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FAKAT – AMA – LAKİN: Bu üç kelimeyi birbiri yerine kullanmak artık alışkanlık haline 

gelmiştir. Birbirlerinden farklı oldukları düşünülecek son kelimeler bunlar olsa gerek. 

Üçü arasında da ciddi üslup farkı vardır.  

Fakat: ama’dan çok daha ciddi bir devam izahatı geleceğini belirtir. Ama’nın günlük hayattaki 

yaygın kullanımı onu çocuklar için en çok kullanılan bahane bağlayıcı yapmıştır.  

“Ama anne...” ile başlayan onlarca bahane üretilebilir. “Fakat anne, yahut lakin anne....” 

denmez. 

Şu cümlede fakat’ın kullanılması çok da yerinde olmaz.  

“Bugün koluma iğne vurdu doktor, ama ben hiç ağlamadım.” 

Fakat kullanımı bir anda cümlenin “saflığını” bozdu. Cümledeki çocuksu hava ile “fakat”in 

ciddiyeti çelişir. O halde temel fark şu; daha “ciddi” ve “edebi” kalıplarda fakat’in kullanımı 

çok daha uygun olur. Birkaç örnek: 

*"Para kazanmayı hiç sevmiyordu ama hesapsız harcamaya bayılıyordu." (N. Cumalı) fakat 

yerine ama kullanımı uygun, ciddi bir meseleden bahsedilmiyor; yahut önemli bir açıklama 

yapılmıyor. 

*"Fala inanmam ama fırsat bulursam baktırmadan da yapamam." (K. Tahir) aynı şekilde 

konu ve üslup yapısı “ama”yı daha uygun hale getirir. 

*"Gerçi yeni nesil, eskiyi öğrenmekte bir fayda görmüyor ama ben gene de yazayım." (B. 

Felek) müellif “ama”yı seçmiş, ama konu ehemmiyeti ve içerik bakımından “fakat”in 

kullanımı daha uygun olur. 

*Bir yargıyı veya bir buyruğu pekiştirmek için de kullanılan bir söz olan “ama” yerine fakat 

konmaz: "güzel ama güzel bir söz söyledi." 

Lâkin diğerlerine göre kullanımı neredeyse hiç olmayan bir sözcük. Günlük hayattaki 

kullanımı da üsluba garabetten başka bir şey getirmez. 
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Üç gün önce düşüp ayağını kırdı, ama uslanan kim? 

Üç gün önce düşüp ayağını kırdı, fakat uslanan kim? 

Üç gün önce düşüp ayağını kırdı, lakin uslanan kim? 

 

Fakat uygun olmaz; konu ve üslup günlük hayat doğallığı içinde reddeder bu kullanımı; 

lakin’i kullanırsak cümle bir anda edebî metin havasına bürünür. Kahvehanede arkadaşına 

dert yanan birinin “lakin”i kullanması beklenmez. 

 

 

NOT: Kelimeler arasındaki eş anlamlılığın imkansızlığı için gereken teorik izahı “Dilde 
Belirsizlik ve Eş Anlamlılık” kitabımızda yapmaya çalıştık.  
 
Burada zikredilen görüş, mukayese yahut tasavvur, konunun “belirsizlik” (vagueness / 
vagheit) içeren yapısı dolayısı ile özneldir.  
 
Diğer örnekler için bkz: http://www.mehmetakifduman.com/pdf.html  


