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METİN BÖLÜMÜ 

Rapor 

 تَْقِرير 

  ُمقَدََّمة  

ِ  بِْسمِ  ْحَمنِ  ّللاَّ ِحيم  الرَّ الرَّ  

قراءة" أَْمرِ  َمعَ  تماشيا   اْلُْطُروَحة َهِذهِ  إلَى أوصلني الَِّذي ، ِلَرب ِي الالَُّمتَنَاِهي الشُّْكر ؛ لَنَا َوِخَطابِه اْْلُولَى َكلَّْمتُه   

ا اْلبََشِريَّة َعاَشت ، اْلَحاِضرِ  إلَى اْلَماِضي ِمنْ  ، ُمْؤِمنِين َغْيرَ  أَوْ  ُمْؤِمنِين َكانُوا َسَواء   ، َمَضت قُُرونِ  ِمنْ  بِأَْمر   ِميل   فِي دائم   

القراءة  و َواْلبَْحث لالستكشاف  

َراَسةَ  َهِذهِ  تَتَنَاَولْ  يَّة   لََها َواَلَّتِي ، َوالتَّْرَجَمة اللُّغَة بَْينَ  اْلعاََلقَةِ  الد ِ َواْلَكْون اْلبََشِري   التَّاِريخِ  َحْيثُ  ِمنْ  َكبِيَرة   أََهم ِ   

؟ َوالتَّْرَجَمة اللُّغَة بَْينَ  اْلعاََلقَةِ  فََحص  ِعْند ُمَراَعاتُهُ  يَِجبُ  الَِّذي َما   

؟ الَهدَف  والثقافات اللُّغَةِ  إلَى اْلَمْصدَرِ  اللُّغَةِ  ِمنْ  اللُّغَةِ  نَقَل أَثْنَاء اْلُمتَْرِجم يَُواِجهَها الَّتِي الصُّعُوبَات ِهيَ  َما   

ئِيِسيَّة اْلقََضايَا ِهيَ  َما ؟ النُُّصوص تَْرَجَمة أَثْنَاء ُمَراَعاتَُها يَِجبُ  الَّتِي الرَّ   

ئِيِسيَّة اْلُحدُودُ  ِهيَ  َما ؟ التَّْرَجَمة َعَمِليَّة فِي النُُّصوِص  بَِها تَتَأَثَّرْ  الَّتِي ةَواْلُمِهمَّ  الرَّ   

والترجمة اللُّغَة بَْين العالقة" ، اِْختَْرتُها الَّتِي اْلَمقَالَة ِخاَللِ  ِمنْ  أَْعاَله اْلَمذُْكوَرة اْْلَْسئِلَة لفحص اْلفُْرَصة ِلي أتيحت لَقَد " .  

َراَسةَ  َهِذهِ  فِي دََرَست اْلَمقَال َكاتِب ِخاَللِ  ِمنْ  َوالتُّْرِكيَّة اْلعََربِيَّة باللغتين َوالتَّْرَجَمة اللُّغَة بَْينَ  اْلعاََلقَةِ  الد ِ  .  

َضافَةِ  عُوبَات  َعن سأتحدث ، اْلُْطُروَحة َهِذهِ  فِي ، ذَِلكَ  إلَى بِاْْلِ أَثََّرت َواَلَّتِي ، التَّْرَجَمة ُعلُومِ  فِي كطالب واجهتها الَّتِي الصُّ  

بِي اْلَخاصَّة التَّْرَجَمة َعَمِليَّة َعلَى َكبِير   بَِشْكل  .  

َسنََوات   أَْربَعُ  ِلُمدَّة استغرقتها َواَلَّتِي ،  التَّْرَجَمة ُعلُوم تَْعِليمِ  فِي اْلُْطُروَحة َهِذه مساهمات إْنَكار يُْمِكنُ  َل   .  

  

  ُملَخَّص
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َسالَ  َهِذهِ  فِي َجاِمِعهِ  فِي اْلبَاِحثَة ، ديوي ساِري إِْنتان   بِقَلَم "والترجمة اللُّغَة بَْين العالقة" بِِعْنَوان َمقَال   بِتَْرَجَمة قُْمت ، ةِ الر ِ  

التُّْرِكيَّة إلَى اْلعََربِيَّةِ  ِمنْ  ، إِْندُونِيِسيا فِي تولونغاغونوغ  .  

  

َوالتَّْرَجَمة َواللُّغَة ، اللُّغَة ومستويات ، اللُّغَة وأهمية ، َوالتَّْرَجَمة اللُّغَة بَْينَ  ةِ اْلعاََلقَ  ذََكر تَم   ، اْلَمقَالَةِ  َهِذهِ  فِي  ، 

َواْلَكِلَماتِ  اْلُحُروفِ  َوَراء َوالتَّْرَجَمة ، َوالتَّْرَجَمة َواْلَكِلَمات  .  

يَّة أَْكثَر يُْصبِح َوَهذَا . ِلي بِالن ِْسبَة جد ا ُمِهم   اللُّغَةِ  َمْفُهومَ  ِْلَنَّ  اْلَمقَال اَهذَ  اْختَْرت . اْلَمقَال َهذَا اْختَْرت ِلَماذَا أُْخبَِركَ  أَنْ  أََود   أََهم ِ  

ِ  يُْمِكن ، ةاللُّغَ بِفَْضل . النَّاِس  بَْينَ  للتواصل َمْصدَر   أَْكبَرُ  ِهيَ  اللُّغَةَ  ِْلَنَّ  . بِالتَّْرَجَمة اْلَْمرُ  يَتَعَلَّقُ  ِعْندََما ِلي بِالن ِْسبَة ِْلَي   

َضافَةِ  . َوْحدََها اْلَكِلَمات َعلَى اللُّغَةِ  تَْقتَِصر أَنْ  يُْمِكنُ  َل  ، نَْفِسهِ  اْلَوْقتِ  َوفِي . الشَّْخص يُْفَهمَ  إنْ  َشْخص   ذَِلكَ  ُكل ِ  إلَى بِاْْلِ  

ِلْلغَايَة قَي ِم ِجْسر ِهيَ  التَّْرَجَمةَ  فَإِن ِلذَا ، لنَّاسا يُْربَط اْلِجْسر َوَهذَا . اللُّغَات بَْين ِجْسر ِهيَ  التَّْرَجَمةَ  فَإِن ،   

دُ  ِهيَ  التَّْرَجَمةَ  أَنَّ  يَْعتَِقدُونَ  النَّاِس  ِمنْ  اْلَكثِيرَ  ِْلَنَّ  ؟ َهذَا ِلَماذَا . ِلْلغَايَة وقي م ُمِهم   َمقَالَتِي َمْوُضوعَ  أَنَّ  اْعتَقَدَ  َكِلَمة ُمَجرَّ  

تَْقِديم فِيَها يَتِم   نَقَل َعَمِليَّة ِهيَ  التَّْرَجَمةَ  أَنَّ  نَتَعَلَّم ، اْلَمقَالَةِ  َهِذهِ  فِي ، ذَِلكَ  ِمنْ  اْلعَْكِس  َعلَى . أُْخَرى إلَى ة  لُغَ ِمنْ  تَْنتَِقلُ   

َسالَة َكَكِلَمة َولَْيس ، اْلَمْطلُوبَة الر ِ  .  

صَ  أَنْ  أََود   يَّة َعنْ  بِالَحديثِ  اْلَمقَال اْلَكاتِب بَدَأ . َجَمتِهبِتَرْ  قُْمت الَِّذي اْلَمقَال َهذَا أُلَخ ِ ثُ  . اْلعََربِيَّةِ  اللُّغَةِ  أََهم ِ َكْونِ  َسبَبِ  َعنْ  تَُحد ِ  

ا  تَْحدُث ، ذَِلكَ  َوَمعَ  . اْلُمْسِلِمينَ  ِعْندَ  ِلْلغَايَة ُمقَدََّسة اْلعََربِيَّةِ  اللُّغَةِ  يَانَاتِ  نْ مِ  اْْلَْشَخاِص  فُُضول َسبَبِ  َعنْ  أيض  اْْلُْخَرى الد ِ  

ا وعالميتها اْلعََربِيَّةِ  اللُّغَةِ  ثََراء اْلَمقَال َهذَا فِي نَذُْكرُ  . اْلعََربِيَّةِ  اللُّغَةِ  َحْول أيض   .  

إيَصال يُْمِكنَُها لُغَة   ِهيَ  َواْلعََربِيَّة . تقريب ا َوفِْكر َعاِطفَةُ  أَيْ  ِلَوْصف يَْكِفي بَِما َغنِيَّة بمفرداتها ، َرائِعَة لُغَة   اْلعََربِيَّةِ  اللُّغَةِ   

َسالَة َوتَْرِكيز اْلقَْلب ونبض َضِمير َصْوت َكأَنَّه اْلعََربِيَّةِ  اللُّغَةِ  فِي َواْلَكاَلمُ  . اْلَكِلَمات نََطق ِخاَللِ  ِمنْ  فَقَطْ  تقريب ا المرغوبة الر ِ  

ِللُّغَة قِيَمةَ  اْْلَْكثَرِ  التَُّراث هُوَ  َهذَا ُكلُّ  . اْلَحيَاة  .  

اْلعُْنَوان . التَّْرَجَمة َعَمِليَّة تَْبدَأ فَلَن ، اْلعَالَمِ  فِي فَقَطْ  َواِحدَة   لُغَة   هُنَاكَ  َكانَتْ  إذَا ، آَخرَ  بَِمْعن ى . أُْخَرى لُغَة   إلَى تَْحتَاجُ  التَّْرَجَمة  

َواللُّغَة اْلَمْصدَر َكلُغَة اْْلَقَل ِ  َعلَى ُمْختَِلفَتَْين لُغَتَْين بَْينَ  تُْحِدثْ  اْلِفْعِليَّة التَّْرَجَمةَ  لَِكنَّ  ، تاللُّغَا بَْين التَّْرَجَمة هُو ِللتَّْرَجَمة اْلفَْرِعي    

ا َولَِكن ، اْلَكِلَمات تَْرَجَمة   َعلَى فَقَطْ  تَْقتَِصرُ  َل  التَّْرَجَمةَ  أَنَّ  اْلَمقَال َهذَا فِي يَذُْكرْ  . الَهدَف َسالَة الثَّقَافَة ْرَجَمةتَ  أيض  َواللُّغَة َوالر ِ  

.  
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يَّة هُو اْلَمقَال َهذَا فِي آَخرُ  َمْوُضوع  ِهيَ  َما ُسَؤال   َعلَى ُمْختَِلفَة   إجابات اْلعُلََماءِ  ِمنَ  العَِديدِ  قَِدم  ، نَْفِسهِ  اْلَوْقتِ  فِي . اللُّغَة أََهم ِ  

اْلفُْصَحى ،  المثالية اللُّغَة ؛ َهُؤَلء . اللُّغَة مستويات َوَشْرح فََحص يَتِم   . َواللُّغَة الثَّقَافَة بَْينَ  اْلعاََلقَةِ  ذََكر تَم   . اللُّغَةُ   

اللُّغَة أَْصَوات ، اليَْوِميَّة اللُّغَة  ، اْلُمْختَِلَطة اللُّغَة ، الَحِديثَة اْلعََربِيَّة اْلفُْصَحى ، اْلقَِديَمة اْلعََربِيَّة  .  

ا يُتِمُّ  َولَِكنْ  ، َوالتَّْرَجَمة اللُّغَة َمْوُضوع  ُمنَاقََشة   تَتِم   ، اْلَمقَالَةِ  َهِذهِ  فِي اْلَوْقتِ  فِي . َوالتَّْرَجَمة اْلَكِلَمات َمْوُضوع  فََحص أيض   

تَْرَجَمتِه اْلُمَراد الَهدَف َوالنَّص   اْلَمْصدَر النَّص ِ  َمعَ  َعاِطِفيَّة   َرابَِطة   لَدَْيه يَُكونَ  أَنْ  يَِجبُ  اْلُمتَْرِجم أَنَّ  اْلُمَؤل ِفِ  يَْعتَِقد ، نَْفِسهِ   .  

ط   ُمْستََوى َعلَى اْلَمقَالَةِ  َهِذهِ  لُغَة   ْغمِ  َعلَى . ُمتََوس ِ لُغَة بَنِيهِ  َعلَى تَْحتَِوي َل  أَنََّها إلَّ  ، جد ا ثَِقيلَة لُغَةِ  َعلَى تَْحتَِوي َل  أَنََّها ِمنْ  الرَّ  

ِلْلغَايَة اْلُمْستََوى ةُمْنَخِفضَ   .  

ر الَِّذي ، َعاِلِمنَا فِي ُمتََزايِد   بَِشْكل اْلُوُجودِ  فِي اْلعَلَِميَّةِ  والدراسات اْْلَْبَحاث ستستمر ، اْلَوْقت تَقَدُّمِ  َمعَ  قَْريَة   َويُْصبِح يَتََطوَّ  

َواْلبَْحث الكتشاف َمَشاِعر تَِضيع لَم َطالََما ، َصِغيَرة    .  

  

ْعاَلن لُغَة   إلَى لُغَة   ِمنْ  اْلِعْلِميَّة َوالنُُّصوص اْلِعْلِميَّة الدراسات نَْقلُ  يُْعتَبَرُ  ، اْلَحالَةِ  َهِذهِ  ِمثْلِ  فِي فِي َحتِْميَّة   َضُروَرة َوالنَّْشر ِلْْلِ  

اْْلَْوقَاتِ  َجِميعِ   .  

  

ا ، اْلعَالَمِ  فِي ر َطْورِ  فِي والْجتِماِعيَّة  والنفسية التكنولوجية اْلعُلُومُ  تَُكونُ  َما دائم  َوالتَّقَدُّم التََّطوُّ   

ا تََول ِيَ  أَنْ  يَِجبُ  ؛ اْلِعْلِميَّة النُُّصوص تَْرَجَمةِ  فِي اْلُمتَْرِجمِ  ، أُْخَرى نَاِحيَةِ  ِمنْ  ا اْهتَِمام  العَنَاِصر تَْغيِير ِمثْل لقضايا َخاصًّ  

ْلُمْعتَقَدَاتا  وأنظمة ، والتصورات ، الثَّقَافِيَّة  .  

ا اْلُمتَْرِجم يواكب أَنْ  يَِجبُ  اْلَمْصدَر النَّص   وثقافة الَهدَف الثَّقَافَة دائم   .  

ومعتقداته َها / ثَقَافَتُه َمعَ  يَتَماَشى بَِما اللُّغَات بَْين  النَّص   بِتَْرَجَمة ُمتَْرَجم ُكلُّ  قَامَ   .  

َسالَةِ  فَإِن ، ذَِلكَ  َوَمعَ  َشائِعَة   فَِحصَّة تَمَّ  الَِّذي اْلِعْلِمي   النَّص   قَدََّمَها الَّتِي الر ِ  .  

للثقافة وفق ا َوَضعُوَها الَّتِي اْلُحدُودِ  بَِسبَب اْليَْوم نَِهايَةِ  فِي ُمْشتََرك   ِسيَاقِ  فِي اِلْجتَِماعِ  َعلَى قَاِدِرينَ  َكانُوا اْلُمتَْرِجِمين ِْلَن    

  . المستهدفة

ز ، اْلَمْرَحلَةِ  َهِذهِ  فِي التَّْرَجَمةِ  فِي َعاِمل   أََهم   َوِهي ، َوالثَّقَافَة اللُّغَة بَْينَ  اْلعاََلقَةِ  قَِضيَّة تَبَرَّ  .  
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َواْلعَادَات والتقاليد الثَّقَافَة َعلَى يَْحتَِوي الَِّذي "الخيط" َمْفُهوم يُْشبِهُ  أَنَّهُ  ؛ اْلَمقَال َهذَا فِي اللُّغَةِ   .  

َوالثَّقَافَة اللُّغَة تتعايش ِعْندََما اليدوية اْلَحْرف تَْحدُث  .  

ِذْهنِي فِي "شجرة" كـ بِالتُّْرِكيَّة التَّْشبِيهِ  َهذَا تََخيَّْلت  .  

اْْلَْشَجارِ  ِمثْلُ  اللُّغَات أَنَّ  اْعتَقَدَ    

ة تَتََمسَّك ُمْستَِقلَّة   جذُور ذَاتَ  َشَجَرة   أَنََّها َوُعْمق   أَْسفَلَ  ِمنْ  َوَعادَاتَِها دهابتقالي بِقُوَّ  .  

  

ا تَْنُمو ِلَحاء َشَجَرة أَنََّها ، أُْخَرى نَاِحيَةِ  ِمنْ  ر التَّْغيِيرِ  فِي دائم  والتََّطوُّ  . . .  

اْلُمَزاِرع ِمثْل اْلُمتَْرِجم يَُكونَ  أَنْ  يَِجبُ   .  

يَّاتبِ  لَْيس سينتجه الَِّذي اْلَمْحُصول يَْرِويَ  أَنْ  يَِجبُ  َعاِدل   بَِشْكل اْلَمْطلُوب بِاْلقَدَر َولَِكن ، ُمتََساِويَة   َكم ِ   

ا ، ومتطلباتها َخَصائُِصَها لََها منتجات التَّْرَجَمة إْعَمالَ  ِْلَنَّ  اْْلَْشَجارِ  ِمثْلُ  تمام   .  

َسلَبِي بَِشْكل اْلعََملِ  َعلَى َجَمةِ التَّرْ  أَثْنَاء ثقافتها / ثَقَافَتُه َعلَى فَقَطْ  اْلُمتَْرِجم تَْرِكيز يَُؤث ِر  .  

المستهدف اْلُجْمُهور بِثَقافَة ِدَرايَة َوَعلَى محدث ا اْلُمتَْرِجم يَُكونَ  أَنْ  يَِجبُ   .  

بِ  ِمنَ  العَِديدِ  يَُجاِدل والترجمة اللُّغَة بَْينَ  اْلعاََلقَةِ  َعلَى َكبِير   تَأْثِير للثقافة" بِأَنْ  التَّْرَجَمةِ  ُطالَّ " .  

َوالتَّْرَجَمة اللُّغَة بَْين تََواُزن إلَى يَُؤد ِي ذَِلكَ  فَإِنَّ  البَاِحث ذََكرَ  َوَكَما   

َوالثَّقَافَة اللُّغَة َحْول اْلُجَملِ  بَْعضَ  أشارككم أَن أََود     

الثَّقَافِيَّة السمات َمعَ  ِللتَّعاُملِ  يَِلي بَِما ديكنز ِجيمس يُوِصي   

ا مسرد ا أَِضف ِلْلقَاِرئ ِلَشْرِحَها اْلِكتَابِ  أَْسفَلِ  فِي اْلَحَواِشي اْستَْخدَمَ  أَوْ  اْلَمقَالَة نَِهايَةِ  فِي اْلُمْصَطلََحات َهِذهلِ  خاص   .  

ْمَكانِ  قَدْرُ  النَّص   إِْربَاك أَو تقريب ا اْلَمْقُصودِ  اْلَمْعنَى بِدُون َمْرِجعُ  أَوْ  ُموَجز َوْصف   بِتَْضِمين قُم اْْلِ   

( 59 ص ، 2007 ، َعِلي   َمْهِدي   : َعبَّر ، نزديك )  

رئيسيتان َوِظيفَتَان لََها السُّْفِليَّة اْلَحَواِشي فَإِن ، ِلنِدَاء وفق ا  .  
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لُ  َوالثَّقَافِيَّة اللُّغَِويَّة اْلِخاَلفَات تَْصِحيحُ  هُوَ  اْْلَوَّ  .  

اْلَمذُْكور المحتوى وثقافة ْصلأَ  َحْول إَضافِيَّة َمْعلُوَمات   تَْضِمين هُوَ  َوالثَّانِي  .  

( ار : ط ، نداء 462-461 ص ، 1976 ، النَّجَّ )  

ِلْْلَْصل وفق ا تَْرَجَمتِه ِخاَللِ  ِمنْ  المستهدف ِلْلُجْمُهور النَّص   اْلُمتَْرِجم يُقَدَّم   

ْبح َحاَلت بَْعض ُمَراَجعَةِ  إلَى يَْحتَاجُ  قَدْ  ، اْلَمْرَحلَةِ  َهِذهِ  فِي اْلَخَساَرةوَ  الر ِ   

المسبقة التَّْرَجَمة َعَمِليَّةِ  أَثْناءَ  إلَْيَها اِلْنتِبَاه اْلُمتَْرِجم َعلَى يَِجبُ  الَّتِي العََواِملُ  أََهم ِ  ِمنْ  "والغتراب التوطين" َمفَاِهيم تُْعتَبَر  

   َوالتَّْرَجَمة

ا اْلُمتَْرِجم يَُحافِظ أَنْ  يَِجبُ  ، َرأْيِي فِي اْلَمْصدَر النَّص   َساَلَمةِ  َعلَى دائم    

ا السَّْهلِ  ِمنْ  يَُكونُ  َل  قَدْ  ، ذَِلكَ  َوَمعَ  ا ، اْلَمْصدَر النَّص ِ  َعلَى اْلُحفَّاظُ  دائم  اْلَمْنقُولَة الَهدَف الثَّقَافَة لعناصر نظر    

  

ْمَكانِ  قَدْرُ  الضََّرر تَْقِليل اْلُمتَْرِجم َعلَى يَِجبُ  ، ِلذَِلك اْْلِ   

ا اْلُمتَْرِجم يَُكونَ  أَنْ  يَِجبُ  اْْلَْصِلي   بِالنَّص   اِلْلتَِزام ِخاَللِ  ِمنْ  الَهدَف الثَّقَافَةِ  إِلَى تَْرَجَمتَهُ  نَْقلِ  َعلَى قادر    

  

التَّْرَجَمة قَْبل اْلعََمِليَّة   

َسالَة َمادَّة   اْختِيَار الر ِ   

ا ُصعُوبَة أَْكثَر المسبقة التَّْرَجَمة َعَمِليَّة َكانَت توقعت ِممَّ   

َمعََها التَّعَاُملِ  فِي ُصعُوبَة   واجهت الَّتِي اْلعََمِليَّاتِ  أَْكثَرِ  ِمنْ  َواِحدَة   َشك    باَِل  اْلعََمِليَّة َهِذهِ  َكانَتْ  ، اْلَواقِعِ  فِي   

الَجاِمعي   التَّْعِليمِ  ِمنَ  َسنََوات   4 ِخاَلل  النَّص   يَاراْختِ  َحْول َكافِيَة   َمْعِرفَة لَدَي   تَُكنْ  لَمْ  إنَّنِي اْعتَقَد ِْلَنَّنِي   

ف ُكنَّا ، السَّابِقِ  فِي التَّْرَجَمة َمَواد   أَو التدريبية بالدورة يَتَعَلَّقُ  فِيَما معلمينا لتفضيالت وفق ا نَتََصرَّ   

اْختَاُروَها الَّتِي النُُّصوصُ  ِخاَللِ  ِمنْ  اْلغَاِلبِ  فِي تابعنا   
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اْلَحالَةِ  َهِذهِ  فِي التَّْرَجَمةِ  َوتَْرِكيز نحوي ا سأختاره الَِّذي النَّص ِ  تَْقيِيم َعلَى معتاد ا أَُكنْ  لَمْ  ، اْلعََمِليَّة َهِذهِ  فِي   

ص   سأختاره الَِّذي النَّص ِ  يجبرني أَنْ  يَِجبُ  يَُكنْ  لَمْ  . ذَِلكَ  إلَى َوَما وللتنسيق لهتماماتي ُمَخص ِ   

اْلَمْصدَر النَّص   اْختِيَارِ  ِمنْ  أتمكن َحتَّى والدراسات اْْلَْبَحاثِ  ِمنَ  العَِديدِ  بَدَأَت ، التَّْرَجَمة قَْبلَ  َما فَتَْرةِ  فِي   

ِسين مرشدتي َخاصَّة ، أَْعاَله ذََكْرتَها الَّتِي اْلَمَشاِكل بَْعد بوزيدي ْهَراءِ الزَّ  فَاِطَمةَ  بُِمَساَعدَة . ُمَحاِضر   ، اْْلَخِرين َواْلُمدَر ِ  ، 

اْلَمْصدَر نَص   اْختِيَار ُمْشِكلَة   بِِحل   قُْمت   

اْلدبيات ُمَراَجعَة َعَمِليَّة    

اْختِيَاِره يُْمِكنَنِي الَِّذي اْلَمْصدَرِ  ِللنَّص   جامعتنا بَيَانَات   قََواِعد اُْستُْخِدَمت لَقَد   

جوجل منحة َعلَى بحث ا أُْجِريَت لَقَد  

ِمن ِي التَّدِْريِس  َهْيئَةُ  أَْعَضاء وتوقعات اهتماماتي َعلَى بناء   ِلْختِيَاربِا قُْمت لَقَد   

اْلِقَراَءة بَدَأَت ، اْلَمْصدَر النَّص   اْختِيَارِ  بَْعدَ     

ات ِعدَّة اْلَمْصدَر َكنَص   اِْختَْرتُها الَّتِي َمقَالَتِي َوَراَجْعت قََرأْتُ  لَقَدْ  َمرَّ   

ا بََحثْت ، تَاِليَة   َكُخْطَوة أَِجدْ  لَمْ  . قِبَلِ  ِمنْ  جامعتنا  فِي بَْحث   ِْلَي   اْستِْخدَاِمه تَمَّ  قَدْ  اْختَْرته الَِّذي اْلَمْصدَرِ  النَّصُّ  َكانَ  إذَا َعمَّ  

  شيئ ا

اْلَمقَالَةِ  فِي  اْلَمذُْكوَرْينِ  َواْلُمتَْرِجِمين اْلُمَؤل ِِفين َعنْ  بََحثْت ، التَّاِليَة اْلُخْطَوة فِي   

ف َحاَولَت َعلَْيِهم التَّعَرُّ   

ا بترجمتها قُْمت الَّتِي اْلَمقَالَة ببليوغرافيا َعلَى نََظُرهُ  أُْلِقيَت ، أخير    

أَِجدْه أَنْ  يُْمِكنُ  الَِّذي المحتوى َراَجْعتُ  لَقَدْ    

اْلَمَواِرد إلَى اْلُوُصولِ  ِكفَايَةِ  َعدَمُ  وَ هُ  اْلعََمِليَّة َهِذهِ  فِي اْلَمَواقِف أَْصعَب َكان  

يَّة   ِْلَْسبَاب اْلُمْزدَِحَمة البيئات فِي َعِلي    اْلعُثُورِ  ِمنْ  أتمكن لَم ، َشْخِصيَّة   ِصح ِ   

اْلَمْكتَبَة ِمثْل والتطوير اْلبَْحث بيئات ِمن ُحرمت ، الطَّاُعون / اْلَوبَاء بَِسبَب   
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ةالتَّْرَجمَ  َعَمِليَّة   

واجهتها الَّتِي التحديات   

التَّْنِسيق َمَشاِكل َشك    باَِل  َكانَتْ  التَّْرَجَمة َعَمِليَّةِ  أَثْناءَ  واجهتها الَّتِي اْلَمَشاِكل أََهم   إْحدَى   

َمْرَحلَة   ُكل ِ  فِي َوالتُّْرِكيَّة اْلعََربِيَّةِ  بَْينَ  الشكلية اْلفُُروق َظَهَرت   

ْقِميَّة البِيئَة إلَى النَّص   نَقَل أَثْنَاء َحدَثَت َمَشاِكل ، اْلُمْختَلَف اْلِكتَابَة ات َِجاه   ، اْلُمْختَِلفَة اْلُحُروف ِمثْل َمَشاِكل الرَّ   

تَْنِسيق ِمنْ  اْلبِدَايَةِ  فِي اِْختَْرتُها الَّتِي اْلُْطُروَحة َمقَالَة ِلتَْحِويل اْلَجْهدِ  ِمنْ  اْلَكثِيرِ  بُِذلَت  pdf تَْنِسيق إلَى  Word  

ة   ُكل ِ  فِي بفواصل اْلَمْفُصولَة اْلَجَمل َوَخلَط اْلُحُروفِ  تَْبِديلَ  ِمثْل َمَشاِكل ِمن أعاني ُكْنت َمرَّ   

؛ اْلَمْرَحلَةِ  َهِذهِ  فِي واجهتها أُْخَرى صعوبات   

اْلَمْصدَر النَّص ِ  فِي اْلعََربِيَّةِ  اْلُحُروف اِْستِْبدَال / َخلَط   

تَْنِسيق تَْحِويلِ  فِي لَة  ُمْشكِ   Pdf   تَْنِسيق إلَى اْلَمْصدَرِ  ِللنَّص  Word  

345-154 ؛ اْلِمثَالِ  َسبِيلِ  َعلَى ، اْلبَْعِض  بَْعِضَها َمعَ  اْلَمْصدَر النَّص ِ  فِي اْلْرقَام َخلَط   

ة   َوِهي ، اْلَكِلَمات إَزاَحة ُمْشِكلَة   اْلَمْصدَر النَّص ِ  فِي ىاْلَمْعنَ تََكاُمل َحْيثُ  ِمنْ  ُمِهمَّ   

لُ  اْلَمْصدَر النَّص ِ  فِي اْلْرقَام أَن ُمْشِكلَة   التَّْحِويل أَثْنَاء ِصلَة ذَاتِ  َغْيرُ  أَْرقَام إلَى تَتََحوَّ   

النَّص   نَْسخ َعلَى اْلقُدَْرةِ  َعدَمِ  ُمْشِكلَة     

النَّص ِ  فِي المستخدمة المزدوجة القتباسات ُمْشِكلَة     

ائِدَة اْلَمَسافَات بَْعِض  َحذْفِ  إِْمكانِيَّة   َعدَم ة  ُمْشِكلَ  النَّص ِ  فِي المستخدمة الزَّ   

ُمْشِكلَة   اْلَمْصدَر النَّص ِ  فِي لتينية بِأَْحُرف الشَّْخِصيَّة اْْلَْسَماء تُْشِكل   

ا النَّص ِ  فِي الالتينية اْلُحُروف َمَكان غَيَّرتَ  اْلَحَرَكة أَثْنَاء اِْستَْخدََمها الَّتِي اْْلَدَاة أَن اْلُمْشِكلَة ، أخير    

اْلُمْصَطلََحات َطْرحِ  َعلَى اْلعََملُ  بَدَأَت ، النَّص ِ  قِراءةَ  َوبَْعد   

ة   ، اِلْستِْخَراج َمْرَحلَةَ  أَيْ  ، اْلَمْرَحلَةِ  َهِذهِ  َكانَتْ  ْعبَة المراحل ِمنْ  أُْخَرى َمرَّ الصَّ   
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-العربية اللُّغَتَْين أَْزَواج فِي اْلُمْصَطلََحات ِلْستِْخَراج اْستِْخدَاَمَها يُْمِكنَنِي الَّتِي اْْلَدََواتِ  َعلَى نََظُرهُ  ْلِقيَتأُ  ، اْلَمْرَحلَةِ  َهِذهِ  فِي

اْلنجليزية-العربية أَو التركية   

ح لَم اْلُكل ِيَّةِ  فِي اْلْنجِليِزيَّة ِللُّغَة وجربناها تعلمناها الَّتِي اْْلَدَاة تَنَجَّ   

ْرت اْلَمْرَحلَةِ  َهِذهِ  فِي يدوي ا المسرد اْستِْخَراج  قَرَّ   

اْلُمْصَطلََحات بَْعض َحدَّدْت ، تَْرَجَمتِه اْلُمَراد اْلَمْصدَر ِللنَّص   اْلِقَراَءات بَْعض إْجَراءِ  بَْعدَ    

ج ْلطروحة اِْختَْرتُها الَّتِي قَالَةِ اْلمَ  فِي اْلُمْصَطلَحِ  َعنْ  اْلبَْحثِ  َعَمِليَّة َكانَت ِلي بِالن ِْسبَة ِلْلغَايَة ومفيدة ُمَمتَّعَة التََّخرُّ   

ِلي بِالن ِْسبَة لُْغز بَِمثَابَة اْلَمْصدَر النَّص ِ  فِي مصطلحات َعنْ  اْلبَْحثُ  َكانَ    

المسرد إلَى إَضافَتَُها يُْمِكنَنِي الَّتِي  اْلَكِلَماتُ  تاْختَرْ  ، التَّْرَجَمة َمْرَحلَة   فِي أَتَقَدَّم ُكْنت بَْينََما ، لحق ا   

َعَمِلي فَتَْرة أَْنَهْيت َوَهَكذَا   

  اِلْستِدَْلَلت

ِلي بِالن ِْسبَة الَجاِمِعيَّة َحيَاتِي فِي وعمق ا َوِشدَّة تحدي ا اْلفَتََرات أَْكثَرِ  ِمنْ  اْلُْطُروَحة َعَملُ  َكانَ  ، بَدْء   ِذي باِدئَ    

لَمْ  َمَجال   ِْلَنَّهُ  ِلي بِالن ِْسبَة بالمخاطر َمْحفُوفَة   بِدَايَة بَِمثَابَة  المسار َهذَا بِدَايَةِ  فِي اخترتهما اللَّذَان والمقال اْلَمْوُضوعُ  َكانَ   

قِبَلِ  ِمنْ  َعلَْيهِ  أَْعَملْ    

ِلي بِالن ِْسبَة فَائِدَة   أَْكثَرُ  َعَمِليَّة َخْلقُ  فِيهِ  ينقصني أَنَّه َشعَْرت َمَجالِ  فِي اْلعََملَ  أنَّ  أدَْرْكتُ  ، ِرَسالَتِي  فِي تَْقدَِمي َمع ، ذَِلكَ  َوَمعَ   

المستقبلي ِلعََمِلي مشجعا َكان   

َراَسةَ  َهِذهِ  ِلي فُتَِحتْ  أكاديمي ا اْلَجِديدَة اْْلَْبَواب ِمنَ  العَِديدِ  الد ِ   

َوُمْختَلَف   َجِديد َمْنُظور   ِمن الَجاِمِعيَّة دراستي فِي تَعَلَّْمتَُها الَّتِي معرفتي فِي ِللنََّظرِ  ْرَصةاْلفُ  ِلي أتيحت ، اْلعََمِليَّة َهِذه بِفَْضل   

التَّْرَجَمةِ  فِي نََظِري   َوْجَهه َغيََّرت لَقَد   

التَّْرَجَمةِ  َمعَ  عالقتي حس ن َوقَد   
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اْلَمقَالَةِ  فِي فَْحُصها تَمَّ  الَّتِي والمواضيع اْلُْطُروَحة َعِمل تَْرَجَمة كعملية التَّْرَجَمة ةَوَعَمِليَّ  اللُّغَة َحْول ِلي لمساهماتهم ُمْمتَن   أَنَا  

اِْختَْرتُها الَّتِي   
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Kaynak Metin 
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Erek Metin 

 

İntane Sari DEWİ 

Dil ve Çeviri Arasındaki İlişki 

İslam Devlet Üniversitesi "Tulung Agung" 

Özet 

Kültürel birikimin kaynak metnin arka planında duruyor olması ve kültürel birikimin metni 

çevreliyor olması göz önünde bulundurulduğunda dil, çevirmenin önündeki en büyük engel 

olarak sayılmaktadır. Eğer kültür beden ise dil onun kalbidir ve aralarındaki etkileşim yaşam 

enerjilerinin sürekliliği ile sağlanır. O halde çevirmen, yalnızca farklı konuları semolojik 

(dilbilim) çerçeve de çevirmek ile kalmamalı ve toplumun tümünde bu farklı konuların 

konumlarını da ele almalıdır. Yalnızca bir algının ya da bir kavramın gölgesinde kalınmaksızın 

bilginler, eş anlamın varlığı ve yokluğu hakkında fikir ayrılığı yaşamaktadır. Sonuç olarak 

çeviribilim, dilbilimdeki eş anlamlı kelimeleri anlayabilmek için önemlidir. Çevirmen, Arap 

dilindeki kelimenin manasından anlaşılmakta olanı tıpkı bir ayna görevi görerek hedef dile 

yansıtır. Bu Araştırma dilin manasını, bilginlerin dili, çeviriyi ve ikisi arasındaki (çeviri ve dil) 

ilişkiyi nasıl yorumladıklarını ele alacaktır. Çeviri, diller arası iplik dokuma sanatıdır. Çevir, 

prensip olarak sözcükleri kaynak dilden erek dile çevirmek demek değildir aksine çeviri manayı 

çevirmektir. Çeviride ortaya çıkan sorunların başlıca sebepleri çevirmenin Kur’an-ı kerim 

metinlerinde, genel metinlerde, iki dilde de kaynak metin ve erek metinde uzmanlaşmış 

olmaması ya da metin ile çevirmenin kendisi arasında bir bağlantı olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Çeviri süreci öncesi hesaplanması gereken en önemli kriter çevirmenin 

hangi metne kendisini hâkim hissettiğidir. Bu sayede, çevirmenlerin kendi işlerinde güvenmiş 
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oldukları adımlar izlenebilmekte ve çevirmenlerin arap dilinin manasını koruyarak kaynak 

dilden hedef dile taşımadaki başarıları değerlendirilebilmektedir. 

Anahtar kelimeler: dil, çeviri, problem, çevirmen   

Giriş:  

Arap dilinin önemi, yer yüzünde ki dinler arasında en yaygın din olan İslamiyet diniyle 

arasındaki derin bağlantısında gizlidir. Arapça Kur’an-ı Kerim’in ve İslamiyet peygamberinin 

dilidir. Bu sebeple arap dili, ırkı arap olsun ya da olmasın her Müslüman için çok önemlidir. 

Arap dilinin önemi sadece İslam dininin sınırları içerisinde sınırlı değildir. Aynı zaman da  arap 

dili, çok güçlü şiirleri ve edebiyatı ile sınırları aşan bir dildir. Arap şiirleri yalnızca Araplar 

tarafından değil farklı ırktan insanlar tarafından da çok ilgi ile karşılanmış, beğenilmiştir. 

Dünyanın birçok farklı yerinden edebiyatçılar Arap şiirlerindeki kusursuz güzellikler karşısında 

büyülenmişler aynı zamanda çağdaş ve eski arap edebiyatının sırlarını öğrenmek için çok 

çabalamışlardır. Coğrafi konumuyla çok uzun zaman bir çok medeniyete ev sahipliği yapan 

Arap medeniyetleri; ilimleri, alanlarının genişliği ve çeşitliliği ile aynı zamanda arap tarihi 

öncesi çağlardan, modern çağa kadar bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığı için öne çıkmıştır. 

Ayrıca ilmin dili olarak adlandırdığımız arap dili, kendi içerisinde bir çok gizem bulunan bir 

dildir. Günümüz dünyası geldiği bu değerli konumda Arapların ve Müslümanların önceden 

temelini attığı işleri tamamlamaktadır. Arap dili, tüm bu eski uygarlıklardan miras bakımından 

zengin olan dünya halklarının Arap topraklarına girdiği kapıdır. Arap toprakları, tüm dünyada 

değer bakımından  ilk sıralarda gelen birçok önemli ve hassas arkeolojik yapıyı bünyesinde 

korumakta ve yaşatmaktadır. 

Arap dili; köklü medeniyetlerin mirasıyla dünya halklarının zengin arap topraklarına girdiği 

kapıdır. Arap toprakları, tüm dünyanın takipte olmasını gerekli kılacak kadar hassas ve önemli 
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bir çok tarihi esere ev sahipliği yapmaktadır. Arap toprakları, asırlar boyu süren tarihi 

medeniyetleriyle   dünyadaki en zengin bölgelerden bir tanesidir. 

Ve böylece arap dili sanatları, bu bölgedeki kültürün ve medeniyetin öğrenilmesini büyük 

ölçüde şekillendirerek kolaylaştırmıştır. Arap topraklarının ve arap dilini konuşanların 

genişliğine bakıldığında, arap dili dünya üzerinde ki diller arasında en yaygın olan dillerden 

birtanesidir. Arap dili, arap vatan topraklarında ve bazı devletlerde kullanılmakta olan resmi 

dildir. Bu arap dilinin  ne kadar yaygın bir dil olduğunun kanıtıdır. Yoğun bir müfredata, 

dilbilgisi kurallarına sahiplik etmesiyle beraber arap dili dünya üzerindeki en güzel dillerden 

birtanesi olarak görülmektedir. Kelime olarakta hemen her halin her duygunun ,canlı ya da 

cansız tüm varlıkların bir karşılığı olması sebebiyle arap dilinde yüzlerce kelime 

bulunmaktadir. Arap dilindeki bu kelime yoğunluğu bu dilin ve hayal gücünün ne kadar zengin 

olduğunu göstermektedir. Ve arap dilinin müfredatında bir noktaya dikkat çekeceksek eğer bu 

arap dilinin dildeki üretim gücü ve zenginliğidir.  

Arap dili, neredeyse tüm duygu ve düşünceyi tasvir edebilecek kadar zengin kelime dağarcığına 

sahip olmasıyla kendisine hayranlık uyandıran bir dildir. Ve Arapça sadece kelimelerin 

telaffuzuyla hemen hemen verilmek istenen mesajı verebilen bir dildir. Arap dilinde ki 

kelimeler  sanki vicdanın sesi, kalbin atışı ve hayatın vurgusudur. 

Çeviri, kendi sürecini başlatabilmek için dile ihtiyaç duyar, dil olmadan çeviri eylemi 

gerçekleştirilemez. Dil olmasaydı çeviri ortaya çıkamazdı. Bu sebeple dil ve çeviri arasında 

kuvvetli bir bağ vardır. Ve tabi ki çevirinin, dilin bağlamlarından ve dilin kurallarından 

bağımsız olmadığını aksine tüm bu süreçlere bağlı olduğunu görürüz (2). Al-Saeed Badawy’nin 

Arap Dili Seviyeleri kitabın da belirtildiği gibi Mısır (1973) -Şüphesiz ki çeviririn bağrında 

doğan çağdaş kültürel dilin yeri, kültürel dilin çerçevesinde henüz çözülememiştir (3). 

Çevirmenin, kaynak ve erek dilin ikisini de tam anlamıyla hakim olması ve çevirmenin erek 

dilde ise en az kültürel kimliğini bilecek kadar kapsamlı seviyede olması gerekir. 
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Çünkü çeviri yalnızca kelimeleri, cümleleri ve tabirleri çevirmek demek değildir. Çeviri, tüm 

bunların ötesinde, birbirinden farklı toplumların kendine özgü metinlerin çevirisinde 

atasözlerinden, gelenek ve göreneklerinden etkilenmeyi zorunlu kılmıştır. Tüm bunlara ek 

olarak çevirmenin genel kültür seviyesinin ve  kelime bilgisinin  iyi olması gereklidir. Günümüz 

çevirmenleri; kendi içerisinde sınıflara ayrılmış olan dil yapısı, kalıplaşmış ve bir çok 

imkansızlığın çepe çevre ettiği toplumun dili ile ilgilenmektedir (4) Dil, çeviri tohumlarının 

atıldığı ve tıpkı bir ağaç gibi büyüdüğü yerdir. Çeviri kesinlikle dilin çocuğudur ve asıl çeviri 

ise  kaynak dilin fikir yapısını  ,dilin tüm hatları ve özellikleri ile topluma açıkça yansıtarak onu 

hedef metne taşıma sürecidir.(5) 

Dilin Önemi 

Dil, esasında insanların kendi aralarında iletişim sağlayabilmek adına uyguladığı, gönderen ve 

alıcı arasındaki etkileşimi aktif olarak sağlayan bir tür beşeri davranış çeşitidir.  Aynı zamanda 

dil gönderen ve alıcı arasında verilmek istenen mesajın iletileceği bir ortama ihtiyaç duyar. Bu 

ortam mesajın iletimin sağlanabilmesini mümkün kılacak bir ortam olmalıdır. Örneğin; Çeviri 

sürecinde iletişimin sağlanması için gönderen konuşuyor ise sesli bir ortama, gönderen yazılı 

bir metin sunuyor ise alıcının görmesine uygun bir ortam olması şarttır. 

Dil, insanların birbirlerini anlaması ve iletişim kurabilmesi adına var olan sözel bir davranıştır 

(seslerle temsil edilir). Ve bu kavramda dil kelimeyi şekil ve içerik olarak kapsamaktadır. Dil, 

insan davranışının temel özellikleri arasında sayılmaktadır. Hayvanların bazıları da dile sahip 

olabilir ancak hayvanlar yalnızca içgüdüsel olarak bazı sesleri çıkartabilmektedir. Ancak insan, 

doğuştan getirdiği bir özellik olarak daha önceden söylenmemiş yeni cümleler kurabilme 

yetisiyle ayırt edilmektedir. İnsan ve hayvan bu sözel davranışta aynı konumda olsalardı bile 

insan, özel olarak çeviri yapabilme becerisi açısından yeniden hayvanlardan üstün olurdu. Ve 

bahsi geçen bu çeviri sürecinin hayvanlar âleminde bir karşılığı yoktur çünkü çeviri becerisi 

yalnızca insana bahşedilmiştir. 
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Dil’in ne olduğu hususunda bir çok tartışma gerçekleşmiş ve farklı bilimler üzerinden dil bilim 

ile bağlantı kuran bilginler dil kavramını ele almıştır. Böylece dil’in ne olduğuna dair ortaya 

birçok  tanım ortaya atılmıştır. Dil’in ne olduğuna dair söylenen tanımların arasında işaret 

edilen şeylerden bir tanesi ise dilin kişiler arası iletişimdeki rolüdür. Kısacası Dil’in rolü kişiler 

arası iletişimi sağlamaktır. Aynı zamanda bazı bilginler ise dil’in insan ile sınırlı bir beceri 

olduğuna dikkat çekmiştir. Ebü'l-Feth İbn Jinni Hasaıs  adlı eserinde : Bütün milletler 

amaçlarını dilde ki sesler sayesinde bildirebilmiştir. İbnü'l-Hacib ise Muhtasar adlı eserinde dil 

hususunda her kelimenin bir manasının olduğunu bildirmiştir. Bazı bilginler ise dil’i, kişinin 

edindiği dilsel bilgiler bütününden oluşan bir düşünce gücü olarak görmektedir. Dil’i kadın 

bebeği ile dünyaya getirmez aksine dil doğduktan sonra edinilir. İnsanın bu dil edinim yeteneği 

doğuştan gelmektedir. Tüm bu tanımların yanı sıra kişiler arası iletişimi ve kişinin ihtiyaçlarını 

dile getirmesini sağlayan ayrıca konuşma ve yazı dilinde kullanılmakta olan belirli dilsel 

sisteme ait kalıplar olduğu bildirilmiştir (6) 

Bu sebeple dilbilimciler, dilin tarifi konusunda tek bir noktada uzlaşamadılar. Ve dilbilimin 

,psikoloji ,sosyoloji ,mantık, felsefe  vb gibi birçok bilim ile bağlantılı olduğu düşünülmüştür 

(7) Şüphesiz ki dilin iki türü vardır. Bunlar ; yazılı çeviri ve sözlü çeviridir. İnsanın konuştuğu 

dil hayvanların dillerinden farklıdır. Bu makalede üzerinde durduğumuz  üzere dilin, duygu ve 

düşüncelerimizi ifade ettiğimiz bir araç olduğu ,dilin insanlar arası anlaşma ve bir tür iletişim 

aracı olduğu  sonucuna varmaktayız. Şüphesiz ki dil kavramı iletişim kurabilmek için sözlü dil 

,yazılı dil ,işaretler,beden dili,davranışlar ve tutumlar olarak  oldukça kapsamlı ve geniş sınırları 

olan bir kavramdır. Ve dilin ne olduğuna dair paylaşılan tanımların en güzeli Dewy’nin 

belirtmiş olduğu :”Dil bir iletişim aracıdır ve dilin tanımı ,nesiller boyu süregelen  

medeniyetlerin ve kültürlerin çağlar boyu taşınmasına yardım eden  dil yapısı ilişkisini ve  

kelimeler arası bağlamını kapsamaktadır ”.Bu makalede de tanık olunduğu  üzere dil, semboller 

ile yazılı biçimde , ses ile sözlü bir şekilde ya da iki biçimde de kullanılıyor olabilir. Dili, belirli 
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bir yapısal sistem yönetebilir. Dil, nasıl kullanılacağına aynı kültürel yapıya sahip ve aynı 

çevrede yaşamakta olan kişiler arasında karar verilmiş olan kişiler arası düşünce paylaşımını 

sağlayan bir iletişim aracıdır. 

Dilin Seviyeleri 

Dilin seviyesi : Bir dilin  ayırt edici özellikleri o dilin iletişim esnasında sözlü, yazılı, beden dili 

ya da her hangi bir ifade biçimi olması fark etmeksizin nasıl kullanıldığıdır. Ve dilin seviyesi, 

özellikle köken bakımından aynı dil ailesine mensup farklı dilleri birbiri ile kıyaslayabilmek 

için iyi bir kıstastır. Ve ayrıca fazla sayıda kıstası ile farklı diller arası seviyeleri ayırt 

edebileceğimiz birçok sınıflandırma çeşidi bulunmaktadır.  

Bu sınıflandırmadan bazıları aşağıda belirtilmiştir: 

1.Mükemmel dil:  

Mükemmel dil, son derece kutsal olan metinlerin dilidir. Özellikle arap dilinde Kur’an-ı kerim 

çok değerli ve kutsaldır. Çünkü Kur’an-ı kerimin dili hiçbir insanın söylemeyi başaramayacağı 

kadar benzersiz ve değerli cümleleri içermektedir. 

2. Eski Fusha Arapçası - Geleneksel Klasik Dil: 

Geleneksel Klasik Dil, insan dilinin en yüksek ve en ideal seviyesi olup, cümlelerin genellikle 

belâgat ile süslenmiş, derin ahlaki çağrışımlarla ve dilbilgisi hatalarından uzak kullanımına 

dayanır ve tüm bu özellikleri insanlara miras olarak kalan cahiliye dönemi şiirlerinde ve 

kitaplarında bulmaktayız. 

3.Çağdaş Fusha Arapçası: 

Çağdaş Fusha Arapçası’nda dil, anlam derinliğini ve belâgat süslerini azaltır ve dil bilgisi 

kurallarına uygun çağdaş yazılar temel ölçü olur. 
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4.Karışık Dil: 

Dil, insanların günlük konuşma dillerinde fusha dilin yerine ammice dilin ve günlük  konuşma 

esnasında yabancı dilden terimler, sözcükler ve deyimlerin  kullanımıyla karışmaktadır. Temel 

dilbilgisi kurallarıyla alakalı olarak hatalar meydana gelmektedir ve- maalesef ki –bu hatalı   dil  

görsel ve işitsel olarak medya araçlarında ,hatta bazı yazılı eserlerde yayılmaktadır. Ve bu 

durum konuşmacının dil gücünün zayıflamasının, tadının kaçmasının ve dilin güzelliklerine 

verdiği özenin bitmesinin sonucudur. Dil alanındaki niceliksel genişlemeye ek olarak, sesli 

veya yazılı dil ürünleri artık içeriğin kalitesini önemsememektedir. 

5.Günlük Dil: 

Günlük dil, dilin herhangi bir dilbilgisi kuralını önemsemediği ve her hangi bir dilbilgisi 

kuralına bağlı olmadığı seviyedir. Tüm bunlara ek olarak, halk arasında günlük dilde kullanılan 

dilin ,temel dilbilgisi  kurallarından tamamen uzak bir şekilde  kullanıldığı açık olarak 

görülmektedir. 

Sınıflandırması ne olursa olsun dil seviyesine dikkat etmek ve kaynak metnin dil seviyesine 

eşdeğer dil seviyesini kullanmaya çalışmak bir zorunluluktur. Dilin, arap eleştirmenlerden 

birinin seviyesi kullanılarak başka bir yabancı dile örneğin sokak dilinden tercüme edilmesi 

doğru değildir. Dilbilime göre, dil seviyeleri ikiye ayrılır. 

1.Ses düzeyi: İnsan, duygu ve düşüncelerini ses yoluyla ifade eder. İnsanın ses üretebilmesi için 

solunum sistemi, gırtlak ve ses için yaratılmış olan boşluklara ihtiyacı vardır. 

2. Sözcük düzeyi: Edinilen dilsel sonuç ve iletişim ve iletişimin gerçekleşmesi yoluyla oluşur. 

3. Dil bilgisi düzeyi: Cümlenin sözcükleri, yapıları ve dizilişleri, her sözcüğün telaffuzunun 

etkisi, tümce sözcüklerinin birbirleriyle ilişkisi, cümle türleri ve işlevleri ile alakalıdır. 
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4.Semantik Düzey: İnsan anlayışının temel aldığı anlamlar, çağrışımlar ve cümleler, 

sözcüklerde ve cümlelerde bulunan, çeviri görünümü ve bir dilden diğerine aktarılması 

amaçlanan metni böler. Ve böylece semantik düzey dört ana anlamsal düzeye ayrılır: 

a. Algısal veya mantıksal ve anlamsal ilişkiler düzeyi (temel anlam). 

Bu düzey, çeviri için önemli olan tek unsur olmamakla beraber, ilk veya temel kavramdaki 

anlamla ilgilidir ve çevirinin mihenk taşı olarak kabul edilir. Diğer üç düzeyde, çevirmenin 

ihmal etmemesi gereken önemsiz denilebilecek anlamlar yoktur. Bu düzeyin anlamlarının 

işlenmesi veya ikinci dildeki karşılığının bulunması, diğer düzeylerdeki çeviri süreçlerinden 

daha kolay olmak ile beraber bazı zorlukları da bünyesinde taşımaktadır. 

b.Dilbilgisi Düzeyi: 

Çevirinin en az zengin olan düzeyidir ya da öyle olmalıdır. Dilbilgisi sistemi, dilin en uyumlu 

ve sağlam yönü olmakla beraber değişime en az açık olanıdırda, ancak yine de sürekliliği ve 

yaşamın değişen gereksinimlerini karşılamak için değişir. 

 Dilbilgisi sisteminde, farklı dillerin dilbilgisel sistemlerinin bazı yönlerden farklılık gösterdiği 

ve bazı dillerde benzer olduğu, dillerin birbirinden uzaklaştıkça farklılıkların arttığı, 

benzerliklerin azaldığı ve bunun tersinin de etkisinin açıklığa kavuşturulması gerektiği 

bilinmektedir. 

c.Üslup  Seviyesi: 

Bu düzey, metnin üslubu ile ilgilenir, bu nedenle bu bağlamda iki üslup türünü ayırt etmek 

gerekir: 

1.Kişisel üslup: Belirli bir yazarı diğerlerinden ayıran özellikleri içerir. 

2. Genel üslup: Bir dili diğerlerinden ayıran genel özelliklerle ilgilenir. 
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d.Sosyal Seviye: 

Bu seviye, metnin sosyal bağlamıyla ilgilidir. Sosyal seviye de dil; coğrafi, politik, dini ve 

kültürel faktörler de dahil olmak üzere herhangi bir zamanda birinin yazdığı veya konuştuğu 

dili veya metni etkileyen tüm dış faktörler anlamına gelir. Bu faktörler önemli ölçüde farklıdır. 

Bir yerden diğerine, diller birbirinden ne kadar uzaksa, sosyal bağlamlarındaki fark o kadar 

büyük olur. 

Aktarıldığı dilin özelliklerindeki farklılıklar veya ayrılıklar çevirmen için gözle görülür bir 

zorluk yaratabilir ve yeni metinde özel anlamlar oluşturabilir. 

5. Pragmatik düzey: Kişiler arasında iletişim gerçekleştiği esnada ki psikolojik süreçleri 

bilmekle ilgilidir ve buna sözel olarak, kişinin sözcükleri telaffuz etme biçimini, kişinin 

konuşma niyetiyle ilgili kısmı ve kişinin konuşurken kastetmek istediği amaç ile ilgili olan 

düzeydir. 

Dil aynı zamanda insan dillerinin ortak özelliği olan genel özelliklere de sahiptir. Örneğin : 

Dil insana özgü bir özelliktir ve zihinsel yeteneklerle ilgilidir ve insanı diğer canlılardan ayırır. 

b - Fonetik dil: Dil, telaffuza bağlıdır ve ses , bireyler arasında iletişimsel olarak  bir mesaj 

iletmek için sesleri belirli anlamlara göre uygular. 

c- Dil bir sistemdir: Dil, özel birimlerden, iyi bilinen anlamları olan ve insanlar arasındaki 

iletişimde kullanılan simgelerden oluşan sembollerden oluşur. 

d- Dil öğrenilen bir davranıştır: Bir kişi simülasyon, eğitim ve öğretim yoluyla herhangi bir dili 

öğrenebilir. 

h- Gelişen Dil: İnsan yaşamının gelişimine ayak uydurabilmek için dil, sürekli olarak 

gelişmekte ve büyümektedir. Dilin bu gelişimi eski beşeri bilimlerle ve onun edebi ve sanatsal 

tutkusuyla bağlantılı olarak da gelişmektedir. 
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Dil ve Çeviri 

Dil, bir kişinin iletişim kurmak ve anlamak için gerçekleştirdiği sözlü bir davranıştır (yani 

seslerle temsil edilir). Ve bu kavramla birlikte dil, biçim ve içeriğe sahiptir. Belki de insan 

davranışının temel özelliklerinden biri olarak kabul edilir. Bazı canlıların dili yoktur, ancak 

insan dili, üretici bir kapasite ile karakterize edilir, yani insan, daha önce duymadığı yeni 

cümleleri kullanarak konuşabilirken, hayvanın içgüdüsel bir stereotipi vardır. 

Ve eğer insan ve hayvan bu sözlü davranışta ortak seviyede olsalardı bile, insanı hayvandan 

ayıran bir diğer özellik insanın çeviri yeteneği olurdu. Çünkü çeviri yeteneği yalnızca insana 

özgü bir yetenektir. 

 

Çeviri, konuşmanın bir dilden diğerine iletilmesini ifade etmek için kullanılan bir bilimdir. 

Kaynak dildeki bir sözcük başka bir dile hedef olarak en net şekilde çevrilir. Çevirinin anlamı 

çok önemlidir, çünkü çevirinin temeli budur. Çevirmen kaynak dilde geçen sözlü veya yazılı 

metni anlamaz ise onu hedef metne çeviremez ve anlaşılmadan çevrilen dil anlaşılır bir halde 

olmamaktadır. 

Araplar çok eski zamanlardan beri çeviriyi bilmekte, önemsemekte ve bu işlem için “çeviri”- 

aktarma ya da dönüştürme kelimesini kullanmışlardır. Al-Jahiz diyor ki: <<...Hindistan 

kitapları Yunan hükümlerini aktarmış ve çevirmiş ve literatürleri dönüştürmüştür.>>. Belki de 

"ulaşım" kelimesi diğerlerinden daha fazla yayıldı. Burada anlatılmak istenen "anlam 

aktarımı"dır. El-Cahiz aynı yazısında diyor ki <<Çevirmen hiçbir zaman bilgenin söylediklerini 

onun mânâlarının özellikleri ve öğretilerinin gerçekleri üzerinde icra etmez.>> 

Araplar için çeviri süreci anlam aktarımına dayanıyordu ve bu tanım da bir süre geçerliydi. 

Yapı ekolü bu yüzyılın başından gelene ve dillerin her birini doğası gereği bağımsız bir sistem 

olarak kabul edene kadar hiçbir parçası bir dilden diğerine aktarılamazdı. Diğer bilginler dilsel 
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yapı ve bağlama birlikte baktılar. Bu dilbilim çalışmaları, cümlenin incelenmesi ile sınırlı 

kalmayıp, bunun ötesine geçerek, kendi anlamıyla metin ve söylem (hadis) kelimesine 

geçmiştir. Transfer kelimesi yeniden ortaya çıkmış, ancak metin anlamı iletmek için 

kullanılmamıştır. 

 

Çeviri sürecinin ne olduğuna dair en güncel tanım şu olabilir: <<Metni bir dilden başka bir dile 

aktarma>>. Bu okulun sahipleri bu nakil sürecini tıpta ki organ nakli sürecine benzetmişlerdir. 

Çevirmen, kaynak dilden hedef dile bir metin aktarmakta ve acil bir durum olduğu için tam 

olarak ikinci dil kaynak metne benzememektedir. Yabancı bir dilde yazılmış bir metni çevirmek 

için, iki şart olduğu bilinmelidir, bunlar gerekli olan ve birbirini dışlamayan iki koşuldur: Bu 

dilin dil bilgisi ve medeniyet bilgisidir. (yani, tamamen dilin  ifade ettiği insanların yaşam, 

kültür ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olması) 

Daha önce belirtiğimiz gibi Arap dil seviyesinde temel kıstas, çevirmenin referans olarak 

alacağı dilin Fusha Arapçasına sahip olmasıdır. Ancak bu durum çevirmenin fusha Arapçasına 

tam olarak hakim olduğu anlamına gelmemektedir.  Çevirmen yalnızca iki dil arası çeviriyi 

yapmakla kalmamalı aynı zamanda çeviri endüstrisinde gelişen ve büyüyen dili sıkı sıkıya takip 

etmelidir. Çeviri, tüm Araplar için standart bir dil seviyesine göre Arapçadan başka bir dile 

yahut başka bir dilden Arapçaya olacak şekilde yapılırdı. Ancak günümüzde farklı arap 

lehçeleri bulunmaktadır bu nedenle çevirmen akıllı ve uyanık olmalı, hangi arap lehçesi olduğu 

fark etmeksizin her lehçenin ayırt edici özelliklerine dikkat etmelidir. 

Kaynak ve hedef dillerdeki dil yeterliliği, başarılı bir çevirmenin vazgeçilmez olmasında ki 

temel konulardan bir tanesidir. Çevirmenin hedef dildeki yetkinliğinin ki bunlardan bir tanesi 

çevirmenin ana dili olsa dahi kaynak dile hâkim olmasına dikkat edilmektedir. Çevirmenin 

kaynak dili veya hedef dillerinden birini en az ana dili seviyesinde bilmesi gerekir. İnsanların 



45 
 

çoğu kendi dillerini dilbilgisine, bağlamlarına , yapısına bakmadan kullanabilmektedir. Ancak 

çevirmeni diğer insanlardan ayıran en büyük özellik çevirmenin dilbilimci kimliği ve dile 

neredeyse tam anlamıyla hâkim olmasıdır. 

Çeviri dili, kaynak dil (orijinal dil) ile ikinci dil (hedef dil) arasında gerçekleşir, dil bir dilde 

tekrar etmek demek değildir çünkü çeviri bir dilden diğer bir dile taşınmak anlamına gelir. 

Ancak şüphesiz ki çeviri, kaynak dilin bazı özelliklerini de bünyesinde barındırmaktadır. Eğer 

çeviri hedef dile tamamen yaklaşıp kaynak dilden uzaklaşıyorsa çevirinin dilsel özellikleri tam 

anlamıyla birbiri ile uyuşmayabilmektedir.  Bu nedenle, çeviri yapabilmek için dilleri 

birbirinden başarılı bir şekilde ayırt etmeliyiz, dil uzmanları çeviri hakkında ki düşüncelerini 

çeşitli zamanlarda farklı şekillerde ifade etmişlerdir. El Cahız “Hayvanlar “adlı kitabında ,bir 

dilin bir diğer dilden  etkilendiğini ve kendi aralarında birbirlerinden kültürel ve dilbilimsel 

anlamda paylaşım içinde olduklarını belirtmiştir. Tüm bunlara ek olarak El Cahız’ın anadili 

olan arapça dışında ikinci bir dile sahip olup olmadığı ya da  herhangi bir çeviri metninin olup 

olmadığı bilinmemektedir ancak  kendisinin dile olan bağlılık hissindeki fazlalık ,kendisinin 

çeviri süreci doğası  ile ilgili bazı düşünceler geliştirmesine sebep olmuştur. 

 

Kelimeler ve Çeviri 

 

Çeviri, dille (ve belki de düşünceyle) ilgili, işleyen, önemli ve ilham verici bir zihinsel süreçtir. 

Aslında dilbilim, dilin tüm süreçleriyle yakından ilgilenir. Çeviri, kelime ile anlamı arasındaki 

ilişkinin ve dilde ki problemlerin ayrıştırıldığı bir süreçtir. Dilde ki kelimenin anlamı, kişinin 

hayatının erken bir döneminde dil öğreniminin başlangıcından itibaren sorgulanmaya başlanır. 

Çevirmen , kelimeleri anlama ile ilgili bazı zorluklara maruz kalmıştır ve bu zorluklar, 
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çevirmenin kelimeleri yazılı veya sesli olarak anlayamaması durumunda, yanlış bir anlayışa 

dayalı çarpık bir çeviri sisteminin oluşmasına yol açmaktadır. 

 

Çevirmen, kendi anadilinin dilbilgisi kurallarından, bağlamlarından ve ana dilinin yapısından 

muhakkak ki etkilenir. Ve bu sebeple çevirmen, çevirisini gerçekleştireceği erek dilinde de 

kendi dilinden izler arar. Eğer dili gerçekten önemsiyorsak, onu sadece kelimesi kelimesine 

çevirmemeliyiz, aynı zamanda gerçek anlama ulaşmak için hedef dilin terimlerini veya 

kelimelerini kullanmalıyız ve belirsiz bir anlam ifade etmekten kaçınmalıyız. Ve tüm bunlarla 

beraber, dil ve çeviri arasındaki ilişki burada en açık anlamıyla dile önem vermektir. Asıl çeviri 

kaynak dilden erek dile verilmek istenen mesaj iletilmeden harfi harfine çeviri yapmak 

anlamına gelmemektedir. Aksine asıl çeviri farklı kelimeler kullanılarak dahi olsa kaynak 

dildeki mesajı erek dile iletildiği zaman gerçekleşmektedir. 

Bir dili kullanımımız, o dilin kelimelerini öğrendiğimiz ilk andan itibaren başlar, ancak 

değinmemiz gereken çok önemli bir şey var ki, her ne kadar bir dilde birbirinden farklı 

kelimeleri ezberlemek kolay olsa da, eş anlamlı kelimeleri ve birbirlerine anlam ya da telaffuz 

bakımından benzeyen kelimeleri öğrenmek ve o kelimeleri dilde kullanmak gerçekten  zor bir 

süreçtir. Ve çeviri sürecinin; çevirmenin yetenekleri, dilsel yeterliliği ve kabiliyeti  engel teşkil 

etmediği sürece her hangi bir sınırı yoktur. Örneğin ,kaynak dildeki  bir kelimenin erek dildeki  

karşılığı için sadece iki eş anlam bulabilen çevirmenlerin yanı sıra cümlenin akışına göre metin 

ile uyumlu olacak şekilde onlarca eş anlamlı yada benzer anlamlar taşıyabilecek onlarca kelime 

bulabilen ve türetebilen çevirmenler de bulunmaktadır. 

Ve çeviri, bir dilden başka bir dile çeviri yaparken cümle sisteminin değişmesine sebep olmakta 

ve olumsuz sonuçların olmasında önemli rol oynayabilmektedir. Bu olumsuzluğun  sebebi 
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çevirmenin dil haznesinin dar olması , kültürel -dilsel miras ile bağlantılı bilgi eksikliğinden 

kaynaklanabilmektedir.  

 

Çeviri, ilk çevirmenlerin dil seviyesi ile günümüz çevirmenlerin dili arasında basit bir 

karşılaştırma yaparak dil içeriğinin geliştirilmesinde de önemli bir rol oynar, dil (alıcı), geçmiş 

dönemlerde ki dil içeriğinde bulunmayan dil ve terminolojinin oluşturulmasına bağlıdır ve 

çeviri dilin (verici) yaymasına yardımcı olur. 

 

HARFLERİN VE KELİMELERİN ÖTESİNDE ÇEVİRİ 

Çevirmen, çeviri sürecinin kendisini çevreleyen psikolojik bir boyutu olduğunu ve metinle 

uğraşmanın psikolojik bir yaklaşımı içerdiğinin bilincinde olmalıdır. Çeviri süreci, çevirmenin 

herhangi bir psikolojik etkileşimde bulunmadığı salt mekanik bir aktarım süreci değildir, daha 

ziyade, çeviri süreci ile beraberindeki psikolojik aktivite arasındaki bağlantıya bakarsak, bunun 

iki taraflı gerçekleştiğini görürüz. Ve burada asıl nokta dilin önemidir ve çevirisi 

gerçekleştirilen metnin bilimsel kurallara göre de ele alınması gerektiğini yansıtmaktadır. 

Metnin insani boyutu, metnin içerdiği psikolojik yönlere dikkat etme ihtiyacını dayatır. Bir 

başka açıdan da çevirmenin ana dilinin, onu ana dilinden kaynaklanan kurallar ve görüşler altına 

yerleştirdiğini kabul etmek gerekmektedir. Çevirmenin zihninde ve ruhunda, ana dilinin 

doğasına göre inşa ettiği bilişsel bir içerik vardır. Çevirmen ,kendi  ana dilinden farklı bir dilde 

formüle edilmiş herhangi bir metni ele aldığında , çevirmenin ana dili, erek diline baskın 

gelmektedir. 

 

Özet 
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Dil ile çeviri arasında yakın bir ilişki olduğunu, kültürlerin birbirine karışmasının ve 

yakınlaşmasının kültürlerin birbirini etkilemesine yol açtığını ve bu etkinin kuşkusuz dili de 

kapsadığını biliyoruz. Ve her kültürün insanı diline her ne kadar bağlı kalır ve onu her ne kadar 

sahiplenirse, dilinin ve dil sisteminin özelliklerini bir o kadar çok koruyabilir. Çeviri, kontrolü 

ve uygulaması zor olan, aktaran dilin (kaynak dil) ve aktarıldığı dilin (hedef dil) dallarını 

birleştiren bir sanattır. 

Çevirmenin, çevirisini gerçekleştirdiği dilin kelime dağarcığına hakim olmasının yanı sıra her 

dili karakterize eden terimler ve ifadelerin olduğunu göz önünde bulundurarak tam bir bilgi 

birikimine de sahip olması gereklidir.2) dilbilgisinin derinlemesine incelenmesi   ve her iki 

dilde belagatın bilinmesi , 3) geniş kültür, 4) çevirinin aktarımda dürüstlük-bireysel düşüncelere 

değinilmeden, 5) Sabır 

 

Tüm bu çeviri süreçlerine ek olarak , belirtmemiz gereken en önemli vurgu çevirinin pratik, 

sanatsal, yaratıcı, bilimsel, genel dilbilim alanına giren ve nesnel olarak çok yönlü süreçleri 

olan karışık bir süreç  olmasıdır. Çevirinin biçim ve içerik olarak kendine has bir dili vardır. Ve 

kaynak metin ile erek metnin birbiri ile tutarlı olması beklenir. Eğer çevirmen metni hissetmek 

ve metinde hayat bulmak istiyorsa, çevirmen metin ile uyumlu hareket etmelidir. Kaynak 

metinde var olan bir sözcük erek metinde var olmayabilir. Bu durumda çevirmenin iki seçeneği 

vardır . Bunlar ;  kaynak metindeki sözcüğü yok sayarak erek metinde devam etmek ya da 

kaynak metindeki sözcüğü araştırarak ve inceleyerek erek metinde yakın anlam elde edebilmek 

. Çeviri, dil gelişimde çok önemli bir faktördür. Gelişim canlılara has bir özelliktir. Yaşayan 

dil, diğer canlı organizmalar gibi evrimleşmek zorundadır. Evrimleşmeyen dillere gelince, 

Latince, çivi yazısı ve hiyeroglif gibi insanların artık kullanmadığı dillerdir. Arapçaya gelince 

dil, yaygın ve sürekli gelişim içinde olan yaşayan bir dildir ve gelişiminin faktörlerinden biri 

de çeviri dilidir. 
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