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RAPORLAMA YAZISI 

 

 

عله هو اختيار نص مصدر يتوافق مع المعايير المحددة في  أن أفقبل البدء في مشروع الترجمة، كان أول شيء علي  

اللغة  التركية أو من    اللغة  العربية إلىاللغة  ، لم أقرر ما إذا كنت سأترجم من  في البداية  الرسائل الجامعية.دليل كتابة  

في    لكنو  اختيار النص األصلي باللغة التركية سيسهل علي فهم النص بشكل أفضل.كان    العربية.اللغة  التركية إلى  

الوقت، الصعب  نفس  إلى    سيكون من  السبب  العربية.اللغة  ترجمتها  اختيار    ،لهذا  اللغة  مصدر  النص  القررت  في 

مقال مناسب باللغة   ياراختبعد هذه المرحلة، كنت بحاجة إلى    التركية.اللغة  العربية إلى  اللغة  وترجمته من    ةعربيال

ماكن التي يمكننا  األا وقدم لنا معلومات حول  شرفنفي بداية الفصل الدراسي الثاني، اجتمعنا مع م أترجمه.كي  العربية  

لكن عندما تشاورت و،  الرسائلاخترت نصا قبل أن أتلقى دليل كتابة    كنت قد  .للترجمة  مقاالت المناسبةأن نجد فيها ال

في وقت الحق، عندما تشاورت من المطلوب ولذلك علي أن أختار نصا آخر.  نص كان أطول ، قال إن الالمشرفمع 

. ومن بين هذه المقاالت، لفت نظري مقال معي  الدليل  مع أصدقائي، قاموا بمشاركة بعض المقاالت التي تناسب معايير

بعض أجزاء المقال وقررت أن    ‘‘. وقمت بقرائةالمصطلحات الترجمية بين الترادف واالشتراك اللفظيواحد اسمه ‘‘

أترجمه ألن الموضوع لفت انتباهي بعدما قرأت المقال بشكل سريع وأيضا تأكدت من فصاحة المقال حيث استخدم 

فيه المؤلف لغة فصيحة وسليمة. فذهبت إلى الجامعة حتى أمأل استمارة طلب الرسالة الجامعية وأطلب من المشرف 

عليه. اخترت  بعد  التوقيع  عليما  شيء  أول  كان  تحويلأ  أن  النص،  هو  المنقولة  منه  فعله  المستندات  إلى   صيغة 

 رموز. ألنني اضطررت إلى استخدام تقنية التعرف الضوئي على الجداكانت هذه العملية صعبة  مايكروسوفت وورد.  

  رضية هذه العملية لم تقدم نتائج مب   تقومهذا التحويل. ومع ذلك، فإن العديد من البرامج التي    حتى أستطيع من إجراء

بعد تجربة بعض البرامج والحصول على نتائج أصال.    في اللغة العربية ألنها لم تستطع التعرف على األبجدية العربية

صديقي. كان من الضروري كتابة بعض   من اقتراح‘‘ بTesseractاسمه تسراكت ‘‘سلبية، قررت استخدام برنامج 

مع  .  حتى أكتب عددا من التعليمات لكل صفحة  تخدام هذا البرنامج. لذلك، لم تكن عملية سهلةالتعليمات البرمجية الس

مايكروسوفت وورد. لذلك  النص إلى ملف    هخطأ في نسخ  واجهتبتحويل النص بالكامل ولكن هذه المرة    قمت  ذلك،

الضوئي    لتعرفت أن برنامج افرخرين، عاآلوبالتشاور مع أصدقاء    الحقا،تراجعت عن استخدام هذا البرنامج أيضا.  

ال جدا  لترجمة جوجل  رموزعلى  قليلة  أخطاء  بت .  يعمل مع  لقطات شاشة    حميلقمت  وأخذت  هاتفي  على  البرنامج 

 ملف مايكروسوفت وورد.إلى    ه الكتابةفي وقت الحق، قمت بنسخ هذو.  كتابةالنص إلى    تحولتلصفحات المقال و

ملف  أنقلتهبعد   المايكروسوفت وورد  إلى  بالفعل،  يعمل  البرنامج  أن  هناك بعض  ب  حظت  كانت  جدا.  قليلة  أخطاء 

استغرقت    يدويا.فقط حيث تم استخدام األحرف الالتينية في المقال، لكنني قمت أيضا بتصحيح تلك األجزاء    خطاءاأل

الكثير من الوقت لدرجة أنني فكرت   مايكروسوفت ووردعملية تحويل النص من ملف المستندات المنقولة إلى ملف  

لكن كما قلت، بمساعدة   بدال منه.  ةتركيمكتوب باللغة ال واختيار مقال  شرفيفي تغيير المقال الذي اخترته بعد مقابلة م

كان علي أن أختار  ،  مايكروسوفت وورد  النص إلى ملفا تحولت  مبعد  .النص  أصدقائي، نجحت أخيرا في تحويل

ج سمارتكيت الذي استخدمناه في دروسنا  في هذه المرحلة، قررت استخدام برنام.  لترجمة النص المصدر  ابرنامج

  لم يعد هناك أي عائق أمام نقله إلى السابقة والذي أعرفه جيدا. بعدما تحولت النص إلى ملف مايكروسوفت وورد،  
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دخلت    مرة أخرى.  االسابقة، لذلك لم أكن بحاجة لفتح حساب  دروسنافي    على سمارتكيت  لقد فتحت حسابامارتكيت.  س

بتقسيم النص    سمارتكيتقام    الدروس السابقة.  فيتعلمت    حسبما   إلى سمارتكيت  حسابي السابق وقمت بتحميل النص

من  .  قساملكنني أصلحتها بطريقة تقسيم ودمج األ  ة عن المكان الخطأ،نقسمم  قسام. كانت هناك بعض األئهإلى أجزا

ا للمصطلحات. للتحقق إنشاء مسردعملية  كانت هذه العملية  قبل البدء في الترجمة. ةواحد عملية اآلن لم يبق لي سوى 

ومع ذلك، .  مسردا للمصطلحات  ئأنش  حتى  بعض المصطلحات المتكررة والمهمة  كتبتقرأت المقال جيدا و  من ذلك،

المسرد في اللغة العربية، لم أتمكن من دمج    بشكل جيديعمل    ال  برنامج سمارتكيتنظرا ألن مسرد المصطلحات في  

وقتا أطول بكثير مما ينبغي،  ما قبل الترجمة  استغرقت عملية  . خالصة،  في النص واضطررت إلى استخدامه يدويا

ألن العديد من البرامج لألسف ال    اكلكنت أتوقع مواجهة هذه المشك  في الواقع،.  للعديد من األسباب التي ذكرتها أعاله

أقوم بالترجمة من اإلنجليزية إلى التركية، فيمكنني ببساطة تحويل  عندما أكون    ،مثالتعمل بشكل جيد باللغة العربية.  

ال التعرف الضوئي على  إلى ملف مايكروسوفت ووردالنص باستخدام  إلى  رموز  واستخدام   ،سمارتكيت، وتحميله 

  ستغرق تعند إجراء مشروع ترجمة باللغة العربية، قد    ومع ذلك،.  الذي أنشأته دون أي مشاكل  اتالمصطلحمسرد  

 . الترجمة نفسهاعماية ترجمة وقتا أطول من لل قابل النص جعل عملية

 

 عملية الترجمة:

 

العثور على مرادفات تركية لبعض المصطلحات أح  . ليإتحديا بالنسبة    اكلد أكثر المشأثناء عملية الترجمة، كان 

تركية    رادفاتالتركية والعربية، فمن الصعب العثور على م  في لغة  نظرا ألن مجال دراسات الترجمة هو مجال جديد

المجال هذا  في  المصطلحات  من  عربية.  للعديد  مرادفات  على  العثور  لصعوبة  نظرا  الواقع،  لهذه    أيضا  في 

أكثر  أوضح و  اإلنجليزية أو الفرنسية لتكون  مرادفاتالمع    المصطلحات العربية  المؤلف  استخدمالمصطلحات، فقد  

ت اإلنجليزية رادفا، كان علي أن أتخذ قرارا عندما كنت أقوم بالترجمة. إما أن أكتب المنقطةفي هذه ال.  للفهم  سهولة

  هالسبب الذي دفع المؤلف إلى إعطاء مرادفات لهذ.  م التركيةرادفاتهم  عطاءسأكتفي بإوالفرنسية لهذه المصطلحات. أو  

اللغة    غير مستخدمة  اتالمصطلح  ههذكون  اإلنجليزية والفرنسية هو    ةاللغفي    اتالمصطلح في  على نطاق واسع 

د من المصطلحات التركية، يمكننا القول أن هناك وضعا مشابها. تم نقل العدي  اللغة  ندما ننظر إلىع  ت.أسلفالعربية كما  

اللغة    رادفاتفي مجال دراسات الترجمة إلى اللغة التركية مؤخرا أو لم يتم نقلها أبدا. لهذا السبب، أعطيت أيضا م

على الرغم من أن المؤلف يستخدم .  ومع ذلك، هناك شيء فعلته بشكل مختلف عن المؤلف.  األجنبية لهذه المصطلحات

.  تها اإلنجليزية والفرنسية في كل مرة يستخدمهارادفام  أعطى، إال أنه  في النص  هذه المصطلحات في العديد من األماكن

األبجدية الالتينية في نص عربي تجعل المقال المكتوبة بأعتقد أن هذا غير ضروري. ألن رؤية العديد من الكلمات  

 لمشكالت التي ذكرتها في عملية األبجديات الالتينية جعل اب  المكتوبةالكلمات    عديد من  كما أن استخدام.  ةءصعب القرا

يث ظهرت هذه  حجنبية  األلغة في ال  مرادفات هذه المصطلحات  بدال من ذلك، أعطيت.  الترجمة  أكثر صعوبة  ما قبل

 فقط.  تها التركيةرادفابإعطاء م اكتفيت الالحق، هذه المصطلحات ، في استخداملكنألول مرة. و
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كان أول مصطلح الذي صعب علي ترجمته هو مصطلح ‘‘الترجمية‘‘. في بداية األمر، بحثت عن المصطلح  

في جوجل. ولكن لم أجد أي مكان يذكر فيه هذا المصطلح أبدا. بعد ذلك، سألت أحد أساتذتي إذا كان كلمة الترجمية 

من قبل ولكن قد استخدمها المؤلف بمعنى مجال   مستخدمة وشائعة في اللغة العربية. فأجابني أنه لم يسمع هذه الكلمة

الترجمة. هذا المصطلح كان مهما جدا ألنه كان مستخدم في عنوان المقال ويرد فيه كثيرا جدا. على كل حال، بدأت 

الترجمة والحظت أن هناك تذييال أضافه المؤلف لشرح معنى مصطلح الترجمية. وعندما قرأته الحظت أن المؤلف  

استخدم هذا المصطلح كصفة لمجال الترجمة، مرادفا لمصطلحات دراسات الترجمة أو علم الترجمة. بعد  أفاد فيه أنه

الترجمة.   المقال مجال  المصطلح طوال  بهذا  المؤلف يقصد  أن  تأكدت من  التذييل،  ذقراءة هذا  في  لكومع   وسط، 

فإن جميع العاملين في مجال اللغة  ‘. مثال في هذه الجملة: ‘شخص مال  كصفة  مستخدمالمقال، رأيت هذا المصطلح  

في هذه الجملة، تم   ونكما تر...‘‘  يدركون مدى أهميتها وخاصة منهم علماء المصطلح والمترجمون والترجميون

‘‘الترجميون‘‘استخدام   األشخاص  كلمة  كلمة  .  لوصف مجموعة من  الترجمةتعني    ترجميةنظرا ألن  فقد  مجال   ،

أي تستخدم  الكلمة  هذه  أن  الخبراءاعتقدت  لوصف  بترجمت.  مجالال  هذا  في  والمنظرون  ضا  قمت  هذين    لذلك، 

فهمت    المصطلحين أنا  الترجمية‘‘.  العبارة االخرى صعبت علي ترجمتها هي عبارة ‘‘المصطلحات  الشكل.  بهذا 

إما أترجمه ‘‘ المصطلح ولكن كنت متردد بين ترجمتين.   Çeviribilim‘‘ أو ‘‘Çeviri Terimleriالقصد من 

Terminolojisi  وقررت أن أترجمه .‘‘“çeviribilim terminolojisi”    :إال في مكان واحد. ألن في هذه الجملة

.‘‘ ترجمت عبارة  فالتطابق بين مفاهيم بعض المصطلحات الترجمية حقا يكون فقط جزئيا بالنسبة للبعض اآلخر‘‘

كرت أن المقصود هنا هو مفاهيم المصطلحات بالذاتها وليس  ‘‘. ألنني فçeviri terimleri“المصطلحات الترجمية  

فهم الظروف التي ظهرت فيها المصطلحات الترجمية واألسباب التي جعلتها  : ‘‘جماعة. ولكن لو ننظر إلى هذه الجملة

وتتداخل ‘‘تتكاثر  ترجمته  قد  جعلني  مما  جماعة  المصطلحات  نشأة  هنا  المقصود  أن  نالحظ   ‘‘.çeviribilim 

terminolojisi  .‘‘ 

 

هناك   آخركان  المقال   ت جدو  مصطلح  عنوان  في  ترجمته  في  مصطلح  الذي    صعوبة  ‘‘االشتراك  هو 

متأكدا من م .اللفظي‘‘ أكن  لم  المصطلح ألنني  هذا  ترجمة  واجهت صعوبة في  اللغةلقد  في  للوهلة    ةالتركي  رادفه 

ومع ذلك، عندما قرأت   .‘‘çok anlamlılık‘‘ أو  ‘‘  seslilik eş‘‘لقد كنت مترددًا في ترجمة المصطلح إلى    األولى.

 .‘‘çok anlamlılıkنحو ‘‘ترجمه على  أن أشرح المصطلح من عدة مواقع مختلفة، قررت أنه سيكون من الصحيح  

أن مثل هذه الترجمة كانت القرار   أكدت منت  المقال،وسط  شرح هذا المصطلح في  فيه  تم  الذي  عندما جئت إلى الجزء  

 ‘‘أكثر من معنى واحد. التي لهاكلمة تعريف  المصطلح على نحو ‘‘الصحيح. ألنه، في شرح المصطلح، تم 

 

آخر   الترجمة  وجدتمصطلح  في  هذا   صعوبة  رأيت  عندما  االصطالحية‘‘.  ‘‘البطاقة  كان مصطلح  هو 

المصطلح لم أفهم العالقة بين كلمتي بطاقة واصطالح. فبحثت عنه في جوجل. ولكن لم أرى أي مكان مستخدم فيه  

  ال ‘‘   Delisleعبارة البطاقة االصطالحية. هذه العبارة ترد في المقال في ثالثة أماكن. أولها في اقتباس من دوليل  

التعبير، من أجل اإلحاطة بموضوعها البطاقة االصطالحية تبحث عن كلماتها إن صح  لحسن الحظ، .‘‘  تزال هذه 

مع االقتباس  لهذا  الفرنسي  األصل  المؤلف  االصطالحية هي  وضع  البطاقة  عبارة  أن  بالعربية. والحظت  ترجمته 
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‘‘ Terminolojiم هذه العبارة بهذا الشكل: ‘‘‘‘ في الفرنسية. ولذلك قررت أن أترجterminologieترجمة عبارة ‘‘

 ألن هذه العبارة مأخوذة مباشرة من الالتنية ومستخدمة بشكل واسع في التركية. 

 

يشرح     على العديد من المصطلحات لإلشارة إلى تقنيات الترجمة المختلفة.  المقال  ىباإلضافة إلى ذلك، احتو

معاني هذه المصطلحات، فإن    تلو فهموومع ذلك، حتى    المصطلحات في المقال.المؤلف ما هو المقصود بكل هذه  

في هذا السياق، على الرغم من أن بعض   في التركية.  ات لهذه المصطلحاتالمشكلة الحقيقية تبدأ عند البحث عن مرادف

  التركية.   في  مقابل مستخدم اتركية، إال أن بعضها لم يكن لهباللغة الالمصطلحات التي استخدمها المؤلف لها مرادفات 

‘‘. في الدروسنا  Foreignisationعلى سبيل المثال، هناك مصطلح ‘‘الترجمة التغريبية‘‘ ومرادفه في اإلنجليزية ‘‘

‘‘ تعلمنا مصطلح  المصطلح  yabancılaştırmaالسابقة  هذا  ترجمت  ولذلك  ترجمة.  كاستراتيجية  الترجمة  في   ‘‘

المقصود هنا هو الترجمة التي تتم باستخدام هذه االستراتيجية. ولكن وضع    ‘‘ ألنyabancılaştırıcı çeviriك‘‘

‘‘ فينوتي  قبل  من  استخدم  الذي  مقاله  في  آخر  ‘‘Venutiالمؤلف مصطلحا  واسمه  مرة   minoritizing‘‘ ألول 

translation  المصطلح فهمت أن هناك نقاش حول هذا  ‘‘ وترجمه ك‘‘الترجمة األقالتية‘‘. بعد قراءة شرح هذا 

المصطلح. هل هو مرادف لمصطلح الترجمة التغريبية أو جزءا منه فقط. على كل حال، أنا لم أسمع هذا المصطلح  

‘‘. وأضفت مرادفه  Azınlıkçı çeviriأبدا في اللغة التركية ولكن ترجمته بهذا الشكل ملهما من ترجمته بالعربية: ‘‘

   باإلنجليزية أيضا حتى يكون مفهموما لدى القارئ.

 

ال الترجمة  مصطلح  كان  الترجمة  استراتيجية  إلى  يشير  آخر  عرقيامصطلح  الفرنسية   .متمركزة  مرادفه 

‘‘ethnocentrique‘‘ نظرا ألن كلمة .‘‘etnosentrik  دخلت إلى اللغة التركية من اللغة اإلنجليزية، ترجمت ‘‘

‘‘ بالرغم من أنني لم أجد أي مكان يرد فيه هذا المصطلح في  Etnosentrik çeviriهذا المصطلح بهذا الشكل: ‘‘

 التركية. ليكون المعنى واضحا أضفت مرادفه باللغة الفرنسية أيضا. 

 

المترجم ثقافة النص  المقال الذي يذكر فيه المؤلف استراتيجية ترجمة التي يحترم فيه  كان هناك قسم في 

‘‘. هذا المصطلح مأخوذ من المصطلح etik çeviriستراتيجية هو ‘‘المصدر ويتقيد بها قدر اإلمكان. اسم هذه اال

‘‘ ‘‘traduction ethiqueالفرنسي  الفرنسي  المؤلف  استخدمه  الذي   ‘‘Antoine Berman  في ترجمته  أنا   .‘‘

في  ‘‘ توحي معنى ديني. لذلك قررت أن أبدله.  ahlak‘‘. ولكن ثم الحظت أن كلمة ‘‘ahlaki çeviriالبداية ك‘‘

أصال كنت قد صادفت هذه  .  ‘‘exotismتغريب ومرادفه اإلنجليزية ‘‘الآخر اسمه  الحق، صادفت مصطلح  وقت  

‘‘ أترجمه  أن  األمر  بداية  في  وفكرت  التغريبة‘‘.  ‘‘الترجمة  مصطلح  في  ولكني  yabancılaştırmaالكلمة   .‘‘

هذا المصطلح على   ترجمة  . لذلك، كان علي  تغريبهذا المصطلح مرادف لمصطلح الأن    يشرح  المؤلف  ت أنالحظ

لهذا السبب، على الرغم من عدم استخدام    ‘‘ حتى أتمكن من شرح أنه مرادف لمصطلح التغريب.egzotizmنحو ‘‘

  ترجمه على هذا النحو.أن أهذا المصطلح في مجال الترجمة باللغة التركية، فقد قررت 

في ترجمتها  في  واجهت صعوبة  التي  األخرى  الترجمة  استراتيجية    استراتيجية  كانت  الترجمة ‘‘ البداية 

لهذا السبب وضعت المصطلح في ترجمة    مرادفه في اللغات األجنبية.  هذه المرة، لم يذكر المؤلف‘‘.  السمعية البصرية
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-Görselعلما أنه قد يعطي نتائج مرضية في بعض األحيان. ترجم جوجل ترجمة المصطلح على نحو: ‘‘  جوجل

işitsel çeviriثم وضع  .‘‘‘‘ عبارة  أن  بحث جوجل والحظت  إلى  الترجمة  هذه  ‘‘  Görsel-işitsel çeviriت 

 مستخدمة على نطاق واسع في اللغة التركية لهذا السبب ترجمته على هذا النحو.

 

في ترجمته  انلمصطلحا االمالتي واجهت صعوبة  النص  انطالق وا هما  المؤلف   .لوصولالنص  استخدم 

للمصطلحات    ينالمصطلح  ينهذ لهذين كمرادف  استخدام  أي  أسمع  لم  ولكنني  الهدف.  والنص  المصدر  النص 

المؤلف  وضع حيث ،اللغة الفرنسيةمن  هما ترجمأ من الممكن أنأنه  المصطلحين في اللغة التركية من قبل. ثم فكرت

نفس    وضعكت أن المؤلف  الفرنسية، أدرفي    مرادفيهما    ومع ذلك، عندما نظرت إلى  .ةالفرنسيفي    مرادفهما  أيضا

وفكرت أن المؤلف استخدم نفس المرادف       ‘‘.texte d’arrivéeالذي هو: ‘‘  المصطلح الفرنسي لكال المصطلحين

‘‘ ومصطلح النص  Başlangıç metniلكال المصطلحين خطأ. ثم قررت أن أترجم مصطلح النص االنطالق ك‘‘

 كلمتي االنطالق الوصول في اللغة التركية.‘‘ ملهما من معنيي Varış metniالوصول ك‘‘

 

 في الوهلة األولى  في المقال، والتي بدت بسيطة  ألماكنمهمة ظهرت في العديد من اأخرى  كانت هناك كلمة  

بما    كما قلت، تبدو الكلمة بسيطة ألنها كلمة شائعة جدا.  .‘‘مفهوم‘‘الكلمة هي    هذهكانت  .  لكنها تركتني مترددة للغايةو

االستخدام  اهمعن  أن التركية  الشائع  اللغة  البداي  . ‘‘kavram‘‘ هو    في  في  المصطلح  ةلذلك،  هذا  بترجمة  قمت   ،

‘‘kavram ‘‘    الحقا، أدركت    من جديد  هذه الجملمن  بعض  أت  ومع ذلك، عندما قر  ستخدم فيها.ا  في جميع الجمل التي

  ‘‘kavram‘‘ ترجمة المصطلح ليس ك  ماكناأل  بعضقررت في    ،لهذا السبب  ال تبدو جيدة جدا.  بهذا الشكلأن الترجمة  

 ألكون أكثر وفيا للنص المصدر. ،  ‘‘kavram‘‘، قمت بترجمته كجملومع ذلك، في معظم ال .‘‘anlam‘‘ولكن ك

، والذي ورد ذكره في عدة أماكن  تلقي الهدف‘‘الم‘‘لترجمة مصطلح    دماغياضطررت إلى القيام ببعض التدريب ال

التركية. بعد اللغة  المقصود بالمصطلح، إال أنني فكرت في كيفية ترجمته إلى    تهمف على الرغم من أنني    .في المقال

 ستخدمان في مجال الترجمة.ي    ‘‘alıcı‘‘و  ‘‘gönderici‘‘، الحظت أن مصطلحي  أجريته عبر اإلنترنت بحث قصير  

 . ‘‘hedef alıcı‘‘قررت ترجمة هذا المصطلح ك ،لهذا السبب

 

النص ‘‘  يأترجم مصطلحوف  سإما    القرار الذيقرار آخر كان علي اتخاذه أثناء الترجمة وهو  كان هناك  

 ‘‘النص المصدر‘‘و ‘‘النص األصلي‘‘المصطلحان  أو بشكل مختلف. شكلبنفس ال ‘‘النص المصدر‘‘و ‘‘األصلي

 ماكم فياألصلي في بعض أومع ذلك، لسبب ما، استخدم المؤلف مصطلح النص    .انمترادف  نهما في الواقع مصطلحا

ة  وترجمبين البقاء وفيا للمؤلف  أثناء الترجمة، كنت مترددا    أخرى.  ماكنالمقال واستخدم مصطلح النص المصدر في أ

  ‘‘ kaynak metinك‘‘و  ‘‘األصلي  مقال مصطلح ‘‘النصال  رد فييعندما    ‘‘orijinal metinك‘‘  المصطلحين

واستخدامه في   ين باللغة التركيةرادفباختيار أحد الم  ‘‘ و وترجمة  رالنص المصد‘‘   عندما يرد في المقال مصطلح

 جميع المقال.  

أن كال المصطلحين يعنيان    ظننت،  ‘‘ةعتمدمالترجمة  ‘‘الو   المحلفة‘‘  ترجمة‘‘العندما رأيت مصطلحين  

الذي هو ‘‘ الشيء  المحلفة يعني    .‘‘yeminli çeviriنفس  الترجمة  بالفعل أن مصطلح   yeminli‘‘كنت أعرف 
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çeviri‘‘  ومع ذلك، بعد كتابة مصطلح الترجمة   .أيضا  له نفس المعنى  معتمدةأن مصطلح الترجمة ال  ظننت، لكنني

من    بعض  راجعت  ، الحقا  .‘‘ أصالnoter onaylı çeviri‘‘، رأيت من ويكيبيديا أنه يعني  معتمدة على جوجلال

 وترجمته بهذه الطريقة.  مصطلحوتأكدت من أن هذا هو معنى ال في اإلنترنت المواقع األخرى

 

آخر   الزر  تجدومصطلح  ترجمته هو مصطلح  في  المصطلح من  صراحة  الثقافي.  عصعوبة  هذا  كان   ،

لذلك، فهمت  .لمصطلح التدجين كمرادففي المقال المصطلح  رد. يكله أصعب المصطلحات بالنسبة لي خالل المقال

الثقافية كان في الواقع الترجمة من خالل    المقصودأن   باإلضافة إلى ذلك، وردت    .تدجينالاستخدام تقنية  بالزرع 

‘‘. لكن المرادف الفرنسي  transplantation culturelleالذي هو ‘‘  مصطلح في المقالهذا الالترجمة الفرنسية ل

‘‘ في جوجل كان يخرج  transplantationأيضا لم يساعدني في الترجمة ألنني عندما بحثت عن كلمة زرع أو ‘‘

السبب، استنتج أمامي نتائج حول زراعة األعضاء فقط.   ي    ت من ذلكلهذا  ستخدم بهذا  أنه ال يوجد مصطلح نمطي 

بين ثالثة    ترددا، كنت مفي النتيجة اللغة التركية. كان علي أن أجد طريقة لترجمتها معنوية إلى التركية.في  المعنى  

أkültürel aktarım‘‘خيارات لترجمة المصطلح على أنه   أkültürel nakil‘‘  و‘‘    . ‘‘ kültürel ekim‘‘  و‘‘ 

ألذني ونقل المعنى بشكل   طيباالذي بدا أكثر    ‘‘kültürel aktarım‘‘فيما يتعلق بهذه الخيارات الثالثة، اخترت خيار  

خرج أمامي  لم ي  في جوجل،ضا، عندما بحثت عن الخيارين اآلخرين  أي  أفضل، وقمت بترجمة المصطلح بهذه الطريقة.

 في كثير من المواقع.  ، أدركت أن هذا المصطلح قد تم استخدامه بالفعلرهذا الخيا  بحثتولكن عندما    أي نتيجة معنية،

 

 عملية بعد الترجمة:

 

ألنني أردت أن تكون ترجمتي    مصدر.بعد االنتهاء من عملية الترجمة، قررت إعادة قراءة ترجمتي مقارنة بالنص ال

لهذا السبب   متسقة، وخاصة في الجزء األول من المقال، كان هناك بعض النقاط التي لم تكن جيدة معي أثناء الترجمة.

التعديالت التعديالت كانت  فيها.    ، قمت بمراجعة ترجمتي مرة أخرى وقمت ببعض  على الرغم من أن بعض هذه 

  ما بعد  ، إال أن معظمها كان تعديالت قمت بها في الترجمة نفسها.مالئيةتقنية بسبب األخطاء اإلعبارة عن تعديالت  

الجودة قبل تنزيل   ضمانتقرير    آخذ  أم  كان عليثم    .ووردإلى ملف  سمارتكيت  من    هاأنهيت الترجمة، قمت بتنزيل

آخذه  .  من سمارتكيت  النص أن  إما  أمامي خيارين:  برنامج  كان  برنامج    كيت سمارت من خالل  استخدام  إكسبنج أو 

(Xbench).    ،ومع ذلك، عندما ل.  سيكون أسه  ي فكرت أنهألن  سمارتكيتمن برنامج    التقرير  لقد أخذتفي البداية

. في الواقعهناك أي خطأ    يقدم أخطاء في العديد من األماكن التي ليستبرنامج سمارتكيت  ت أن  الحظالتقرير،    أخذت

 الهدف ينتهي بنقطة، فإنجملة في النص  مصدر والفي النص ال   جملةغم من أن كال من العلى سبيل المثال، على الر

 ضمان   تقرير  أن آخذالحقا، فكرت    المصدر والهدف بعالمات ترقيم مختلفة".  ملةخطأ "ينتهي الج  سمارتكيت يعطي

ع ذلك، هذه المرة، . ومبرنامج سمارتكيتجودة من خالل تجاهل كل هذه األخطاء واحدة تلو األخرى من خالل  ال

  في التقرير على الرغم من أنني تجاهلتها.   مازالت مكتوبة، الحظت أن هذه األخطاء  تقرير ضمان الجودة ت  أخذعندما  

وقررت أن آخذه من خالل برنامج  . سمارتكيتالجودة من خالل برنامج ضمان تقرير  أخذعن  راجعت لهذا السبب، ت

في دروسنا السابقة، لكنني نسيت بعض التفاصيل حول استخدام البرنامج إكسبنج  لقد تعلمنا استخدام برنامج  إكسبنج.  
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ألتذكر كيفية استخدام  يوتيوب  لذلك، كان علي مشاهدة بعض مقاطع الفيديو على    س.ودرهذه الألنه مر وقت طويل منذ  

من برنامج   (tmx)ثم قمت بتنزيل ملف  حاسوبي.  ، قمت بتنزيل البرنامج على  وهدة مقاطع الفيديبعد مشا  البرنامج.

ثم تمكنت أخيرا من الحصول  إكسبنج من أجل التمكن من أخذ تقرير ضمان الجودة.  إلضافته إلى برنامج    سمارتكيت

له هو التقاط لقطات شاشة لألدوات كل ما كان علي فع  بعدما أخذت التقرير دون أي مشاكل.  ضمان الجودة  على تقرير

وفقًا للترتيب المحدد   األشياءبعد التقاط لقطات الشاشة، قمت بفرز كل  .   التكنولوجية التي استخدمتها أثناء المشروع

  جاهزا للتسليم. اواحد وجعلته ووردوجمعها في ملف  رسالة الجامعيةفي دليل كتابة ال

 

 النتيجة: 

 

  ا المشروع صعب  الترجمة   جعلت عمليات ما قبل الترجمة وبعدحيث  بعض األحيان.    كان مشروع الترجمة صعبا في

. كانت العملية الترجمة أيضا صعبة في بعض األحيان خاصة في ترجمة المصطلحات التي ذكرتها في التقرير.  للغاية

القول إن هذا المشروع  ،رغم كل هذه الصعوبات  ومع ذلك، ألنني أنجزت مشروع    للغاية.  امفيد  كان  ال بد لي من 

 وإيجاد الحلول  من الجامعة  ترجمة من البداية إلى النهاية. أعتقد أنه من المفيد جدا مواجهة هذه الصعوبات قبل التخرج

 . الصحيحة لكل المشاكل واجهتني أثناء المشروع
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EKLER 

 

Ek I - Kaynak Metin 
 

 المصطلحات الترجمية: بين الترادف واالشتراك

 

 نوال بن سعادة 

 

 

 الملخص: 

 

لقد صاحب نشأة الترجمية كفرع معرفي وأكاديمي حديث تكاثر مبادئها ومفاهيمها ونظرياتها تكاثرا سريعا، ومن ثم  

ارتفاع عدد مصطلحاتها باعتبارها خالصات مصغرة لهذا المجال وشفرات تفك ألغازه. وقد ظهرت هذه المصطلحات  

ذا المجال وطبعه المتداخل التخصصات. يحاول هذا في غضون ظروف علمية مميزة ترتبط ارتباطا مباشرا بحداثة ه

المقال أن يتعرض إلى وضع االصطالح في الترجمية والكشف عن واقع الترادف واالشتراك اللفظي فيها من خالل  

الحرة والترجمة غير المباشرة وما يرتبط    إجراء دراسة تحليلية مقارنة على ثالثة مصطلحات هي: التكييف والترجمة

من مصطلحات مرادفة أو مفاهيم متعددة. وتوضح هذه الدراسة أن هذا المجال يشهد فوضى اصطالحية ال بكل منها  

يمكننا أن نتجاهلها. الكلمات المفتاحية: االشتراك اللفظي، الترادف، الترجمة الحرة، الترجمة غير المباشرة، التكييف، 

 المصطلح الترجمي.

 

 مقدمة . 1

 

إن كانت ممارسة الترجمة قديمة قدم الزمن، فإن مقاربتها مقاربة علمية ظاهره حديثة ترتب عنها ظهور عدد معتبر  

من المبادئ والنظريات الخاصة بها، وكذا نشأة لغة متخصصة تشمل تسميات تشير إلى مفاهيم وضعها المنظرون في  

. وبما أن هناك عددا من الخصائص التي  1رف بالترجمية مقام االستعمال االحترافي الذي يتداول في حقل معرفي يع

كونها تندرج ضمن إطار اللغات المتخصصة التي تقتضي دقة المفاهيم   ال بد من أن تتوفر في المصطلحات بصفة عامة

 ووضوحها، فما هو واقع االصطالح في مجال الترجمية؟ 

 

 
يمثل هذا المصطلح في حد ذاته مثاال عن تعدد التسميات في هذا المجال . فهناك من يسميه بعلم الترجمة ، وهناك من يطلق عليه تسمية   1

الترجمية لعدة أسباب أهمها أنه تقني وموجزه  الترجمية ، كما نجد دراسات الترجمة وحتى الترجمولوجيا ، وقد وقع اختيارنا على مصطلح  

 ولن يتسنى لنا في هذا المقام الدفاع عن اختيارنا ألن ذلك ال يندرج ضمن أهداف هذا البحث . 
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لكل مصطلح فيها مفهوم واضح ولكل مفهوم    لنفترض أن البطاقة االصطالحية الترجمية منظمة، بحيث يكون

التكييف   مصطلح  هي:  حاالت  ثالث  على  مقارنة  تحليلية  دراسة  نجري  ذلك،  من  وللتحقق  محددة،  تسمية  فيها 

Adaptation    الحرة الترجمة  المباشرة    Free translationومصطلح  غير  الترجمة   Indirectومصطلح 

Translation.   

 

الدرا هذه  من خالل  أجل ونتوخي  من  اللفظي  واالشتراك  الترادف  هما:  اثنتين  ظاهرتين  عن  الكشف  سة 

 توضيح طبيعة األزمة التي تشهدها المصطلحات الترجمية.

 

 وظائف المصطلح وشروطه 2.

 

إن المصطلح كلمة أو عبارة مركبة من عدة كلمات تستعمل للتعبير عن مفهوم محدد ينتمي إلى لغة متخصصة تندرج 

رفي معين؛ فهو يرتبط أساسا بالخطاب العلمي الدقيق ويرمي إلى تحقيق التواصل المعرفي بين ضمن إطار مجال مع

 المختصين والجماعات العلمية، ويتحدد مفهومه من خالل سياقه المرجعي والمجال التواصلي الذي ينتمي إليه. 

 

(  45-42ص.  ، ص  2008ويؤدي المصطلح أو ما يسمى بالفعل االصطالحي خمس وظائف )وغيلسي،  

 نلخصها فيما يلي:

 

  ة التي تعكس مدى ثراء هذه اللغة آالوظيفة اللسانية : إن المصطلحات التي تنطوي عليها لغة هي بمثابة المر

 محدوديتها أو قدرتها على مواكبة التطورات العصرية واستيعاب المفاهيم الجديدة والمتجددة.  وأ

 على مجموعة من الركائز ومن بينها البنك االصطالحي الذي ينسب إليه.   ىالوظيفة المعرفية: يقوم العلم ويبن

 

الوظيفة التواصلية التي تعتبر الوظيفة األساسية لكل المواد اللغوية بصفة عامة، والمصطلح بصفة خاصة،  

 ألنه يعمل على مد جسر التواصل والتبادل بين مختلف الجماعات العلمية والمعرفية. 

 

هائال من المعلومات والمعارف    ادية: يقوم العلماء بأبحاث ودراسات كثيرة ويجمعون كمالوظيفة االقتصا

 التي يقومون بتنظيمها وتخزينها في تسميات محدودة وموجزة تتمثل في المصطلحات. 

 

العالم وعلمائه  الوظيفة الحضارية: يسمح المصطلح بالتقارب الحضاري بين األمم المختلفة ويربط لغات 

 . عضبعضهم بب 
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ونظرا ألهمية هذه الوحدات اللسانية المعرفية المتمثلة في المصطلحات، فإن عملية صياغتها وتوليدها ال تتم  

 بشكل عشوائي، بل يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط أو الخصائص التي تحدد مدى مقبوليتها. 

بد أن تكون ذات بنية خاصة، أي أن  يتكون المصطلح من عنصرين هما: التسمية والمفهوم. أما التسمية فال  

تأتي في شكل لفظ أو تركيب مميز وموجز غير مطول. والمفهوم يكون واضحا ودقيقا بعيدا عن كل غموض أو إبهام؛ 

وأن يتبلور في إطار نظرية متكاملة. و يرى بعض الباحثين أنه ال بد أن تجمع بين التسمية والمفهوم عالقة ومباشرة  

خل أو خلط بين المفاهيم وبهدف تفادي حدوث فوضى وأزمة اصطالحية داخل ذلك التخصص  من أجل تجنب أي تدا

 المعرفي. وإذا كان هذا الشرط صعب التحقيق في الواقع، فإنا نرى ضرورة الحد من هذه الفوضى قدر المستطاع. 

العام  لين في بما أن هذه هي الشروط التي يفترض أن تتوفر في مصطلحات أي فرع معرفي، فإن جميع 

مجال اللغة يدركون مدى أهميتها وخاصة منهم علماء المصطلح والمترجمون والترجميون؛ ألن األول هو المسؤول  

عن عملية وضع المصطلحات وتقييمها وتقويمها، والمترجم يقوم في الكثير من األحيان بنقل المصطلحات التي ينطوي 

 من المعايير التي يحددها له الترجميون في أبحاثهم ودراساتهم.  عليها نصه من لغة إلى أخرى فيراعي في ذلك مجموعة  

 

التساؤل حول وضع   إلى  المترجم والترجمي بالمصطلح والعمل االصطالحي  الحديث عن عالقة  ويجرنا 

 نعتقد أنه يحظى بتنظيم يليق بخبرائه وطبيعة عملهم. الذي المصطلحات في مجالهم الخاص، أي في مجال الترجمية

 

 االصطالحي في مجال الترجمية  الوضع3.

 

منذ أن نشأت الترجمية كفرع أكاديمي و معرفي قائم بذاته في النصف الثاني من القرن العشرين، انتشرت في األوساط  

الجامعية البرامج المتخصصة التي تهدف إلى تدريب المترجمين المهنيين، وارتفع عدد المؤتمرات والكتب والمجالت  

التي تخصصت في دراسة الترجمة، وذلك في الكثير من الدول والعديد من اللغات، وتحول هذا   ودور النشر والندوات

المجال في غضون فترة وجيزة من مجرد فرع ثانوي غير معترف به، إلى واحد من أكثر الفروع البحثية الجديدة 

ة التي وضعها المنظرون في  حيوية واستقطابا للباحثين. وقد نتج عن ذلك ظهور عدد كبير من المصطلحات الترجمي

( الباحثين  من  ومجموعة  دوليل  وقام  المعرفي.  الحقل  هذا  في  يتداول  الذي  االحترافي  األستعمال    1998مقام 

.,Delisle; et al بالبحث عن أهم هذه المصطلحات وأكثرها تداوال في مجال تعليمية الترجمة وجمعوها في مسرد )

م، لكن هذا العدد ال يساوي عدد كافة المصطلحات الترجمية، بل إنه ارتفع  مفهو  838مصطلحا يشير إلى    1419يشمل  

 منذ ذلك الحين وهو سيستمر حتما في االرتفاع.  

نالحظ في المسرد السابق ذكره وجود فرق ملحوظ بين عدد المصطلحات التي قام الباحثون بجمعها وعدد 

 طالحية ال بد من الكشف عن أهم أسبابها. المفاهيم التي تشير إليها، وهو ما يدل على وجود فوضى اص

 

عندما تستقل محمية عن الكيان الذي كان يتولى شؤونها، فهي ال تنعزل مباشرة بمواطنيها وال تؤسس هيئات  

وهو ما حصل للترجمة لما استقلت عن الميادين المجاورة لها وعلى رأسها    ؛دون االستعانة بإداريين من ذلك الكيان
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تج عن ذلك اختالف المقاربات والمناهج المتعددة التخصصات التي تم تطبيقها على دراسة الترجمة،  اللسانيات. وقد ن 

النفس ونظريات   القادمة من مجاالت اللسانيات بجميع فروعها، وعلم  وبالتالي استيراد عدد هائل من المصطلحات 

 التواصل والعلوم المعرفية وحتى الرياضيات وعلم األعصاب وغيرها كثير.  

الترجمة تظهر وتتنوع، لكن صميم  وبعد أن مضي عقدان أو ثالثة عقود عن قيام الترجمية، بدأت أبحاث في  

هذا المجال حديث النشأة وال يزال في مرحلة النمو أو التكوين، وال يزال يشهد نوعا من الهشاشة التي تنسب جزئيا 

دوليل   يقول  كما  لغته،  فإن  بالتالي  حداثته،   Delisle; et al., 1998):)C’est une terminologie quiإلى 

cherche encore ses” mots, pour ainsi dire, afin de cerner son objet (p.2)  ‘‘  ال تزال هذه البطاقة[

االصطالحية تبحث عن كلماتها إن صح التعبير، من أجل اإلحاطة بموضوعها[. فلطالما كان الفعل الترجمي وكل ما  

يتعلق به أو ما يترتب عنه من مظاهر وظواهر محل جداالت عميقة، ودراسات تتكامل تارة وتتناقض تارة أخرى من  

 ع، ونتج عن ذلك ظهور مصطلحات جديدة بوتيرة سريعة.  أجل التوصل إلى اإلحاطة بهذا الموضو

 

ن لم يتفقوا حول كيفية تصور موضوع الترجمة وطريقة مقاربته، فإنهم حتما لن يتفقوا حول يوبما أن الترجمي 

المصطلحات التي تعبر عن مفاهيمه، إذ يحاول أصحاب كل اتجاه صياغة مجموعة من المصطلحات الخاصة بهم من  

( أبعد من ذلك وتؤكد أن الباحث في هذا المجال قد  2003تميز وإثبات وجودهم؛ بل تذهب إنعام بيوض )أجل تحقيق ال

 "(.65)ص.  يصطدم "بنوع من الفوضى في استعمال المصطلحات وحتى في توافق بعض المصطلحات مع مفاهيمها  

 

الفوضى ال   آراء فاألزمة االصطالحية هنا ناتجة عن أزمة مفاهيمية. إن هذه  دائما نتيجة تضارب  تكون 

الخبراء أو اختالف تخصصاتهم أو مناهجهم، بل قد تنتج بكل بساطة عن تشابه غير إرادي بين اهتمامات باحثين من 

مختلف أنحاء العالم وتطابق المبادئ التي يقدمونها، مما يؤدي إلى توليد مصطلحات مختلفة من حيث التسمية ومتطابقة  

المفهوم في ل غات مختلفة ثم ترجمتها بطرائق مختلفة. فقد يجري باحث اسباني مثال دراسة حول ظاهرة من حيث 

معينة ويصطلح على إحدى المفاهيم التي توصل إليها بمصطلح اسباني محدد، ثم يأتي باحث كندي فيهتم بهذه الظاهرة 

األول،   الباحث  قدمه  بما  دراية  له  تكون  أن  دون  ذاته  المفهوم  بلورة  إلى  تسمية  ويخلص  المفهوم  ذلك  فيطلق على 

انجليزية مختلفة، ثم يأتي باحث ثالث فيترجم المصطلح االسباني في اللغة العربية، ويترجم آخر المصطلح االنجليزي  

فيصبح لدينا مصطلحان عربيان مختلفان يعبران عن المفهوم نفسه. قد يبدو هذا المثال معقدا   ؛في اللغة العربية أيضا

 واقعية غير نادرة وال نصادفها في مجال الترجمية فقط، بل قد نجدها في جميع المجاالت المعرفية.    لكنه يعكس حاالت

 

كنا نشير إلى أن مصادر هذه البطاقة االصطالحية تختلف بين مصطلحات طبيعية مقترضة من اللغة العامة، 

المجال. كما تختلف أيضا   ومصطلحات رحالة وافدة من مجاالت وتخصصات أخرى، ومصطلحات أصلية خاصة بهذا

 (. 62-61، ص ص 2019حسب المواضيع التي تعبر عنها )للمزيد من المعلومات أنظر: بن سعادة، 

 

بفهم الظروف التي ظهرت فيها المصطلحات الترجمية واألسباب التي جعلتها تتكاثر وتتداخل، يمكننا أن 

 نتصور الوضع االصطالحي الذي يشهده هذا المجال.



12 

 

 المصطلحات الترجمية: بين الترادف واالشتراك اللفظي . 4

  

 قد تجمع بين اللفظ والمعنى ثالثة أنواع من العالقات: 

 

فإما أن تكون عالقة معنوية أحادية، أي أن يكون للفظ معنى واحد وللمعنى لفظ مميز، وإما أن يشمل اللفظ  

(: "من كالمهم اختالف اللفظين الختالف 1988يه )عدة معان، أو أن تشتمل عدة معان في لفظ واحد، إذ يقول سبو

   "(.24ص. ) المعنيين، واختالف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختالف المعنيين

 

وإذا كان األصل في المصطلح )عكس الكلمة( أن تجمع بين تسميته ومفهومه عالقة أحادية، فإنه ليس من  

لحالتين األخريين: فمن جهة، نجد عدة تسميات تشير إلى المفهوم ذاته، بينما نجد النادر في مجال الترجمية أن نلتقي با

 من جهة أخرى تسمية واحدة تشير إلى عدة مفاهيم؛ وهما ظاهرتان تعرفان بالترادف واالشتراك اللفظي.

 

 ظاهرة الترادف في المصطلحات الترجمية .4.1 

 

في حين يؤكد بعض العلماء بأنه ال يوجد ترادف في اللغة وأنه مهما تقاربت معاني لفظين فهناك حتما فرق بينهما قد  

الترادف درجات، إما أن يكون تاما )التماثل(، أو أن يكون جزئيا )شبه   نعلمه أو نجهله. و يرى البعض اآلخر أن 

األساسي واإلضافي واألسلوبي  ى:ظين في جميع أشكال المعنهذا التصنيف على أساس مدى تطابق اللفترادف( ويتم 

 والنفسي واإليحائي. 

 

االت المتخصصة إال معنى أساسيا ألن  جيرى بعض الباحثين أنه يستحسن أال يكون للمصطلح المتداول في ال 

 من شروطه أن يكون مفهومه في التخصص الواحد ثابتا ال يتغير بتغير األسلوب أو السياق.  

وضع الترادف في المصطلحات الترجمية؟ ذلك ما سنحاول الكشف عنه من خالل دراسة حالتين فما هو  

التكييف   مصطلح  في  أوالهما  تمثل  التغريب   Adaptationاثنتين:  مصطلح  في  الثانية  وتمثل  ومرادفه 

Foreignisation   .ومرادفاته 

 

 Traductionالترجمة الحرة، [ Free translationو ]التكييف[ Adaptationراسة حالة مصطلحي  د .4.1.1

libre [. 

 

مصطلحات  [  Terminologie de la traduction  (Delisle; et al., 1998)اعتبر دوليل وزمالؤه في معجم  

في الجزء الفرنسي    Traduction libreأن هذين المصطلحين مترادفان، فلم يقدموا أصال تعريفا لمصطلح    ]الترجمة

مادة   إلى  مباشرة  القارئ  فعلوا  Adaptationوأحالوا  بينما  اإلنجليزي )صعكس  ؛  الجزء  في  فعرفوا  86  .ذلك   )
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وعرفوا    .Free translationباإلشارة إلى أنه مرادف لمصطلح    Adaptationالمصطلح األول، واكتفوا في مادة  

"  Free translationمصطلح   أنه:   A translation strategy where the translator givesعلى 

precedence to the content treated in the source text, independent of its form (p.141)  "

. وهذا هو بالضبط  ]م فيها األسبقية لمحتوى النص المصدر بغض النظر عن شكله]استراتيجية ترجمية يعطي المترج

الجزء الفرنسي، لكنهم أضافوا في كل من الجزئين مفهوما آخر للتكييف ال   التعريف الذي وضع لمصطلح التكييف في

 يتضمنه مصطلح الترجمة الحرة. فما مدى تطابق المصطلحين؟ 

 

 ,Dictionary of Translation Studies       (Shuttleworth; Cowieةيعتبر معجم دراسات الترجم

2014, p.3))  المترجم لما يكيف نصه، يقوم بتغييرات مهمة من أجل أن يجعله أكثر تواؤما مع جمهور معين أو    أن

جمة، من أجل تحقيق الهدف الخاص من الترجمة. فالمترجم هنا يضع نصب عينيه متطلبات المتلقي الهدف أو عميل التر

الترجمة لتصبح نوعا من إعادة   فيخضع نصه لها، وقد يتطلب منه ذلك إحداث تغيرات جذرية تكاد تتخطى حدود 

الكتابة، كأن يترجم مثال رواية وينقلها في شكل قصة تستهدف األطفال أو أن ينقل إشهارا لمنتج أمريكي إلى السوق  

 العربية. 

 

 هوداربلني  Vinayإلى األسلوب الترجمي السابع الذي ذكره فينيه    Adaptationكما يشير مصطلح التكييف  

Darbelnet  (Vinay; Darbelnet,1998, p.39  )  والذي يستعمل عندما يكون الموقف المذكور في رسالة النص

له على المستوى الثقافي. فماذا عن   المصدر مجهوال في ثقافة اللغة الهدف مما يجبر المترجم على خلق موقف مكافئ

 الترجمة الحرة؟  

 

ال يتقيد المترجم الذي يستعمل استراتيجية الترجمة الحرة بالنص األصل بل يتحرر منه، فيحدث مجموعة 

من التغييرات التي قد تكون جزئية أو شاملة. وإذا كان هذا المفهوم يشبه المفهوم السابق، فإنه حسب رأينا عام وال  

غرض المترجم من هذا التحرر، عکس مصطلح التكييف الذي يشير إلى أن الهدف منه هو جعل الترجمة تتوافق يحدد  

مع متطلبات المتلقي الهدف. فالمكيف في الترجمة السمعية البصرية مثال ينتج نصا يناسب األول من حيث الموضوع 

ومراعاة وتيرة المشاهد )للمزيد من المعلومات  ويقوم بتغييرات ألغراض محددة أهمها: التنسيق مع الوقت والصورة 

أما عن الترجمة الحرة، فإن المترجم قد يتحرر من األصل لدوافع شخصية    (.217  ، ص.2019أنظر: روبة؛ بن دالي،  

كأن يغير من طريقة طرح أفكار النص المصدر فيضيف ويحذف ويصرح ويضمر ولو أنه تقيد باألصل ألنتج نصا 

أو سالسة عما توصل إليه بتبني الطريقة الحرة. كما يشير مصطلح الترجمة الحرة إلى العملية  هدفا ال يقل وضوحا  

التي تتم بشكل   juréeأو المحلفة  assemmenteeالتي يقوم بها مترجمون أحرار وهي بذلك تقابل الترجمة المعتمدة 

 رسمي من طرف مترجمين خبراء ومعتمدين من قبل المحكمة.  

 

أنه بالرغم من أن الكثير من الباحثين والمهتمين بقضايا الترجمة والترجمية يعتبرون أن  نستنتج مما سبق  

يتقاربان   أن مفهوميهما  نعتقد  فإننا  ذاتها،  االستراتيجية  الحرة مصطلحان مترادفان ويدالن على  والترجمة  التكييف 
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لمصطلحات التي قد تبدو في بعض األحيان الذي يبين لنا كيف أن ا  1لكنهما ال يتطابقان وهو ما نوضحه في الشكل رقم  

 مترادفات تامة إنما هي في حقيقة األمر مترادفات نسبية فقط. فهل هذا هو حال مثالنا الثاني؟

 

 ] éisationEtrangالتغريب، [ Foreignisationدراسة حالة مصطلح  .4.1.2

 

أن   الترجمة  دراسات  معجم  في  )  ]]التغريب  Foreignisationورد  فينوتي  لورانس  به  جاء  مصطلح    59هو 

.Lawrence Venuti, 1995, p العناصر الغريبة؛ الثقافة الهدف بالحفاظ على  ( لإلشارة إلى نص هدف يخترق 

وهذا النص هو ترجمة يسعى المترجم فيها إلى الحفاظ على هوية النص األصل مهما بلغت درجة غرابته، وذلك من 

استكشا من  المتلقي  تمكين  مصطلح  أجل  أن  إلى  المعجم  هذا  مؤلفو  وأشار  عليها.  والتفتح  اآلخر  ثقافة  ف 

Foreignisation ]يرادف مصطلح  ]التغريبMinoritizing Translation  . 

 

وصفا لالستراتيجية   ]]الترجمة األقلياتية  Minoritizing Translationمصطلح    Venutiاستعمل فينوتي  

وتعمد المترجم عند نقله لهذه األعمال التقيد التام    2Tarchettiطالي تارتشيتي  التي لجأ إليها عند ترجمة أعمال اإلي

نية النص المصدر وعناصره األجنبية فاستعمل ألفاظا إنجليزية مهجورة وكلمات وعبارات من العامية األمريكية بب

واألمري  البريطاني  القوطي  التقليد  في  سائدا  كان  الذي  األدبي  األسلوب  وقلد  يظهر الحديثة  أن  أجل  من  وذلك  كي، 

 ,Venuti.13أي أن يجعل المترجم مرئيا، ويجعل خطابه غير متجانس كي يدرك القارئ أنه يقرأ ترجمة )  ؛حضوره

2002, p وقد وصف طريقته في الترجمة ب .)Minoritizing ألنها تنطلق من أعمال أدبية تحتل منزلة   ]]األقالتية

ثانوية في النظام األدبي األصل نظرا للغتها وجنسها وأسلوبها، أي أنها تمثل األقلية، وأنها تنقل إلى اللغة اإلنجليزية 

النظام األدبي الهدف. كما يسمي   لغة عالمية مهيمنة، وبذلك فهي أيضا تحتل منزلة هامشية في  األمريكية بوصفها 

 ألنها تقاوم النظام األدبي الهدف .   ]الترجمة المقاومة[ Resistant Translationنوتي هذا النوع من الترجمة ب  في

 

نعتقد في حقيقة األمر أن الترجمة األقالتية ال ترادف الترجمة التغريبية، بل يمكن أن نعتبرها جزءا منها  

ألسلوب والجنس األدبي واللغة المستعملة في النص المصدر  فقط، ألن األولى تقاس بعوامل محددة تتمثل في: الزمن وا

التغريبية على كل   الترجمة  النظام. بينما تطلق  الهدف شرط أن يمثل األصل األقلية في هذا  بالنظام األدبي  مقارنة 

غريبة    مع اإلبقاء على طابعه األجنبي وعناصره الثقافية التي ستبدو  -ب-إلى اللغة    -أ-من لغة    -أ-طريقة نقل نص  

تم الترجمة انطالقا من جنس أدبي مهيمن في النظامين األول والثاني على حد سواء وبين  ت. وقد  -ب-بالنسبة للمتلقي  

لغتين مهيمنتين وفي الفترة الزمنية نفسها. وبتعبير آخر، فإن كل ترجمة أقالتية هي تغريبية لكن كل ترجمة تغريبية  

 ليست حتما أقالتية. 

 
م وتحدى التقاليد األدبية واللغوية والقيم األخالقية والسياسية   19هو كاتب ثانوي وبوهيمي عاش في القرن  Tarchettiتارتشيتي  2

 اإليطالية السائدة في زمنه فكتب روايات تجريبية وقوطية باللهجة التوسكانية الفصحى. 
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يطابق ما    Foreignisationمريكي السابق ذكره من جهة أخرى، أن مصطلح التغريب  ويشير الباحث األ

(  Venuti, 2002, p. 242) Traduction éthiqueب    Antoine Bermanيسميه الكاتب الفرنسي أنطوان برمان  

دم طمسها بما والتي تتمثل في أن يقوم المترجم بتسليط الضوء على ثقافة اآلخر ويحرص على ع  ]]الترجمة األخالقية

( وهو يسميها باألخالقية ألنه يعتبر أن احترام  Berman, 1985, p.87(تسمح به اإلمكانيات التي تتيحها اللغة الهدف  

ا النص المصدر والتقيد بعناصره من أهم أخالقيات الترجمة، وأن المترجم الذي يفرط في التحرر من األصل لدرجة  

تجعل القارئ الهدف ال يدرك بأن ما يقرأه إنما هو ترجمة ويظن أنه نص أصلي، يكون قد انتهك حرمة الكاتب األصل  

 وعبث بأخالقيات مهنته الخاصة من جهة ثانية، وخدع قارئ ترجمته من جهة ثالثة.  من جهة

 

إلى حد كبير، والفرق بينهما   الترجمة األخالقية  التغريب يشبه مفهوم  التحليل أن مفهوم  لنا من هذا  يتبين 

طلح. فاألول يركز طفيف وهو يتواجد على مستوى ما يسمى بالمعنى النفسي، أو األثر النفسي الذي يتركه كل مص

على طابع الغرابة ويوحي بأن هدف المترجم من خالل استعمال هذه االستراتيجية هو ترك الغريب غريبا، كما إنه ال  

يشير إلى أهمية اتباع هذه الطريقة على حساب الطريقة األخرى التي يتم فيها استبدال ما هو غريب بعناصر موجودة  

لثاني فيشدد على القيمة األخالقية لهذه االستراتيجية ويترك بذلك أثرا إيجابيا في نفس في الثقافة الهدف. أما المصطلح ا

المترجم الذي قد يتردد عند اختيار االستراتيجية األنسب لنقل عمل ما، وهو يوحي في الوقت ذاته بأن الطريقة المقابلة 

 هي سلبية. 

 

ة نص معين يحدث فيه أقل عدد ممكن من  فيعني ترجم  ]  Exotisation]اإلغراب،    Exotismأما مصطلح  

التغييرات على مستوى عناصره اللسانية والثقافية من أجل اإلبقاء على طابعه الغريب، وهو مصطلح استعمله هيرفي  

للداللة على أدنى حدود النقل الثقافي ألنه يشبه الترجمة الحرفية. ومن  (  Hervey; Higgins, 1992, p.29)وهايجز  

يمثل لنا نتيجة المقارنة التي أجريناها   2والشكل رقم    .Foreignisationيب  بره مرادفا لمصطلح التغرهنا، فإننا نعت 

مصطلح   بعض   ]]التغريب  Foreignisationبين  مفاهيم  بين  فالتطابق  رياضية.  معادلة  صورة  في  ومرادفاته 

بالتالي، فإن الترادف في هذا المجال  يكون فقط جزئيا بالنسبة للبعض اآلخر.  لكنه    موجود،  المصطلحات الترجمية حقا

نوعان: منه الترادف التام كما نالحظه في مصطلحي التغريب واإلغراب، وشبه الترادف كما نجده في مصطلحي 

 التغريب والترجمة األقالتية.  

 

صياغة  إن كل هذه المصطلحات في واقع األمر ما هي إال اجتهادات قام بها منظرون مختلفون من أجل إعادة  

شاليرماخر قدمه  الذي  المبدأ  المترجم (  Schleirmacher, 1813/1992, p.41)  وتطوير  أمام  أن  يؤكد  والذي 

خيارين اثنين: إما أن يترك القارئ مرتاحا وينقل الكاتب إليه، أو أن يترك الكاتب مرتاحا وينقل القارئ إليه، وهذه 

ي ذكرناها أعاله . ولعل ارتفاع عدد المصطلحات التي تعبر على الطريقة الثانية هي التي تشير إليها المصطلحات الت

القرن   من  الثاني  النصف  في  الترجمية  مجال  شهده  الذي  الثقافي  المنعطف  القديمة صاحب  الترجمة  الظاهرة  هذه 

 ,CHOUIT Abderraouf, 2019.  101وفينوتي وغيرهم )    Lefevereو لوفيفير    Bassnettالعشرين مع باسنت  

p .) 



16 

 

ر في نهاية المطاف إلى أن األمثلة عن ظاهرة الترادف في مجال الترجمية كثيرة وال تقتصر على ما  شين

التدجين   مصطلح  أيضا  منها  نذكر  إذ  هنا،  عرقيا   ومرادفيه:  Domesticationقدمناه  المتمركزة   الترجمة 

Traduction ethnocentrique    الثقافي المصدر  ، ومصطلTransplantation culturelleوالزرع  النص  ح 

Texte source    األصل النص  االنطالق    Texte d'origineومرادفاته:    - أ-والنص    Texte d'arrivéeونص 

Texte- A  الهدف   وما النص  بالترتيب:  المترجم    Texte cibleيقابلها  الوصول    Texte traduitوالنص  ونص 

Texte d'arrivée  ب -والنص - Texte-b وغيرها كثير.   

 

 ومن أسباب وقوع الترادف في مجال الترجمية نذكر: 

 

المقاومة   - كلمة  فإن  التسمية:  محل  المعني  المنتج  أو  العملية  أو  الظاهرة  بها  تتسم  التي  الصفات  حلول 

Resistant    في مصطلح الترجمة المقاومةResistant Translation    ،مثال إنما هي صفة تتسم بها هذه االستراتيجية

الحال األخالقية    وكذلك  لصفة  للترجمة   ethiqueبالنسبة  برمان  وضعها  التي  األخالقيات  إطار  في  وردت  التي 

L'éthique de la traduction  " :؛ ومن كونها صفات فهي أصبحت مصطلحات، حيث يؤكد مالك الزيادي أن

لصفة تعلل لنا الكثير من كثيرا من األلفاظ إنما هي في أصولها صفات ثم صارت أسماء بفعل االستعمال. والحق أن ا 

 ( 144، ص. 1980)الزيادي،  ترادف األلفاظ. "

 

المجاز: قد يعبر منظر معين عن ظاهرة ما تعبيرا مجازيا، ينقله عليه باحث آخر فيدخل حيز االستعمال    -

مصطلحا حقيقيا ال  ويصبح متداوال في األوساط المعرفية، وبفعل هذا االستعمال، ستنسى طبيعته المجازية ويصبح  

الطريقة  فيقل تشبيهه هو أيضا، وبهذه  الظاهرة نفسها بأمر آخر،  مجرد تعبير مجازي؛ ثم يأتي منظر آخر، فيشبه 

 خاصة وأن المجاز هو في األصل تقنية شائعة من تقنيات توليد المصطلحات.  ؛يصبح لدينا عدة تسميات مترادفة

 

(  Newmarkأمثال نيومارك  )  يستعمل أنصار المقاربات التواصليةاختالف الخلفية النظرية للباحثين، إذ    -

ليديرير   )أمثال  التأويلي  المنهج  أنصار  يستعمل  بينما  التواصل،  مجال  من  مستوردة  مصطلحات  (  Ledererمثال 

 مصطلحات من علوم المعرفة وهكذا دواليك. 

 

 ماذا عن ظاهرة االشتراك اللفظي؟ إذا كانت هذه هي مظاهر الترادف وأسباب وقوعه في مجال الترجمية، ف

 

 اهرة االشتراك اللفظي في المصطلحات الترجمية ظ .4.2

 

إن أبسط تعريف يمكننا أن نقدمه لالشتراك اللفظي هو أن يكون للفظ الواحد معنيان مختلفان أو أكثر. لكن، لطالما 

القدامى والمحدثين . إذ اشترط فيه  كانت طبيعة هذا االختالف محل جدال عميق بين صفوف اللسانيين واألصوليين  
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بينما يعتبر بعض آخر أن هذه المعاني تشترك    ،بعضهم أن يكون كل معنى من معاني هذا اللفظ معنى حقيقيا ال مجازيا

 في صفة عامة تجمعها صلة بالمعنى األصلي للفظ.  

 

احد ومحدد في الميدان ال يختلف اثنان حول أهمية أحادية المعنى في المصطلح، أي أن يكون له مفهوم و

 الواحد، فما هو واقع هذا الشرط في ميدان الترجمية؟  

 

المباشرة   غير  الترجمة  مصطلح  حالة  السؤال  هذا  عن  لإلجابة   / Traduction indirecteسنحلل 

Indirect translation . 

 

   Traduction indirecte / Indirect Translationدراسة حالة مصطلح الترجمة غير المباشرة  .4.2.1

 

في معجم دراسات الترجمة بمعنيين مختلفين نلخصهما    Indirect Translationورد مصطلح الترجمة غير المباشرة  

 فيما يلي: 

 

 ترجمة ال تتم انطالقا من نص أصل، وإنما تنطلق من نص مترجم هو اآلخر.  -

 

ترجمة تتم انطالقا من نص أصل لكن المترجم ال يتقيد فيها باألصل من أجل تحقيق التواصل الواضح    -

 ;Shuttleworth. ) وسهل الفهم مع المتلقي الهدف ألنها ترد في سياق تواصلي مختلف عن سياق النص المصدر

Cowie, Ibid., p.76)  

 

نالحظ أن هذين المفهومين مختلفان تماما عن بعضهما البعض، بالتالي فإن مصطلح الترجمة غير المباشرة  

Indirect Translation  .هو بكل تأكيد مصطلح متعدد الدالالت 

 

الترجمة   بإيجاز: مصطلح  منها  نذكر  كثيرة  الترجمية  مجال  في  اللفظي  االشتراك  عن  المباشرة  واألمثلة 

Traduction directe    الذي يقابل المصطلح السابق والذي يعني إذن: الترجمة انطالقا من النص األصل أو الترجمة

 الذي يعني الترجمة الشفوية أو التأويل... الخ   Interpretationومصطلح  ،الحرفية

 

 أسبابها:إن ظاهرة االشتراك اللفظي في المصطلحات الترجمية موجودة ال محالة، ومن 

 

االقتراض من اللغة العامة، ألن هناك عددا كبيرا من المصطلحات الترجمية التي انتقلت من المعجم العام    - 

إلى المعجم المتخصص، فتغير مفهومها في ميدان الترجمية، وقد يبقى مفهوم هذه المصطلحات غير محدد تحديدا  
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فة ألنها قد تعتبر ملكية كل شخص يتكلم تلك اللغة، فيعطيها كل  واضحا ودقيقا، مما يؤدي إلى استعمالها بمفاهيم مختل

 منظر في هذا المجال المفهوم الذي يريده لها وتتعدد بذلك مفاهيمها. 

 

العلوم األخرى فتبقى معلقة بين مفهومها في  المجال األول ومفهومها    - استيراد بعض المصطلحات من 

 الجديد في مجال الترجمية، ويصبح لها عدة معان. 

 

ستمرار وجود كل علم أو فرع الالتطور المفاهيمي الذي قد يطرأ على المصطلح، ألن الشرط األساسي    -

 الذي يترتب عنه تطور المفاهيم وتوسعها.   معرفي هو استمراره في التطور

 

اللغة العربية مصطلح    - اللغة الفرنسية إلى  بالنقل،   Transfertالترجمة عن لغة أخرى، كأن نترجم من 

بالنقل أيضا، ومن هنا يصبح للنقل في اللغة العربية مفهومان مختلفان ولو كان هذا االختالف    Translationومصطلح  

 نسبيا فقط.  

 

 اتمة . خ5

 

يشهد مجال الترجمية نوعا من الفوضى االصطالحية التي تتمثل في الترادف واالشتراك اللفظي، وهما ظاهرتان من 

المفروض أال يكون لهما وجود ألن خصائص المصطلح تقتضي أن تجمع بين تسميته ومفهومه عالقة أحادية. ويمكننا  

رقم   الشكل  في  الوضع  هذا  نلخص  مثال3أن  من  منطلقين  غير  ،  الترجمة  مصطلح  في  المتمثل  السابق  نا 

وطبيعة Indirect Translationةالمباشر الترجمية  والمفاهيم  المصطلحات  اختالط  مدى  لنا  يوضح  شك  وهو  ؛ 

فالمصطلح   تشهدها:  التي  المختلفين    -أ-الفوضى  المفهومين  إلى  المصطلح  -ت-و    -ب-يشير  يشير  و  إلى    -ب-، 

  - أ -. وبهذه الطريقة، يصبح المصطلح  -خ  -و    -ح-يطلق المصطلح على المفهومين  ، في حين  -ج-و    -ث-المفهومين  

. ومن جهة أخرى، فإن   -ح-و   - ث-، لكن ال عالقة له بالمصطلحين -خ -و   -ج- و  -ت -  و -ب-مرادفا المصطلحات: 

عقدة فإن الوضع . لكنهما ال يترادفان. وإن بدت هذه المعادلة م-أ-هما مرادفان للمصطلح    -ت- و    -ب-المصطلحين  

 من المصطلحات الترجمية هو بمثل هذا التعقيد.  (الذي تشهده الكثير )وليس كلها

 

صحيح أن ظاهرتي الترادف واالشتراك اللفظي ال تقتصران على مجال الترجمية وحده، وصحيح أنه من 

الباحثين في مجال الترجمية بتوحيد مصطلحاتهم واختيار مصطلح واحد لكل مفهوم و مفهوم    جميع  الوهم أن نطالب

واحد لكل مصطلح ألسباب كثيرة، أولها أنه ال يمكننا أن نعيد كتابة آالف الدراسات، كما ال يمكننا أن نقنع أهل اتجاه  

ط ، لكننا نعتقد أنه من المهم أن يقوم أهل معين باالستغناء عن مصطلح ما وتبني مصطلح اتجاه آخر بحجة التوحيد فق

هذا االختصاص بفرز بطاقتهم االصطالحية وتنظيمها من أجل تسهيل عملية التواصل بين الترجميين في حد ذاتهم  
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من جهة، وبين الترجميين والمترجمين المهنيين من جهة ثانية، وبين المترجمين والنقاد من جهة ثالثة، وبين مدرسي 

 متعلمين من جهة أخرى.الترجمة وال

 

 I : األشكال . 

 

 

 

. نقاط التقاطع ونقاط االختالف بين مفهوم التكييف ومفهوم الترجمة الحرة  1الشكل   
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 . مدى تطابق مفهوم مصطلح التغريب مع مرادفاته 2الشكل 

 

. مصطلح الترجمة غير المباشرة بين الترادف واالشتراك اللفظي  3الشكل   
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Ek II - Erek Metin 

 

Çeviri Terminolojisinde Eş Anlamlılık ve Çok Anlamlılık 

 

BENSAADA Nawal 

 

 

Özet:  

 

Çeviribilimin modern, bilimsel ve akademik bir dal olarak ortaya çıkışına, ilkelerinin, 

kavramlarının ve teorilerinin hızlı bir şekilde artış göstermesi ve dolayısıyla bu alanın 

küçük özetleri ve sırlarını çözen kodları olması hasebiyle terimlerinin sayısındaki artış 

eşlik etti. Öyle ki bu terimler, çeviri alanının modernliği ve bu alanın disiplinlerarası 

doğasıyla doğrudan ilişkili olan seçkin bilimsel koşullarda ortaya çıktı. Bu makale, şu üç 

terimi karşılaştırarak analitik bir çalışma yoluyla çeviribilimde terimin durumuna, eş 

anlamlılık ve çok anlamlılığa değinmeye çalışmaktadır: Adaptasyon, serbest çeviri, 

dolaylı çeviri ve bunlarla ilişkili eş anlamlı terimler ve muhtelif kavramlar. Aynı zamanda 

bu çalışma çeviribilim alanının görmezden gelemeyeceğimiz kavramsal bir kargaşaya 

tanıklık ettiğini açıklığa kavuşturmaktadır.  

 

Anahtar kelimeler: Adaptasyon, çeviri terminolojisi, çok anlamlılık, dolaylı çeviri, eş 

anlamlılık, serbest çeviri. 

 

1. GİRİŞ 

 

Çeviri eylemi çok eski zamanlara dayanır. Ancak, çeviri eylemine karşı bilimsel 

yaklaşım, bu eylem ile ilgili önemli sayıda ilke ve teorinin ortaya çıkışına yol açan yeni 

bir olgudur. Aynı şekilde, çeviribilim3 olarak bilinen alanda, kuramcıların profesyonel 

 
3 Bu terim kendiliğinden bu alandaki isimlendirmelerin çokluğu hakkında bir örnek teşkil ediyor. Öyle ki, 

bu alanı çeviribilim, çeviri çalışmaları, hatta çeviriloji şeklinde isimlendirenler mevcut. Biz, en önemlisi 

teknik ve özlü oluşu olmak üzere birkaç sebepten ötürü çeviribilim terimini seçtik. Ancak bu araştırmanın 

konusu bu olmadığı için, burada seçimimizi savunmamız mümkün değil. 
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olarak kullanıma koyduğu kavramlara işaret eden isimlendirmeleri barındıran özel bir dil 

oluşumu da oldukça yenidir. Kavramların doğru ve açık olmasını gerektiren özel diller 

arasında bulunması hasebiyle genel olarak terimlerde bulunması kaçınılmaz olan birtakım 

özellikler olduğunu göze alırsak, çeviribilim alanında terimlerin gerçekliği nedir?  

 

Çeviri terminolojisinin, her terimin içinde bir kavram, her kavramın da belirli bir 

isimlendirmesi olacak şekilde düzenlendiğini farz edelim. Bunu gerçekleştirebilmek için 

de şu üç kavram üzerinden karşılaştırmalı analitik bir çalışma yapalım: Adaptasyon, 

serbest çeviri, dolaylı çeviri.  

 

Bu çalışma aracılığıyla, çeviri terminolojisindeki krizin doğasını açıklamak için 

iki olguyu açıklığa kavuşturmayı amaçlıyoruz: Eş anlamlılık ve çok anlamlılık. 

  

2. TERİMİN İŞLEV VE ŞARTLARI 

 

Terim, belirli bir bilimsel alan içerisine giren özel bir dile ait birkaç kelimeden oluşan bir 

ibaredir. Temelde bilimsel söylemle ilgilidir ve uzmanlar ile bilimsel gruplar arasında 

bilimsel bir iletişim kurmayı amaçlar. Manası kullanıldığı bağlam ve ait olduğu iletişim 

alanına göre kavranır.  

 

Terimin, ya da başka bir adlandırmayla terminolojinin, 5 işlevi vardır (وغيلسي, 

2008, s. 42-45): 

 

Dilsel İşlev: Bir dilin sahip olduğu terimler, o dilin zenginliğini, sınırlarını, çağın 

gelişimlerine ayak uydurup uyduramadığını ya da yeni ve yenilenmiş kavramları kavrayış 

kapasitesini yansıtan bir ayna gibidir.  

 

Bilişsel İşlev: Bilim, kendisine atfedilen terim bankası da dahil olmak üzere birçok 

dayanağın üzerine inşa edilir.  
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İletişimsel İşlev: İletişimsel işlev, genel manada tüm dilsel konuların, özel 

anlamda ise terimlerin ana işlevi olarak görülür. Çünkü terimler, çeşitli bilimsel gruplar 

arasında bir iletişim köprüsü kurmaya çalışır.  

 

Ekonomik İşlev: Bilim adamları çok sayıda araştırma ve çalışma yürütür ve büyük 

miktarda bilgi toplarlar. Bu bilgileri de terimlerde kendini gösteren belirli, özetlenmiş 

isimlendirmeler halinde düzenler ve depolarlar.  

 

Medeniyet İşlevi: Terimler farklı milletlerin medeniyetlerini birbirine 

yakınlaştırarak dünya dillerini ve bilim insanlarını birbirine bağlar. 

 

Terimlerde karşımıza çıkan bu dilbilimsel birimlerin önemine bakılırsa, 

formülasyon ve üretim süreçleri gelişigüzel şekilde gerçekleşmez. Aksine terimler, kabul 

edilebilirlik düzeylerini belirleyen bir dizi koşul ve özellikleri karşılamalıdır.  

 

Terim iki ögeden oluşur: İsimlendirme ve kavram. İsimlendirmenin kendine has 

bir yapısı olması, yani kısa ve özlü, ayırt edici bir kelime ve yapıya sahip olması 

gereklidir. Kavram ise her türlü belirsizlikten uzak, açık ve anlaşılır olmalı ve eksiksiz bir 

kuramsal çerçevede netlik kazanmalıdır. Bazı araştırmacılar, kavramlar arasında herhangi 

bir karışıklık meydana gelmemesi ve bu bilgi disiplini içinde terimsel bir karmaşadan 

kaçınmak için isimlendirme ve kavramın doğrudan ilişkilendirilmesi gerektiğini düşünür. 

Bu koşulun fiilen sağlanması zor olsa bile bu karmaşayı olabildiğince aza indirmek 

gereklidir.  

 

Dil alanında çalışan herkes, özellikle de terimbilim uzmanları, çevirmenler ve 

çeviribilim uzmanları, her bilişsel dalda karşılanması gerektiğinden bu koşulların önemini 

kavramaktadır. Çünkü terimbilim uzmanları terimlerin durumundan, düzenlenmesinden 

ve tashihinden sorumludur. Öte yandan, çevirmenler de çoğu zaman çevirdiği metnin 

içerdiği terimleri bir dilden diğerine aktarmak, bunu yaparken de çeviribilim 

uzmanlarının araştırma ve çalışmalarında belirlediği bir dizi kriteri gözetmekle 

sorumludur.  
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Çevirmenin ve çeviribilim uzmanının terim ve terimsel faaliyetlerle ilişkisi 

hakkında konuşmak, bizi terimlerin kendi alanlarındaki, yani uzmanlarına ve işlerinin 

doğasına yakışır bir şekilde düzenlendiğini düşündüğümüz çeviribilim alanındaki, 

durumunu sorgulamaya yöneltiyor. 

 

3. Çeviribilim Alanındaki Terminolojik Durum 

 

Çeviribilim yirminci yüzyılın ikinci yarısında başlı başına akademik ve bilimsel bir alan 

olarak ortaya çıktığından beri, üniversite çevrelerinde profesyonel çeviribilim uzmanları 

eğitmeyi amaçlayan özel programlar yaygınlaştı. Birçok ülke ve dilde çeviri 

araştırmalarına ayrılmış konferans, kitap, dergi, yayınevi ve seminerlerin sayısı arttı. 

Böylelikle bu alan, çok kısa bir süre içerisinde tanınmayan ikincil bir alan olmaktan çıkıp 

araştırmacılar açısından en canlı ve en çekici yeni araştırma dallarından biri haline geldi. 

Bunun neticesinde, kuramcıların bu bilgi alanında profesyonel kullanıma koyduğu çok 

sayıda çeviribilim terimi ortaya çıkmıştır. Delisle (Delisle; ve diğerleri, 1998) ve bir grup 

araştırmacı bu terimlerin en önemlilerini ve çeviri eğitimi alanında en çok kullanılanlarını 

araştırdılar ve 838 kavrama atıfta bulunan 1419 terim içeren bir sözlükte topladılar. Ancak 

bu rakam çeviri terminolojisinin tamamına denk gelmemektedir. Aksine o zamandan beri 

artış göstermiştir ve şüphesiz gelecekte de artmaya devam edecektir.  

 

Yukarıda bahsedilen sözlükte, araştırmacıların topladıkları terimler ve atıfta 

bulundukları kavramların sayıları arasında belirgin bir fark olduğunu fark ediyoruz. Bu 

da en önemli sebeplerinin ortaya çıkarılması gereken terminolojik bir karmaşanın 

mevcudiyetine işaret ediyor.  

 

Manda altına girmiş bir ülke kendi işlerini yürüten varlıktan bağımsızlığını 

kazandığı zaman, vatandaşlarıyla birlikte o varlıktan doğrudan ayrılamaz veya mandacı 

varlığın yöneticilerinden hiçbir yardım almadan kendi kurumlarını kuramaz. Dil bilim 

başta olmak üzere çevresindeki alanlardan ayrıldığında çeviriye olan tam da buydu. Bu 

da, çeviri çalışmalarına karşı yaklaşımların ve uygulanan multidisipliner yöntemlerin 
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farklılaşmasıyla, dolayısıyla, psikoloji, iletişim kuramları, kognitif bilimler, matematik 

ve nöroloji gibi dilbilimin birçok dalından çok sayıda terim alınmasıyla sonuçlandı.  

 

Çeviribilim alanının oluşumundan yirmi ya da otuz yıl geçtikten sonra da çeviri 

alanındaki araştırmalar çeşitlilik kazandı. Ancak bu alan yeni ortaya çıktığı için henüz 

oluşum ve gelişim aşamasında. Bu nedenle yeniliğine de kısmen uyan bir coşku içinde. 

Dolayısıyla, Delisle'ın da dediği gibi: "C'est une terminologie qui cherche encore ses 

mots, pour ainsi dire, afin de cerner son objet." (s. 2) [Bu terminoloji, konusunu 

kavrayabilmek için, tabiri caizse, hala kelimelerini aramaktadır]. (Delisle; ve diğerleri, 

1998) Çeviri eylemi, onunla ilgili veya ondan kaynaklanan olgular derin tartışmaların 

konusu oldu. Bu konuyu kavramak için yapılan araştırmalar bazen birbirini tamamlarken 

bazen de birbiriyle çelişti. Bunun sonucu olarak da hızlı bir şekilde yeni terimler ortaya 

çıktı. 

 

Çeviribilim uzmanları çeviriyi nasıl tasavvur edecekleri ve ona nasıl 

yaklaşacakları hususunda anlaşmaya varmadıkları için bu konunun kavramlarını ifade 

eden terimler üzerinde de anlaşmaya varamayacakları kesindir. Çünkü her görüş sahibi, 

kendilerini göstermek ve varlıklarını kanıtlamak için kendilerine has terimleri 

kullanmaktadır. Öyle ki, Inam Bayoud (2003) daha da ileri giderek bu alanda araştırma 

yapan birisinin "terimlerin kullanımında ve hatta bazı terimlerin kavramlarıyla 

uyuşmasında bir karmaşayla karşılaşacaklarının" altını çiziyor (s. 65). 

 

Buradaki terminolojik kriz kavramsal bir krizin sonucudur. Bu karmaşa her daim 

uzmanların görüşlerinin, uzmanlıklarının veya yöntemlerinin farklılığından 

kaynaklanmıyor. Daha ziyade dünyanın farklı yerlerinden araştırmacıların önem 

verdikleri şeylerin istemsizce benzemesinden ve ortaya koydukları ilkelerin 

bağdaşmasından kaynaklanıyor. Bu da farklı dillerde, isimlendirme ve kavram 

bakımından bağdaşma açısından farklı terimlerin doğmasına, sonra da bu terimlerin farklı 

yollarla çevirilmesine yol açıyor. Örneğin İspanyol bir araştırmacı belli bir olgu üzerinde 

bir çalışma gerçekleştirerek karşılaştığı kavramlardan birini İspanyolca terimlerden 

biriyle terimleştirebilir. Sonra Kanadalı bir araştırmacı bu olguyla ilgilenip ilk 

araştırmacının çalışmasından habersiz şekilde aynı kavramı netleştirmeye çalışarak ona 
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farklı bir İngilizce isim takabilir. Daha sonra üçüncü bir araştırmacı hem İspanyolca hem 

de İngilizce terimi ayrı şekilde Arapça'ya çevirebilir. Böylece Arapça'da aynı kavramı 

ifade eden iki farklı terim ortaya çıkmış olur. Bu örnek karışık gözükebilir ancak hiç de 

nadir görülmeyen gerçek durumları yansıtıyor. Üstelik bu durumla yalnızca çeviribilim 

alanında değil tüm bilimsel alanlarda karşılaşıyoruz.  

 

Bu terminolojinin kaynaklarının genel dilden alınmış doğal terimler, diğer 

uzmanlık alanlarından gelen terimler ve bu alana özgü asli terimler arasında farklılık 

gösterdiğine işaret ediyorduk. Aynı zamanda bu kaynaklar ifade ettiği konulara göre de 

farklılık gösterebilir. (Ek bilgi için bakınız: Ibn Saade, 2019, 61-62)  

 

Çeviri terminolojisinin ortaya çıktığı koşulları ve bu terimlerin çoğalarak iç içe 

geçmesinin nedenlerini anlarsak, bu alanın içinde bulunduğu terminolojik durumu 

kavrayabiliriz.  

 

4. ÇEVİRİ TERMİNOLOJİSİNDE EŞ ANLAMLILIK VE ÇOK 

ANLAMLILIK 

 

Kelime ve manayı üç türden ilişki bir araya getirebilir:  

 

Tek taraflı kavramsal bir ilişki, yani kelimenin tek bir manasının olması ve manayı 

ifade eden belirli bir kelimenin olması. Kelimenin birkaç mana içermesi, yani tek bir 

kelimede birkaç mana bulunması. Sibeveyhi'nin de dediği gibi (1988): "Kelime ve 

mananın farklı olması, kelimelerin farklı mananın tek olması, kelimenin tek mananın 

farklı olması. (s. 24)."  

 

Terimdeki esas, (kelimenin aksine) isimlendirme ve kavramı tek taraflı bir 

ilişkiyle birleştirmek ise çeviribilim alanında şu iki diğer durumla karşılaşma ihtimali de 

az değildir: Aynı kavramı ifade eden birkaç isimlendirme, diğer bir taraftan birkaç 

kavramı ifade eden bir isimlendirme. Bu iki durum eş anlamlılık ve çok anlamlılık olarak 

bilinir.  
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4.1. Çeviri terminolojisinde eş anlamlılık:  

 

Bazı alimler dilde eş anlamlılığın olmadığının, iki kelimenin anlamları birbirine 

ne kadar yakın olursa olsun aralarında kesinlikle bildiğimiz veya bilmediğimiz bir fark 

olduğunun altını çiziyor. Bazı alimler de eş anlamlılığın, tam eş anlamlılık (simetri) ve 

kısmi eş anlamlılık (yakın anlamlılık) olmak üzere, dereceleri olduğunu düşünüyor. Bu 

sınıflandırma, iki kelimenin esas, ek, üslup, psikolojik ve düşündürücü anlamın tüm 

biçimlerinde örtüşme derecesine dayanılarak yapılıyor.  

 

Bazı araştırmacılar özel durumlarda kullanılan terimlerin yalnızca temel bir 

anlamı olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü terimin koşullarından birisi ifade ettiği 

kavramın sabit bir şekilde tek bir uzmanlık alanında olması ve üslup ya da bağlam 

değişiklikleriyle birlikte değişmemesidir.  

 

Peki çeviri terminolojisinde eş anlamlılığın durumu nedir? Şu iki durumu 

inceleyerek bunu açıklamaya çalışacağız: İlk durum adaptasyon kavramı ve bu kavramın 

eş anlamlısı, ikinci durum ise yabancılaştırma kavramı ve bu kavramın eş anlamlıları.  

 

4.1.1. Adaptation [Adaptasyon] ve free translation [serbest çeviri] kavramlarının 

durumunun incelenmesi 

 

Delisle ve arkadaşları Terminologie de la traduction (Delisle; ve diğerleri, 1998) 

[Çeviribilim Terminolojisi] sözlüğünde bu iki terimi eş anlamlı olarak kabul ediyorlar. 

Aslında sözlüğün Fransızca nüshasında serbest çeviri teriminin tanımını yapmadan 

okuyucuyu doğrudan adaptasyon konusuna yönlendiriyorlar. Ancak İngilizce nüshasında 

isi bunun tam tersini yaparak ilk terimi tanımlıyorlar (s. 86). Adaptasyon bölümünde ise 

serbest çeviri teriminin eş anlamlısı olduğunu söylemekle yetiniyorlar. Serbest çeviri 

terimini ise şöyle tanımlıyorlar: "A <translation strategy> where the <translator> gives 

precedence to the content treated in the <source text>, independent of its form." (s. 141) 

[Çevirmen'in, biçiminden bağımsız olarak, kaynak metinde işlenen içeriğe öncelik 

verdiği bir çeviri stratejisidir.] Bu tam olarak Fransızca nüshada adaptasyon terimi için 
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yapılan tanımlama. Ancak iki nüshada da adaptasyon terimine serbest çeviri teriminin 

içermediği farklı bir anlam yüklemişlerdir. Öyleyse iki terim ne ölçüde örtüşüyor?  

 

Dictionary of Translation Studies [Çeviri Çalışmaları Sözlüğü] (Shuttleworth; 

Cowie, 2014, s. 3) çevirmenin kaynak metni uyarlarken belirli bir kitleye daha uyumlu 

olması veya belirli bir çeviri hedefine ulaşmak için onda önemli değişiklikler yaptığını 

belirtiyor. Çevirmen burada hedef alıcının veya çeviri temsilcisinin isteklerini dikkate 

alarak metnini onlara uygun hale getirir. Bu bağlamda çevirmenin, bir tür yeninden yazım 

olacak şekilde çevirinin sınırlarını aşan köklü değişiklikler yapması gerekebilir. Örneğin 

bir romanı çocukları hedef alarak hikâye olarak aktarması ya da Arabistan piyasasında 

bir Amerikan ürünün reklamını aktarması gibi.  

 

Adaptasyon kavramı Vinay ve Darbelnet'in bahsettiği yedinci çeviri metoduna 

işaret ediyor (Vinay, Darbelnet, 1998, s. 39). Bu metot kaynak metinde bahsedilen durum 

hedef dilin kültüründe bilinmiyorsa kullanılıyor. Öyle ki bu durum, çevirmeni kültürel 

düzeyde denk bir durum oluşturmak zorunda bırakıyor. Peki serbest çeviri ne olacak?  

 

Serbest çeviri stratejisini kullanan çevirmen orijinal metne bağlı kalmaz, aksine 

ondan bağımsız hale gelir. Bu doğrultuda kısmi ya da kapsamlı bir grup değişiklik 

meydana getirir. Bu kavram bir öncekine benziyorsa, bizim görüşümüze göre genel bir 

durumdur ve çeviriyi hedef alıcının istekleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlayan 

adaptasyon kavramının aksine çevirmenin özgürleşme amacını belirlemez. Örneğin 

görsel-işitsel çeviride adaptasyon metodunu uygulayan bir çevirmen konu bakımından 

ilkine uygun bir metin üretir ve belirli hedefler için değişiklikler yapar. Bu hedeflerin en 

önemlileri şunlardır: Zaman ve biçim koordinasyonunu ve izleyicinin tarzını gözetmek. 

(Ek bilgi için bakınız:   دالي؛ بن  2019روبة،  ، s. 217) Serbest çeviriye gelirsek, çevirmen 

orijinal metne bağlı olsa dahi kaynak metnin fikirleri sunma yöntemini değiştirmek gibi 

kişisel sebepler nedeniyle bağımsız davranarak metinde kısaltmalar yapmak, açıklama 

eklemek gibi değişiklikler yapabilir. Böylece serbest çeviri yöntemini kullanarak 

anlaşılırlık ve akıcılık bakımından kaynak metinden aşağı kalmayan bir hedef metin 

üretebilir. Aynı zamanda serbest çeviri terimi freelance çevirmenlerin yaptığı, mahkeme 
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tarafından onaylı uzman çevirmenler tarafından resmi olarak yapılan assermentée [noter 

onaylı] veya jurée [yeminli çeviri]leri ifade eder.  

 

Araştırmacılar ile çeviri ve çeviribilimle ilgilenenlerin çoğunun adaptasyon ve 

serbest çeviri terimlerini eş anlamlı olarak görmelerine ve aynı stratejiyi işaret ettiğini 

düşünmelerine rağmen, yukarıda bahsettiklerimizden hareketle biz bu iki terimin 

anlamlarının yakın olduğunu ancak tam olarak örtüşmediğini sonucuna varıyoruz. 1 

numaralı şekilde de açıkladığımız şey budur. Bazen tam eş anlamlı olarak gözüken 

terimler aslında yalnızca kısmi eş anlamlı olabilir. Peki ikinci örneğimiz için de durum 

bu şekilde mi?  

 

4.1.2. Foreignisation [yabancılaştırma] terimi ve eş anlamlıları üzerine bir vaka 

çalışması  

 

Çeviri Çalışmaları Sözlüğü'nde yabancılaştırma teriminin, hedef metnin yabancı unsurları 

koruyarak hedef kültürü çiğnemesini ifade etmek üzere, Lawrence Venuti (Lawrence 

Venuti, 1995, s. 59) tarafından ortaya atıldığı geçiyor. Bu çeviri metinde çevirmen, ne 

düzeyde yabancı olursa olsun orijinal metnin kimliğini korumayı amaçlıyor. Bunu da 

alıcının başka bir kültürü keşfederek o kültüre açılması için yapıyor. Bu sözlüğün 

yazarları yabancılaştırma teriminin minoritizing translation [azınlıkçı çeviri] terimiyle eş 

anlamlı olduğunu ifade ediyor. 

 

  Venuti minoritizing translation terimini İtalyan Tarchetti'nin4 eserlerini çevirirken 

başvurduğu stratejiyi nitelemek için kullanıyor. Çevirmen bu eserleri aktarırken kaynak 

metnin niyetine, yabancı öğelerine bağlı kalarak eski İngilizce kelimeleri ya da modern 

Amerikan argosundaki ibareleri kullanır ve İngiliz ve Amerikan gotik geleneğinde hakim 

olan edebi üslubu taklit eder. Bunu yapmasının nedeni ise varlığını göstermek, yani 

çevirmeni görünür kılmak, ve okuyucunun bir çeviri metin olduğunu anlaması için 

 
4 Tarchetti, 19. yüzyılda yaşamış, edebi ve dilsel gelenekler ile zamanında İtalya'da hakim olan etik ve 

siyasi değerlere meydan okumuş, bu minvalde Toskana lehçesinde ampirik ve gotik romanlar kaleme 

almış İtalyan bohem bir yazardır.  
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mesajını heterojen hale getirmektir. (Venuti, 2002, s. 13) Venuti çeviride izlediği yöntemi 

minoritizing [azınlıkçı] olarak niteliyor. Çünkü bu yöntem dili türü ve üslubu bakımından 

orijinal edebi sistem içerisinde ikincil konuma sahip olan, yani azınlığı temsil eden, edebi 

eserlerden yola çıkıyor ve bu eserler küresel hakim dil olması hasebiyle Amerikan 

İngilizcesine aktarılıyor. Böylece hedef dilin edebi sisteminde de marjinal bir konumda 

kalıyor. Venuti bu tür çeviriyi, hedef dilin edebi sistemine karşı direndiği için, resistant 

translation [dirençli çeviri] olarak da isimlendiriyor.  

Aslında biz azınlıkçı çevirinin yabancılaştırıcı çeviriyle eş anlamlı olmadığını, 

yalnızca onun bir parçası olarak kabul edilebileceğini düşünüyoruz. Çünkü azınlıkçı 

çeviri zaman, üslup, edebi tür ve kaynak metinde kullanılan dil gibi belirli faktörlerin, 

orijinal metnin bu sistemdeki azınlığı temsil etmesi koşuluyla, hedef dilin edebi 

sistemiyle karşılaştırılması yoluyla ölçülür. Yabancılaştırıcı çeviri a metnini a dilinden b 

diline tüm aktarma yöntemleri için kullanılırken, metnin b alıcısı tarafından yabancı 

olarak görülecek olan yabancı doğasını ve kültürel bileşenlerini korur. Çeviri hem birinci 

hem de ikinci edebi sistemde egemen olan bir edebi türden hareketle egemen iki dil 

arasında aynı zaman içerisinde gerçekleştirilir. Başka bir ifadeyle, her azınlıkçı çeviri aynı 

zamanda yabancılaştırıcıdır ancak her yabancılaştırıcı çeviri azınlıkçı değildir.  

 

Öte yandan söz konusu Amerikan araştırmacı yabancılaştırma teriminin Fransız 

yazar Antoine Berman'ın traduction éthique [etik çeviri] (Venuti, 2002, s. 242) olarak 

isimlendirdiği terimle örtüştüğünü vurguluyor. Etik çeviri çevirmenin başka bir kültüre 

ışık tutması ve hedef dilin sunduğu olanaklar ölçüsünde bu kültürün öğelerini silmemeye 

özen göstermesidir (Berman 1985, s. 87). Berman bu tür çeviriyi etik çeviri olarak 

isimlendirmektedir çünkü kaynak metne saygı duymak ve onun öğelerine bağlı kalmak 

en önemli çeviri etiklerindendir. Hedef okuyucunun okuduğu metnin çeviri metin 

olduğunu anlamayacağı ve onu orijinal metin sanacağı kadar orijinal metinden 

bağımsızlıkta aşırıya giden çevirmen, ilk olarak orijinal metnin yazarına saygısızlık 

yapmış olur, ikinci olarak yandan da çevirmenlik mesleğinin etiğini de kötüye kullanmış 

olur, son olarak da çevirisini okuyan okuyucuyu kandırmış olur.  

 

Bu değerlendirmeden anlıyoruz ki yabancılaştırma terimi büyük ölçüde etik çeviri 

terimine benziyor. İki terim arasında yalnızca küçük bir fark var ve bu küçük fark da 
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psikolojik anlam ya da her terimin bıraktığı psikolojik etki düzeyinde bulunuyor. İlk terim 

yabancılığın karakterine odaklanıyor ve çevirmenin hedefinin bu stratejiyi kullanarak 

yabancıyı yabancı olarak bırakmak olduğuna işaret ediyor. Benzer şekilde bu yöntemin 

yabancı öğelerin hedef kültürdeki mevcut öğelerle değiştirildiği diğer bir yöntem 

pahasına takip edilmesinin önemine işaret etmiyor. Ancak ikinci terim bu stratejinin etik 

değerini vurguluyor ve böylece bir eseri naklederken hangi stratejinin en uygunu olduğu 

konusunda tereddüte düşebilecek çevirmenin psikolojisinde olumlu bir etki bırakırken, 

aynı zamanda, karşı yöntemin olumsuz olduğuna işaret ediyor. 

 

Exotism [egzotizm] terimi ise, yabancı karakterini korumak için dilsel ve kültürel 

öğelerinde mümkün olan en az miktarda değişiklik yapılan bir metnin çevirisi anlamına 

gelir. Bu terimi Hervey ve Higgins (Hervey; Higgins, 1992, s. 29), motamot çeviriye 

benzediği için, kültürel aktarımın en düşük sınırlarını belirtmek için kullanmıştır. 

Buradan hareketle, egzotizm terimini yabancılaştırma terimiyle eş anlamlı olarak kabul 

ediyoruz. 2 numaralı şekil de bize yabancılaştırma terimi ve eş anlamlıları arasında 

yaptığımız karşılaştırmanın sonuçlarını bir matematik denklemi biçiminde gösteriyor. 

Gerçekten de bazı çeviri terimlerinin anlamları arasında uyuşma mevcut. Ancak bazı 

diğer terimlerde ise yalnızca kısmi bir uyuşma söz konusu. Dolayısıyla, bu alanda eş 

anlamlılığın iki türü var: İlki yabancılaştırma ve egzotizm terimlerinde gördüğümüz gibi 

tam eş anlamlılık, ikincisi ise yabancılaştırma ve etik çeviri terimlerinde gördüğümüz gibi 

yarı eş anlamlılık.  

 

Aslında tüm bu terimler, Schleirmacher'in (Schleirmacher, 1813/1992, s. 41) öne 

sürdüğü ilkeyi yeniden formüle etmek ve geliştirmek için çeşitli kuramcıların harcadığı 

çabalardan başka bir şey değildir. Schleirmacher çevirmenin önünde iki seçeneği 

olduğunun altını çiziyor: Yazarı okuyucuya götürerek okuyucuyu rahat bırakmak, ya da 

okuyucuyu yazara götürerek yazarı rahat bırakmak. Bu ikinci yöntem yukarıda 

bahsettiğimiz terimlerin işaret ettiği yöntemdir. Belki de bu eski çeviri olgusuna ifade 

eden terimlerin sayısındaki yükseliş, çeviribilim alanının yirminci yüzyılın ikinci 

yarısında Bassnett, Lefevere, Venuti ve diğerleri ile birlikte yaşadığı kültürel dönüm 

noktasına eşlik etti (CHOUIT Abderraouf, 2019, s. 101).  
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Sonuç olarak çeviribilim alanında eş anlamlılık olgusunun örnekleri çok fazladır 

ve bizim burada saydıklarımızla sınırlanamaz. Ancak bu örneklerden bazılarını şöyle 

sayabiliriz: Domestication [yerelleştirme] terimi ve eş anlamlıları: Traduction 

ethnocentrique [etnosentrik çeviri] ve transplantation culturelle [kültürel aktarım]. Texte 

source [kaynak metin] terimi ve eş anlamlıları: Texte d’origine [orijinal metin], texte 

d’arrivée [başlangıç metni] ve texte-a [a metni]. Kaynak metnin zıt anlamlıları sırasıyla: 

Texte cible [hedef metin], texte traduit [çeviri metin], texte d’arrivée [varış metni] ve 

texte-b [b metni]. Bunlar ve bunlar gibi birçok örnek daha sıralanabilir.  

 

Çeviribilim alanında eş anlamlılığın meydana gelmesinin nedenleri şunlardır:  

 

- Söz konusu olgu, süreç veya ürünü niteleyen sıfatların isimlendirme yerine 

geçmesi: Örneğin dirençli çeviri terimindeki dirençli kelimesi bu stratejiyi niteleyen bir 

sıfattır. Aynı şekilde Berman'ın ortaya koyduğu çeviri etiklerindeki [l’éthique de la 

traduction] etik sıfatının durumu da böyledir. Bu terimler sıfat olmaları hasebiyle terim 

olabilmişlerdir. Malik Ziyadi'nin de altını çizdiği gibi: "Birçok kelime asılları itibariyle 

sıfattır ancak zamanla kullanılarak isme dönüşürler. İşin aslı sıfatlar bize eş anlamlı 

kelimelerin çoğunu açıklıyor." (Ziyadi, 1980, s. 144)  

 

- Mecaz: Belirli bir kuramcı, kendisine başka bir araştırmacının naklettiği bir olgu 

hakkında mecazi bir tanım yapabilir ve zamanla bu tanım kullanılmaya başlanılarak 

bilimsel çevrelerde tedavüle girer. Ardından bu tanımın mecazi doğası unutulur ve 

yalnızca mecazi bir tanım olmaktan çıkarak hakiki bir terim haline gelir. Daha sonra 

başka bir kuramcı gelerek aynı olguyu başka bir durumla benzeştirir ve o da bu 

benzetmeyi aktarır. Böylece elimizde birçok eş anlamlı isimlendirme olur. Aslında 

mecaz, terim üretmek için en yaygın kullanılan tekniklerinden biridir.  

 

- Araştırmacıların teorik arka planındaki farklılık: Newmark gibi iletişimsel 

yaklaşımların savunucuları iletişim alanından kelimeleri kullanırken, Lederer gibi 

yorumlayıcı yöntemin savunucuları bilgi bilimi ve benzerinden alınan kelimeleri kullanır. 

Bunlar çeviribilim alanında eş anlamlılığın ve ortaya çıkış nedenlerinin tezahürleriyse, 

çok anlamlılık olgusunun durumu nedir?  
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4.2. Çeviri terminolojisinde çok anlamlılık olgusu  

 

Çok anlamlılık için yapabileceğimiz en basit tanım şudur: Bir kelimenin birbirinden farklı 

iki veya daha fazla anlamı olması. Ancak, bu farklılığın doğası eski ve modern dil 

bilimciler ve gelenekçiler arasında derin tartışmalara konu olmuştur. Öyle ki, bazıları bir 

kelimenin anlamlarının tümünün, mecazi değil, gerçek anlam olmasını şart koşarken, 

bazıları da mecazi anlamların kelimenin gerçek anlamıyla ortak bir özellik paylaştığını 

düşünmüştür.  

 

Bu iki grup terimlerde tek bir anlam olmasının, yani belirli bir alanda belirli tek 

bir anlam olmasının, önemi konusunda aynı görüşteler. Öyleyse, çeviribilim alanında bu 

koşulun gerçekliği nedir? Bu soruyu cevaplamak için, dolaylı çeviri kavramının 

durumunu inceleyeceğiz.  

 

4.2.1. Dolaylı çeviri kavramının durumunun incelenmesi  

 

Çeviri Çalışmaları Sözlüğü'nde dolaylı çeviri kavramı için iki farklı anlama yer 

verilmiştir. Bu anlamları şöyle özetleyebiliriz: 

  

- Orijinal metinden değil çeviri metinden hareketle yapılan çeviri.  

 

- Orijinal metinden hareketle yapılan ancak hedef alıcıyla açık ve kolayca anlaşılır 

bir şekilde iletişim kurabilmek için çevirmenin orijinal metinle sınırlı kalmadığı çeviri. 

Çünkü çeviri metin, kaynak metnin bağlamından farklı bir iletişim bağlamında geçer 

(Shuttleworth; Cowie, Ibid, s. 76). 

 

Bu iki anlamın birbirinden tamamen farklı olması dikkat çekiyor. Dolayısıyla, 

dolaylı çeviri terimi kesinlikle farklı anlamlara gelebilecek bir terimdir.  

 

Çeviribilim alanında çok anlamlılığın örnekleri oldukça fazladır. Bu örneklerden 

kısaca bahsetmek gerekirse: Dolaylı çeviri teriminin karşıtı olan doğrudan çeviri terimi, 
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orijinal çeviriden hareketle yapılan, motamot, çeviri olarak tanımlanabilir. Benzer 

şekilde, interpretation terimi sözlü ya da yorumlayıcı çeviri anlamlarına gelmektedir.  

 

Çeviri terminolojisinde çok anlamlılık olgusu kaçınılmaz olarak mevcuttur. 

Bunun sebeplerinden birkaçı:  

 

- Genel dilden ödünç alma. Çünkü genel sözlükten uzmanlık sözlüğüne geçen ve 

çeviribilim alanında anlam değişikliğine uğrayan çok sayıda çeviri terimi mevcut. Bu 

terimlerin anlamları tam olarak belirlenmemiş şekilde anlamsız kalabilir. Bu da, o dili 

konuşan herkesin kendi tasarrufunda kabul edildiği için, farklı anlamlarda 

kullanılmalarına neden olur. Çeviri alanındaki tüm kuramcılar bu terimlere kendi 

istedikleri farklı anlamları yüklerler ve böylece anlamları artmış olur.  

 

- Bazı terimlerin başka bilimlerden ithal alınması sonucu, o terimlerin ilk alandaki 

anlamıyla çeviribilim alanındaki yeni anlamı arasında muallakta kalarak birden fazla 

anlama sahip olması.  

 

- Terimin başına gelebilecek anlamsal gelişim. Çünkü tüm bilim dallarının 

varlığının devamı için temel şart, bu bilim dallarının sürekli gelişmeye devam ederek 

anlamsal gelişme ve genişleme ile sonuçlanmasıdır.  

 

- Başka bir dilden çeviri. Fransızcadan Arapçaya Transfert ve Translation 

terimlerini çeviri olarak çevirdiğimizde, Arapçadaki çeviri için görece iki farklı anlam 

ortaya çıkar. 

  

5. SONUÇ 

 

Çeviribilim alanı eş anlamlılık ve çok anlamlılıkta ortaya çıkan terminolojik bir karmaşa 

yaşamaktadır. Aslında, özelliği gereği terimin isimlendirilmesi ile anlamı arasında tek 

taraflı bir ilişki olması icap ettiğinden, eş anlamlılık ve çok anlamlılığın olmaması gerekir. 

Bu durumu, dolaylı çeviri terimine ilişkin önceki örneğimizden hareketle, 3 numaralı 
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şekilde özetleyebiliriz. Bu şekil terimlerin ve anlamlarının ne ölçüde karıştığını ve bu 

karmaşanın doğasını açıklıyor: Öyle ki, -a- terimi, -b- ve -c-, -b- terimi de -d- ve -e- olmak 

üzere iki farklı anlama gelirken, -c- terimi -f- ve -g- anlamlarına gelmektedir. Böylece, -

a- terimi -b-, -c-, -e- ve -g- terimleriyle eş anlamlı olur. Ancak -d- ve -f- terimleriyle 

herhangi bir ilişkisi olmaz. Başka bir yönden, -b- ve -c- terimleri -a- terimiyle eş 

anlamlıyken birbirleriyle aynı anlama gelmemektedir. Bu denklem karışık görünse de, 

çeviri terimlerinin çoğunun durumu (hepsinin değil) bu karmaşıklıktadır.  

 

Eş anlamlılık ve çok anlamlılık olgularının yalnızca çeviribilim alanıyla sınırlı 

olmadığı ve bu alandaki araştırmacılardan terimlerini standardize ederek her anlam için 

terk bir terim, her terim için de tek bir anlam seçmelerini istememizin, birçok nedenden 

dolayı, bir yanılsamadan ibaret olduğu doğru. Bu nedenlerden ilki, binlerce çalışmayı 

yeninden yazmamızın mümkün olmadığı gibi, belirli bir terimi kullanmaya yönelen 

insanları, yalnızca standardize etme nedeniyle, bu terimden vazgeçirip başka bir terimi 

kullanmaya yönlendirmek de mümkün değildir. Ancak bu uzmanlıktaki kişilerin ilk 

olarak çeviribilim uzmanlarının kendi aralarındaki, ikinci olarak çeviribilim uzmanları ve 

çevirmenler arasındaki, üçüncü olarak çevirmenler ve eleştirmenler arasındaki ve son 

olarak da çeviri eğitmenleri ve öğrencileri arasındaki iletişim sürecini kolaylaştırmak için 

terimlerini sınıflandırmalarının ve düzenlemelerinin önemli olduğuna inanıyoruz. 
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I. Şekiller: 

 

 

Adaptasyon                                                   =                                                Serbest 

Çeviri 

Anlam: Orijinal metnin öğelerine bağlı olmamayı gerektiren profesyonel olmayan bir 

çeviri 

- Belirli değil                   Hedef:                                   - Orijinal alıcının isteklerine 

uygun bir metin üretmek 

 

         Ürettiği denklik türü: 

- Belirli değil        

 - Konum düzeyinde denklik 

 

 

 

  - Serbest çeviri  Karşılık gelen terim:  

-Noter onaylı çeviri   

 

 -Serbest çeviri 

 

1. Şekil: Adaptasyon ve Serbest Çeviri Kavramları Arasındaki Kesişim Noktaları 

ve Farklılıklar 
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Yabancılaştırma 

= 

Egzotizm 

= 

Azınlıkçı çeviri (minoritizing translation) ya da dirençli çeviri (resistant translation) + 

Edebi sistemde yeri ne olursa olsun orijinal metnin içerdiği yabancı unsurların 

korunduğu diğer tüm çeviri metinler 

= 

Etik çeviri (traduction éthique) – etik kelimesinin taşıdığı olumlu etki 

 

 

2. Şekil: Yabancılaştırma Kavramının Eş Anlamlılarıyla Örtüşme Derecesi 

 

 

a. Dolaylı Çeviri (Indirect Translation) 

 

 

             b. Serbest Çeviri (Free Translation)                    c. Yeniden Çeviri 

(Retranslation) 

 

 

d. Yeminli Çeviri                       e. Örtük Çeviri         f. İkinci Çeviri                    g. Orta 

Çeviri 

Intermediate Translation   Second Translation   Covert Translation  Intermediate 

Translation 

 

 

3. Şekil: Eş anlamlılık ve Çok Anlamlılık Arasında Dolaylı Çeviri Terimi 
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Ek III – Terimce 

 

Comments CreationDate Author LastModifiedDate LastModifiedBy ar Term1 tr Term1 

 

04/16/2021 
21:57:51 

Talha 
Kayhan 

04/16/2021 
21:57:51 Talha Kayhan  جمية  Çeviribilim التر

 

04/16/2021 
21:59:08 

Talha 
Kayhan 

04/16/2021 
21:59:08 Talha Kayhan ادف  Eş anlamlılık التر

 

04/16/2021 
21:59:24 

Talha 
Kayhan 

04/16/2021 
21:59:24 Talha Kayhan 

اك   االشتر
  
 Çok anlamlılık اللفظ 

 

04/16/2021 
22:01:05 

Talha 
Kayhan 

04/16/2021 
22:01:05 Talha Kayhan التكييف Adaptasyon 

 

04/16/2021 
22:01:06 

Talha 
Kayhan 

04/16/2021 
22:01:06 Talha Kayhan  جمة الحرة  Serbest çeviri التر

 

04/16/2021 
22:01:28 

Talha 
Kayhan 

04/16/2021 
22:01:28 Talha Kayhan 

جمة غتر  
التر

ة   Dolaylı çeviri المباشر

 

04/16/2021 
22:02:40 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
21:16:13 Talha Kayhan 

المصطلح  
جم    التر

Çeviribilim 
terminolojisi 

 

04/17/2021 
07:41:50 

Talha 
Kayhan 

04/17/2021 
07:41:50 Talha Kayhan  المصطلح Terim 

 

05/24/2021 
21:18:21 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
21:18:21 Talha Kayhan  مفهوم Kavram 

 

05/24/2021 
21:20:25 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
21:20:25 Talha Kayhan تسمية İsimlendirme 

 

05/24/2021 
21:22:40 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
21:22:40 Talha Kayhan  منظر Kuramcı 

 

05/24/2021 
21:22:51 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
21:22:51 Talha Kayhan  نظرية Kuram 

 

05/24/2021 
21:40:00 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
21:40:00 Talha Kayhan  ظاهرة Olgu 

 

05/24/2021 
21:42:30 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
21:42:30 Talha Kayhan 

البطاقة 
 Terminoloji االصطالحية 

 

05/24/2021 
22:03:33 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
22:03:33 Talha Kayhan  التغريب Yabancılaştırma 

 

05/24/2021 
22:10:31 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
22:10:31 Talha Kayhan النص المصدر Kaynak metin 

 

05/24/2021 
22:12:27 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
22:12:27 Talha Kayhan  الهدف  

 Hedef alıcı المتلقر

 

05/24/2021 
22:13:51 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
22:13:51 Talha Kayhan اللغة الهدف Hedef dil 

 

05/24/2021 
22:14:19 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
22:14:19 Talha Kayhan  النص األصل Orijinal metin 

 

05/24/2021 
22:15:38 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
22:15:38 Talha Kayhan 

جمة   التر
السمعية 
 البرصية 

Görsel-işitsel 
çeviri 

 

05/24/2021 
22:16:22 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
22:16:22 Talha Kayhan النص الهدف Hedef metin 
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05/24/2021 
22:19:34 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
22:19:34 Talha Kayhan 

جمة   التر
 المعتمدة

Noter onaylı 
çeviri 

 

05/24/2021 
22:19:59 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
22:19:59 Talha Kayhan 

جمة   التر
 Yeminli çeviri المحلفة 

 

05/24/2021 
22:39:50 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
22:39:50 Talha Kayhan 

جمة   التر
 Etik çeviri األخالقية 

 

05/24/2021 
22:41:15 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
22:41:15 Talha Kayhan اإلغراب Egzotizm 

 

05/24/2021 
22:42:57 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
22:42:57 Talha Kayhan   التدجير Yerelleştirme 

 

05/24/2021 
22:43:20 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
22:43:20 Talha Kayhan 

جمة   التر
المتمركزة 

 عرقيا 
Etnosentrik 
çeviri 

 

05/24/2021 
22:44:19 

Talha 
Kayhan 

06/07/2021 
19:09:43 Talha Kayhan   

 Kültürel aktarım الزرع الثقاف 

 

05/24/2021 
22:45:53 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
22:45:53 Talha Kayhan 

النص 
 Başlangıç metni االنطالق 

 

05/24/2021 
22:46:10 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
22:46:10 Talha Kayhan  النص الوصول Varış metni 

 

05/24/2021 
22:47:04 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
22:47:04 Talha Kayhan  َجم  Çeviri metin النص المتر

 

05/24/2021 
22:55:03 

Talha 
Kayhan 

05/24/2021 
22:55:03 Talha Kayhan 

جمة   التر
ة   Doğrudan çeviri المباشر
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Ek IV - Teknoloji Kullanımı 
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