, tezin araştırma amaçları 

dışında olan iddia- delil retorik yapısında kullanıldığı; bilgi kipliği veya karşıtlık 

yapılarıyla ilgisi olmadığı anlaşıldığından “zaten” tezin kapsamı dışında tutulmuştur. 
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6. SONUÇ 

Bu araştırmanın genel amacı, Arapçadan Türkçeye ödünçlenen söylem bağlaçlarının 

Türkiye Türkçesinde ve  Arapçadaki anlamsal değişimlerini, söylem işlevleri açısından 

betimlemektir. Bu  araştırmanın sonucunda söz konusu  bağlaçların Türkçe ve Arapçada 

bugün hangi işlevlerle kullanıldıklarını ortaya çıkaramaya çalışılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar aşağıda belirtilmektedir.  

 

Karşıtlık Söylem Bağlaçları; 

  İncelediğimiz eserlerde ama bağlacı ile Türkçeden Arapçaya çevrilmiş 21 örnek 

tespit edilmiştir. Bunların 18’inin Arapça karşılığı varken 3’ünün ise tam olarak 

karşılığı yoktur. Ayrıca Arapçadan Türkçeye çevrilmiş olan 20 örneğin, 18’inin 

Türkçede karşılığı var iken 2’sinin Türkçede karşılığı yoktur. Ama bağlacının yerine 

Arapçada; lākin, ammā, fe, bel ve ʾillā bağlantı ögeleri kullanılmıştır. Arapçadan 

Türkçeye çevirilerde ammā bağlacının yerine XncX, ama ve dA bağlantı ögeleri 

kullanılmıştır. 

İncelediğimiz eserlerde lakin bağlacı ile Türkçeden Arapçaya çevrilmiş 20 örnek 

tespit edilmiştir. Bunların 14’ünün Arapça karşılığı varken 6’sının ise tam olarak 

karşılığı yoktur. Arapçadan Türkçeye çevrilmiş olan  22  örneğin, 22’sının Türkçede 

karşılığı vardır.  Lakin bağlacının yerine Arapçada; lākin- velākin, mā, velemmā, ʾillâ, 

biʾr-raġm, ġayr ve ammā bağlantı ögeleri kullanılmıştır. Arapçadan Türkçeye 

çevirilerde lākin bağlacının yerine ama, fakat, lakin ve yalnız bağlantı ögeleri 

kullanılmıştır.  

İncelediğimiz eserlerde fakat bağlacı ile Türkçeden Arapçaya çevrilmiş 18 örnek 

tespit edilmiştir. Bunların 16’ının Arapça karşılığı varken 2’sinin ise tam olarak 

karşılığı yoktur. Arapçadan Türkçeye çevrilmiş olan 20 örneğin, hepsinin Türkçede 

karşılığı vardır. Fakat bağlacının yerine Arapçada; lākin-velākin, ʾillâ, ġayr ve ammā 

bağlantı ögeleri kullanılmıştır.  

İncelediğimiz eserlerde bilȃkis/ aksine bağlacı ile Türkçeden Arapçaya çevrilmiş 

20 örnek tespit edilmiştir. Bunların 16’sının Arapça karşılığı varken 4’ünün ise tam 

olarak karşılığı yoktur. Arapçadan Türkçeye çevrilmiş olan 06 örneğin de Türkçede 

karşılığı vardır.  Bilȃkis bağlacının yerine Arapçada; ʿaleʼl-ʿaks, bi-ḫilȃf, bel, biʾl-ʿaks, 
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ʿaks ve ʿaleʼr-raġm bağlantı ögeleri kullanılmıştır. Arapçadan Türkçeye çevirilerde biʾl-

ʿaks bağlacının yerine aksine, aksi takdirde, tam tersine ve yoksa bağlantı ögeleri 

kullanılmıştır. 

 

Ekleme Söylem Bağlacı; 

İncelediğimiz eserlerde ‘hatta’ bağlacı ile Türkçeden Arapçaya çevrilmiş 20 

örnek tespit edilmiştir. Bunların 16’sının Arapça karşılığı varken 4’ünün tam olarak 

karşılığı yoktur. Arapçadan Türkçeye çevrilmiş olan 21 örneğin, 19’ünün Türkçede 

karşılığı var iken 2’sinin  Türkçede karşılığı yoktur. Hatta bağlacının yerine Arapçada; 

bel, ḥatta, rübbemā ve kullemā bağlantı ögeleri kullanılmıştır. Arapçadan Türkçeye 

çevirilerde ḥattā bağlacının yerine hatta, -A kadar, bile, dA ve -DAn beri bağlantı 

ögeleri kullanılmıştır. 

 

Gerçeklik Söylem Bağlaçları; 

Arapçadaki “ḥaḳiḳaten/ ḥaḳḳen, fiʾl-vākʾi ve fiʾl-ḥaḳiḳa” bağlaçlarının Türkçedeki  

“hakikaten, aslında ve gerçekten” bağlaçlarına denk geldigi görülmektedir. 

İncelediğimiz eserlerde hakikaten bağlacı ile Türkçeden Arapçaya çevrilmiş 20 

örnek tespit edilmiştir. Hakikaten bağlacının yerine Arapçada; ḥaḳḳen, fiʾlen, fiʾl-

ḥaḳiḳa ve bi-ḥaḳ bağlantı ögeleri kullanılmıştır. Arapçadan Türkçeye çevirilerde 14 

örnek tespit edilmiştir; ḥaḳiḳaten bağlacının yerine gerçekten ve sahiden bağlantı 

ögeleri kullanılmıştır. 

İncelediğimiz eserlerde aslında bağlacı ile Türkçeden Arapçaya çevrilmiş 19 örnek 

tespit edilmiştir. Aslında bağlacının yerine Arapçada; fiʾl-ḥaḳiḳa, bel, yabdū, kemā ve 

ḥaḳḳen bağlantı ögeleri kullanılmıştır. Arapçadan Türkçeye çevirilerde 3 örnek tespit 

edilmiştir;  fiʾl-vākʾi yerine Türkçede 3 örnekte de aslında bağlantı ögesinin kullanıldığı 

tespit edilmiştir.  

İncelediğimiz eserlerde filhakika bağlacı ile   Türkçeden Arapçaya çevrilmiş 20 örnek 

tespit edilmiştir. Arapçada; ḥaḳiḳaten , ḥaḳḳen , fiʾl-ḥaḳiḳa, bi-ced, biʾt-teʾkid, fiʾl-vȃkʾi 

ve  ṣaḥīḥ bağlantı ögeleri aynı anlamda kullanılmıştır. Arapçadan Türkçeye çevirilerde 
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14 örnek tespit edilmiştir; fiʾl-ḥaḳiḳa bağlacının yerine aslında, gerçekten, gerçekte ve 

hatta bağlantı ögeleri kullanılmıştır. 

 

Kiplik Söylem Bağlaçları; 

İncelediğimiz eserlerde asla ile ilgili Türkçeden Arapçaya çevrilmiş 20 örnek 

tespit edilmiştir. Bunların 15’inin Arapça karşılığı varken 5’inin ise tam olarak karşılığı 

yoktur. Arapçadan Türkçeye çevrilmiş olan 19 örneğin, 17’inin Türkçede karşılığı var 

iken 2’sinin  Türkçede karşılığı yoktur. Asla yerine Arapçada; mutlaḳen, ʾēbeden, 

ḳaṭʾan, iṭlāḳen, nihēʾiyyen ve fiʼlen bağlantı ögeleri kullanılmıştır. Arapçadan Türkçeye 

çevirilerde ʾaṣlen bağlacının yerine asla ve hiç  bağlantı ögeleri kullanılmıştır. 

İncelediğimiz eserlerde galiba ile ilgili Türkçeden Arapçaya çevrilmiş 21 örnek 

tespit edilmiştir. Bunların 16’sının Arapça karşılığı varken 5’inin  ise tam olarak 

karşılığı yoktur. Arapçadan Türkçeye çevrilmiş olan 13 örneğin de Türkçede karşılığı 

vardır. Galiba yerine Arapçada; ‘yabdū ʾenne, ʾaẓunnu, maʻa ẕȃlike, ġāliben, laʻalȃ, 

keʾenne, eleyse keẕȃlike’ bağlantı ögeleri kullanılmıştır. Arapçadan Türkçeye 

çevirilerde ġaliben bağlacının yerine genellikle, genel olarak, genelde, çoğu kez ve 

çoğunlukla bağlantı ögeleri kullanılmıştır. 

İncelediğimiz eserlerde mutlaka ile ilgili Türkçeden Arapçaya çevrilmiş 20 örnek 

tespit edilmiştir. Bunların 14’üncü Arapça karşılığı varken 6’ının ise tam olarak 

karşılığı yoktur. Arapçadan Türkçeye çevrilmiş olan 11 örneğin de Türkçede karşılığı 

vardır. Mutlaka yerine Arapçada; lābudde, mutlaḳan, dāimen, ġayri ʾenne, biʾt-teʾkid, 

min-el müʾekked ve veṣiḳ bağlantı ögeleriyle kullanılmıştır. Arapçadan Türkçeye 

çevirilerde mutlaḳān yerine kesinlikle, asla, gerekir, hiç ve mutlaka bağlantı ögeleri 

kullanılmıştır. 

 

İncelediğimiz eserlerde madem ile ilgili Türkçeden Arapçaya çevrilmiş 20 örnek 

tespit edilmiştir. Bunların 15’sının Arapça karşılığı varken 5’inin ise tam olarak 

karşılığı yoktur. Arapçadan Türkçeye çevrilmiş olan 12 örneğin, 11’inin Türkçede 

karşılığı var iken 1’inin Türkçede karşılığı yoktur. Madem yerine Arapçada; bimā 

ʾenne, ʾiẕā kāne, mādām, ḥasenen, ʿindemā ve maʿa ẕȃlike bağlantı ögeleri 
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kullanılmıştır. Arapçadan Türkçeye çevirilerde mādām yerine -DXğX sürece ve madem 

bağlantı ögeleri kullanılmıştır. 

İncelediğimiz eserlerde maalesef ile ilgili Türkçeden Arapçaya çevrilmiş 19 örnek 

tespit edilmiştir. Bunların 17’inin Arapça karşılığı varken  2’sinin ise tam olarak 

karşılığı yoktur. Arapçadan Türkçeye çevrilmiş olan 11 örneğin, 10’unun Türkçede 

karşılığı var iken 1’inin Türkçede karşılığı yoktur. Maalesef yerine Arapçada; maʿa'l-

esef, lusūʾ'l- ḥaẓ ve ʾaẓunnuu bağlantı ögeleri kullanılmıştır. Arapçadan Türkçeye 

çevirilerde maʿa'l-esef  yerine maalesef ve ne yazık ki bağlantı ögeleri kullanılmıştır. 
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