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Corps de texte

Corps de texte - 
espéranto turc
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar... Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...

Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar... Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Mi povas vidi lian/ŝian punkton. Demek istediğini anlıyorum.
Uzata kiam vi kredas aliulaj vidpunkto estas valida, sed vi ne tute samopinias

Mi tute konsentas, ke... ...'a tamamen katılıyorum.
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Mi aprobas elkore la opinion, ke... ... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle
katılıyorum.

Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Corps de texte - 
espéranto turc
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar... Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...

Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar... Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

Mi povas kompreni lian punkton, sed mi
malkonsentas tute kun ĝi.

Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe
kesinlikle katılmıyorum.

Uzata kiam vi komprenas aliulaj vidpunkto estas valida, sed vi ne tute samopinias

Mi tute malkonsentas, ke... ... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Uzata kiam en kompleta malkonsento kun aliulaj vidpunkto

Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke... ... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum. 
Uzata kiam en kompleta opozicio kun aliulaj vidpunkto

Corps de texte - 
espéranto turc
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...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ... ... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ... 

Neformala maniero de deklari specifaj similecojn aŭ komparojn inter du aferoj

En kontrasto al..., ...montras... ...'a karşılık ... gösterir ki ...
Uzata kiam volante emfazi la diferencon inter du aferoj

...per kontrasto kun...estas... ...'a karşın ...'daki ...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

...estas simila al... rilate... ... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

...kaj... malsamas en terminoj de... ... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

La unua..., kontraste, la dua... Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj...
estas, ke...

... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan
biri de ...

Uzata kiam deklari specifaj similecojn aŭ komparoj inter du aferoj

Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum
kiu...

... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...

Uzata por reliefigi la diferencon inter du aferoj, ĝi povas esti la komenco de longa listo de diferencoj
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Mi dirus, ke... Demek istediğim ...

Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Ŝajnas al mi, ke... Bana öyle görünüyor ki ...
Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Miaopinie… Bence ...
Uzata por doni personan opinion
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El mia vidpunkto... Benim bakış açıma göre ...

Uzata por doni personan opinion

Mi estas de la opinio, ke... ... görüşündeyim.
Uzata por doni personan opinion

Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,... Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi
..., ikinci olarak ...

Uzata kiam deziranta listi multajn kialojn por io

Estas mia kredo, ke... ĉar... İnancıma göre ... çünkü ...
Uzata por doni personan opinion, ke vi estas certa pri kaj por doni eksplikon de ĉi opinio

Corps de texte - 
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Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos... Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian
atenton al...

... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim
biraz.

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas
esti ignorita:...

Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...

Uzata kiam aldonanata gravajn informojn al jam disvolvatan argumenton

Certe..., sed... Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke... ... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Koncedita, ..., tamen... ...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Kontraŭe, ... Ancak buna karşıt olarak ...
Uzata kiam korektanta equivocadan kredon, post ĉi estis deklarita
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Unuflanke... Bir açıdan baktığımızda ...

Uzata por enkonduki unu flankon de argumento

Aliflanke… Diğer açıdan baktığımızda ...
Uzata por montri alian flankon de argumento. Ĉiam uzata post "unuflanke..."

Malgraŭ… ... olmasına rağmen
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Malgraŭ la fakto ke... ... gibi bir gerçeğe rağmen
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Science/Historie parolanta... Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Uzata kiam rilatado al scienco aŭ okazintaĵoj en historio

Parenteze... Antiparantez ...
Uzata kiam plia punkto estas pensata de kiu povas subteni vian analizon

Krome... Buna ilaveten ...
Uzata kiam estiganta punkton ĝis alta analiza nivelo
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