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ÖN SÖZ 

Günümüzde büyük 

DilbiJim (Kontrastive 

önem kazanmış olan Karşılaştırmalı 

Linguistik) -özellikle yabancı 

dille eğitim yapan okullar, yüksek okullar ve fakülte

lerin ilgi alanına daha çok girmektedir. 

Konunun önce tanı~ı yapılmış, sonra Tarihsel 

Gelişimiyle, Bu Konuda Yapılan Diğer Çalışmalar hakkında 

bilgi verilmiştir. 

Diğer aşamada asıl konumuz •olan Almanca ve 

Türkçe'deki Renk Sıfatıarına değinilmiş ve bir Korpus 

üzerinde karşılaştırılarak dil normu (Sprachnorm) 

ve dil kullanımı (Sprachgebrauch) belirlenmiştir. 

Dil normunun, belli zaman kesitlerinde aynı toplumda 

dahi toplumun gelişmesi ve değişmesiyle, farklılaştığı 

saptanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, Almanca'da ve Türkçe'de 

Renk Sıfatlarının, Almanca'dan Türkçe'ye çevrilişinde 

çevirideki metinde karşılıklarındai dil kullanımının 

dil normunu aşıp aşmadığını b~lirlemektir. 

iLi. 
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ortaya çıkan ve diller arasıırlaki akrabalık ilişkilerini 

artsürem yöntemiyle inceleyen Tarihsel-Karşılaştırmalı 

Dilbilim'den de kesinlikle ayrı tutulmalıdır. Konfrontative 

Linguistik, Komparatistik'in bu klasik biçiminden 

yalnızca amaç yönünden de§il, durum ve yöntem açısından 

da farklıdır. Konfrontative Linguistik artsüremli 

de§il eşsüremli yönteme dayanır ve genetik ya da 

tipolajik yönden akraba olan dillerle sınırlı de§ildir. 

Buna karşın Konfrontative Linguistik, Kontrastive 

" Linguistik 'ten de farklıdır ve bu farklılık şu nokta-

larda belirir: 

ı. Konfrontative Linguistik yalnız farklı 

iki dil arasındaki ayrımları de§ il, i ortak yönleri 

de inceler. 

2. Konfrontative Linguistik kuramsaldır, 

Kontrastive Linguistik ise uygulamaya yöneliktir. 

Yani, Kontrastive Linguistik, yabancı dil derslerinin 

uygulamalı amacı için, Konfrontative Linguistik'in 

kullanımıdır(l). Bu kavramların daha iyi anlaşılabilmesi 

için, terimler in kaynaklandı§ı İngilizce sözcüklere 

bakmakta yarar ·vardır. Tek tek sözcüklerin anlamları 

şöyledir: 

( ı ) 
1 

İclal ERGENÇ, Almanca ve Türkçe'nin Ses Yapılarının 

Karşılaştırılması, A.Ü. Dil ve Tarih-Co§rafya 

Fakültesi Yayınları No: 345, Dil ve Tarih-Co§rafya 

Fakültesi Basımevi, Ankara, 1984, s.6-7-B.'den 

".,ŞQ_~ a c h w i s s e n s c ha f- K o n front at i o n- Fremdsprach_~_nunterricb_.!:_'' 

VEB Verlag Enzyklaptldie Leipzig 1981, s.7l-74. 
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To contrast - Ayrımların aydınlığa 
1 ·, 

kavuşturulması 

için bir şeyi, başka bir şeyle karşılaş-

tırmak, 

To compare - ne derece birbirlerine benzeyip benzeme-

diklerini göstermek için nesneleri 

karşı karşıya getirmek, 

To canfront - karşı karşıya koymak. 

Görüldüğü gibt, "co.:trast" sözlüksel yapıs~na 

göre "compare"nin, "compare" de "can front" un özel 

bir türüdür(2). Buna göre Karşılaştırmalı Dilbilimin 

görevlerini ve amacını şöyle sıralayabiliriz: 

"a. Dillerin bugünki.i durumlarını eşzamanlı 

olarak ele alması Kontrastiv Linguistik' in asıl ilgi 

alanıdır. 

b. Karşılaştırılan diller aras1.ndaki genetik 

akrabalıklar önemli değildir. Birbirleriyle akraba 

olmayan veya uzak olan dillerin kar~ılaştırılmasına 

daha çok ilgi duyar~ 

c. Dil ailelerinin yapısıyla ilgilenmez. 

d. Bir dilin geçmişinin çeşitli devirlerindeki 

farklılıkları araştırmaz. 

e. Tek tek diller ve dillerin devirleriyle 

ilgilenmez. 

(2) İcl61 ERGENÇ, a.g.e., s.6-7-8. 
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f. Genellikle iki dili, çok özel durumlarda 

birçok dili, fakat dillerin kaynağına inmeden karşı-

laştırır. 

g. "Ulusalcılık" amaL_, yoktur. 

h. Öğrenme zorluklarının tesbitine dikkat 

çekerek, yeni ve daha iyi ders kitaplarının teorisel 

çalışmaları yoluyla bu zorlukları önlemeye çalışır 

ve uygulamaya yöneliktir"(3). 

Buraya kadar olan bölümde Karşı.laştırmalı 

Dilbilim hakkında bilgi vermeye çalıştık. Öyle sanıyo-

ruzki bu bilgilerden sonra kısaca Karşılaştırmalı 

Dilbilimin tarihine de değinmek daha yararlı olacaktır. 

1.2. Karşılaştırmalı Dilbilimin Tarihçesi 

"Yabancı dil dersinin modern teorisi Karşılaş-

tırmalı Dilbilimin doğmasına neden olmuştur. Bausch ı a 

göre yazarı tarafından kesin olarak "karşılaştırmalı" 

diye adlandırılan ilk model 1949ıda olmuştur. ·Bu 

Kuzey Amerika ı lı dilbilimci G. L. Trager ı in kısa yazısı 

olan "The Field of Linguistics" in içeriğinde bulunmak-

tadır 11 • Fakat Karşılaştırmalı Dilbilimin gelişimi 

( 3 ) Vural ÜLKiJ, Affixale Wortbildung____lm Deutschen 

u n d T ü r k i s c h e n , e i n B e i t_!' a g z u r 

kontrastiven Grammntik, Dil 

Fakültesi Yayınları, No: 294, 

Basımev.i, Ankara, 1980. 

deutsch-türkischen 

ve Tarih-Coğrafya 

Ankara Üniversitesi 
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pek tanınmayan Trager tarafından şekillenmiyor. En 

önemli teşvikler 1959'dan başlayarak Vasington'daki 

"Center for Applied Linguistics" tarafından hazırlanan 

ve yayınlanan "Contrastive Structure Series"(4) den 

geliyor. Karşılaştırmalı Dilbilim birinci sa fha 

olarak adlandırılan 60'lı yıllarda her yerde bir 

heyecan dalgası yarattı ve özellikle yabancı dil dersle-

rinde olmak üzere bir tür mucize ilaç olarak görüldü. 

Fakat hemen e leştiren sesler de yükseldi ve daha 

sonraları "ilk heyecanla Karşılaştırmalı Dilbilimin 

yabancı dil dersindeki rolünün şüphesiz abartıldı§ı 

kabul edildi. Nickel birinci safhanın sonlarına do§ru 

başlayan eleştiri ile ilgili olarak "Karşılaştırmalı 

Dilbilime olan ilginin doruk noktasını çoktan aşmış 

olması gerektiğini"(5) belirtti. 

Fakat bunun tam tersi oldu. İlgi az almadı 

aksine ço§aldı. Henüz bir yıl sonra, içlerinde yüksek 

dilbilimsel hakları,n hesaba katıldığı "yeni ilavelerdEin" 

ya da ge n e 1 m o d e 1 ler i n s u n u 1 d uğunda n bahs e d e b i 1 i y o r.d u 

( 4 ) Vural 

über 

ÜLKÜ, 

die 

a. g. e., 

kontrastive 

s.l5'den "Die 

Phonologie 

ersten Bande 

und Grammatik 

von Englisch und Deutsch erschienen 1962; ihre 

H.L. Kufne:r. Verfasser waren lrl. G; Moulton und 

Die deutsche Fassung von "Die kontrast.ive Phonologie 

Deutsch-Englisch" 

Deutschland". 

von Kufner erschien 1971 in 

(5) Vural ÜLKÜ, a.g.e., s.l5'den "G. Nickel Kontrastive 
' ' 

Linguist.ik In: LGL", s.L+68. 
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Raabe. Bu modeller • 1 • • 
ı..<ıncı dil öğretiminin çok özel 

ve yalnızca dilbilimsel açıdan olmadığının kabul 

edilmesi ve "denenmiş, ispatlanmış ve düzeltilmiş 

süreçlerin devamı için büyük bir hazırlık oluşturulma-

sından herşeyden önce süregelen şu ana kadar eksik 

olan dil alanının duygusal ve hızlı açılması bakımı;n-

dan"(6) "yenilenen, büyüyen bir ilgi oluşturuyor. 

Karşılaştırmalı ç a 1 ı ş ma la r ı n sayısı sadece batıda 

değil doğu bloku ülkelerinde de giderek artmaktadır"(7). 

Birinci safhada (l962'den itibaren) "Center 

for Applied Linguistics" rn8rkezi ingilizcenin-almanca 

ile olan ayrımları konusunda çalışmalara başladı 

ve Yugoslavya bu konuda büyük projeler hazırladı. 

70'li yılların başından i tibaren "üçüncü bir 

eğilim ortaya çıktı. Bu eğilim herşeyden önce ülkelerde 

daha az uluslararası hazırlanan ulusal dillere gösteri-

len ilgileri ortaya koyan bir görüştü. Benzer diller 

arasındaki öğretim ve öğrenim durumlarının karşılaşt~rma 

analizlerini kolaylaştırabileceğini ve böylelikle 

(6) Vural üLKü, a. q. e., s.l6'dan "Konzeptionen der 

angewandten kontrastive Linguistik + KL. I. (Einleitung)." 

(7) Vural ÜLKÜ, a.g.e., s.l5-16'dan "Vgl.z.B, die 

Dissertationen Hans Georg DOEHRING, Satzstrukturen 

im Deutschen und im Vietnamesischen. Leipzig 

l 9 7 2 ( Au s z u g i n : Da F ı o· , 1 9 7 3 , 3 4 5 f f . ) ; 1< a r st e n 

LEGERE, Probleme e iner konfrontativen Analyse 

Deutsch-Swahili Leipzig 1974, u.a." 
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bir yapıya dBnDştUrmek için karşılaştırmalı projeler 

ya da karşılaştırmalı projelerdeki işbirliğinin geliş-

mesine bOyük çaba harcanıyor"(B). 

Karşılaştırmalı çaLışmalara en bOy Ok ilgi 

ş u an da b ü y ü k p r o j e ı_ e r s ü r d ü r ü 1 e n A 1 ma n y a ' da g ö z 1 e n e -

bilir. 1970 yılından beri Mannheim'daki IdS'nin (Institut 

fOr deutsche Sprache) çalışmaları Dışişleri Bakanlığı'nın 

Kültür BBlümü tarafından finanse edilen ve yöneticili-

ği ni Gerhard Stickel'in yaptığı "Karşılaştırmalı 

Dilbilim BBlümü"nO bünyesinde barındırıyor. 1980 

yılına kadar karşılaştırmalı gramerlerden dil çiftleri ., 

elde edilecek. Örn: Almanca, Japonca, ispanyolca, 

Lehçe (1972'den beri), Sırpça (l973'den beri) ve 

Rumence (l976'dan beri). 

BüyOk projelerin açıklanan hedefi, dil çiftleri-

nin tüm alanları tarif edilen ve karşılaştırıl~n, 

karşılaştırmalı geniş kapsamlı gramerlerdir. 

Ancak bugOne kadar böyle eserler ortaya çıkmadı, 

bunun yerine sadece belirli dil alanlarında küçük 

çapta karşılaştırmalJ. araştırmalar yapıldı. Hatta 

"Karşılaştırmalı Gramer" başlığını taşıyan çalışmalar 

bile sadece kısmi alanları işliyorlar"(9). 

(8) Vural ÜLKÜ, a. g. e. , s.l6'dan "Konzeptionen der 

angewandten kontrastive Linguistik +KL. I. (Einleitung)". 

(9) Vural ÜLKÜ, a.g.e., s.l8. 



Buraya kadar olan bölümde 

Dilbilimin kısaca tarihine bakmaya 
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ise Karşılaştırmalı 

çalıştık. Gerçekten 

de Vural Ülkü'nün de yukarıda belirttiği gibi büyük 

projelerle açıklanan "geniş kapsamlı gramer" çalışmaları 

pek yoktur. Genelde yapılan çalışmalar ise, dilbilime 

genel bir bakış ve fonetik olarak nitelendirebiliriz. 

Bu bölümden sonra Karşılaştırmalı Dilbilim alanında 

yapılan çalışmalara kısaca bir göz atalım. 

1.3. Bu Alanda Yapılan Diğer Çalışmalar 

"Modern dilbilimin başlangıcında da karşılaştı:ı;,ma 

yatıyor d u . İ 1 k o 1 ara k S ir W i 1 1 i am Jones 1 7 8 6 ' da Sanskr it' in 

Yunanca, Latince ve Gotik ile olan akrabalığının 

farkına varmış ve dolayısıyla Avrupa'da Sanskrit 

öğrenimi ile eskiçağ araştırmalarını başlatmıştır"(lO). 

İclal Ergenç "Almanca Ve 

rının Karşılaştırılması" adlı 

Türkçe'nin 

eserinde 

Ses Yapıla

türkçe ve 

almancayı ses ve ses dizgeleri açısından karşılaştır

mıştır(ll). 

H i k m e t T a f 1 an a 1 ma n c a v e t ü r k ç e de a s k e r i t e rm i -

nolojileri ve onların günlük konuşma dillerini karşi-

(10) Vural ÜLKÜ, a.g.e., s.9. 

(ll) İcl§l ERGENÇ, ~;g.e. 
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leştırmalı olarak incelemiştir(l2). 

Almanya' da "Karşılaştırmalı Dilbilim alanında 

' 
alman arkadaşı K"laus Liebe Harkort ile çalışmış olan 

Nükhet Cımıllı "Sprachvergleich türkisch-deutsch" 

adlı eserlerinde türk ve alman dilini karşılaştırmayı 

amaçlamışlardır. Fakat kendilerinin amaçladığı hedeften 

biraz uzaklaşmışlardır(l3). 

"Marlis Hellinger ise Almanca ve İngilizceyi 

dil sistemlerinin çeşitli düzlemlerinde karşılaştırırken 

(Fonetik, fenoloji, syntaks, semantik) karşılaştırmalı 

gramerin ana kavramıarına değinmekte, eşdeğerlilik, 

olumsuz aktarım kavramlarını açıklamasının yanı sıra. 

Intersprache (ara dil) kavramına da açıklık getirmek-

tedir"(l4). Bu alanda yapılan diğer çalışmalar muhakkakki 

bu kadar değil. Daha yüzlerce sayabileceğimiz çalışmalar 

var. Ancak biz bu örneklerle bu konuda yetinme gereği 

(12) Hikmet TAFLAN, Die Militgrische Fachsprache im 

D e u ts c h e n u n d T i~ r k i s c !ı e n , Ha c et tepe ün iv er s it e s i , 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisans üstü Eğitim 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Batı Dillei-i 

ve Edebiyatı (Alman Dili ve Edebiyatı) Bilim 

Dalı için öngördüğü Doktora Tezi olarak hazırlan

mıştır. Ankara Ağustos, 1988. 

(13) Nükhet CIMILLI, Klaus Liebe-HARKORT, Sprachvergleich 

tUrkisch-deutsch (publikation alfa) 3. Auflage. 

DUsseldorf. PMdagogischer Verlag Schwann, 1980. 

(14) İcla.l ERGENÇ, a. g. e. , s.53'den "i<ontrastii:/e 

Li ngıı i st ik DeutsLh/IE~]j_§_.f..Q_'', s. 12-16. 



10 

duyduk. Çünkü amacım1.z asıl konumi.ız olan "Almanca'da 

ve Türkçe'de renk sıfatları" konusuna hazırlık yapmaktı. 

Buraya kadar 

onun tarihi Dilbilim, 

çalışmalar hakkında 

olan 

ve 

bilgi 

bölümde 

bu alanda 

vermeye 

Karşılaştırmalı 

yapılan diğer 

çalıştık: "Renk 

sı fatlar ı" konumuzun temelini oluşturduğu ve bu sı fat

ların dil normu (Sprachnorm) ve dil kullanımı 

(Sprachgebrauch) açısından incelemek olduğu için 

"renk sıfatlarının" almancada ve türkçedeki yerlerini 

belirlemek yerinde bir karar olacaktır. 



2. Almanca'da ve Türkçe'de Renk Sıfatları 

(Farbbezeichnurigen im Deutschen und Türkischen) 

Almanca'da ve Türkçe'de renk sıfatlarının 

yerini belirlemeden önce sıfatıara genel bir bakışın 

yararlı olacağı kanısındayız. 

2.1. Sıfatıara Genel Bakış 

"Sı fatlar vasıf ve belirtme isimleridir. 

Nesnelerin çeşit çeşit vasıfları, çeşit çeşit belirti

leri vardır. İşte sıfatlar bu vasıfların ve belirtilerin 

isimleridir. Demekki sıfatlar nesneleri vasıflandırma 

ve belirtme suretiyle karşılayan kelimelerdir. Nesne-

lerin kendilerinin adları asıl isimlerdir. Sı fatlar 

ise nesnelerin kendilerinin değil vasıflarının adları

dır. Eğer nesne birçok vasfı olan bir varlık değil 

de yalnız vasıftan ibaretse o taktirde sıfat nesnenin 

ismi olur. Mesela yeşil otun, yaprağın bir vasfının 

adı, yani otun yaprağın bir sıfatıd.ır. Fakat tek 

ll 
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başına bir rengin asıl .ismidir. Demek ki sıfatlar 

asıl isimleri başka olan nesnelerin bir vasfını belirt-

tikleri zaman sıfat, tek vasıftan ibaret olan nesneleri 

karşıladıklar-ı zaman isimdir ler. Mesela yeşil göz, 

sıcak oda, iki kişi misallerinde yeşil, sıcak, iki 

yanlarındaki isimlerin sıfatları; yeşil, sıcak, iki 

misallerinde ise yeşilin, sıcaklı~ı ve iki sayısının 

isimleridir. Şu halde sıfatlar tek başlarına vasıf 

ve belirtme isimlerinden başka bir şey d~~ildir. 

Türkçe'de sı fatlar vasıflandırdıkları 

belirttikleri isimler in önüne gelirler. Demek ki 

sıfat bir ismin başına gelip o ismi vasıflandıran 

veya belirten kelimelerdir. Fakat bu kelimeler tek 

başlarına ortak isimlerden başka bir şey de~ildirler''(l5). 

2.2. Alınaneada Renk Sıfatları 

Almanca'da renk sıfatlarının yerini belirl~mek 

için önce almancada sı fatların sınıflandırmasını, 

diğer aşamada ise renk sıfatlarının hangi gruba girdi-

~ini görelim. 

Almanca'da sıfatları dört bölümde inceleyebiliriz: 

(15) Muharrem ERGiN, Edebiyc1t ve Eğitim Fakültelerinin 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri için Türk Dil 

Bilgis~. Bayrak Basım/Yayın/Tanıtım, İstanbul 

1988, s.232-233. 
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ı. "Bağlayıcı sı fatlar olarak adlandırılan 
1 .• 

"se in" ve "werderı 11 fiilierinin k u 1 1 an ı m ı ,-. s e ma nt i k 

olarak anlam ayırt ederler. "se:in" la yapılan sıfatlar 

desteksel yüklemler, "werden" la yapılarılar ise süreçsel 

yüklemleri oluştururlar. Farklılık g6steren sıfatlar 

iki grüptur: 

( 1) H e m "s e i n 11 1 a h e m d e 11 w er d e n" 1 a yap ı 1 ab i 1 e n 

sıfatlar: 

Örnek: Die Wgsche ist/*wird trocken. 

Çamaşırlar kurudu/kuruyor. 

(2) Sadece "sein" la yapılan sıfatlar 

Örnek: Der Patient .ist/*wird tat. 

Hasta 6ldü/5lüyor. 

2. Keza semantik farklılık, sıfatıarın düzenlen-

mesinde tek başın~ duran sıfatıarda semantik çekim 

hali, semantik cümle modellerine bir temel oluştururlar. 

Bu çekim halinin sayısı ve tarzı sıfatın anlamına 

bağlıdır. Genellikle sıfaLların sadece bir semantik 

··çekim hali vard.ır 1 (zumeist: ZT=ZustandstrElger (durum 

taşıyıcısı)l Sadece iza fl azlıkta olan sı fatların 

iki ya da üç çekim hali çeşitli tarzıara sahiptir 

ICinh+lnhalt (içerik), Caus=Ursache (neden), Lo c= 

Ort (yer, konum) v.s. 1. 

* Gramer kurallarına aykırı cümle. 
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Örnek: Der Angeklagte war des Diebstahls schuldig. (PlZTinh) 

Zanlı hırsızlıktan suçluydu. 

( ZT) (Inh) 

(durum (içerik, konu) (yDklem) 

taşıyıcısı) 

3. Leksikal-semantik durumda sıfatıarın ayrımlaş-

masında nitel ve göreli sıfatlar bulmak mümkündür. 

Nitel sıfatlar, gerçek nesnenin özelliklerini direk 

olarak ifade ederler (örne~in: bDyDk ev, zeki ~ız, 

iyileştirilebilen hastalık, somut işaret). iz a fi 

sı fatlar gerçek bir nesnenin özelliklerini başka 

bir nesnenin ilişkisiyle ifade ederler; daha doğrlJsu 

-· 
yer, zaman gibi gerçeklik faktör D (bulgar şarabı= 

Bulgaristan'dan gelen şarap, dünkü gazete= dDnDn gaz e-

tesi v.s.). 

Bu iki ana grubun -leksikal-semantik- içinde 
·1 

bilhassa sıfatsal özellik gösteren tarza uygun alt 

gruplar oluşur. Böylece gerçek nesnenin görDnüşD 

ve durumu, nitel sıfatla karakterize edilebilir v.s. 

İzafi sıfatlar bir nesne tasarrufu veya kaynağa göre 

durumunu veya tesir sahasını v.s. tasvir edilebilir. 

Çoğunluk, bilhassa bu leksikal-semantik özelliklerle 

kesinleşmiş olan morfolojik-senteks özellikler, 

sınırlı olarak birbirlerine bağlantılıdır. Bu nedenle 

* 1P= Pradikat (Adjektiv+Kopulaverb) 

1
P= Yüklem (sıfat+tamamlayıcı fiil) 
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morfolojik-sentaksın 

dedir. 

sınıflandırılması 3. 4. dahil in-

4. Sıfatlar, semantik özelliklerin yanında 

morfolojik-sentaks özellikler dizisine de sahiptir. 

a. Sıfatlar, tamlayıcı ve/veya yüklemli kullanı

labilirler. 

ı C:attrib)(tamlayıcı), (!pradik)(yüklem)ı 

b. Sıfatlar, tamlayıcı olarak kullanımda genel

likle çekilirler. 

ı (:dekl)(çekim)ı 

c. Çoğu sıfatlar derecelendirilebilirler. 

ı c:grad)(derece) ı 

d • Sıfatlar sekonder (ikinci derecede) de~er 

taşıyıcı olarak ortaya çıkarlar. 

3.4. Morphosyntaktische Subklassen 

(Morfolojik-sentaksal tabii sınıflama) 

GruppeA ı+attr_ib (sıfat), + prtldik (yüklem)ı 

l. Gruppe A1 ı+dekl (çekim), + grad (derece) ı 

Bu gruba· çok sayıda nitel sı fatlar girer ör: 

küçük, sıkı, 

Renk sıfatları 

ucuz, güzel, sağlıklı, genel, soyut. 

da sadece değişebilen anlamların dere-

celenmesine rağmen burada yerini almıştır. 

Örnek: noch weissere Wtlsche (=noch saubere Wtlsche) 

daha beyaz çamaşırlar (=daha temiz çamaşırlar) 
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die schwUrzeste Nacht (=die dunkelste Nacht) 

en siyah gece (=en karanlık gece)"(l6). 

Görüldüğü gibi almancada renk sıfatları, sıfat-

ların sınıflandırılmasından ayrı qlarak "morfolojik-

sentaks tabii sınıflama" adı altında bir sınıflamaya 

dahildir. Bu bölümde yerini almıştır. Ancak sıfatıarın 

sınıflandırılmasında renk sıfatlarının üçüncü özelliği 

olan "leksikal-semantik" le sınırlı da olsa bağlantıları 

bulunduğu gözden kaçmamalıdır. 

2.3. Türkçede Renk Sıfatları 

"S.ıfatlar birlikte kullandıkları isimleri, 

daha doğrusu o isimlerin karşıladığı varlıkları iki 

şekilde vasıflandırır, onların ya iç vasıflarını 

veya d ı ş va s ı f 1 ar ı n ı b e 1 ir tir 1 er. Var 1 ı ğı n iç va s ı f la-

rı kendi bünyesine yapışık olmayan, kendi bünyesi 

dışındaki durumu ile ilgili bulunan vasıflarıdır. 

Varlığın kendi vasıflarını ifade eden sıfatıara vasıf-

landırma sıfatları, varlığın dış vasıflarını i fade 

eden sıfatıara ise belirtme sıfatları adı verilir"(l7). 

(16) Gerhard HELBİG, Joachim BUSCHA, Deutsche Grammatik 

Ein Handbuch für den AusHinderunterricht 8., 

neubearbeitete Auflage. VEB Verlag EnzyklopUdie. 

Leipzig, 1984. s.308-309-310. 

(17) Muharrem ERGİN, a.g.e., s.232-233. 
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Türkçe'de de küçük bir sınıflama yaparak tOrkçe

deki renk sıfatlarının yerini belirlemeye çalışalım.' 

Buna göre: 

2.3.1. Vasıflandırma Sıfatları 

"Vasıflandırma sıfatları nesnelerin bünyesinde 

bulunan vasıfları gösteren kelimelerdir. Bütün vasıf 

isimleri, istisnalar dışındaki vasıf ifade eden bütün 

ortak isimler vasıflandırma s ı fat ı olabilirler. .Bu 

sebeple vasıflandırma sıfatları sayısızdır: 

beyaz (elbise) 

altın (yüzük) 

aç (hayvan) 

çetin (imtihan) 

paslı (çivi) 

gelecek (gemi) 

yeşil (kazak) 

doğru (söz) 

eski (halı) 

geçen (ay) 

demir (kapı) 

sayısız (fayda) 

Misallerde de görüldüğü gibi vasıflandırma sıfatları 

iki çeşittir: Nesne vasfı gösteren sı(atlar, hareket 

vasfı gösteren sıfa~;ar. 

Nesne sıfatları kalıcı sıfatlardır: beyaz, 

eski, pas lı, doğru gibi. 

Hareket sıfatları geçici sıfatlardır: geçen, 

gelecek gibi. Bunlar nesnelerin geçici hareket vasfını 

ifade ederler. Çabuk, hızlı, koşucu gibi hareket 

i fade eden başka kelimeler de vardır. Bunlar kalıcı 

isimler olarak asıl sı.fatı'1rdır ve isj_m olarak kalmağa 

daha elverişlidirler. 
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2.3.2. Belirtme Sıfatları 

Belirtme sıfatları nesnelerin dış vasıflarını 

belirten s ı fat 1 ar d' ır . Bunlar nesnelerin bünyesinde 

olan bir vasfı göstermez, sadece nesneye yapışık 

olmayan dış vasıfları belirtirler. 

Kısacası vasıflandırma sıfatları, nesneyi 

vasıflandıran, belirtme sıfatları ise nesneyi belirten 

sıfatlardır"(lS). 

Türkçe'deki sı fatların sınıflandırılması bu 

denli kısa değil. Ancak bu minik sınıflandırm8dan 

anlaşılacağı üzere türkçedeki "renk sıfatlarının", 

"Vasıflandırma Sıfatları"nda yerinin belirlendiğini 

görmekteyiz. 

İlerki. bölümlerde örnek olarak alacağımız 

cümlelerimizdeki renk sıfatıarını dil normu ve dil 

kullan.ımı açısından inceleyeceğiz. Yani renkler alman-

cadarı türkçeye çevriLirken dil kuralları 

tamamen üslub mu kullanılmış yoksa dil kurallarına 

uyulmuş mu ya da ne kadar uyulmuş. Bunları belirlemeden 

önce dil normu (Sprachnorm) ve dil kullanımı (Sprach-

gebrauch) tanımlarını vermemiz gerekmektedir. 

( 1 8 ) t~ u h a r r e m E H G İ N , Ü n .i_y~f-~i~ 1 e r __ ı_· u n T ü r k D i l i_, 

Boğaziçi Yayınları A.Ş. İstanbul, 1986, s.292-294 .. 



3. Dil Normu (Sprachnorm) ve Dil Kullanımı (Sprachgebrauch) 

Her toplumda uyulması gereken kurallar vardır; 

Trafik kuralı, okullardaki davranış kuralları, yasalar 

gibi. Yine her toplumun da bir dili vardır. Ve bu 

dilin belli kuralları olacağı muhakkaktır. Gramer 

kuralı, fonetik ku'ralı V • b • gibi. Kullandığımız bu 

dilin kurallarına uyup onları zedelememiz gerekiyor. 

Yine her toplumda "alıcı/verici" (Sprecher/Hörer) 

vardır. Bunlar kendi aralarında bazı mesajlar alıp 

verirler. Ve bu mesajları hiçbir şekilde değiştirmezler. 

Önemli olan bu mesajları kurallara uygun olarak verip

almak ve kullanmaktır. Bunları daha iyi anlamak için 

şu iki kavramı "Kompetenz" ve "Performanz"ı açıklamamız 

gerekiyor. 

olup 

"Bilindiği 

"competere'' 

gibi "Kompetenz" 

bir şeye yetenekli 

latince kökenli 

olmak anlamıncı 

gelir. Yapısalcılıkta bu kavram altında, dilde bulunan 

belirli sayıda öğeler ve kurallarla, o dilde belirsiz 

sayıda cümle üretme ve üretilen sayısız cümle.leri 

19 
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sn lama yeteneği a n 1 D ş ı 1 J. r • "Performanz" ingilizce 

"performance" kelimesinden kaynaklanmıştır. Yapısal-

cılıkta bu kavram altında, dilin "kullanımı" (Sprachverwendung), 

dilin kurallarını doğru olarak uygulama anlaşılır"(l9). 

Buradan da anlaşılacağı gibi dil normu ve 

dil kullanımının, "kompetenz" ve "performanz"la sıkı. 

bir ilişkisi vardır. 

Biz yinede bu iki kavramın (dil normu, dil 

kullanımı) s~zlilksel tanımlarını verelim. 

''Kural: ı. ıAım. Norm, Regeıı ıFr. norr:ıe, 

reg.le ı ı ing. norm, rulej !es. t. ka.idej Buyurucu 

nitelik taşıyan geleneksel d.ilbilgisinde, genellikle 

kullanımı.n duraksama uyandıran y~nlerine ilişkin 

olan, s~yleyiş, hiçimbil im, deyişbil.im, yazım, vb. 
·1 

alanlarda tek doğru sayılan, iyi yazmak ve konuşmak 

için uyulması zorunlu g~rillen ~rnek; zorlayıcı ilke, 

yasa. ll Geleneksel diJ.bilgisinin temel kuralı, yanlış-

doğru karşıtlığından kaynaklanır. 

Kullanım: 

emploiı 
r • 
ı ıng. 

ıAırn. 

usage 1: 
Sprachgebrauchı ıFr. usage, 

ı. Bir toplulukta ve belli ,, 

bir d~nemde geçerli yaygın ve ortak dilsel kuralların 

ti.imU. ll Kullanım bir eşsilremden öbi.irilne değişir. 

(19) Nevin SEL EN, ·· l..9.B.J.urnsa1 Dilbilime Giriş_. T. c. 
Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel 

Araştırma Vcıkf.ı Yayınları No: 77, Eskişehir 

1989, s.2·-3. 
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2. Dilbilgisel ya da sözlüksel bir birimi kullanma, 

söz düzleminde gerçekleştirme"(20). 

Şu halde bu iki kavram sıkı sıkıya birbirine 

ba~lı ve birbirinin tamamlayıcısıdır. Yani dil kullan1mı 

dil normunun gerçekleşmesi için şart. 

Nevi n Selen'in deyişiyle ''di ı normu, dilin 

kullanımını kurallara oturtmak ve onu bu kurallara 

uygun olarak kullanmak demektir. Söz gelişim dili 

gramer kurallarına uyarak gramer normlarını zedelemeden, 

fanatik kurallarına uyarak, fonetik kurallarını 

meden v.b. gibi kullanmak gereklidir"(21). 

Bu açıklamalarla dil normu ve dil kullanımı 

konularını açıklı~a kavuştur~u~umuz sanısındayım. 

Dil normu ve dil kullanımını örneklerle gösterm~k 

için kendimize yüz cümlelik bir korpus aldık. Bu 

korpusumuz Heinrich Böll'ün "Und sagte kein einziges 

Wort" ve onun türkçesi "Ve o hiç bir şey demedi". 
'·· 

İçinde renk sıfatı bulunan yüz cümleyi Böll'ün-Bserinden 

ve bu cümlelerin türkçe çevirisini de türkçeye çevrilmiş 

olan eserden alıp karşılaştırarak bu konuyu inceleme 

ve de~erlendirmeye gidece~iz. 

(20) Berke VARDAR, Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri 

Sözlüğü, Türk Dil Kurumu, Sevinç Basımevi, Ankara 

1980, s.l07-108. 

(21) Nevin SELEN, a.g.e., s.4. 



4. Korpus 

"1. Es standen sehr viele Leute am Auszahlungs-

schalter, und ich L\lartet.e eine halbe Stunde, reichte 

meinen Scheck hinein und sah, wie der Kassierer ihn 

einem Mtldchen mit gelber Bluse gab. s.5. 

Gişenin önü., kalabalıktı, yarım saat bekledim, 

çekimi gişeye uzattım, veznedarın onu sarı bulüzlü 

bir kıza verdi~ini gördüm. 

2. Auf dem Tisch lagen rötliche Einzahlungs-

formulare herum, ich nahm eines davon und schrieb 

mit Bleistift auf die Rückseite: ( ... ) s.5. 

Masada pembe renkli para yatırma fişleri da~ınık 

duruyordu; birini aldJ.m, arkasına kurşun kalemle 

şunları yazdım: ( ... ) s. ll. 

3. Sie L~ar dunkelhi:lutig und mager und hatte 

• einen rosa Pullover an, den sie oben am Hals mit 

einer künstlichen Rose zusammengesteckt hatte. s.5. 

22 
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Esmer, zayıf bir kızdı; pembe bir kazak giymiş, 

kaza§ın boyun kısmını yapma bir gDlle tutturmuştu. s.ll. 

an, 

4. ( ... ) "Sie sah mich einen Augenblick zögernd 

riss dann ein StDck von einer braunen Klebero'll~ 

ab, reichte es mir heraus, ahne ei n Wort zu sagen, 

und schob die Scheibe wieder herunter. s.S. 

Bir an, duraklayarak yDzDme baktı, sonra kahve-

rengi bir bobinden az bir şey kopardı; gişeden dışarı, 

hiç bir şey söylemeden bana uzattı, yine indirdi 

kapağı. s.l2. 

S. Ich erkannte mich zuerst nicht, sah dies 
., 

magere, graue Gesicht unter der verschossenen BaskenmDtze, 

und ich wusste plötzlich, dass ich aussah wie einer 

von den M~nnern, die bei meiner Mutter hausierten 

und nie abgewiesen wurden. s.6. 

( ... ): Önce kendimi tanıyamadım; rengi atmış 

beremin altındaki bu zayıf, kaygılı yüze baktım. 
; 

Birdenbire bu halimle, kapımızı her çalışlar ında, 

annemin bir şey almadan ~eri çevirmediği o gezgin 

satıcılardan birine benzediğimi anladım. 

6. Das ClOck, durch den b lossen Anblick me iner 

Mutter hervorgerufen, hatte auf diesen grauen Gesichtern 

etwas Schreckliches. s.6. 

Annemi daha görmeleriyle duy~ukları mutluluğa, 

bu yaslı yüzler, korkunç bir şeyler katardı. s.l2. 
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7 . U n d w~ h re n d i c h .~ ~ t z t d i e W ur st as s , d er e n 

W~rme an meinem wunden Zahnfleisch heftige Schmerzen 

hervorrief, erkannte ich drüben in dem flachen Spiegel, 

d ass i ch diesem Di sc h zu gleichen beginne: me ine 

Mütze, mein mageres graues Gesicht und die_ Trostlosigkeit 

meines Blickes. s.6. 

Şimdi sıcaklığı yaralı diş etlerimi sızıatan 

sosisi yerken karşıdaki düz aynada, bere::· le 
/.. 

kara 

kuru üzgün yüz üm ve bakışıarımdaki ümitsizlikle ·o 

Disch'e benzerneye başladığımı görüyordum. s.l3. 

8. Aber neben meinem Gesicht sah ich die Gesichter 

m e i n e r N e b e n m ıl n n e r i m· S p i e ge 1 Mü n d e r , d i e a u f g e r i s s 1 n 

waren, um in Würste zu beissen, ich sah dunkle, gMhnende 

Gaumen hinter gelben Z~hnen, in die rosiges Wurstfleisch 

brockenweise hineinfiel, sa h gute Hüte, schlechte, 

' und die nassen Haare hutloser Zeitgenossen, zwischen 

denen das rosige Gesicht der WürstchenverkMuferin 

hin und her ging. s.6-7. 

Ama aynada, kendi yüzümün yanında, çevremdeki 

insanların yüzlerini, sosisleri ısırmak için açılan 

ağızları da görüyordum; sararmış dişl~rin gerisinde 

kara kara genişleye~ gırtlakları görüyordum; sosislerin 

pembemsi etleri parça parça aşağılara k a y ı y o r d'u . 

Onların arasında sosisçi kadının pembe yüzü gidip 

geliyordu. s.l3. 

9. Munter l~chelnd angelte sie heisse Würste 

mit der Holzgabel au s schwimmenden Fett, kleckste 
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Senf auf Pappe, 

essenden Mündern, 

Pappteller ein, 

ging hin und her zwischen die~en 

sammelte schmutzige, mit Senf bekleckerte 

gab Zigaretten und Limonade aus, 

nahm Geld e in, Geld mit ihren rosigen etwas zu kurzen 

Fingern, w!:ihrend der Regen auf das Zeltdach trommelte. 

s . 7 • 

neşeli, gülümseyerek elindeki 

çatalı 

Kadın, 

batırıp yağda yüzen sıcak sosisleri çıkarıyor, 

bir kartona biraz hardal sürüyor, bu yiyen çiğneyen 

ağızlar arasında gidip geliyor, yağmur çadır damında 

tıpırdayadursun harqal bulaşığı, kirli karton tabakları 

topluyor; sigara, limonata veriyor; pembe biraz kisa 

parmaklarıyla paralar alıyordu. s.l3. 

10. Jetzt hangt das Kruzifix wieder an der 

W and hinter se i nem Schemel, daneben das Bild des 

heiligen Crispinus, ei ne s milden al ten Mannes mit 

grauem Bart, der in seinen H!:inden, die zu gepflegt 

für e inen Schuster sind, einen eisernen Drei fuss 

halt. s.7. 

İşte şimdi yine taburesinin gerisinde duvarda 

haç asılı. Hacın yanında, ellerinde üç ayaklı bir 

kunduracı demiri, ermişlerden kır sakallı, halim 

selim bir ihtiyar. s.l4. 

ı ı. In den ausgebrannten Fensterh!:ihlen sa h 

ich den dunkelgrauen Himmel. s.B. 

Yanmış, yıkılm1ş pencere oyuklarından doğru, 

koyıı gr i gr"ikyi1zi1nü görüyorrl-.ım. s. ı 5. 
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ı 2. Im sanften 1 braunen Bl i ek des Dienst-

mtldchens lese ich dasselbe Mitleid, das ich einst 

jenen Typen entgegenbrachte, denen ich nun offenbar 

zu gleichen beginne. s.B. 

Şimdi açıkça kendilerine benzerneye başladı~ım 

tipiere karşı bir zamanlar duydu~um acımanın tıpkısinı, 

hizmetçinin tatlı, el5 bakışlarında okuyurdum. s.l5. 

ı 3. Der Junge i st gesund, hat rote Backen 

und liebt es, im gressen Garten mit Kastanien zu 

spielen -er snmmelt sie eifrig, schleppt sie auch 

aus den Garten der NachbarhUuser herbei, die noch 

unbewohnt sin d, und wenn das Fenster o ffen war, konrfte 

ich den ıetzten Wochen lange Ketten von Kastanfen 

draussen zwischen den B~umen hUngen sehen. s.B. 

Cürbüzdü çocuk, al aldı yanakları.; büyük bahçede 

kestanelerle oynamaktan hoşlanıyordu. Boyuna kestane 

topluyor, henüz boş ·duran komşu evlerin bahçelerindeki ,. 

kestaneleri toplayıp getiriyordu. Son haftalarda, 

pencere açıksa, dışards ağaçlar arasında uzun kestane 

dizilerinin sallandı§ını gôrüyordum. s.l5-l6. 

14. Ich kn6pfte meinen Mantel zu, zog meine 

nasse Mütze aus der Tasche und sagte leise: "?ie 

wird es wohl schaffen". "Und ich legte meine Hand 

stump fe B 1 ondha c.~-· d e s K i n r' ·~ s , und die Frau 

s ngte: ( ... ) s. 1 O. 

Paltomu ilikledim, cebimden ıslak beremi çıkardım. 

"Bnşarır her halde!" dj.ye mırılcland.ım ve elimi çocuğun 

n ç ı k k u mr a 1 g iL F.i k saç 1 ar. ı. na . k o y d ı ıır. • !< s d ı n : ( . . . ) s . J R 
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ı 5. Auf den Schutthaufen zerstörten Hguser 

rann der Regen in trUben BMchen, gelblich ader br§unlich 

gefgrbt, auf den Gehsteig zurUck, und von BaugerUsten, 

unter denen ich herg.ing, tropfte es kalkig auf meinen 

ManteL s.l3. 

Harap olmuş evlerin yıkıntılarından sızan 

yağmur, bulanık derecikler halinde sarımsı veya boz 

bulanık, kaldırıma akıyor, altlarından yUrUdUğDm 

yapı iskelelerinden, kireç bulaşığı, paltorna damlıyo~du. 

s . 2 ı . 

16. Immer wieder zghle ich das Geld, das Fred 

m ir geschickt hat: dunkelgrüne Scheine, hellgrüne, 

blaue, bedruckt mit den Köpfen ahrentragender Bguerinnen, 

vollbusiger Frauen, die den Handel oder den Weinbau 

symbolisieren, un ter dem Mantel eines historischen 

Helden versteckt einen Mann, der ein Rad und einen 

Hammer in seinen Handen hMlt und wahrscheinlich das 

Handwerk darstellen soll. s.l5. 

Fred'in 

Koyu yeşil, 

taşıyan köylU 

gönderdiği 

açık yeşil 

paraları 

ve mavi 

kadın başları var 

sayıyorum boyuna: 

bankınotlar. Başak 

Dzerlerinde; dolgun 

göğUslU, ticareti veya bağcılığı sembol.ize eden kadınlar. 

B i r tar i h k. ah ra ma n ı n ı n pe 1 er i n i a 1 t ı n d a b i r ada m , 

bir elinde bir çark, ötekisinde çekiç, zanaati ifade 

ediyor anlaşılan. s.25. 

ı 7 • Frau Frank e i st mit sechzig noch eine 

schöne Frau; der merkwürdige Glanz ihrer Augen aber 
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mit denen sie al le · fasziniert, flösst mir Schreck:en 

gep flegtes ein: diese dunklen, harten Augen, ihr 

Haar, dus sehr geschickt gef~rbt ist, ihre tiefe, 

leise zitternde Stimme, die nur im Verkehr mit mir 

plötzlich schrill werden kann, der Sitz ihrer Kostüme, 

die Tatsache, dass sie jeden Morgen die heilige Kommunion 

empfi~ngt, jeden Monat den Ring des Bischofs küs~t, 

wenn er die fi..ihrenden Damen der Diözese empHingt diese 

Tatsachen machen sie zu einer Person, gegen die zu 

kgmpfen zwecklos ist. s.l6. 

Bayan Frank~ altmışındadır, fakat hala güzel 

bir kadındır. Yalnız, gözlerindeki, o herkesi büyüle~en 

acayip parıltı, ürkütür beni. O siyah, katı gözleri, 

ustalıkla boyanmış o bakıml.ı saçları, yalnız benimle 

konuşurken birdenbire cırlaklaşan o basık ve hafifçe 

titrek sesi; elbiselerinin vücuduna tıpatıp oturuşu; 

her sabah kiliseye, ayine gidişi; her ay cemaatin 

rehber hanımlarını kabul ettikçe piskoposun yüzünli 

öpüşü: .. bütün bunlar o hale getirmiştir ki, onunla 

savaşmak boşunadır artık. s.27. 

18. Und der Schmuck des Weinachtsbaumes, den 

F r au F ra n k e ü b er d e n K r i e g ger e t t e t hat , ma c ht , d'a s s 
mi r das Herz var Angst stehenbleibt: diese flimmernden 

blauen und goldenen 

Puppengesichter der 

Kugelndas Engelhaar 

gH!ssernen Engel, das 

aus Seife in der Kri~pe aus Hosenholz, 

und die 

Jesuskind 

~1aria und 

J o s e f au s gr e 1 l ge m 2.1 te m L,; ı , s ü s s 1 i r h 9 r i n s e n d u rı t e r 



dem Spruchband aus Gips, das "Fr.ieden den Menschen" 

verkündet die se Möbel, an die wöchentlich acht 

St u n d e n ı an g d er S c h w e i s s e i n er Put z f ra u ver s c h w e nd et 

wird, die filnfzig Pfenning pro Stunde b~kommt und 

Mitglied des Milttervereins ist, diese ganz tödliche 

Sauberkeit macht mir Angst. s.lS. 

Noel ağacındaki süsler, Bayan Franke'nin savaştan 

kurtardı~ı o süsler karşısında korkudan kalbirn duruyordu: 

Mavi, sarı bu yanar-döner kilreler, camda meleklerin 

saçları, bebek yilzleri; gül a~acından bir yemli~in 

içinde sabundan yapılmış yavru İsa; göz alıcı renklere 

boyanmış, kilden yapılma Meryem ve Meryem'in kocası 

Yusuf; "insanlara huzur, sükun" dileyen alçıdan bir ,. 

bandın altında, ~ygın baygın sırıtan Meryem ile Yusuf ... 

Sonra o mobilyalar. Anneler Derneğinde üye bir temizlikçi 

kadına, saati elli fenik'ten her hafta sekiz saat 

ter döktüren o mobi.lyalar ... Bütün bu kahredici temizlik, 

beni ürkütüyordu. s~29. 

19. Das hohe, gotische Fenster war notdürftig 

mit rohen Steinen ausgeflickt, und mitten in dem 

hasslichen Mauerwetk war ein kleiner, gelblich gestrichener 

Fensterflügel eingeklemmt, der von einem Badezimmer 

stammen musste. s.22. 

Yüksek, gotik pencere, kaba taşlarla şöyle 

böyle örülmüştü. Çirkin d u var J. n ortasına, herhalde 

bir banyo odasından gelme, ufak, hafif sarı boyalı 

bir pencere çerçevesi yerleştiri.lmişti. s.35. 
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20. In den vier kleinen Scheiben stand ein 

schwaches, gelbliches Licht. s.22. 

Dôrt kOçilk camda zayıf, 

görDlDyordu. s.35. 

sarımtırak bir ışık 

21. Neben ihr kniete e in Junge, der sich dauernd 

hin und her wandte, und am Profil, obwohl es dammrig 

war, erkannte ich die geschwollenen Lider, den offenen 

Mund des Blöden, die rötlichen, entzündeten Lider, 

die di eken Bakken, den sel ts am nach oben verschob en en 

M und: ( ... ) s. 2 3. 

Alaca karanlığa rağmen, yandan salak çoduğun 

ş iş göz kapaklar ını, 

göz kenarlarını, şişkin 

açık ağzını, hafif kızarmış 

yanaklarını, acayip bir şekilde 

yukarı çekik ağzını görDyordum. s.36. 

22. Einen Augenblick lang schien es, als sei 

der Priester allein mit dem aufgeschlagenen Messbuch, 

seinen blassen, erhobenen HHnden und dem frierenden 

RDcken. s.23. 

Bir an aç1.k dua kitabı, solgun kalkık elleri, 

DşDyen sırtıyle rahibin tek başına olduğunu sanmıştım. 

s. 36. 

23. Dan n fiel Dunkelhe.i t über si e und den 

Jung en, und i ch s ah si e er st wieder, als sie in das 

graue Licht trat, das aus dem eingemauerten kleinen 

Fenster oben fiel. s.23. 
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onu, 

Sonra o ve çocuk karanlıkta kaldılar ve ben 

duvara açılmış yukarki ufak pencereden düşen 

gri ışığa girince tekrar gördüm. s.36. 

24. ( ... ) Ich hörte das Kreischen der Bahnen 

hinter einer rötlichen, schlecht ausgeflickten mauer, 

sah im D~mmer grelle Blitze von Schweissapparaben 

und hörte das lisehen der Sauerstoffflaschen. s.24. 

( ... ) Kötü bir onarım görmüş kırmızımtırak 

bir duvar gerisinde tramvay gıcırtıları duyuyor, 

alaca karanlıkta kaynak aletlerinin göz kamaştıran 

J.şıklarını görüyor, oksijen tUplerinin fışırtısını 

işitiyordum. s.37. 

25. S.ie hatte die Tür schon aufgeschlossen, 

und drinnen sah ich im grauen Dunkel Stühle, eine 

Theke, das matte Silber einer Kaffeemaschine: 

s. 24. 

( ... ) 

Kapıyı açmıştı; içerde alaca karanlıkta iskemieler 

bir tezgah, b.ir kahve makinesinin mat gümüşünü gördüm: 

( ... ) s. 37. 

26. Er hatte einen Lutscher im Mund, h.ielt 

das Holzsttlbchen in der Hand und zullte mit einer 

aufreizenden Stetigkeit a.n dem knallrot gefarbten 

Stück Zucker herum, wBhrend zwei schmale, kaum sichtbare 

B!:!che von Zuckerschmier sich zu beiden Selten sei.nes 

Mundes langsam nach unten bewegten. s.25. 
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Bir şeker vardı ağzında; şekerin tahta sapını 

elinde tutuyor, insanı sinirlendiren bir ısrarla 

çiy kırmızı şekeri evire çevire yalıyor, belli belirsiz 

iki ince şerit halinde, ağzının iki yanından aşağılara 

yapış yapış ağdalar sızıyordtı. s.39. 

2 7 . Da s 1'1/.i d c h e-n sa h i h m na c h , se t z te d e n K o İ' b 

ab, den es im Arm getrageh hatte, und ich spUrte, 

wie mir das Wasser in den Mund schoss beim Anblick 

dieser frischen, blonden Brötchen. s.27. 

Kız, arkasından baktı, kolundaki sepeti yere 

bıraktı; ve ben bu sarımsı, gevrek francalacıkların 

karşısında ağzımın sulandığını hissettim. s.41. 

28. Mein Haar ist noch voll, und die winzigen 

grauen StrHhnen an meinen SchlHfen, die dem Blond 

einen silbigeren Schimmer geben das ist nur das 

geringste Zeichen meines Schmerzes um die beiden. 

Kleinen, von denen mir mein Beichtvater sagt, d ass 

ich zu ihnen beten soll. s.32. 

Saçıarım dökülmemiş henUz, ama şakaklarımda 

kumral saçlarıma gümüşümsC bir parıltı veren yol 

yol küçük ağarmalar iki yavrum için duyduğum üzüntü-

lerin en önemsiz belirtisi bu. Günah çıkardığım rahip, 

dualarını o küçüklere yolla diyor bana. s.47. 

29. Sobald ich einen Quadratmeter zu saubern 

versucht habe, bin ich gezwungen, den Lappen auszuspülen, 

und safort breitet sich im klaren Wasser eine milchig~ 
1 

Wolke aus. s.34. 
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B,ir metre karelik yeri temizledim mi paçavrayı 

yıkamam gerekiyor ve duru suyun ~stUnde hemen sUt 

rengi, bulanık bir tabaka beliriyor. s.49. 

/ 

30. Ich sehe dort hinten Frauen-gelbe Frau~n 

an trHge dahinfliessen den Str6men W1:l.sche waschen, 

höre ihren Gesang sehe schwarze Frauen in spröder 

Erde graben, höre das sinnlose und so reizvolle Getrommel 

nichtstuender M1:l.nner im Hintergrund, braune '· Frauen 

sehe ich, wie sie in steinernen Trögen Körner zerstampfen, 

den S1:l.ugling auf dem RUcken, w1:l.hrend die Mgnner stupide 

um ein Feuer hockerı, die Pfeife im Mund-und meine 

weissen Schwestern in den Mietskasernen von Londqn, 

New York und Berlin, in den dunklen Schluchten der 

Pariser Gassen-bittere Gesichter, die erschreckt 

auf die Rufe eines TrunkenbcJdes horchen. s.35. 

Orada, gerilerde kadınlar görDyorum... uyuşuk, 

hantal, akıp giden su başlarında çamaşır yıkayan 

sarı kadınlar ... onların şarkılarını duyuyorum. Siyah 

kadınlar görüyorum, gevrek toprakları kazan kadınlar ... 

arka planda işsiz gDçsüz erkeklerin anlamsız, ama 

o kadar çekici davul seslerini duyuyorum. Esmer kadınlar 

görüyorum, taş teknelerle tahıl dövDyorlar; sırtlarında 

emzikteki çocukları ... erkeklerse bir ateşin çevresine 

çömelmiş, ağızlarında b:ir buçuk, alık ve aptaldırlar. 

Ve beyaz kız kardeşlerimi görüyorum: Londra'nın, 

Nevyork'un, Berlin'in kira evlerinde; Paris'in dar, 

k<:ıranlık sokaklarında; bir sarhoşun attığı naraleıra 

LjrkmCış, kulak kabart<:ın acılı yüzler. s.51. 



34 

31. Ein Mann nıit weissem Haar ging von hinten 

an den jungen Mann heran, flüsterte ihm etwas zu, 

und der junge Mann, die Schultern zuckend, nahm die 

Mütze ab, hielt ·sie vorne vor den Bauch, aber er 

kniete nicht nieder. s.41. 

Ak saçlı bir adam arkadan doğru gence yaklaştı, 

bir şeyler fısıldadı; genç omuz silkerek başından 

beresini çıkardı, karnına doğru tuttu, fakat diz 

çökmedi. s. 61. 

32. Eine Gruppe von Mönchen kam vorbei. Si e 

sahen sehr gut aus. Ihre schwarzen ÜberhHnge uber 

den gelblichweissen -Habits, die sauber ausrasierten 

Tohsuren auf den nach unten gebeugten Köpfen, das 

sah sehr gut aus. s.42. 

Bir grup keşiş geçti; kılık kıyafetleri yerin-

deydi; sarımtırakbeyaz kısveleri üzerinde siyah cüppe-

leri, eğik başlarındaki temiz tepe tıraşları güzeldi 

doğrusu. s. 61. 

33. Der weite Kragen, die langen G ewl:lnder 

und das schöne Zusarnmenwirken von Schwarz und Weiss, 

das gab ihnen etwas zugleich Jugendliches und Intelligentes, 

und der Anblick hl:ltte mi ch veranlassen können z-u .: 

wünschen, in ihrem Orden zu sein. s.42. 

Bol yaka, uzun giysiler, siyahla beyazın güzelce 

uyuşması onlara genç, aydın bi.r hal de veriyor; baktıkça 

bende adeta tarikatlerine girme istekleri uyandırıyordu. 

s.6l-62. 
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34. Der Sekter, den meine Augen beherrsc~ten, 

war e.ingeschrtlnkt, wie zıısammengeschraubt, und umg.eben 

von flimmerndem Grnu, s ah i ch si e a ı.ı ei n, me ine 

belden Kinder, Clemens und Carla, den Jungen sehr 

tılı:ıss, etwas aufgeschossen in seinem blauen Anzug, 

den grünen Zweig des Erstkommunikanten im Knopfloc;:h, 

die ~<erze in der ·Hand; se in ernstes und liebens-wertes 

Kindergesicht ıYar b lass und gesammelt, und die Kleine, 

die me in dunkles 1-laar hat, me in rundes Gesicht und 

die zierliche Gestalt, lgchelte ein wenig. s.43. 

" Görebildiğim kadarı sınırlıydı, öbürlerinden 

koprnuştu adeta, uçuşan gri pırıltılarla çevriliydi. 

Şimdi yalnız onları, iki çocuğurnu, Clemens ile carla'yı 

görüyordum: Mavi elbisesi oğluma biraz kısa geliyordu; 

çok renksizdi çocuk. Yakasında, kilisede kutsal ekmek 

ve şarap törenine ilk defa katılanların taktıkları 

yeşil dalı, elindeki mu mu görüyordurn. o ciddi ve 

sevimli çocuk yüzü solgundu, bir vecit içindeydi 

sanki. Siyah saçlarını, yuvarlak yüzünü, narinliğini 

benden almış kızım hafif gülümsüyordu. s.63. 

35. Si e trugen Trenchcoats und Baskenmützen 
' 

und hatten sich um ein sehr hübsches Mtldchen gruppiert, 

das einen sehr grünen Pullover und eine abgeschnittene 

arnerikanische Drillichhosa trug. s.45. 

Trençkot ve bere qiyrnişler, çok güzel bir 

kızın çevresinde birikrnişlerdi~ Yemyeşil bir kazakla 

Arnerikan dirilinden bir pantalon giyrnişti kız. s.65. 
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36. Ich konnte die Kinder nicht vergessen. 

Es war mir, als s1:lhe ich sie mit geschlossenen Augen: 
1 

meine Kinder, der Junge schon dreizehn, das M1:ldchen 

elf; blasse Geschöpfe beide, fUr die TretmUhle bestimmt. 

s. 45. 

Çocukları unutamıyordum. Onları göz Um kapalı 

görüyordum sanki. Çocuklarım: Oğlan on UçUnde, kız 

on birinde; ikisi de renksiz, solgun çocuklar 

kaderleri bostan dalapıarına koşulmak. s.65. 

3 7. I ch sa h e ine Gruppe weissgekleideter Manner, 

die die Transparant e mit den kirchlichen Symbolen 

von den Fahnenstangen nahmen und andere aufh1:lngten, 

die die Worte trugen: ( ... ) s.45. 

Beyazlar giyinmiş bir grup adam gördüm. Bayrak 

direklerinden kilise sembolleri çizili afişleri alıyor, 

yerlerine başkalarını asıyorlardı: ( ... ) s.65. 

38. Immer noch starrten si e mi ch an: der 

Strassenbahner, der den Löffel in halber Höhe zwischen 

Mund und Teller hielt-ich sah, wie die gelbe Suppe 

heruntertropfte-, und das Ehepaar hielt im Kauen 

inne, der ~1ann mit offenem, die Frau mit geschlossenem 

Mund. s.46. 

Hepsinin gözleri üzerimdeydi hala; Tramvay 

işçisi, kaşığı ağzıyla tab ak arasında yarı havada 

tutuyor, -sarı çorbanın damladığını görUyordum- ·ve 

evli çift, lokmalarını çiğnemez olmuş öy1ece duruyor-
'" 

lardı: Adamın aözı açıktı, kadınınki kapa1ı. s~66. 
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39. Si e ergriff e inen St:ift, hieJ.t ihn m ir 

h i n u n d s a g t e : " V e r s u c h e n S i e m a J. d e n " I c h s c h r a tJb t e 

die Messinghülle auf, ssh den dunkelroten Stift sich 

wie einen starren Wurm herauswinden. s.SJ.. 

Bir ruj aldı, bana do§ru uzattı: "Şunu bir 

d e n ey i n ! " d e d i • Hip ü_n vi da lı , p i ri n ç kapağı n ı aç t :ı. m , 

k oy u k ır m ız ı r u j u n d o n m u ş b j_ r. s o 1 u ca n g i b i u·ı pt e n 

dışarı çıktığını gardüm. s.73. 

Lı O • I c h w er d e g 1 li h e n d ro t , s o b a 1 d d r ü b e n d i e <-le 

seltsame Stummheit ausbricht, die mi ch lahmt, und 

ich versuche zu singen, wenn die ersten Gertlusche 

anzeigen, dass der Kampf begonnen hat: ( •.. ) s. 52. 

Bitişikte elimi kolumu bağlayan o acayip sessizlik 

başlar başlamaz kJpkırmızı oluyor ve boğuşrnanın başla

dığını g5steren ilk sesleri duyunca ~arkı s6ylemeye 

çalışıyorum. s.74. 

41. Mein Blick wanderte über die br§unlichen 

Mllandermuster an der f3acksteinwand, kam über die 

schmutzige Fensterbank in mein Zirnrner, und ich schloss 

das Fenster, J.egte mich aufs Bett und rauchte. s.54. 

Bakışiarım tuöla duvardaki kahverengi dolambaç 

s ü s 1 er d e g e z i n d i ; '' e b e n p e n c e r e y i k a p a t ı p k a r y o .ı a y a 

uzandım, sigara içm~ye başladım. s.78. 

L~2. Die W~rıde meines Zirnıners waren rötlich 

t ap ez .i e r t , a b e r d n s gdi n e N u st er i n Fo rm e i n e s H er z e n s 

ır.ıar verblasst und bedeckte das Papier nur wie fahles 
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Bleistiftgekritzel, dessen RegelmMssigkeit Oberrascht. 

s. 54. 

Odaının duvarları pembe duvar k§ijıtları kaplıydı, 

fakat yilrek biçimindeki yeşil desenler solmuştu ve 

k§Oıtların DstDnde ancak, hrpsi de şaşırtıcı dDzgDnlUkte, 

donuk kalem çizikieri gibiydi. s.78. 

43. Die 

Förmiger 

Lampe war h§sslich wie alle Lampen, 

ei n Clasbeutel, der bH!ulich marmor i ert 

war und wahrscheinlich eine fünfzehner Birne enthielt. 

s.54. 

Rezil bir şeydi lamba, bütün bambalar gibi; 

mavimsi hareli, yumurta biçimi bir cam fanustu, ve 

ihtimal on beş mumluk bir ampul vardı içinde. s.78. 

44. Dem schmalen Kleiderschrank der dunkelbraun 

gebeizt war, sah ich an, dass er nie gebraucht wird 

und auch nicht für den Cebrauch bestimmt ist. s.54. 

Koyu kahverengi bir ciUidan geçmiş, darac~;ı.k 

gardrobun hiç kullanılmadığını, zaten kullanı ls ın 

diye konmadığını anladım. s.~D. 

45. Hier h5ngt man den Rock über den Stuhl, 

wirft die Hose darüber, ahne darauf zu achten, dass 

sie ~efaltet ist -wenn man sie Dberhaupt auszieht

und betrachtet das blasse oder zufallig rotwangige 

~ueib li che Wesen, dessen Kleider den zweiten Stuhl 

bedecken. s. 54. 
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konnten wir nicht mehr sehen. s.55. 

l<aranlık çabuk çökmüştü; göğün kızılı mora, 

siyaha d~nmüş ve biz tliten bacaların gliçlO, yaygın 

fırça vuruşunu artık seçemez olmuştuk. s.80. 

!ı9. Der t'iann l!Jar schmutzig im Gesicht, seine 

!!linde w::ıren br~lun l.ich, und das he lle Blau seiher 

Augen sah noch heller aus, als es war. s.56. 

Kirliydi yüzü, elleri esrnerimsi; ve gözlerinin 

açık mavisi, oldu~undan daha açık görünüyordu. s.Bl. 

50. Als in die Kneipe zurückkam, stand 

d e r f1 an n m .i t d e m s c h w arz ;·!,ı C e s i c h t i m m e r n o c h a n 

der Kurbel. s.57. 

Meyhaneye d6ndü~Unde kirli yGzlil adam, makinenin 

manivelası başındaydı hal§. s.82. 

51. Ich schickte Cl emen s na ch Sahne, 

sie in eine Spritze und malte den Kindern 

fli 11 te 

Ranken 

und Kreise, kleine Profile auf den pflaumenblauen 

Grund. s.59. 

Clemens'i krema almaya yolladım; kremayı bir 

sıkacağa doldurdum, pastanın üzerine çocuklar için 

daireler, kıvrımlar yaptım, erik mavisi zemine küçlik 

profiller çlzdim. s~85. 

52. 1\us der Tiefe der Strasse kam das fade 

Klimpern eines Klaviers, urid hinter einem Vorhang, 

der sich snnft bewegte, s8h' ich eine alte Frau mit 

<J e l b li c h e m C e s i e!: i: , d .i c~ e i rı c n fe tt G n K ö t e r a u f d e n 

Arm0n hielt. s.6n. 
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YL.izlerce kiçinjn oturduğu bu sokakta ayak 

seslerimden başka bir şey işitiJmiyor, soka~ın ilerisin-

den b .ir piyanonun ya van tıngırtıları geliyordu; 

hafifçe kımıldayan bir perde gerisinde sarımtırak 

ytizlü, yaşlı bir kadın gôrdUm; kollarında tombul ·bi~ 

k6pek tutuyordu. s.87. 

53. ( ... ) Die graııen r1auern, schmutzig ausgeflickt, 

scheinen sich zu neigen, und die schmale, graue Strasse 

des Himmels hinab, hinauf lief das dUnne Klimpern 

des Klaviers, gefangen schienen mir die Töne, zerbruchen 

die Melodie, die ein blasser MYdchen fingen suchte 

und nicht fand. s.60. 

Yer yer sıvaları dökülmüş, tamir görmUş kirli 

puslu duvarlar, nerdeyse devrilecek gibidir. Gökyüzünün 

dar ve puslu yolunun aşa~ısına yukarısına piyanonun 

ince tıngırtılcırı d a ğ ı 1 ı. y o r d u ; ve sesler tutuklu, 

melodiler kırık dökük. Solgun yüzlü bir kızın parmakları 

arıyor, bulup çıkaramıyordu onları. s.87. 

54. Gesicht und Haar waren mit dichtem Staub 

bedeckt, au ch in den b linden Augenhöhlen hingen 

schwHrzliche Flocken. s.6l. 

' YUzij, saçları b::lın bir tcız taba:kasıyla örtül-

r.ıliştü; kör kör bakan göz oyuklarından da .siyahça 

toz topakları sarkıyordu. s.88. 

55. Ich wandte mich um und seufzte var Erleichterung, 

nls ich das blasse, runde Oauerngesicht eines Priesters 

erkonnte. s.61-62. 
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Döndüm; ~ -
oL) .1. r rahibin !"lo}gun, de{j i rm i 

yilzDnU seçince rahat bir nefes aldım. s.89. 

56. I!Jieder st rich i ch e .in llolz an, sa h im 

Hintergrund cHe ınilde Rötc des Ewigen Lichtes und 

erschrak, als ir:h' var der schwarzen Tafel stand: 

( ... ) . s. 61. 

Tekrar bir kibrit çaktım, arka pl§nda Meryem 

Ana kandilinin tatlı kızartısını gördüm ve kara tahtayla 

karşı la~pnca korktum: ( ... ) s. 88. 

57. ( ... ) "E ine heilige Messe'', sagte er, 

"in der Kathedrale um fürf." Ich seıh nur sein 1-laar, 

blond, fast stumpf, seine Augen, die matt schimmerten, 

hörte die Strassenbahn droussen kurverı, Au to s hupen, 

und plötzlich sagte i ch in s Dunkel hinein: ( ... ) 
s. 6 2. 

( ... ) "Bl.iyük ay in saat beşte katedralde" dedi. 

Yalnız kumral, hemen hemen güdük saçlarını, donuk 

parılt.ılı gözlerini görUyor; dışarda tramvaylar ın 

knvsi döndijğürı(j, otomobillerin klakson s e s 1 er i· n i 

duyuyordum. s.89. 

58. Dann hob er die Lider, ich sah seine Augen, 

dns Gelb vom Nikotin in seinen Fingern, und er senkte 

die Au gen w i eder und s_;:ıute: "Wei ter". s. 63. 

Sonra göz kapaklarını kaldırıyordu; gôzlerint, 

parmaklarındaki nikotin sarılığını görüyordum. Ve 

rahip gözlerini tekrar ind.iriyor: "Devam edin!" diyordu. 
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59. ( ... ) J\uf der Ti"ırschwelle sass ein Kind 

in der Sonne, es blinzelte in den Himmel hinauf, 

der sonfte Ausdruck der Blödigkeit, die rötlichen 

Lider, die mir im Sonnenlicht durchsichtig erschienen-ich 

spUrte eine schmerzliche ZHrtlichkeit: ( ... ) s.66. 

( ... ) Tahta barakanın açık kapısından 

buram buram beya~ buğular yayılıyor, eşikte bir çocuk 

güneşleniyordu. Çocuk, başını havaya kaldırmış, 

gözlerini kırpıştırıyordu. Yüzünde yumuşak bir salaklık 

ifadesi vardı; kızarık göz kapakları güneş ışı§ında 

saydamlı §deta. İçimde acılı bir şefkat duydum. s.94. 

60. ( ... ) Ihr Gesicht war schön, ihre Haut 

von zwiebeliger Zartheit, und obwohl ihr Haar von 

einem Kopftuch verdeckt war sah ich, dass sie blond 

sein musste. s.66. 

( ... ) Güzeldi yUzU, başın.ı örtüyordu ama, 

sarıştndı herhalde. s.95. 

61. Ich sa h auf den weisslichen Schopf des 

Bl öden, bereute es, kein Geld eingesteckt zuhaben. 

s. 6 7. 

Salak çocuğun akçıl perçemlerine baktım, yanıma 

para almamış oldu~uma UzUldüm. s.95. 

6 2 • Da s M.1:1 d c h e n stand n e b e n d er Ka f fe e ma s c h i n e , 

blickte in den Spiegel und ordnete ihr Haar; i ch 

beobachtete i h re weissen, sehr kleinen, kindlichen 
ı. 

IH\ r: c: e u n d sa h n u n i m Sp i ege 1 n e b e n i h re m. f ri s c h e n 
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Gesicht, das mir zultlchelte, me in eigenes: mager, 

ein wenig gelblich, mit der seitlich schmal auszUngelnden 

Flamme des dunkelrot gef§rbten Mundes. ( ... ) s.67. 

Ge n ç k ız ka h ve ma k i n e s i ya n ı n da aya k ta d ur u y o r•, 

aynaya bakarak saçını dUzeltiyordu; beyaz, ufak• ve 

çocuksu ellerini seyrettim bir süre; şimdi aynada 

onun bana gülümseyen taravetli yüzünün yanında kendi 

yüzümü g6rüyordum: sıskaydı, hafif sarıya çalıyordu, 

ve ince bir çizgi halinde yana taşmış koyu kırmızı 

bir ruj parıltısı vardı dudaklarında. s.95-96. 

6 3 • ( • • • ) : mager und gelblich geftlrbt von 

der Bitternis dieses Lebens. s.67. 

( ... ) : bu hayatın acılarıyle sarımtırak bir 

renge boyanmış sıska bir yüz. s.96. 

64. Vielleicht hat er immer das sanfte Brausen 

von Orgeln im Ohr, eine braune Melodie, die er allein 

hört-vielleicht hört er einen Sturm, der unsichtbare 

B~ume zum Rauschen bringt: s.69. 

Belki kulaklarında orgların yumuşak u~ultusu 

vardır hep; yalnız onun duydu~u, kahverengi bir me.lodi. 

Belki de görülmeyen ağaçları hışırdatan 'bir fırtınadır 

işittiği. 

65. ( ... ) "Ja" sagte sie. Sie. reichte mir 

ihre Hand, ich hielt sie einen Augenblick fest, diese 

sehr leichte weisse Hand, ich blickte in ihr blühendes 

Gesicht, lUchelte und nickte dem alte Mann zu. s.71. 



( ... ) "Peki!" dedi k 1. z. Bana elini uzattı; 

bu çok ha fi :- beyaz ı " e ... ı bir an tuttlm, bırakmadım; 

onun o körpe, genç yüzijne baktım, gU.lümsedim; yaşlı 

adamı başımla sel§mladım. s . .lOO. 

66. "Bernhard", sagte . ı l c ,l .leise zu dem Bl öden, 

der den l<uchen zw:ischen seinen Finger.-. zerkrürneJte, 

aber er hörte mich nicht, schien mich nicht einmal 

zu sehen-er hatte die Lider fast ganz gesch.lossen, 

rötlich entzündete Lider. s.71. 

"Bernhard! '' ded.i.m yavaşça: ama işitınedi, h'atta 

görmüyor gibiydi beni. Gözlerini sımsıkı yummuş tu 

§det§; kızarık ve iltihaplıydı göz kapakları, s.lOl. 

67. Der ~1ann hat tc den Hut auf , dem 

l<opf und stocherte in rötlichem Culasch herum. s.72. 

Adam yeşil şapkasını başından çıkarmamı.ştı 

ve kırmızımsı gulaşı karıştırıyordu. s . .l03. 

68. Ich blickte dem Kellner noch einmal. aufmerksam 

ins Gesicht: Dieses blasse Gesicht, das weissliche 

Haar musste ich schon einmal gesehen haben. s.72. 

Garsonun yüzüne dikkatle bir daha baktım: 

bu solgun yüzü, bu akç ıl saçlar ı b e n evvel c e görmUş f'l.im 

mutlaka. s.lOLı. 

69. Dann fing ich an zu ır,ıeinen, ich sass still 

auf ei nem der hellbraunen Stühle und weinte, b·i s 

ich Schritte im Flur hörte: Es war mein Vater, der 

k am: ( ... ) s. 7 5. 
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Açık kahverengi iskemieler in birine sessizce 

oturmuş, a§lıyordum; derken safada ayak sesleri duydum; 

gelen babamdı. s.l07. 

70. ( ... ) Sie 

die langsam dur ch 

sahen aus wie weissliche Karpf~n, 

helles grUnes Wass~r schwimmen. 

s.BO. 

( ... ) Duru gri suda ağır ağır 

sazan balıkiarına benziyorlardı. s.ll4. 

71. Die Trümmerhaufen h ab en si ch 

y(jzen akçıl 

im La u fe 

der Jahre zu runden Hi.igeln gegHittet, sind zusamme·n

gesackt, und in dichter Kolonie dort Unkraut, grünlich

grau verfilztes Gebüsch mit einem sanften, rHtlichen 

Schimmer von verblühten Weidenröschen. s.Bl. 

Yıkıntı yığınları yıldan yıla düzlene düzlene 

yuvarlak haline gelmişlerdi; üzerlerinde küme k li me 

yaban otları bitmişti; yeşilimsi gri mantar ba§lamış 

çalıların çiçekleri, solgun yaban güllerinin o tatlı, 

pembe parıltısıyle ışıldıyorlardı. s.ll5. 

72. Sie war dick und dunkelhaarig, und ihre 

schönen, gressen H~nde 

Ringen geschmückt. s.82. 

w aren mit vi elen falschen 

Şişman ve siyah saçlıydı kadın; güzel tombul 

elleri sahte taşlı bir sürü yüzükle süslenmişti. 

s.ll6. 

73. Um den brHunlichen Hals trug sie ein Samtba~d 

an dem schwarzen Band baumelte eine Medaille. s.82. 
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[smer boyııundaki siyah ka di fe kurdelanın ucunda 

bir madalyon sallanıyorJu. s.ll6. 

74. Ich sah dem Turm der l<athedrale liber ·die 

Tr:ümmer hinweg dur ch mi ch hinf.liegen we.i t h.inten 

das stumpfe dlchte Gr~n des Unkrauts, sah die Zeltd5cher 

mit ihren RegenpfUtzen, und immer im Wirbel des rosenden 

Karussells, das ın i ch flir zvvei Groschen rundjagte, 

warf ich mich mitten in die Sonne hinein, deren Schein 

mi ch traf wie ein Schlog, s o o f t i c h i h n b er ii h r te. 

s . 8 3 • 

İ k i o n 1 u ğ a b e n i f ı r dön d [ir e n b u ç ı 1 g ı n d o 1 ab ı n 

çalkantısında kendimi gtineşin ortasına atmıştım, 

ışıklarına değdikçe çnrpı.lmış g.i.bi oluyordum. Katedral 

kulesinin yıkıntılar Uzerinde sanki beni de}j.p ·1 ı geçereK 

uçtuğunu, ta uzaklardı:ı ynban otların.ın sık, güdük 

yeşilini, üzerlerinde yağmur birikintileri, çadır 

damlarını görüyordum. s.ll7-ll8. 

75. "Nimm es" sagte er, "bitte", und iclı snh 

se in schmales, graucs und müdes Gesicilt, sah' zwischen 

den blassen Lippen die schnee\ııeisse Zigarette und 

wusste, dass ich ihn liebte. s.81. 

"Kalsın" dedi. "Al llitfen!" İnce uzun, gri 

ve yorgun yüzüne baktım, solgun dııdtJkları arasında 

b e m b eyaz s i g ara y .ı. gör d ii m ve an 1 ad J m F re d ' i s e vd i ğ i m i . 

s. ı ı 6. 
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76. Die Kinder schienen glücklich zu sein, 

si e lachten jetzt, nls Bellermann dem Mgdchen eine 

rote Papierblume ins Haar steckte. s.84. 

Çocuklar sevinçli görünüyordu; Bellermann 

şimdi genç kızın saçıarına kırmızı k5~ıt bir çiçek 

takınca gülüştüler. s.ll9. 

7 7. "Fred 11
, sagte i ch, 11 is st du eigentlich 

ordentlich? Mach mal den Mund auf. 11 I ch drehte meinen 

K o p f , e r ö f f n e t e d e n ~1 u n d , i c h sa h da s ro te , e nt z ün d e t e 

Zahnfleisch, fasste seine Z~hne an und spürte, wie 

locker sie waren. s.89-90. 

"Fred!" dedim. "Doğru dürüst yemek yiyebiliyor 

m u s u n? Aç ağzı n ı ! 11 Baş ı m ı o na çevirdi m, ağzı n ı açtı ; 

kızarık iltihaplı dişlerine baktım, elledim: sallanı-

yordu dişleri. s.l26. 

78. "Die" sagte ich, ller hat te so komische 

blonde Locken und rauchte nicht. B ei denen wohnst 

du? 11 s. 90. 

ll Ha' o mu?ll dedim. 11 Sar ışı n perçemler i öyle 

tuhaftı ki! Onun yanında mı kalıyorsun?" s.l27. 

79. "Er nahm die ~1ü~ze vom Kopf, blondes Hoar 
!-

fiel ihm in die Stirn, er kratzte sich, setzte die 

Mütze wieder auf und sah mich ruhig an, sein Gesicht 

w ar traurig, obwohl er lMchelte, dann sah er Fred 

an und sagte: ( ... ) s.93. 
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Başındaki kasketi çıkardı, sarı saçları alnına 

dôkGldU, başını kaşıyıp kasketini giydi tekrar, sessizce 

bana bak t ı , gü 1 Li ın s ii y or d u arn a Lı z g l.i n d Li ; s o n ra da Fred ' e 

baktı! ( ... ) s.93. 

80. ( . . ) Er wrır gross, die Armel sej_ner Jacke 

waren zu kurz, unrl sc .ine hageren, musku.lösen Jl..rme 

waren ganz weiss. s.93. 

( ... ) Uzun boyluydu; ceketinin yenleri re k 

kısa, adalel.i, sıska kolları bembeyazdı. s.l31. 

81. ( ... ) !ch habe das sanfte Brummen im Chr, 

sage: "Zentrale" . d . H . ı H,_;'lt u11enn · Jeman ım au~ıe zweıma gewaıı.c 

hat, wenn das rötl.iche Lieht auf.leuchtet, und stellte 

die Verbindung her. s.l22. 

( ... ) Kulaklarıma o tatlı uğultu dolar; binads 

birisi nurnarayı iki. kere çevirdi rle kırmızı lamba 

yandı mı "Santral" derim, bağlarım hattı. s.l70. 

82. Wenn ich aber die Augen offen liess, konnte 

ich erkennen, dass der l:ılandsektor imrner der ~ıleiche 

blieb: ein Stück grilnlich gef§rbter Mauer mit einer 

schokoladenfarbenen Bor te oben, und dunkelbraun in 

das hel le Grün tıineingemalt ein Spruch, den i ch n.icht 

entziffern konnte. s.95. 

JJ,ma gözlerimi açık tuttum rnu duvarJ.n hep ayn.1 

kaldığ.ını 

~ -
o.ır duvar 

görebiliyordum. 

parçası, duvar ın 

!<arşımdn yeşilimsi boya l.ı 

yukarsında çikolata renginde 

bir perv3z duruyordu; açık ycşilde keyu kahvero~Ji 

b ir yaz J. vv r d 1. ; c.ı ma b e n ~; ;: ~·,-;nı i y or d u rn b u y 2 z ıyı . s . 1 3 ~-i • 



50 

83. Die Buchstaben schrumpften manchmal zusammen, 

wie die mikroskopisehen Schriften auf den Tafeln 

der Augentlrzte, schwollen dann an, widerliche, dunkelbraune 

l!.Jiirste, die so schnell in die Breite gingen, das s 

sie ihrem Sinn, ihrer Form noch nicht mehr zu fassen 

waren, sie platzten, verschwammen braun an der Wand, 

entzogen sich der Lesbarkeit, schrumpften im n~lchsten 

Augenblick wieder ein, winzig, wie Fliegendreck-~be~ 

sie blieben .. s.95. 

Harfler bazan göz doktorlarının levhalarındaki 

çok kilçUk yazılar gibi kDçülUyor, büzUlüyor, sonra 

kabarıp şişiyor, koyu kahverengi ve j~renç sosisier 

haline geliyor, öyle çabuk kalınlaşıyorlardı ki anlam

ları, biçimleriyle artık hntranamaz oluyor, patlıyor, 

esmer esmer duvara da~ılJyor, sıvaşıyor, okunamaz 

hale giriyor, bir an. sonra yine küçülUyor, büzülüyo_r, 

sinek pislikleri gibi minicikleşiyor, 

gitmiyorlardı. s.l33-134. 

fakat kaybolup 

84. ( ... ) Alles war ruhig, alles gehörte wieder 

zusammen-ich sa h me ine Brust, das schmutzigbraune 

Leder meiner Schuhe und mein Blick fiel auf die Schrift 

an der Wand, die ich nun lesen konnte: ( ... ) s.95. 

( ... ) Sessiz sakin duruyordu, yerli yerindeycli 

herşey! Gö~sümü, ayakkaplarıının kirli kahverengi 

derisini gördüm, ve bakışıarım duvardaki yazıya kaydı, 

artık okuyabiliyordum: ( ... ) s.l34. 
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85. Di.c gelbiiche Farbe ihres: Gesichts w ar 

dunkler durchgeschl~gen, machte ihre Haut fast brUunlich; 

auch das \4eisse ilırer Augen \iiJar heftig angeftlrbt. s.97. 

Yüzl.inlin hafif sarJ.lığı daha da koyu d.ışa vurmuş, 

tenini bayağ.ı_ esmerleştirmişti; gözlerinin beyazı 

da enikonu değişmişti. s.l37. 

86. ( ... ) Brummen von Flugzeugen, Gebell von 

Explosionen; 

w ar er mit 

der Himmel war schon dunkelgrau; jetzt 

schneeweissen Fallschirmen bedeckt, an 

denen eine grosse, ro te fiatternde Fahne langsam 

nach unten sank: ( ... ) s.97. 

( ... ) Uçak takırtıları, patlama gUmbUrtUleri; 

gökyilzU koyu griydi az önce, şimdi bembeyaz paraşiltlerle 

karlanmıştı. ParaşUtlerin ucunda bUyUk, kırmızı 

dalgelanan bir bayrak ağır ağır aşağıya iniyordu: 

( ... ) s. ı 38. 

87. ( ... ) Sie bedeckten den Himmel wie eine 

zerfetzte Abendröte, grosse ro te Gummivögel, die 

wir erst erkannten, als sie die Höhe der Htluser erreicht 

hatten: ( ... ) s.98. 

( ... ) GökyüzUnU yırtık, kopuk akşam kızartıları, 

gibi kaplamışlardı. Bu bliyilk, kırmızı ve lastikten 

kuşların ne olduğunu ancak evlerin çat.ılarına kadar 

elçaldıkları vakit anladık: ( ... ) s.l38. 

88. Wir setzten uns auf die schmutzigen Stufen 

e~i.ner Schaubude, die blr:u verh:ıngen war, sehen dem 
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Trutel zu, schluckten Staub und lauschten dem gemischten 

f<onzert der Ochcstrions, wir h örten die h e i s e Fe n 

Schreie dcr Schockfreier, die das Geld cinsamrnelten. 

s.84. 

perdeler k np lı 

kirli basarnaklarına oturduk, 

bir gösteri 

kaynaşmayJ. 

ku Hibe s illi n 

seyrettik, 

toz toprak yuttuk, çalgıların karışık konserini dinledik, 

para toplayanların kısık haykırışiarını duyduk. s.ll9. 

89. Dann kam es giftgelb: VERTRAU DICH DEİNEI"l 

DROGISTEN AN. s.l04. 

Sonra zehir sarısı bir cümle belirdi: ECZACINA 

GUVEN. s.l47. 

90. Völlig schwnrz alles, und ich kroch dem 

Kabel nach, das ich in der Hand J1ielt, bis ich in 

die Stelle erwischte, wo es zerrissen war. s.l08. 

Simsiyahtı her taraf, ve ben s ürüne s ürüne 

elimdeki kablonun peşi sıra gider, koptuğu yere varırdım. 

s . ı 5 2 • 

91. Sie war sehr dunkel und gross, 

l~chelte ihr zu. s.llO. 

Siyah saçlı, 

ona. s.l55. 

uzun boyluydu kadın; 

und 'i ch 

gülüms'edim 

92. Ich stand auf, zog den Varhang beiseite 

und sah über dem Bahn!•of das helle Grau des Morgendllmmers. 

s. ı ı 3. 
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l<alktım, perdeyi açtım, gnrın üzerirı0.e şafağın 

keskin gri parıltısını gördilm. s.l59. 

93. Die beleuchtcten Uhren im Bahnhof konnte 

ich sehen: gelblich sch.immernde Scheiben, aber '·i ch 

konnte die Zeit nicht ablesen. s.ll3. 

Garın ışıklandırılmış saatlerini gbrebiliyordum: 

!C;dranlar hafif sarı parıldıyordu, fakat rakamları 

::oeçeıniyordum. s.l59. -

au f, 

9!4. Am Giebel des Hochhatıses flammte die Schri ft 

scharf ausgestochen in der grauen Dunke]heit: 

VERTRAU DICH DElNEM DROGISTEN AN! s.ll3. 

Yüksek binanın çatısında ECZACINA GÜVEN! yazısı 

parlıyor, alaca karanlıkta daha da gbze batıyordu. 

s.l59-160. 

95. ( ... ) : e in kJeines Hl:ldchen mit blonden 

Zöpfen, nachsinnend Uber ein Strickmuster ader das 

Todcsjahr Karl des Grossen. s.ll9. 

( ... ) : Sarışın saçları iki örgü, küçük bir 

k:ız çocuğu, bir dantel modelini ya da Büyük f<arl' ın 

oldu~unu düşünerek yürüyordu. s.l68. 

96. Als ich zurückkam, stand Frau Franke var 

dem Spiegel der Gardrobe und zupfte den violetten 

Schlcier an ihrem Hut zurecht. s.ll9. 

DbndUğiimde Franke, gardrobun aynası 

ö n li n d e d u r m u ş , m e n c k ş e r e n IJ i t tH ünü ş a p k a s ı n a i 1 i şt i r -

m ::: k t e y d i . s , l 6 8 • 



97. Die 1-!anke ist !JI'OSS, h n ger und dunk,el, 

s.ie bekam das Leiden erst vor dre.i Jahren, als si.e 

zwanztg war, und ich werde es rıicht lcid, ihr Gesicht 

arızusehen. ( ... ) s.l24. 

Hanl"e uzun boylu, zayıf ve esmerdir; ağrılar.ı 

üç yıl önce daha yirrrıisindeyken başladı; bakmaktan 

hiç bıkmam: ( •.. ) s.l73. 

98. Manchmal rneine ich, class i ch mit ei nem 

schmutzigen Priester reden, sogar be i ihm beichten 

w [j r d e , i c h w e i s s a u c h , d a s s e s k e i n e s r~ e n s c h e n S c h u 1 d 

ist, wenn er sauber ist, die Sauberkeit liebt, , und 

gerade Ser ge nicht, dessen Gi .. ite i ch spi.ire, würde 

ich · sj_e vorwerfen, und do ch halt • 1 
m.ı c.ı die tadellose 

Weisse seines Kragens, ı. 
cı e Prazisions, mit der violette 

Han d ii b cr die Soutane hinaussieht, da von ab, mit 

ihm zu sprechen. s.l25-126. 

Bazen düşünürüm de kirli pasaklı bir rahiple 

konuşabilir, hatta o rahibe glinah çıkartabilirim; 

sonra şunu da biliyorum: Temiz olmak, temizliği sevmek 

bir suç değildir insan için, hele iyi kalpliliğini 

hissettiğim Serge'n.in ne diye hoş görmiyeyim bu temiz-

liijini? Ama yine de yakas.ının hi.ç kusursuz beyazlığı, 

boydan boya iliidi elbisesinin üzerinde 

.. .. l goru.en rnenekşe rengi kenarJ.n o i. nce dihgünlüğü, 

beni onunla konuşmakt~n alıkoyar. s.l76. 

99. Die Frau w ar n.icht mehr jung, ah er schön, 

ir h s(. h i h re 13eirıe, d ~·!n q:·:inen Rnek, d-ie Schr'higke.it 



55 

i hrer braunen Jacke, s ah i h ren grünen Hut, vo r a 11 em 

aber sah ich ihr sanftes, trauriges Profil, und für 

einen Augenblick -ich weiss nicht, wie lange es war setzte 

mir das Herz aus; ich sah sie durch zwei Glaswl4nde 

hindurch, sah, das s si e auf die Kleider blickte, 

zugleich aber an etwas anderes dachte- ich spprte 

mein Herz wieder schlagen, sah immer noch das Profil 

dieser Frau, und plötzlich wusste ich, dass es Kt!te 

war. s.l27. 

Genç değildi artık, fakat güzeldi. Bacaklarını, 

yeşil etekliğini, kahverengi ve eskimiş ceketini, 

yeşil şapkasını gördüm. Ama hepsinde önce yüzünün 

tatlı üzgün profilini görmügtüm, ve bir an- ne kadar 

sürdü bilemiyorum- kalbirn durmuştu sanki. İki camın 
1 

arasından doğru gördüm onu. Hem elbiselere bakıyor, 

hem de başka şeyler düşünüyordu her halde. Kalbimin 

tekrar çarprnaya başladığını hissettim; hep o kadının 

profiline bakıyordum. Ansızın anladım, Keete idi 

bu kadın. s.l77. 

100. Einem von ihnen -er trug ein blau-rot-grünes 

Kllppilief der Schweiss in Strö hmen übers Gesicht, 

obwohl es nicht sehr warm war. Aber er rührte sich 

nicht, um den Schweiss abzutrocknen, und sah nicht 

lMcherlich, sehr unglücklich aus. s.43. 

İçlerinden birinin -mavili, kırmızılı, yeşiili 

bir kep giymişti- hava sıcak olmadığı halde yüzünden 

aşağı yol yol ter akıyor, fakat genç terini silmeye 



56 

kalkışm_ıyor, gülünç değilde çok mutsuz görünüyordu. 

s.62."(22). 

Buraya kadar olan bölümde yukarda da bahsettiği-

miz yüz cümlelik örnek korpusumuzu verdik. Aşağıda 

ise bahsedilen örnek cümlelerimizi sırcıyla karşılaştı-

racağız. 

(22) Heinrich Böll. Und sagte kein einziges Wort. 

Roman. d. Auflage. Ungekürzte Ausgabe. Deutscher 

Taschenbuch Verlag Gusbtt Co. KG. München 1986; 

H e i n r i c h B ö 1 1 . V e o h i ç b i r ş e y D e m e d i . Ç e v i r e .n : 
' Behçet Necatigil. Dizgi ve baskı: Hüsnütabiat 

Matbaası. Cağaloğlu, İstanbul, 1966. 



5. Karşılaştırma 

Bu bölümde yukarıda verilen örnek cümlelerimiz-

deki renk sı fatlarını almanca cümlede 

ve bunun türkçeye 

inceleyeceğiz. Hemen 

çevirilişinde nasıl 

şunu belirtmekte 

kullanılişı 

verildiğini 

yarar var. 

Diz sözlüklerde önerilen renk sıfatları ve tonlarının 

karşılıklarını "dil normu"; metindeki çevirilerini 

ise "dil kullanımı" olarak benimsedik. Buna 

sırayla cümlelerimizi karşılaştıralım. 

ı. alınanca 

"mit gelber Blu"se 

gelb: 

S.k*: sarı k:** sarı 

2. almanca 

rötliche Einzahlungsformulare 

türkçe 

sarı bulüzlü 

tnrkçe 

pembe renkli 

yatırma fişleri 

S.k*= Renk sıfatlarının sözlük karşılıkları 

göre 

para 

k**= Çevirmenin renk sıfatJ.arını kitabında çevirdiği kullanım. 

57 



rötlich 

S.k: kırmızımsı, kırmızımtırak, kırmızıca, kızılca 

k: pembe 

Çevirmen 

yJ.llarda 

kullanımda 11 pembe" 

TOrkiye'deki para 

olarak çevirmiş. 

yatırma fişleri 

renkte olduğundan dolayı yazar bu kullanıma 

duymuştur. 

3. almanca türkçe 
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60'lı 

pembe 

gerek 

Sie war dunkelh~utig und mager 

einen rosa Pullover 

Esmer, zayıf bir kızdı 

pembe bir kazak 

dunkel 

S.k: koyu, karaca 

k: esmer 

Çevirmen kullanımda 

bizim toplumumuzda 

kullanılmaktadır. 

ro sa 

"esmer" olarak 

rengi için 

çevirmiş. 

•• esmer •• 

Çünkü 

sıfatı 

s . k : pembe, tavşan ağzı, gi.il rengi 

k : pembe 

4 . almanca 

von e iner braunen Kleberolle 

braun 

S. k: kahverengi, esmer 

k: kahverengi. 

türkçe 

ab kahverengi bir bobinden 
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5. almnnca türkçe 

sah dies magere, graue Gesicht bu zayıf, kaygılı yüze 

baktım. 

gr au 

S.k: gri, boz, kurşuni, kiilrengi, kır 

k: kaygılı 

Çevirmen buradaki kullanımda tamamen kendi üslubunu, ve 

toplumumuzun sıfatı kullandı~ı biçimde çevirmiştir. 

6. almanca türkçe 

diesen grauen Gesichtern b u yaş 1 ı yüz 1 er 

gr au 

S.k: gri, boz, kurşuni, klilrengi, kır 

k: yaşlı 

Yazar bu 6rne~imizde de romanın içeri~ind~~ dolayı 

tamemiyle kendi uslubunu kullanmıştır. 

7. almanca türkçe 

mein mageres, graues G~sicht kara kuru üzgün yüzüm 

gr au 

S.k: gri, boz, kurşuni, külrengi, kır 

k: üzgün 

Bu cümlemizde de çevirrnen üslubunu ve ustalı~ını 

katarak sözlük anlamından farklı bir sıfat kullanmıştır. 

8. almanca 

dunkle, g~hnende Gaurnen 

hinter gelben Z~hnen 

türkçe 

kara kara genişleyen gırtlak 

sararmış dişlerin gerisinde 
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die rosige Wurstfleisch sosislerin pembemsi etleri 

das rosige Gesicht sosisçi kadının pembe yUzU 

der WUrstchenverkMuferin 

durıkel 

S. k: koyu, karaca 

k: kara 

gelb · 

S.k: sarı 

k: sararml.Ş 

rosig 

S.k: gUl gibi, pembe, tavşan a§zı, gOlrenk 

k: pembemsi, pembe 

Her dört renk sıfatımızda ise çevirmen 

ön plana çıkarıyor ve kuralları aşıyor. 

9. almanca 

mit ihren rosigen, etwas zu 

kurzen Fingern 

rosig 

türkçe 

pembe biraz kısa 

parmaklarıyla 

S. k: gül gibi, pembe, tavşan a§zı, gülrenk 

k: pembe 

kullanımı 

Yukardaki örne§imizde oldu§u gibi "rosig", renk .sıfatı 

olmadı§ı halde çevirmen bu sıfatı sanki renk sıfatıymış 

gibi kullanıyor. Serbest çeviri yapıyor. 

10. almanca 

mit grauem Bart 

türkçe 

kır sakallı 



gr au 

S . k : g r i , b o z , k u r ş u n i , k ii } r e n g i , k ı r 

k: kır 

ll. almnnca 

sah ich den dunkelgrauen 

Himmel 

dunkelgrau 

b!rkçe 

k o y u g r i g ö k y (j z ii n ü 

görüyordum 

S. k: gri, füıne, kurşun.i, kurşun renkli 

k: koyugri 
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Bu renk sıfatımızın karşılığını sözlüklerde yukarıdaki 

gibi buluyoruz. Ancak yazar "koyu gri" sıfatını kulla

narak "kullanımı" tercih ediyor. 

12. almanca 

Im sanften, braunen Blick 

braun 

S. k: kahverengi, esmer 

k: e la 

ti.irkçe 

hizmetçinin tatlı, el§ 

bakışlarında 

Burada çevirmen tamamen Türk toplumunun yapısını, 

kültürünLi ve bu kelimeyi kullanış biçimini göz önünde 

tutarak çevirmiştir. 

13. almanca 

hat rote Backen 

rnt 

S.k: kırmızı, kızıl, al 

k: al 

ti.irkç§ 

al aldı yanakları 
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Bu renk sıfatımızJ.n karşılığı sözcliklerimizde olmasına 

rağmen "rot" sıfatın.ın ilk anlamı değildir. Çevirmen 

yine burada sanat yaparak dil kullanımını ön ~lana· 

çıkarmıştır. 

14. almanca tiirkçe 

Und ich legte meine Hand auf ve elimi çocuğun açık 

das stumpfe Blondhaar des kumral, güdük saçlarına" 

Kindes koydum 

blondhaarig 

S.k: sarı (açık kumral) saçlı, lepiska saçlı 

·k: açık kumral 

15. almanca türkçe 

gelblich ader br~unlich sarımsı veya boz bulanık 

gelblich 

S.k: sarımsı, sarımtırak, sarıca, saz renginde 

k: sarımsı 

br!lunlich 

S. k: esmerimsi, esmerce, karaca 

k: boz bulanık 

' Brtlunlich sıfatını yine yazarımız kullanımı tercih 

ederek çevirmiştir. 

16. almanca tl:irkçe 

dunkelgrüne Scheine, Koyu yeşil, açık yeşil ve 

hellgrüne, blaue, ma v i b a n k _ı n o t 1 a r 

dunkelgrün 

S.k: koyu yeşil 

k: koyu yeşil 



hellgrün 

s . k : açık yeşil, filiz1 

k : açık yeşil 

bl au 

s . k : mavi 

k : mavi 

17. almanca 

diese dunklen, harten Augen 

dunkel 

S. k: koyu, k araca 

k: siyah 
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türkçe 

O siyah, katı gözleri 

Burada da çeviride farklılık görüyoruz. Kullanım 

ve üslOb ağır basmış. 

18. almanca 

diese flimmernden blauen 

und goldenen Kugeln 

grell gemaltem Ton 

bl au 

S.k: mavi 

k: mavi 

goldfarbig 

s . k : altın 

k : sarı 

grell 

s . k : (Ton) 

sarısı, 

keskin, 

k : göz alıcı 

altuni 

şiddetli 

türkçe 

Mavi, sarı bu yanar-döner 

küreler 

göz alıcı renklere boya~mış 



"Go.ldfarbig" ve "grell" sıfatlarında çevirmen normları 

aşıyor. 

19. almanca 

gelblich gestrichener 

gelblich 

tlirkçc 

sarı boyalı 

S.k: sarımtrak, sarımsı, sarıca, saz renginde 

k: sarı 

Çevirmen "gelblich" sıfatını "ge lb '' sıfatı 

kullanmış burada. Kuralları aşıyor. 

20. almanca 

ge.lbliches Licht 

gelblich 

türkçe 

sarımtırak bir ışık 

S.k: sarımtırak, sarıca, saz renginde 

k: sarımtırak 

21. almanca 

die rôtlichen, entzündeten 

Lider 

rötlich 

türkçe 

hafif kızarmış göz 

kenarlarını 

S.k: kırmızımsı, kırmızımtırak, kızılımsı, kızılca 

k: hafif kızarmış 

yerine 

Renk sıfatımız "rötlich" türkçeye çevrilişinde yanına 

eklenen "hafif" sıfatıyla biraz değişikliğe uğram.ış. 

22. almanca 

seinen blassen, erhobenen 

Hönden 

türkçe 

solgun kalkık elleri 
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b lass 

s. k: sarı, sapsarı, solgun, soluk, sararmış, benzi 

atmış, bitkin, renksiz, rengi uçrrıuş, benzi uçmuş 

(sararmış), uçuk (saz) benizli, kUl gibi. 

k: solgun 

23. almanca türkçe 

als sie in das graue Licht trat gri ışı§a girince' 

gr au 

S.k: gri, boz, kurşuni, kUlrengi, kır 

k: gr i 

24. almanca türkçe 

einer rötlichen, schlecht onarım görmUş kırmızımtırak 

ausgeflickten Mauer bir duvar 

grelle Blitze göz kamaştıran ışıklar 

rötlich 

S.k: kırmızımtırak, kırmızımsı, kızılımsı, kızılca 

k: kırmızımtırak 

grell 

S. k: göze batan; çok parlak, göze batan bir renkle boyanmış 

k: göz kamaştıran 

SözlUk karşılı§ı 

raömen çevirmen yine 

25. almanca 

im grauen Dunkel 

yukarda verildi§i gibi olmasına 

farklı biçimde ifade kullanıyor. · ,, 

türkçe 

alaca karanlıkta 
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gr au 

S . k : gr i , b o z , k u r ş l~ n i , k ı r 

k: alaca 

Yazar "grau" sıfatını çevirirken her elefasında da 

asıl anlamdan farklı bir anlam kullanmıştır. 

26. alm<wca tiirkçe 

an dem knallrot gafgrbten çiy kırmızı şekeri 

Stljck Zucker 

knallrot 

S.k: kıpkırmızı, kıpkızıl, g5ze çarpan (dikkati çeke~) 

kırmızı 

k: çiy kırmızı 

Çevirmen yine kendi üslubunu öne çıkararak sıfatı 

farklı bir şekilde kullanmıştır. 

27. almanca türkçe 
ı. 

dieser frischen, blonden bu sarımsı, gevrek franca-

Brötchen lacıkların 

blond 

S.k: sarı, sarışın, blont 

k: sarımsı 

"Blond" sıfatJ.nın karşılığına baktığımJ.zda "sarımsı'" 

sıfatını bulamıyoruz. 

28. almanca türkçe 

und die winzigen grauen StrUhnen ama şekaklarımda kumral 

an m e i n e n S c h 1 ~fe n , d i e d e m B 1 o n d saç 1 ar ıma gü m (i ş Li m s ü b i r 
o 

einen si.lbiqeren Schimmer geben parıltı veren yol yol 

k(.içük ağarmalar 



gr au 

S.k: gri, boz, kurşuni, kır 

k: ağcırmalar 

bl and 

S.k: sarı, sarışın, blont 

k: kumral 
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Her iki örneğimizde yine çevirmenin normları aşarak 

serbest bir çeviriye girdiğini ve sanatını ön plana 

aldı~ın.ı görüyoruz. 

29. almanca 

und safort breitet sich im 

klaren Wasser eine milchige 

L·Jolke aus 

milchig 

S.k: sütUmsU, silt gibi 

k: silt rengi 

türkçe 

ve duru suyun üstOnda hemen 

silt rengi, bulanık b.ir, 

tabaka beliriyor 

"silt rengi" s.ı.fatının karşılığı "Milchfarbe" dır. 

Burada çevirmen yine "kullanımı" tercih ediyor. 

30. almanca türkçe 

gelbe Frauen an tr~ge dahin- uyuşuk, hantal, akıp giden 

fliessen den Strömen 

W1Jsche waschen 

Sehe schwarze Frauen 

braune Frauen sehe ich 

und meine weissen 

Schwesterrı 

su başlarında çamaşır 

yıkayan sarı kadınlar 

siyah kadınlar görDyorum 

Esmer kadınlar görDyorum 

Ve beyaz kız kardeşlerimj 

göriiyorum 



gel b 

S.k: sarı 

k: sarı 

sch~~arz 

S.k: siyah, kara, karar(tıl)mış 

k: siyah 

brnun 

S.k: kahverengi, esmer 

k: esmer 

weiss 

S.k: beyaz, ak 

s: beyaz 

Dört renk sıfatından 

tercih etmiş çevirmen. 

31. almanca 

sadece 
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"braun" da kullanımı 

türkçe 

Ein Mann mit weissem Haar Ak saçlı bir adam 

weiss 

S.k: beyaz, ak 

k: ak 

Çevirrnen çeviri yapt.ığı 

kullanarak, sıfatın tam 

ikinci plana atmıştır. 

32. almanca 

yıllardaki ''ak" sıfatını 

karşılığı olan "beyaz" ı 

türkçe 

I.hre schwarzen UherlıHnge über sarımtırak beyaz kisveleri 

den gelblich!r.ıeissen Hc:ıbits üzerinde siyah cüppeler1 



schwarz 

S.k: siyah, kara, karar(tıl)mış 

k: siyah 

CJClblichwei:ss 

S.k: yok 

k: sarımtırak beyaz 
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Sı fa tın karşılığı.nı sözlUklerde bulamıyoruz. .!\ncak 

yazarın bu bileşik sıfatı motornot çevirerek kullandığını 

görüyoruz. 

3.3. almanca 

Zusammenwirken von Schwarz 

und Weiss 

Schwarz 

türkçe 

siyahla beyazın güzelce 

uyuşması 

S.k: siyah, kara, karar(tıl)mış 

k: siyah 

ırJeiss 

S.k: beyaz, ak 

k: beyaz 

3 !ı • a 1 m ı:ı n c n 

flimmerndem Grau den 

Jungen sehr blass 

in seinem blauen Anzug 

grUnen Zweig 

Kindergesicht war blass 

die mein dunkles Haar hat 

türkçe 

uçuşan gri pırıl~ılarla 

çok renksizdi çocuk 

Mavi elbisesi 

yeşil dalı 

çocuk yüzü solgundu 

Siyah saçlarını 
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gr au 

S.k: gri, boz, kurşun.i, kır 

k: gr i 

b lass 

S.k: sarı, sapsarı, solgun, soluk, sararmış, benzi 

atmış, bitkin, renksiz, rengi uçmuş, bozuk çehreli, 

benzi uç muş (sararmış), u çuk (saz) benizli, 

kül gibi 

s: renksiz 

bl au 

s . k : mavi 

k : mavi 

.. 
gr un 

s . k : yeşil 

k : yeşil 

b lass 

S.k: sarı, sapsarı, solgun, soluk, sararmış, benzi atmış, 

bi tkin, renksiz, rengi uçmuş, bozuk çehreli, 

benzi uçmuş (sararmış), u çuk (saz) benizli, 

kül gibi 

k: renksiz 

durıkel 

S. k: koyu, k araca 

k: siyah 

Bu örneklerimizde "bl ass" ve "dunkel" sıfatlarında 

çevirmen sanat yaparak kullanımı tercih etmiştir. 
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35. almanca türkçe 

das einen sehr gr~nen Pullover 
1 ·, 

Yemyeşil bir kazakla 

gr ün 

S.k: yeşil 

k: yemyeşil 

Yazar burada "grün" sıfatının önüne gelen "sehr" 

pekiştirme sıfatından dolayı "yemyeşil" pekiştirme 

sıfatı elde etmiştir 

36. almanca türkçe 

blasse Geschöpfe beide ikisi de renksiz, solgun 

çocuklar 

b lass 

S.k: sarı, sapsarı, solgun, soluk, sararmış, benzi atmış, 

bi tkin, renksiz, rengi uçmuş, bozuk çehreli, 

kül gibi, uçuk (saz) benizli 

k: renksiz, solgun 

Buradaki durum ise daha f~rklı. Çevirmen kullanımda, 

b.lass sözcüğünün sözHik karşılıklarında olan ikisini; 

"renksiz" ve "solgun"u kullanmıştır. 

37. almanca türkçe 

Ich sah eine Gruppe weiss- Beyazlar giyinmiş bir grup 

gekleideter M~nner adı=ım gördüm 

Lı:eissgekleidet 

S.k: beyazlar giyinmiş 

k: beyazlar giyinmiş 



38. almanca 

gelbe Suppe 

gel b 

S.k: sarı 

k: sarı 

39. almanca 

den dunkelroten Stift 

dunkelrot 

S.k: yok 

k: koyu kırmızı 

Bu renk sıfatımızı 

tiirkçc 

sarı çorba 

ti3:rk~~c 

koyu kırmızı rujun 

s5z1Uklerimizde bulamadık. 
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Ancak 

yazar "koyu kırmızı" olarak çevirmiş. Anlaşılacağı 

Uzere kullanım söz konusudur. 

40. almanca 

Ich werde glUhend rat 

!J i i.1hend rot 

türkçe 

kıpkırmızı oluyor 

S.k: kıpkırmızı oluncaya kadar kızdırılmış 

k: kıpkırmızı 

41. almanca 

Uber die brgunlichen 

M!Jandermuster 

brn.unlich 

türkçe 

kahverengi dolambaç 

sUslerde 

S.k: esmerimsi, esmerce, karaca 

k: kahverengi 

Çevirmenin "kahvPrengi" olarok çevirdiQi "kahverenqi", 
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' ''br au n" s ı fat ı n ı n kar q .ıl ı ğı d ır . B ur :=ı da i s e" br tl u n li c h'' i n 

anlamından uzaklaşılmışt1r. 

42. almnnca türkçe 

Die W~nde meines Zimmers Odaının duvarları pembe 

waren r5tlich tapeilert duvar ka~ıtları kaplıydı 

das grOne Muster in Form yürek biçimindeki yeşil 

eines Herzens ırJar verblasst desenler solmuştu 

rötlir.h 

S. k: kırmızııntırok, kırmızımsı, kızılımsı, kızılca 

k: pembe 

gr ün 

S.k: yeşil 

k: yeşil 

verblasst 

S.k: rengi uçuk (d6nük çalık), rengi uçmak, solmak 

k: solmuş 

Yi:ne burada da "rötlich" ve "verblasst" sıfatları 

sôzlük karşılıklarından farklı kullanılmıştır. 

43. almanca türkçe 

bl~ulich marmoriert mavimsi hareli 

bH1ulieh 

S.k: mavimsi, mavimtırak, maviyi andıran 

k: m<1Vimsi 

4t.~. almanca türkçe 

d er d u n~~ el br au n g '~b e iz t w cı;:- Koyu kahverengi bir ciladan 

geçmiş 



dunkelbraun 

S.k: koyu kahverengi 

k: koyu kahverengi 

45. almanca 
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tlirkçe 

und betrachtet das blasse ader solgun ya da tesadüf 

al yanaklı kadına 

çevrilir 

Zufgllig rotwangige weibliche 

Wesen 

b lass 

S.k: sarı, sapsarı, solgun, soluk, sararmış, benzi atmış, 

bitkin, renksiz, rengi uçmuş, kOl gibi, benzi uçmuş 

(sararmış), uçuk (saz) benizli, bozuk çehreli 

k: solgun 

rotwangig 

S.k: al yanaklı, elma gibi, kırmızı yanaklı 

k: al yanaklı. 

Sadece "blass" sıfatJ.mızda çevirmen dil kullanım.ına 

uygun çeviri yapmış. 

46. almanca 

Die Decken waren aus Wolle, 

grUr:lich, 

griinlich 

S. k: yeşilimsi, yeşilimtırak, 

k: yeşile çalıyordu 

tiirkçe 

Battaniyeler yOndO, yeŞile 

çalıyordu. 

fıstık i 

Yazar bu sıfatımızda uslubu 5n plana çıkarıyor ve 

dil kullanımını tercih ediyor. 
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Lı 7. almanca türkçe 

und am Horizont qua1mten 

die Kamine schwarz in den 

r6tlichen Himmel hinein 

ufukta ocakların dumanla.rı, 

kırmızımsı gôkyUzUne siyah 

siyah yUkseliyordu 

schl!Jarz 

S.k: siyah, kara, karar(tıl)mış 

kt siyah 

rötlich 

S.k: kırmızımsı, kızılımsı, kırmızımtırak, kızılca 

k: kırmızımsı 

48. almanca türkçe 

das Rat des Himmels wurde 

violett, schwarz 

göğün kızılı mora, siyaha 

dönmüş 

rat 

S.k: kırmızı, kızıl, al 

k: kızıl 

violett 

S.k: menekşe rengi, vişne çürüğü, viyole 

k: mor 

S.k: siyah, karaca, karar(tıl)mış 

k: siyah 

"Rat" ve "vio1ett" sıfatlar1mız 

farklı bir biçimde kullanılmıştır. 

esas anlamlarından 



l~9. almanca 

seine Htlnde waren br§unlich 

und das helle Blnu seincr 

Au gen 

b dlunlich 

tErkçe 

elleri esmerirnsi 

ve gazlerinin açık 

mavisi 

S. k: esmer imsi, esmerce, k araca 

k: esmerinıE;i 

hellblau 

S.k: açık mavi 

k: açık mavi 

50. almanca 

der Mann mit dem schwarzen 

Gesicht 

schiPınrz 

türkçe 

kirli yüzlü adam 
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S.k: siyah, karaca, karar(tıl) mış, (schmutzig) pis, kirli 

k: kirli 

Ellinci cümlemizi okursak buradaki "schwarz" sıfatı, 

"schmutzig" sıfatını karşılamaktadır. Çevirmen 

normuna uygun çeviri yapmıştır. 

51. almanca türkçe 

auf den pFlaumenblauen Grund erik mavisi zemine 

pflaumenblau 

S.k: yok 

k: erik mavisi 

dil 

Sözlilklerde bulamadı~ımız bu sıfatımızda yazar kullanımı 

tercih ediyor. 

52. rılmancn 

mit gelblichem Gesicht sarımtırak y\jzll.i 



gelblich 

S.k: sarımtırak, sarımsı, sarıca, saz rPnginde 

k: sarımtırak 

53. almanca 

Die grauen Mauern 

und die schmale, graue 

Strasse des Himmels 

ein blasser M§dchenfinger 

gr au 

s. k: gri, boz, kurşuni, kır, 

k : puslu 

gr au 

s. k: gri, boz, kurşuni, kır, 

k : puslu 

b lass 

türkçe 

puslu duvarlar 

GôkyUzUnün dar ve puslu; 

yolunun 

Solgun yüzlU bir kızın 

parmakları 

kül rengi 

kUl rengi 
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S.k: sarı, sapsarı, solgun, soluk, sararmış, benzi atmış, 

bitkin, renksiz, rengi uçmuş, beti benzi uçmuş 

(sararmış), kül gibi 

k: solgun 

Bu örneğimizde her üç renk sıfatında çevirmen tamamen 

sanatını kullanıyor ve renklerin gerçek karşılıklarından 

uzaklaşıyor. 

54. almanca 

hingen schw~rzliche Flocken 

türkçe 

siyahça toz topakları 

sarkıyordu 



schwft.rzlich 

S.k: siy::ıhımsı, ksı:-:=ıya bRkJn, 

çalan, kara~a, kAraya bakan 

k: siy;:ıhça 
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siyahımtırak, siyaha 

Çevirmen uslOb farkı yilzUnden farklı kullanıyor sıfatı. 

55. alınanca 

als ich das blasse, runde 

Bauerngesicht eines 

Priesters erkannte 

b lass 

türkçe 

bir rahibin solgun, 

de~irmi k5ylU yiliUnU 

s eç ince 

S.k: sarı, sapsarı, solgun, soluk, sararmış, benzi atmış, 

bitkin, renksiz; rengi uçmuş, uçuk (saz) benizli, 

kUl gibi 

k: solgun 

Birçok "b lass" örneğimizde 

de kullanım söz konusu. 

56. alm::ınca 

die milde R~te des Ewigen 

Li ch tes 

als ich vor der schwarzon 

Tafel stand 

die R(~te 

o .lduğu gibi bu örnekte 

türkçe 

Meryem Ana kandilinin tat)ı 

kızartısını 

kara tahtayla karşılaşınca 

S.k: kızıllık: kırmızılık, allık 

k: kızartı 

schwarz 

S.k: siyah, karnca: karar(tıl)mış 

k: kara 
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E3 u c Li ml e r:ı .i z d e k i s ı fa t1 8 r ı m 1 z cla s() z Hi k k ::ır ş ı 1 ı k 1 ar ı n da n 

farklı kullanılmıştır. 

51. almanca ·· 

nur se in Hanr, blond, f<u:;t 

stumpf 

bl on d 

S.k: sarı, blont, sarışırı 

k: kumrcıl 

SözlUk 

burada. 

karşılığından 

5!3. almanca 

das Gelb vom Nikotin 

gel b 

S.k: sarı 

k: sarı 

59. almanca 

die rötlichen Lider 

rötlich 

farkJı 

türkçe 

Yalnız kurmal, hemen hemen 

gij d ii k saç 1 ar ı n ı 

bir sı fat. ku.llanJ.lıyor 

türkçe 

nikotin sarılı~ını 

türkçe 

kızarık göz kapakları 

S.k: kırmızımsı, kızılımsı, kırmızımtırak, kızılca 

k: kızarık 

"Rötlich" sıfatının sözll.ik karşılığında dört ayrı sıfat 

bulunması.na karşın çevirmen bunlara yaklasnk 

taşıyan baçka bir sıfat kullanıyor. 

60. almanca 

dcıss sie blond sein m1t~:Jst.e 

türkçe 

sarışındı herhalde 

anlam 
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blond 

S.k: sarı, sarJ.şın, blorıt 

k: sarışırı 

ö n c e l i k l e c üm 1 e n i n e k s i k ç e v r i l m i ş o 1 ma s ı n ı br.e 1 i r t m e m i z 

gerekiyor. 1-\lmanca cümlenin "ihre Haut von zwiebeliger 

Zartheit" olan kısmı tüi'kçeye çevrilmemiş. Bunu tcıkiben 

sıfatın dil kullanımı dahilinde çevrildi~ini g5rüyoruz. 

60. almanca türkçe 

Ich sah auf den weisslichen Salak çocu~un akçıl 

Schopf des Bl6den perçemlerine baktım 

weisslich 

S.k: beyazımsı, beyazımtırak, akça, akçıl 

k: akçıl 

Yazar bulundu§u ve kitabı çevirdi§i yıllardaki türk 

toplumunun kullandığı sıfatı kullanıyor ve "akçıl" 

diyor. 

61. almanca türkçe 

ich beobachtete ihre weissen, beyaz, ufak ve çocuksu 

sehr kleinen, kindlichen HHnde ellerini seyrettim 

ein wenig gelblich hafif sarıya çalıyordu 

auszüngelnden Flamme des koyu kırmızı bir ruj 

" dunkelrot gefarbten Mundes parıltısı vardı dudaklarında 

ı;--.ıeiss 

S.k: beyaz, ak 

k: beyaz 



ge.lhlich 

S.k: sarımtırak, sarımsı, sarıca, saz renginde 

k: sarı 

dunkelrot 

S.k: yok 

k: koyu kırmızı 
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Dunkelrot sıfatı sözlüklerde olmamasına rağmen çevirmen 

"koyu kırmızı" olarak çevirmiş. Yine "gelblich" sıfatını 

d s "gel b" s ı fat ı gibi çevirmiş . ü s 1 u b ön p 1 §.na çı k m :ı ş 

burada. 

63. almanca 

gelblich gef1:1rbt 

gelblich 

tiirkçe 

sarımtırak bir renge 

boyanmış 

S.k: sarımtırak, sarımsı, sarıca, saz renginde 

k: sarımtırak 

64. almanca 

eine braune Melodie 

braun 

S. k: kahverengi, esmer 

k: kahverengi 

65. almanca 

diese sehr leicht weisse 

l-l and 

\'~ei ss 

S.k: beyaz, ak 

k: beyaz 

türkçe 

kahverengi bir melodi 

türkçe 

bu çok hafif beyaz eli 
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66. almnr.ca tiirkçe 

rötlich entzllndete Licler kızarık ve iltihaplıydı 

göz k::qıakları 

rötJ ich 

S.k: kırmızımsı, kırmızımtırak, kızılımsı, kızılca 

k· kızarık 

Elli dokuzuncu örneği.mizde olduğu gibi, burada da 

çevirmen kullanımı tercih ediyor. 

67. almanca türkçe 

den griinen Hut yeşil şapkasını 

rötlichem Gulasch kırmızımsı gulası 

gr ün 

S.k: yeşil 

k: yeşil 

rötlich 

S.k: kırmızımsı, kırmızımtırak, kızılımsı, kızılca. 

k: k.ırınızımsı 

68. almanca tiirkçe 

Dieses blasse Gesicht bu solgun yüzü 

das weissliche Haar bu akçıl saçları 

b lass 

S.k: sarı, sapsarı, so1gun, soluk, sararmış, benzi atmış, 

bi tkin, renksiz, rengi uçmuş, uçuk (saz) benizli, 

k ii 1 gibi , b o z u k çe h re ı i. 

k: so]gun 

weisslich 

S.k: beyaz.ı.rnsı, beyaz1mtırnk, akçrı, akçıl 

k: akç1.l 
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Her iki renk sıfatımız da dil normunu aşıyor. 

69. alın8nc::ı türkçe 

hellbraune StUhle Açık kahverengi iskemlelerin 

he.llbrnun 

S.k: açık (donuk) kumral, kumral 

k: açık kahverengi 

Yazar burada "hell"in karşılığı olan "açık" ve "braun"nun 

karşılığı olan "kahverengi"yi kullanarak S.k'dan farkl.ı 

bir renk sıfatı elde ediyor. 

70. almanca 

weissliche Karpfen 

helles grünes Wasser 

weisslich 

t.ü:rkçe 

akçıl sazan balıkiarına 

duru gri suda 

S. k: beyazımsı, beyazımtırak, akça, akçıl 

k: akçıl 

gr ün 

S.k: yeşil 

k: gr i 

Bu 5rneöimizde tamamen dil kullanımı hfikimdir. 

71. almanca 

grünlichgrau verfjlztes 

Gebüsch 

r5tlichen Schimmer 

~rün 1 iciHJ ra u 

S.k: nohudl 

k: yeşilimsi ~ıri 

türkçe 

yeşilimsi gri bağlamış 

çalıların 

pembe parıltısıyle 



rötlich 

S.k: kırmızımsı, kırmızımtırak, kızılımsı, kızılca 

k: pembe 
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Yukardaki cürrılemizde olduğu çevirrrıen tamamen 

üslubu ön pl§na çıkarmış. 

72. almanca 

Sie war dick und dunkel

haarig 

dunkelhaarig 

S.k: karaşın 

k: siyah 

türkçe 

Şişman ve siyah saçlıydı 

kadın 

"Siyah"ın karşılığına baktığımızda "schwarz" sıfatını 

görüyoruz. Oysa çevirmen bu örnekte "dunkelhaarig" 

i ç i n "s i y a h " s ı fa t ı n ı k u 1 1 an :-c: ı ş . D u n k e 1 h a a r i g , s i y ah t an 

öte, diğer koyu renkli saçları olan kimseler için 

de kullanılabilir. Zaten sıfatımızın karşılığı "kara

şın" dır. Dil normu bozulmuş. 

73. almanca 

Um den br~unlichen Hals 

trug sie ein Samtband 

an dem schwarzen Band 

br~unlich 

türkçe 

Esmer boynundaki 

siyah kadife kurdel§nın 

ucunda 

S.k: esmerimsi, esmerce, karaca 

k: esmer 

schwarz 

S.k: siyah, karaca, karar(tıl)mış 

k: siyah 
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10 Esmer 11 sıfatına karşılık ''brtiunlich" sıfatını tercih 

etmjş çevirmen. Oysa karşılıQı hu deöil. Burda dil 

kullanımı sôz konusu. 

7/4. almanca 

dichte Grnn des Unkrauts 

gr lin 

S.k: yeşil 

k: güdük yeşil 

türkçe 

yaban otlarının sık gUdUk 

yeşiLini 

Çevirmen yine sanat yaparak normları bozuyor. 

75. almanca 

ich sah sein schmales, 

graues und müdes Gesicht 

sah zwischen den hlassen 

Lippen die schneeweisse 

Zigarette 

gr. au 

türkçe 

İnce uzun, gri ve yorgun 

yüzüne baktım 

solgun dudakları arasında 

bembeyaz sigarayı gördüm 

S. k: gri, boz, kurşun i, kül rengi, kır 

k: gr i 

b lass 

S.k: sarı, sapsarı, solgun, soluk, sararmış, benzi atınış, 

bitkin, renksiz, rengi uçmuş, uçuk (saz) benizli, 

kül gibi 

k: solgun 

Diğer 11 blass 11 lı örneklerde olduğu gibi 11 dil kullanımı 11 

söz konusu. 



schneevıeiss 

S.k: bembeyaz, pamuk (kaymak, 

beyaz, duru beyaz 

k: bembey ::ız 

76. almanca 
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si.it, s;:ıkız) gibi, rı i.i L 

tiirkçe 

eine rote Papierblume kırmızı ka~ıt bir çiçek 

rot 

S.k: kırmızı, kızıl, al 

k: kırmızı 

77. nlrnanca 

ich sah das rote entzUndete 

Zahnfleisch 

rat 

S.k: k.ırrnızı, kızıl, nl 

k: kızarık 

türkçe 

kızarık iltihaplı dişlerine 

bakt.ım 

Bu ôrnekte de dil kurallarına uyulrnadıöını gôrrnekteyiz. 

78. almanca 

blonde Locken 

bl on d 

S.k: sarı, blont, sarışın 

k: sarışın 

tiirkçe 

Sarışın perçernleri 

Ç e v i r rn e n b u r a d a U s l u b u n u k u ll a n ı y o r . Y a n i "d i 1 k u 1 1 an ı ~,ı" 

söz konusu. 

79. almanca 

blondes Haar fiel ihm 

in die Stirn 

türkçe 

sarı saçları alnına 

dökU.ldli 



bl on d 

S.k: sarı, b.lont, sarışın 

k: sarı snçları 
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Bir önceki örnekte geçen renk sıfatımız "blond" burada 

da 

bir 

var. Çevirmen bu örneğimizde "blond" için başka 

sı fat tamlaması 

diyoruz kısaca. 

BO. almanca 

seine hageren, muskulösen 

Arme waren ganz weiss 

weiss 

S.k: beyaz, ak 

k: bembeyaz 

kullanıyor. Kuralları aşıyor 

türkçe 

adeleli, sıska kolları 

bembeyazdı 

Çevirmen burada "ganz" pekiştirme sıfatından do1ayı 

"b e m b eyaz 11 s ı fat ı n ı k u l 1 an ı y or . 

81. almanca 

das rötliche Licht 

rötlich 

türkçe 

kırmızı lamba 

S.k: kırmızımsı, kırmızımtırak, kızılımsı, kızılca 

k: kırmızı 

Çevirmen "rötlich" sıfatının yerine "rat" sıfatını kullanmayı 

tercih ediyor. 

82. almanca 

ein Stück grOnlich 

gefl3rbter Mauer. 

türkçe 

Karşımda yeşilimsi boyalı 

bir duvar parçası 



mit einer schokoladenfarbenen çikolata renginde bir 

Bor te 

dunkelbraun in das helle 

GrDn hineingemalt ein 

Spruch 

grünlieh 

pervaz 

açık yaşilde knyu 

kahverengi bir yazı 

vardı 

S.k: yeşilimsi, yeşilimtırak, fıstıki 

k: yeşilimsi 

sehokoladenfarben 

S.k: çikolata renginde 

k: çikolata renginde 

dunkelbraun 

S.k: koyu kahverengi 

k: koyu kahverengi 

hellgrün 

S.k: aç.ık yeşil 

k: açık yeşil 

türkçe 
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83. almanca 

widerliche, dunkelbrauna 

WDrste verschwammen braun 

an der Wand 

koyu kahverengi ve i§renç 

dunkelbraun 

S.k: koyu kahverengi 

k: koyu kahverengi 

br au n 

S.k: kah~erengi, esmer 

k: esme:r 

sosisler esmer esmer 

duvara dağılıyor 
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İ k i n c i r e n k s .ı f n t. ı m ı. z " b r a u n " ı n i J. k a n l a rrı ı 11 k a h v e r e n g i 11 

c 

olmasına rağmen çeviride "c~ı:ner" kullcınıldığını görliynruz. 

84. almanca türkç-e 

ich sah meine Brust das Gô§sUmD, ayakkaplarıının 

schrnutzigbraune !eder kirli kahverengi derisini 

rneiner Schuhe görcliim 

schmutzigbraun 

S.k: yok 

k: kirli kahverengi 

"Schmutzigbraun" nun sözlUk karşılığını bulamıyoruz. 

Ancak "schmutzig" ve "braun" dan oluşan bu renk sıfoa-

tırıda çevirmen serbest Uslub kullanıyor. 

85. almanca ttirkçe 

.Die gelbliche Farbe ihres YilzUnUn hafif sarılı~ı 

Gesichts war dunkler daha da koyu dışa vurmuş, 

durchgeschlagen, machte tenini bayağı esmerleş-' 

ihre Haut fast br~unlich; t.irmişti; 

das Weisse iher Augen gözlerinin beyazı 

gelb li ch 

S.k: sarımtirak, sarımsı, sarıca, saz renginde 

k: hafif sarı 

dunkel 

S. k! koyu, karc:ıca 

k: koyu 

bdlun.lich 

S.k: esmerimsi, esmerce, karaca 

k: esrner 



weiss 

S.k: beyaz, ak 

k: beyaz 

tirnek cümlemizdeki 
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renk sıfatlarında "brtiunlich" •ve 

"gelblich" sıfatlarında çevirmen dil kullanımını tercih 

etmiştir. 

86. almanca 

der Himmel war schon 

dunkelgrau 

türkçe 

gökyüzü koyu griydi az 

önce 

Jetzt war er mit schneeweissen 

·Fallschirmen bedeckt 

şimdi bembeyaz paraşüt~erle 

karlanmıştı 

rote fiatternde Fahne 

dunkelgrau 

kırmızı dalgalanan bir 

bayrak 

S.k: gri füme, kurşun1, kurşun renkli 

k: koyu gri 

schneeweiss 

s . k : kar gibi beyaz 

k : bembeyaz 

rat 

s . k : kırmızı, kızıl, al 

k : kırmızı 

"Dunkelgrau" sıfatının karşılığını sözlüklerden baktı-

ğımızda yukarıda verilenler gibi buluyoruz. Buna 

karşın "koyu 

"Schneeır~eiss" 

gri" olarak kullanıldığını görüyoruz. 

ise "bembeyaz" olarak çevrilmiş. Oysa 
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önceki pekiştirme 

önce "ganz", "sehr" 

sıfatlarımızda, renk 

gibi kuvvetlendirici 

sıfatından 

sı fatlar 

vardı. Bu durumda çevirmen yine uslObunu ön pl§na 

çıkarıyor. 

87. almanca türkçe 

wie eine zerfetzte Abendröte k~puk akşam kızartıları gibi 

grosse rote Gummivögel 

Abendröte 

bu bOyOk, kırmızı ve 

lastikten kuşların 

S.k: akşam kızıllı§ı, gOneşin batması, grup 

k: akşam kızartıları 

rot 

S.k: kırmızı, kızıl, al 

k: kırmızı 

Çevirmen "akşam kızıll.ığı" sı fat tamlamasını "akşam 

kızartıları••şeklinde bir kullanımı tercih etmiştir. 

88. almanca 

einer Schaubude, die blau 

verhangen war 

bl au 

S.k: mavi 

k: mavi 

89. almanca 

Dann kam es giftgelb 

türkçe 

Mavi perdeler kaplı bir 

gösteri kulübesinin 

türkçe 

Sonra zehir sarısı bir , 

cümle belirdi 



giftgelb 

S.k: yok 

1<: zehir sarısı 
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Sözlüklerde bulamadığımız "giftgelb" zehir sarısı olarak 

çevrilmiş. Kullanım söz konusu. 

90. almanca 

Völlig schwarz alles 

schwarz 

türkçe 

simsiyahtı her taraf 

S.k: siyah, karaca, karar(tıl)mış 

k: simsiyah 

"Schwarz" sıfatının önünde "völlig•• kelimesi durmasından 

dolayı çevirmen simsiyah olarak çevirmeyi uygun görmüŞ. 

Biz burada dil kullanımı söz konusudur diyoruz. 

91. almanca 

Sie war sehr dunkel und 

gr os s 

dunkel 

S.k: koyu, karaca 

k: siyah 

türkçe 

Siyah saçlı, uzun boyluydu 

kadın 

Yukarda da görüldüğü gibi renk sı fatının sözlük karşı-

lı ğı ile kullanım birbirini tutmuyor. Yine "dunkel" 

s ı fat ı n ı n önü n d e k i s e h r k u vv et 1 e n d ir i c i s ı fat ı " k oy J' 

kelimesini siyaha dönüştürüyar çevirmene göre. 

92. almanca türkçe 

sah über dem Bahnhof das garın üzerinde şafağın 

helle Grau des MorgendHmmers keskin gri parıltısını gördUm 
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hellgrau 

S.k: gri, açık boz veya gUmUşi 

k: keskin gri 

Görüldüğü gibi "hellgrau" sıfatını çevirmen "keskin 

gri" olarak çevirmiş. Yani "hell"in tUrkçesini "keskin" 

olarak kullanıyor. 

93. almanca türkçe 

gelblich schimmernde Kadranlar hafif sarı 

Scheiben parıldıyordu 

gelblich 

S.k: sarımtırak, sarımsı, sarıca, saz renginde 

k: hafif sarı 

Burada da "sarımtırak" yerine "hafif sarı" tamlamasını 

kullanarak üslubu öne çıkarıyor. 

94. almanca türkçe 

in der grauen Dunkelheit alaca karanlıkta 

gr au 

S.k: gri, boz, kurşun1, kır, kül rengi 

k: alaca 

• Önceki örneklerde olduğu gibi bu örneğimizde de "grau" 

için çok farklı bir karşı sıfat kullanılmıştır. 

95. almanca türkçe 

ein kleines M~dchen mit Sarışın saçları iki örgü· 

blonden Zöpfen küçük bir kız çocuğu 



blond 

S.k: sarı, blont, sarışın 

k: sarışın saçları 
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Sözlük karşılığına baktığımı.z zaman dört sıfatla 

karşılaşıyoruz. Çevirmen bu dört sıfattan ikisini 

kullanarak tek bir sıfat tamlaması ortaya koymuştur. 

96. almanca türkçe 

den violetten Schleier menekşe rengi tülünü 

violett 

S.k: menekşe rengi, vişne çürüğü, viyole 

k: menekşe rengi 

97. almanca 

Die Hanke ist gross, hager 

und dunkel 

dunkel 

S.k: koyu, karaca 

k: esmer 

Çevirmen burada "dunkel" ın 

tlirkçe 

Hanke uzun boylu, zayıf 

ve esmerdir 

anlamını vermeyip başka 

bir renk sıfatının karşılığını kullarimıştır. 

98. almanca 

die tadellose Weisse 

seines Kragens 

mit der violette Rand über 

die Soutane hinauszieht 

türkçe 

yakasının hiç kusursuz 

beyazlığı 

rahip elbisenin üzerin~e 

görülen menekşe rengi 

ken8r.ın 



weiss 

S.k: beyaz, ak 

k: beyaz 

violett 
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S.k: menekşe rengi, vişne çürüğü, viyole 

k: menekşe rengi 

99. almanca 

den grünen Rock 

die Schabigkeit ihrer 

braunen Jacke 

sah ihren grünen Hut 

gr ün 

S.k: yeşil 

k: yeşil 

braun 

S.k: kahverengi, esmer 

k: kahverengi 

gr ün 

S.k: yeşil 

k: yeşil 

100. almanca 

er trug ein blau-rot-grünes 

Köppilief 

bl au 

S.k: mavi 

k: mavili 

türkçe 

yeşil etekliğini 

kahverengi ve eskimiş 

ceketini 

yeşil şapkasını gördüm 

türkçe 

mavili, kırmızılı, yeşilJi 

bir kep giymişti 
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rot 

S.k: kırmızı, kızıl, al 

k: kırmızılı 

gr ün 

S.k: yeşil 

k: yeşilli"(23) 

Uç renk sıfatımızı da çevirmen tam Türk toplumunun 

kullandı~ı biçimde çevirmiş. 

Görüldüğü 9 i. b i ' yukarıda verilen renklerin 

Türkçe karşılıkların.ı farklı iki sö? lükten vermiş 

bulunuyoruz. Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere 

çevirmen zaman zaman dil kurallarına uymuş, genelde 

ise bu normları aşarak, türk toplumunun kültür ve 

konuşma biçimini göz önünde tutmuştur. Biz bunu dr1ha 

iyi görmek amacıyla aşağıd~ki tabioyu vermeyi uygun 

bıılduk. 

• 
( 2 3 ) D e u t s c h - T ü r k i s c h._e~s __ _.;;.;W:...::o:...::· r::....t.:._::.e..:::.r..::b'-'u=-c:::....ch-=·-_ __:A_:..:l:..:.m=-a=-:..:n-=c-=a=---T.:....=ü..:::.r...:.k.:.;ç:;:..::.e 

Sözlük von Karl Steuerwald. Ot to Harrassowitz 

Wiesbaden 197t~; Alm_anca- Türkçe Büyük Lügat Gresses, 

De~t~ch-Türk~sches Wörterbuch (A-Z). Arif Cemil 

Denker, Dr. Bülent Davran. Ka;ıaat Kitabevi, 

Nebio§lu Matbaasında Basılmıştır. İstanbul, 

19G6. 
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Tablo -I 

Renk Sıfatlarının SôzlDk ve Yazarın Çevirisindeki 

l<arşılıkları 

J\bendröte f 

b lass 

blau 

bltlulich 

blond 

blondhaar.ig 

braun 

br1:!unlich 

SteuerLııald 

Denker

Dauran 

Yazarın 

Çevirisi. 

akşam kız.ıllığı güneşin batması akşariı kızartıları 

grup, akşam 

kızıllığı 

sarı, solgun, sapsarı, solgun solgun, renks~z 

beti benzi uçmuş soluk, sararmış 

(sararmış), 

renksiz, uçuk 

(saz) benizli, 

kül gibi 

mavi 

mavinısi, 

mavimtırak 

sarı, blont 

sarı sa'çıı' 

lepiska saçlı 

kahvereng.i , 

esrner 

(Gesi ch b:; farbe) 

buğday rengi 

esmerimsi, 

esrnerce, 

karaca 

benzi atmış, 

rengi uçmuş, 

bitkin, 

bozuk çehreli 

mavi 

mavjmtırak, 

maviyi andıran 

sarışı n 

sarı(açık 

kumral) saçlı 

~:~;hverengi, 

esmer 

esmerimsi, 

esme re e 

mavi 

mavimsi 

sarımsı, kumral 

sarışın saçlı 

açık kumral 

kahverengi, 

e la, esmer 

boz, bulam.k, 

kahverengi, esme-

rimsi, e sm er 



dunkel 

dunkelbraun 

dunkelgrau 

denkelgrün 

dunkelhaarig 

dunkelrot 

gel b 

gelblich 

gelblichwei ss 

gi ftge lb 

glühend rat 

gol d farben 

Denker-

Steuerwalu Davran 

koyu, karaca koyu 
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Yazarın 

Çevirisi 

esmer, kara 

siyah, koyu 

koyu kahverenkli koyu kahve~engi koyu kahverengi 

(Haul) esmer 

gr i, fi.ime, koyu gr i 

kurşuni, kurşun 

renkli 

koyu yeşil 

karaşı n 

sarı 

sarımsı, 

sarımtırak, 

sarıca, saz 

renginde 

altun i, altın 

sarı 

sarımtırak 

kıpkırmızı 

oluncaya kadar 

kızdırılmış 

2 ı.t ın sar ısı 

koyu yeşil 

siyah 

koyu kırmızı 

sarı 

sarımsı, sarı; 

sarımtırak, 

hafif sarı 

sarımtırak beyaz 

zehir sarı.sı 

kıpkırmızı 
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Denker- Yazarın 

Steuerwald Davran Çevirisi 

gr au gri, kOl rengi, kurşuni, boz, kaygılı, yaslı, 

boz, kurşuni, kır üzgün, kır, gri, 

(Haar) kır alaca, ağarma, 

puslu 

grell çok parlak, göze bat an göz alıcı, 

göze batan, bir renkle göz kamaştıran 

acı (Ton) keskin, boyanmış olan 

şiddetli 

gr On yeşil yeşil yeşil, yemyeşil 

yeşilli 

grünlich yeşilimsi, gri, güdük yeşil 

yeşilimtırc:ık, yeşile çalıyordu, 

fıstık:i yeşilimsi 

grünlichgrau nohud:i yeşilimsi gri 

hellblau açık mavi açık mavi açık mavi 

hellgrau gri açık boz veya keskin gri 

gUmüşi 

hellgrOn filizi· açık yeşil açık yeşil 

knallrot kıpkırmızı, göze çarpan çiy kırmızı 

kıpkızıl (dikkati çeken)· 

kırmızı 

milchig sijtümsü süt gibi ·süt rengi 

pflaumenblau erik mavisi 
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Denker- Yazarın 

Steuerwold Dnvran Çevirisi 

ro sa pembe, tavşan giilrengi, pembe 

çığz.ı, r;ıUlrenk pembe 

rosig =rosa gül gibi pembemsi, pembe 

rot kırmızı, kırmızı, al, kızıl, kızarık 

kızıl, al kızıl, al kırmızı, kırrnızılı 

rotwangig al yanaklı, kırmızı yanaklı al yanaklı 

elma gibi 

Röte F kızıllık, kızıllık, kızartı 

kırmızıhk, kırmızılık, 

allı k all ık 

rötlich kırmızımsı, kırmızırnsı, pembe, hafif 

kırmızımtırak, kırmızımtırak, kızarmış, 

kızılımsı, kızılırnsı, kırrnızırntJ rak, 

kızılca biraz kızıl kJ.rrnızırnsı, 

(kırmızı) kızarık, 

kızılca, kırmızı 

kırmızıca 

schmutzigbraun kirli kahverengi 
• 

schneeweiss bembeyaz, pamuk kar gibi beyaz bembeyaz 

(kaymak, süt, 

sakız) gibi, 

sUtbeyaz, 

duru beyaz 



schokolade.rı-

farben 

schwarz 

schwtırz l.ich 

verb.lasst 

violett 

weiss 

weissgekleidet 

weissl:ich 

Denker-

Steuerwald Davran 

çikolata 

renginde 

siyah, kara siyah, kara 

( schı~ı. ıtzig) karar(tıl)rnış 

p.is, kirli 

siyahımsı, siyahımsı, 

siyahımtırak, karaya bakan 

siyaha çalan, 

karaca, karaya 

bakan 

rengi u çuk rengi uçmak, 

(dönük çalık) so .lmak 

menekşe renginde menekşe rengi 

vişne çürüğü 

viyo.le 

beyaz, ak 

beyazlar 

giyinmiş 

beyazJ.msı, 

beyazımtırak, 

akça, akçıl 

beyaz, ak 

beyazlar 

giyinmiş 
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Yazarın 

Çevirisi 

çikolat.a 

renginde 

siyah, kirli, 

simsiyah 

siyahça 

solmuş 

mor, 

menekşe rengi 

beyaz, ak, 

bembeyaz 

beyazlar 

giyinmiş 

akçıl 

kara 



6. Sonuç 

Çalışmanın ana konusu Almanca'da ve Türkçe'de 

renk sıfatları ve bu sıfatıarın dil normu (Sprachnorm) 

ve dil kullanımı (Sprachgebrauch) açısından incelenme-

sidir. 

Buna göre araştırmamız içerik bakımından Karşı-

leştırmalı Dilbilim (Kontrastive Linguistik) araştırma 

ve sonuçlandırmalarıyla ilgili bulunmaktadır .. Bu 

nedenle "giriş" bölilmünde Karşılaştırmalı Dilbilim, 

Tarihçesi ve Bu Alanda Yapılan Diğer Çalışmalar hakkında 

bilgi verilmiştir. 

Bir diğer aşamada Sıfatıara Genel Bakış, Almqn-

ca'da ve Türkçe'deki renk sıfatlarının yerleri bı:dir-

lenrniş, dil normu ve dil kullanımı hakkında bilgi 

verilmiştir. 

Bu çalışma için Heinrich Böll'ün "Und sagte 

• kein einziges Wort" ve onun çevirisi "Ve o hiç bir 

şey demedi'' den bir korpus allnmış ve karşılaştırılmıştır. 
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Korpustan elde etti§imiz renk sıfatlarının 

karşılıklarını fı:ırkl.ı tarihlerde basılmış iki sö?l[ikten 

(Denker-Davran 1966, Karl Steuerwald 1974) tUrkçeye 

çevrilmiş olan renk sıfatlarıyla karşılaştırılmıştır. 

Sonuç olarak; 1966 yılında tUrkçeye çevrilen 

bu eserde dil normlarının, dil kullanımı açısından 

aşıldı§ı ve 1966 yılının TOrk toplumunun kOltOrOyle 

bugiinkü Türk toplumunun kültürünün değişmeye u§radığı 

ve dil normunun da sabit kalmadı§ı, onunda değişime 

uğradığı sonucu ortaya konulmuştur. 
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