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Önsöz

Sevgili öğrenciler, 

Bildiğiniz  gibi  Dilbilim,  insan  dillerini  bilimsel 
yöntemler  kullanarak  inceleyen  bir  bilim  dalı-
dır. Genel Dilbilim I kitabında Sesbilim, Sesbilgi-
si ve Biçimbilim alanları tanıtıldı. Sözdizim ala-
nına ise bir giriş yapıldı. Bu kitapta ise sözdizim 
ve anlambilim gibi dibilimin çekirdek alanlarını 
tanıtmaya  devam  ediyor  ve  tümcelerin  iç  ya-
pılarını,  karmaşık  tümceleri,  sözcük  ve  tümce 
anlamlarını inceliyoruz. Bunların yanı sıra, dilin 
bağlam  içinde kullanımını konu edinen tümce 
ötesi dil unsurlarını ele alan edimbilim ve me-
tindilbilim alanlarını tanıtıyor ve anlatı çözüm-
lemesinin yöntemleriyle tanışıyoruz. 

İnsan dili, bir iletişim aracı olmasının yanı sıra, 
insan bilişini tanımamıza ışık tutan bir dizgedir. 
Bu dizgesel yapıyı anlayabilmek için yapılan bi-
limsel çalışmalarda dilin hala açığa çıkarmadığı 
gizemleri  olduğunu  gözlemliyor,  öğrendikçe 
daha ne kadar çok bilmediğimizi fark ediyoruz. 

Dilin  sözdizim,  anlambilim,  edimbilim  ve  me-
tindilbilim  alt  dallarında  da  açığa  çıkarılacak, 
gizemini koruyan dil olgularını ve dizgeselliğini 
anlamak için bir kapı aralıyoruz. 

Bu kitaptaki bölümlerde dilin yapısal, anlam-
sal,  kullanıma  dayalı,  metin  düzeyindeki  bo-
yutlarını yüzyıllardır yapılmış bilimsel araştır-
maların birikimi ışığında bilgileri damıtarak bu 
alanlara  bir  giriş  yapıyoruz.  Bu  kitaptaki  bö-
lümlerde verilen damıtılmış giriş düzeyindeki 
bilgiler ve dilbilimin sağladığı bilimsel yöntem 
ve düşünce sistematiği ile dilin yapı, anlam ve 
işlevlerini çözümlemeye yönelik bilgiler sağla-
mayı amaçlıyoruz. 

Editörler

Prof.Dr. Ayşe Sumru ÖZSOY 

Prof.Dr. Ümit Deniz TURAN
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Bölüm 1

Tümcenin İç Yapısı: Sözcükler ve Öbekler

Anahtar Sözcükler: • Sözlükçe • Sözlükçe Kütüğü • Yanulamlama • Tümce • Özne ve Yüklem
• Sözdizim Ağaçları, Çift Dallanma, Budak, Dal, Etiketli Ayraçlar • Öbek, Tümleç ve Eklenti

• Öbek Başı • Ad Öbeği • İlgeç Öbeği • Sıfat Öbeği • Belirteç Öbeği • Eylem Öbeği 

öğ
re

nm
e 

çı
kt

ıla
rı

1
Sözlükçe ve Yanulamlama
1 Sözlükçeyi tanımlayabilme 
2 Sözlükçe kütüğünü ve yanulamlamayı 

açıklayabilme ve örneklendirebilme 2
Tümce
3 Tümceyi tanımlayabilme
4 Tümce ögelerini ayrıştırabilme
5 Tümce ögelerini ağaç ve ayraçlarla 

gösterebilme

4 Öbek Yapıları
7 Öbek yapıları tanımlayabilme ve öbek yapı 

çözümlemesi yapabilme

Öbekler ve Ögeleri
6 Öbeklerde tümce-baş ve eklenti-baş 

ilişkisini tanıyabilme3
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Genel Dilbilim II

GİRİŞ
Bu bölümde dilbilimsel bakış açısı kullanarak 

tümcenin ne olduğu açıklanacak, tümce yapısı 
ve bileşkeleri incelenecektir. Tümce, öbeklerden, 
öbekler de sözcüklerden meydana geldiği için tüm-
ce ve öbek yapısından önce sözcüklerin önemi ve 
sözlükçe açıklanacak ardından da yanulamlama te-
rimi, örnekleriyle birlikte tanıtılacaktır. Daha son-
ra tümcenin tanımı verilecek, tümcenin zorunlu 
ve seçimlik ögeleri ve öbek yapıları ele alınacaktır. 
Tümce ve içindeki ögeler olan öbeklerin, ayraçlar 
ve sözdizim ağaçlarıyla gösterimleri tartışılacaktır. 
Öbek yapılarında, öbek kurallarının nasıl yazıldığı 
da ele alınacak konulardan biridir. Aşağıda görü-
leceği gibi, Ad Öbeğinin başı ad, Sıfat Öbeğinin 
başının sıfat, İlgeç Öbeğinin başının ilgeç, Eylem 
Öbeğinin başı eylemdir. Bu öbek yapıların bileşke-
leri de tartışma kapsamındadır. 

SÖZLÜKÇE VE YANULAMLAMA 
Sözcükler, sözdizimde önemli bir role sahiptir. 

Sözcüklerin özellikleri ve bununla bağlantılı olarak 
eylem, ilgeç ve bazen de sıfat gibi sözcük türleri 
öbek olmak için bir başka öge seçebilirler. Bu ne-
denle aşağıda öncelikle sözcük ve sözlükçeden söz 
edilecek ardından da eylem, sıfat ve ilgeç gibi söz-
cük türlerinin seçimlerine ilişkin bilgi veren yanu-
lamalama kavramı tanıtılacaktır. 

Sözlükler ve Sözlükçe 
Dilbilimde bir dilin sözcük varlığına ve ana dili 

konuşucularının içsel / bilişsel sözcük dağarcığına 
sözlükçe adı verilir. Sözlükçede o dilin bir sözlük lis-
tesinin yanı sıra her sözcüğün bir sözcüksel kütüğü 
bulunmaktadır. Bu kütükte o sözcüğe ait sözcük 
türü bilgisinin yanı sıra, sesbilgisel, biçimbirimsel, 
yapısal ve anlamsal özelliklerine ilişkin bilgi bulu-
nur. Ancak, sözcük türleri dillerde her zaman çok 
keskin çizgilerle ayrışma göstermeyebilir. Türk dil-
lerinde ad-sıfat arasında net bir şekilde ayrım çizi-
lemeyeceği Türk dil lerinde ad-sıfat arasında net bir 
şekilde ayrım çizi lemeyebilir.

Benzer şekilde her sözcüğün sözdizimsel konum 
ve işlevleri ile anlamsal ve sesbilimsel bilgisi ana dili 
konuşucusunun zihninde bulunmaktadır. Sözlük-
sel kütük içerisinde ayrıca yanulamlama bilgileri de 
yer almaktadır. Aşağıda yanulamlama anlatılacaktır

Yanulamlama 
Eylem, ilgeç ve sıfat gibi bazı sözcükler, tümce-

nin bir bileşkesi olan öbek yapıyı kurarken, zorun-
lu olarak bazı üyeler seçebilirler. Bir başka deyişle, 
geleneksel dilbilgisi kavramlarıyla bazı eylemler 
geçişli, bazıları geçişsiz eylemlerdir. Yanulamlama 
özellikleri, geçişli geçişsiz özellikleriyle ilgilidir. Ya-
nulamlama, sözlük kütüğünde yer alan ve bir söz-
cüğün öbek olmak için yanında hangi üyeyi almak 
zorunda olduğuna ilişkin bilgidir. Örneğin, yemek 
eylemi ‘Ben pastayı yedim’ örneğinde görüldüğü 
gibi Ad Öbeği yapısında bir nesne gerektirmekte-
dir. Öyleyse bu eylemin bir Ad Öbeğini seçtiği ya 
da dilbilimdeki adıyla yanulamladığı görülür. Ge-
çişli eylemler Ad Öbeği ya da Ad yantümcesi şek-
linde nesnelerini yanulamlarken geçişsiz eylemlerin 
yanulam çerçeveleri boştur. Yani geçişsiz eylemler 
nesne almazlar. Aşağıda bazı eylemlerin yanulam 
çerçevelerinden örnekler görülmektedir: 

Sözlükçe: Bir dilin tüm sözcükleriyle on-
ların yapısal, anlamsal ve ses özelliklerini 
kapsayan envanteridir. Sözlükçe ayrıca 
anadili konuşucusunun zihnindeki söz-
cüklerin tamamı ve onlara ilişkin bilgidir. 
Anadili konuşucusunun bu sözcük bilgisi-
ne bazen zihinsel sözlükçe de denir.

Yanulamlama: Bazı sözcükler öbek oluş-
turmak için başka ögelere gerek duyarlar. 
Bir sözcük—örneğin bir eylem geçişli ise 
mutlaka bir nesne alır. Öyleyse geçişli ey-
lemler Ad Öbeği ya da yan tümcecik olan 
nesneleri seçerler ya da yanulamlar. 
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Tümcenin İç Yapısı: Sözcükler ve Öbekler

Yanulam çerçevesi   Örnek Eylem Öbeği 
koş- [ __ ]   Koştu
ye- [ AÖ__ ]   Pastayı yedi
söyle-  [AÖ/T__ ]  Adını söyledi.
    Bugün geleceğini söyledi
düşün- [ (AÖ/T)__]  Düşünüyor
    Bu konuyu düşünüyor
    Onun haksız olduğunu düşünüyorum.

Sol tarafta çeşitli eylemlerin yanulam çerçeveleri, sağda ise Eylem Öbeği örnekleri verilmiştir. Görüldü-
ğü gibi geleneksel olarak sözdizimde yanulam çerçevesi köşeli ayraç içinde temsil edilir. İçindeki çizgi söz 
konusu sözcüğü, buradaki örneklerdeki eylemleri, AÖ ad öbeğini, T ise (yan) tümceyi göstermektedir. AÖ 
ve T’ye göre eylemin sağda yer alması gerektiği çizgi ile de belirtilmiştir. Son örnekteki düşün— eyleminin 
çerçevesindeki ayraç ise öbek oluştururken bu eylemin nesnesinin seçimlik olduğunu gösterir. Yani, düşün 
eylemi hem geçişli hem de geçişsiz olarak kullanılabilmektedir: 

1. a. Düşündüm ve bir karara vardım.
 b. Hep bu olayı düşündüm. 
Örnek (1a)’da görüldüğü gibi düşün- eylemi bir nesne almadan geçişsiz olarak kullanılmıştır. Oysa 

(1b)’de [bu olayı] ad öbeğini alarak geçişli olarak kullanılmıştır. 
Eylemlerin yanı sıra diğer sözcük türleri de öbek oluşturmak üzere zorunlu bir öge gerektirebilirler. 

Örneğin ilgeçler tek başına kullanılmaz: 
2. a. Ben kazağı *[____için] aldım. 
 b. Ben kazağı [Meral için] aldım. 
Örnek (2a), yıldız işaretinden (*) de anlayacağımız gibi kuralsız bir yapıdır çünkü ‘için’ ilgeci tek başına 

kullanılamaz, (2b)’de olduğu gibi bir ad öbeği gerektirir. 
Özet olarak, sözlükçede her sözlüğün bir kütüğü vardır. Bu kütüğün içinde sözcüğün türü, ses ve 

anlamının yanı sıra, öbek kurmak için başka bir üye gerektirip gerektirmediği, gerektiriyorsa da bunun 
yapısının ne olduğu bilgisi mevcuttur. 

“Çıkmak”, “Söylemek” ve 
“Anlatmak” eylemlerinin 
yanulamlama özelliklerini 
yazınız.

Türk Dil Kurumu (TDK) 
Güncel Türkçe Sözcüğe ba-
kınız: “Çıkmak”, “Söylemek” 
ve “Anlatmak” eylemlerine 
bakınız. Sizin yazdığınız 
yanulamlama özellikleri ile 
ilişkilendiriniz.

Eylem yanulamlama özel-
liklerini arkadaşlarınızla 
paylaşın.

1 Sözlükçeyi tanımlayabilme 
2 Sözlükçe kütüğünü ve yanulamlamayı açıklayabilme ve örneklendirebilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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TÜMCE
Tümcenin değişik dilbilgisi kitaplarında çeşit-

li tanımları yapılmıştır (Ergin 1993: 376, Ediskun 
1999: 322). Bu tanımlar “tümce yargı bildiren söz-
cük dizileridir” tanımını kabul ederler. Oysa yargı 
terimi sorunludur, çünkü ‘Dikkat!’ gibi tek bir söz-
cük yargı belirtir ama tümce değildir. Tümce, tüm 
dillerde bir özne ve bir yüklemden oluşan bir dilbil-
gisi birimi olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle, 
her dilde bir tümcede özne ve yüklem bulunduğu 
gözlenmiştir. Özne ya da yüklemin yeri bir dilden 
diğerine değişse de bu iki öge tümcede mevcuttur. 
Öyleyse, tümceye özne ve yüklemden oluşan bir bi-
rimdir diyerek bu bileşenlerin üzerinde duralım. 

Özne ve Yüklem
Evrensel olarak her tümcede özne ve yüklem 

bulunur. Aşağıdaki tümce örneklerinde sol sütun-
da özne, sağ sütunda ise yüklemleri görüyoruz: 

Özne  Yüklem
Çocuk  Koşuyor
Bebek  Güldü
Ahmet  kitabı okuyor
Can  yemek pişirdi
Ahmet bu olaya çok sevindi

Yukarıda görüldüğü gibi özneyi çıkardıktan 
sonra geri kalan bölümü yüklem olarak adlandı-
racağız. Dikkat edilirse, buradaki yüklem kavramı, 
geleneksel dilbilgisindeki yüklem kavramından 
farklıdır: Geleneksel dilbilgisinde yüklem tümcede-
ki eylem ile eşdeğer olarak görülür. Oysa burada 
yüklem, tümcede özne dışında kalan tüm bölüm-
dür. Bu tanımıyla da yüklem, her zaman evrensel 
olarak bir eylem içerir. Yüklemcil Ad Öbeği, Sıfat 
Öbeği gibi ögeler taşıyan tümcelerde de gizil bir 
eylem (koşaç) olduğunu aşağıda açıklayacağız. Ör-
neğin: “Sen öğretmensin” tümcesinin yükleminde 
de bir eylem vardır.  

Genel hatlarıyla tümce [1Kim] [2ne yaptı] gibi 
iki temel bileşkeden oluşan bir dilbilgisel ögedir; 
dolayısıyla aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi özne ve 
yüklem tümcenin en büyük iki bileşkesidir. Öyleyse, 
bu iki temel bileşke -- özne ve yüklem -- kavramları-
nı biraz daha ayrıntılı incelemek gerekir. Aşağıda bu 
kavramlar ayrı başlıklar altında açıklanacaktır.

Özne 
Özne, hakkında konuşulan kişi, varlık ya da 

kavram olarak tanımlanabilir: 
3. Erhan ders çalıştı 
Bu tümce Erhan hakkındadır, ancak biraz daha 

farklı tümcelere bakınca bu tanımın yeterli olma-
dığını görürüz: 

4. a. Kimse partiye gitmedi 
 b. [   ] Partiye gitmedi.
Örnek (4)’te ‘kimse’ öznedir ama hakkında ko-

nuşulan varlık değildir. Özne, en azından Türkçe 
ve İngilizce gibi bazı dillerde tümcede genellikle 
ilk öge olsa da Türkçe gibi esnek söz dizilişi olan 
bir dilde bu konum, her zaman özne için ayrılma-
mıştır. Üstelik Türkçe gizli özneye izin veren bir 
dil olduğu için (4b)’deki gibi tümcede özne açıkça 
ifade edilmemiş olabilir. Ayrıca Almanca gibi dil-
lerde de esnek sözcük dizilişi yanı sıra eylemin her 
zaman ana tümcenin ikinci ögesi olması gereklidir. 
O yüzden tümce başı konumunda özneden farklı 
bir zarf ya da nesne de bulunabilir. Öyleyse tüm-
cedeki konum da özneyi belirlemek için yeterli bir 
ölçüt değildir. 

Özne, tümcedeki eylemde gösterilen işi yapan 
kişi olarak tanımlanabilir. Yine evrensel olarak ti-
pik bir özne genelde bir Ad Öbeği’dir. Bir işi bile-
rek ve isteyerek yapan kişiye kılıcı denir. 

5. a. Seçil yüzüyor. 
 b. Nermin arabasını yıkıyor.   
(5a-b) tümcelerinde sırasıyla yüzme ve arabasını 

yıkama işlerini yapanlar Seçil ve Nermin tümcelerin 

Kılıcı: Bir eylemi bilinçli olarak yapan.

Resim 1.1
Kaynak: (http://www.mibba.com/Magazine/Wide-
World-of-Writing/6724/Writing-Focus-Sentence-

Structure/) uyarlandı. 
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özneleridir. Tümcelerin geri kalan kısmı olan yük-
lemler ise öznelerin yaptıkları işleri belirtir. 

Özne, yüklemde dile getirilen olaydan etkile-
nen olabilir: 

6. a. Sedat hasta oldu. 
 b. Ahmet yere düştü. 
 c. Sebze fiyatları düştü. 
Yukarıdaki tümcelerde Sedat, Ahmet ve seb-

ze fiyatları bilerek bir iş yapmamış ancak olaylara 
maruz kalmışlardır. Zaten sebze fiyatları cansız bir 
özne olarak bir eylemi gerçekleştirebilme yetisine 
sahip değildir. Bu üç özne de söz konusu olaylar-
dan etkilenendir. 

Özne, ruhsal durum deneyimleyen bir öge de 
olabilir. 

7. a. Ahmet Ayşe’yi seviyor. 
 b. Meral aldığı habere çok sevindi. 
 c. Bebek hıçkıra hıçkıra ağladı. 
Örnek (7a-c)’deki özneler Ahmet, Meral ve be-

bek duygusal durumlar deneyimlemektedirler. 
Özne, araç olabilir: 

8. a. Bu kalem yazmıyor. 
 b. Anahtar kapıyı açtı.       
Örnek (8a-b)’deki özneler bu kalem ve anahtar, 

eylemin yapılabilmesi için kullanılacak olan araç-
lardır ve görüldüğü gibi özne konumunda buluna-
bilirler. 

Özne için testler: 
Öznelerin hangi anlamsal rollerde bulunabile-

ceğine baktıktan sonra özneyi belirlemek için kul-
lanılabilecek ölçütleri sıralayabiliriz: 

•	 Adın	yalın	durumu 
 Özne, tümcede her zaman yalın ad duru-

mu olan ögedir. Ancak yalın durumu olan 
belirtisiz nesneler de olduğu için bu test her 
zaman güvenilir olmayabilir: 
9. Aysun kitap okudu

 Yukarıdaki örnekte Aysun özne, kitap nes-
nedir ve her ikisi de yalın durumda kulla-
nılmıştır. Öyleyse özne her zaman yalın du-
rumdadır; ancak her yalın durumdaki Ad 
Öbeği özne değildir. 

•	 Kim	/	Ne	soru	sözcükleri	
 Bir tümcede özneyi bulabilmek için kim ya 

da ne sorularını sorabiliriz: 
10. Kim kitap okudu? Aysun kitap okudu. 

 Bu örnekte de görüldüğü gibi kim sorusu-
nun yanıtı tümcenin öznesini gösterir. 

•	 Özne-Eylem	uyumu	
 Türkçe gibi bazı dillerin zengin çekim ekleri 

vardır ve tümcedeki eylem özne ile uyumlu 
çekim ekleri taşır. Özne ve eylem arasındaki 
uyum tekillik / çoğulluk gibi sayı ile birin-
ci, ikinci ve üçüncü kişi ekleri şeklindedir. 
Tablo (1.1)’de görüldüğü gibi öznedeki kişi 
ve sayıyı çok iyi ayırt eden uyum ekleri kul-
lanılmaktadır: 

Tablo 1.1 Eylemde Kişi ve Sayı  Uyum Ekleri 

Eylem ve uyum eki Kişi Sayı 

geldi-m 1 Tekil

geldi-n 2 Tekil

geldi- 3 Tekil

geldi-k 1 çoğul

geldi-niz 2 çoğul

geldi-ler 3 çoğul
 
 Özne, eylemin taşıdığı uyum eki ile uyumlu 

ögedir. 
•	 Gizli	Özne
 Türkçe gizli özneye izin veren bir dildir. 

Metinde özne daha önceden belirtilmiş ise 
metin dilbilim kurallarına göre öznenin 
tekrar edilmemesi gerekir. Bu durumda giz-
li özne olan adıl kullanılır: 

Etkilenen: Yapılan iş ya da olaydan etkile-
nen kişi ya da varlığa verilen anlamsal rol 

Deneyimleyen: Psikolojik durum dene-
yimleyen ögedir.

Araç: Bir işi yapabilmek için kullanılacak 
alettir. 
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11. a. Biz sinemaya gittik. 
 b. adıl filmi çok beğendik. 

 Örnek (11b)’de adıl (11a)’daki özne biz ile 
aynı kişi olarak yorumlanır ve gizli öznedir. 
Gizli özne, eylemdeki uyumdan anlaşılır. 

•	 Özne	olarak	adıl	kullanımı	
 Özne olarak bu, şu, o, ben, vs. gibi adıllar 

yalın halde kullanılabilir. 
12. a. Ben geldim. 
 b. O çok çalıştı. 

 Tümcenin ilk ögesi olan özneden sonra 
şimdi de yüklem kavramına ilişkin gerçek-
lere bakabiliriz. 

Yüklem
Yüklemi, tümcedeki özne çıktıktan sonra geriye 

kalan bölüm olarak tanımlamıştık. Bu durumda 
basitleştirirsek yüklem, tümcede tipik olarak ‘ne 
yaptı?’ sorusuna yanıt veren bölümdür. Evrensel 
olarak yüklemde eylem bulunur. Aslında yapısal 
olarak daha sonra da göreceğimiz gibi yüklemler, 
temelde Eylem Öbekleridir. 

Yüklemlerin taşıdıkları anlamlar, Tablo (1.2)’de 
gösterilmiştir: 

Tablo 1.2 Tümcede Özne ve Yüklem 

Özne Yüklem
Yüklemin 

gösterdiği anlam

Çocuklar 
oyun 
oynuyorlar

Hareket, İş 

Öğrenciler 
sınavda 
başarılı oldular

Oluş

Sermin doktor oldu Oluş

Çocuk 
oyuncağı 
görünce sevindi

Ruhsal durum

Akın
trafik kazası 
geçirdi. 

Özneyi etkileyen

Herkes sorunu anladı Zihinsel işlem

Tablo (1.2)’deki örneklerde görüldüğü gibi yük-
lemler iş, hareket, oluş, ruhsal / zihinsel durum / 
işlem, vb. gösterirler. 

Bu bölümde tümcedeki en büyük iki ögenin 
özne ve yüklem olarak işlevlerini gördük. Aşağıda ise 
tümce ve içindeki ögelerin yapısına odaklanacağız.

Tümcenin Ögeleri 
Yukarıda gördüğümüz gibi özne ve yüklem 

tümcenin en büyük ögeleridir. Öge tümcede an-
lamsal ve yapısal açıdan bütünlüğü olan bileşkedir. 
Tümcenin ögelerini bulmanın bir yolu soru söz-
cüklerini kullanmaktır: ‘Kim ne yaptı?’ sorularına 
verilen yanıtlar tümcenin en büyük ögeleridir ve bu 
ögeler geleneksel olarak daha sonra da göreceğimiz 
gibi köşeli ayraç içinde gösterilir. Örnek (13)’teki 
tümcenin ögeleri soru sözcükleri kullanılarak bu-
lunabilir:  

13. Genç kız bir sahil kasabasında kitabı oku-
yordu. 

Tümcenin ögelerini 
bulmak	için	sorulan	
soru

Öge

Kim? [Genç kız]
Ne yapıyordu?  [bir sahil kasabasında 

kitabı okuyordu]  
Nerede? [bir sahil kasabasında]
Neyi [kitabı]

Bir tümcede öge olan bir grup, bir başka tümce-
de öge olmayabilir: 

14. Genç kız arkadaşını sinemaya götürdü. 
Bu kez, genç ve kız aynı ögenin bileşkeleri de-

ğildir. Bu kez [kız arkadaşını] farklı bir öge oluştu-
rarak nesne konumuna yerleşmiştir; genç ise tüm-
cenin öznesidir. Bu da gösteriyor ki öge kavramı 
durağan değildir ve bir tümcedeki öge, başka bir 
tümcede öge olmak zorunda değildir. 

Ögelik ölçütleri: 
Daha önce söz edildiği gibi soru sorma yoluyla 

tümce ögelerini belirleyebiliriz. Soru sorma ögenin 
yerine başka bir sözcük grubu yerleştirmektir. Öy-
leyse, bir sözcük ya da sözcük grubunun tümcenin 
ögesi olup olmadığını bulmak için yerine yerleştir-
me de dahil olmak üzere ölçütler şunlardır: 

Yüklem, buradaki anlamıyla tek bir sözcük olarak ey-
lem değil, tümceden özneyi çıkardıktan sonra geriye 
kalan öge olarak anlaşılmalıdır.

dikkat
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1.	Ögenin	yerine	başka	ek,	sözcük	/	sözcük	grubu	yerleştirme 
Yukarıda da belirtildiği gibi her öge bir soru sözcüğü ile sorulabilir. 
Benzer şekilde, öge olan bir sözcük ya da sözcük grubu yerine bir adıl ya da başka sözcük kullanılabilir: 
Tümce ögesi      Başka sözcük yerleştirme 
[Sınıftaki öğrenciler] doğum günü pastasını yediler. [Onlar] doğum günü pastasını yediler
Sınıftaki öğrenciler [doğum günü pastasını yediler.] Veliler de  [öyle]
Sınıftaki öğrenciler [doğum günü pastasını] yediler. Sınıftaki öğrenciler  [bunu] yediler.
2. Yer değiştirme 
Öbek olan bir öge tümce içinde yer değiştirebilir: 
Tümce ögesi Yer değiştirme 
[Sınıftaki öğrenciler] doğum günü pastasını yediler. Doğum günü pastasını [sınıftaki öğrenciler] yediler
Sınıftaki öğrenciler [doğum günü pastasını yediler.] [Doğum	günü	pastasını	yediler] sınıftaki öğrenciler.
Sınıftaki öğrenciler [doğum günü pastasını] yediler. [Doğum	günü	pastasını] sınıftaki öğrenciler  yediler.
Daha önce Türkçenin esnek söz dizilimine izin veren bir dil olduğu belirtilmişti. Türkçede ancak öbek 

olan ögeler yer değiştirebilirler. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi ögeler eylem önüne ya da tümce önüne 
getirilebilir. 

3. Eksiltme
Yalnızca tümce ögeleri tümcenin içinde eksiltilebilirler. 
Tümce ögesi  Eksiltme (-------- ile gösterilmiştir)
[Sınıftaki öğrenciler] doğum günü pastasını yediler. _____ Doğum günü pastasını yediler
Sınıftaki öğrenciler [doğum günü pastasını yediler.] Sınıftaki öğrenciler ______.
Sınıftaki öğrenciler [doğum günü pastasını] yediler. Sınıftaki öğrenciler  ____ yediler.
Ögeler sözcük ya da öbek düzeyinde olabilirler. Ancak öbek düzeyindeki ögeler iç bileşenleriyle birlikte 

yer değiştirirler. Bir başka deyişle, öbek içindeki ögelerden birinin yerine başka bir öge kullanılırsa ya da 
ögelerden biri tümcenin başka bir yerine taşınırsa, ortaya çıkan yapılar kuralsız olacaktır:

*[Sınıftaki onlar] doğum günü pastasını yediler.
*[  _____ Öğrenciler] doğum günü pastasını yediler sınıftaki.
Yukarıda görüldüğü gibi onlar adılı ancak [sınıftaki öğrenciler] öbeğiyle tümüyle yer değiştirebilir, bir 

bölümünün yerine kullanılamaz. Benzer şekilde öbeğin bir kısmı taşınırsa ortaya kuralsız bir tümce çıkar. 
Tümcenin ögelerini bulmak için bu üç ölçütü kullanabiliriz. Aşağıda ögelerin dilbilimde gösterimine 

ilişkin bilgiler açıklanacaktır. 

Öge Ayrıştırma ve Çözümleme 
Tümce çözümlemesinde öge ayrıştırma çok önemli bir unsurdur. Konuşucular da konuşma anında çok 

hızlı, farkında olmadan ve otomatik olarak tümcelerin ögelerini ayrıştırarak tümceyi çözümlerler. Tüm-
cenin yapısı, anlamı belirlediği için tümceyi ayrıştırmak konuşucu ve dinleyici için çok önemlidir. Bunu 
aşağıdaki örnek aracılığıyla açıklayabiliriz: 

15. Kadın doktora tahlilleri gösterdi. 
Bu tümce konuşma dilinde vurgu ve ezgi gibi ses özellikleri sayesinde, yazılı dilde ise virgül gibi nokta-

lama işaretleri sayesinde anlamlandırılabilirse de soyut düzeyde bulanık anlamlıdır ve aşağıda görülen iki 
farklı ayrıştırma söz konusu olabilir: 

16. a. [Kadın] [doktora tahlilleri gösterdi]
 b. [adıl] [kadın doktora tahlilleri gösterdi]
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Örnek (15), (16a-b)’deki gibi iki şekilde yo-
rumlanabilir ki bu yorum da öge ayrıştırmasına 
bağlı olarak değişir: ‘doktora tahlilleri gösteren ka-
dın mıdır’, yoksa gizli özne adıl aracılığıyla anlaşı-
lacak ‘başka bir kişi mi kadın olan doktora tahlilleri 
göstermiştir’? Burada da görüldüğü gibi anlamsal 
yorumlama öge çözümlemesi ile ortaya çıkan tüm-
ce yapısına dayanmaktadır. 

Sözdizim, tümcenin ögelerini ayrıştırıp dilbi-
limsel çözümleme yaparken bir bakıma konuşucu-
ların bu otomatik bilişsel tümce işleme süreçlerinin 
anlaşılmasına ışık tutar. 

Öge ayrıştırma işlemi belli gösterimler aracı-
lığıyla modellenir. Bunların en yaygını sözdizim 
ağaçları ve onların gösterimsel eşdeğeri olan köşeli 
ayraçlardır. Örneğin, ‘Ahmet keki pişirdi’ tümcesi, 
Şekil (1.1)’deki ağaçta gösterilmektedir:

Şekil (1.1)’deki ağaçta A, B, C, D ve E gibi 
harflerin bulunduğu noktalar budak, ondan çıkan 
çizgiler ağacın dallarıdır. Dallar bir ögenin alttaki 
bileşenlerine işaret eder. Dikkat edilmesi gereken 
unsur, her budakta bir öge konumlanmış olması-
dır. A tümcesi bir ögedir. Benzer şekilde B, C, D 
ve E her biri bir öge barındıran budaklardır. Her 
budakta bir öge yer alır. Budaklardaki harfler, daha 
sonra göreceğimiz Ad Öbeği, Eylem Öbeği gibi ya-
pısal etiketlerdir. Bu etiketler, üretici dilbilgisinde 
sonlu sayıda kural yazmak için kullanılan ve ken-
dileri de sonlu sayıda olan işaretleridir. Ağaçta gö-
rüldüğü gibi A en üst budaktır ve B ile C’nin ana 
budağıdır. B ile C ise kardeş budaklardır. Benzer 
şekilde C, D ve E’nin ana budağıdır; D ve E kar-
deştir. B ve C, A’nin ilk ögeleri, D ve E ise A’nın 
sonuncul	ögeleridir. 

Şekil (1.1)’deki ağaçta her budak tümcenin bir 
ögesi ise, daha önce gördüğümüz öge ayrıştırma öl-
çütü olan soru sormayı deneyebiliriz. Örneğin A 
budağına ‘ne oldu’ sorusu, B budağına ‘kim’ ve C 
budağına ‘ne yaptı’ soruları sorabiliriz. Bu soru öl-

çütü, gerçekten her budağın bir öge barındırdığını 
göstermektedir. Şekil (1.1)’de görüldüğü gibi B-C 
ve D-E ikili dallardır. Bir başka deyişle bu ağaçta 
ikili dallanma görülmektedir. Bu ikili dallanmayı 
Şekil (1.2)’deki üç dallı ağaç yapısıyla karşılaştıra-
biliriz: 

Şekil (1.2)’deki ağaçta ‘Ahmet ne yaptı?’ gibi bir 
soru sorduğumuz zaman ‘ne yaptı’ sorusunu içere-
bilecek bir budak bulunmamaktadır. Öyleyse, Şe-
kil (1.2) öge yapısını doğru yansıtmamaktadır. Bu 
durumda Şekil (1.2)’deki her ögesi aynı düzlemde 
olan üçlü dallanma yerine Şekil (1.1)’deki hiyerar-
şik (çok katmanlı ve düz olmayan) ikili dallanma 
yapısının doğru olduğu sonucu ortaya çıkar. 

Tümcenin ögelerini ağaç yapısı ile ya da aşa-
ğıdaki etiketli ayraçlı gösterimle ayrıştırabiliriz. 
Aşağıdaki etiketli köşeli ayraçlardaki bilgi Şekil 
(1.1)’deki ağaçtaki aynı bilgiyi içermektedir. 

[A [B Ahmet] [C [D keki] [E pişirdi ]]]]]

En dış köşeli ayraçtaki A, Şekil (1)’deki en üst 
budak A’dır. B etiketi B budağı, C etiketi C budağı 
ile aynıdır. Ağaçta olduğu gibi B ve C etiketli ay-
raçları A’nın içindedir. Basitleştirirsek bu ayraçlarla 
şu şekilde ifade edilir: [A [B] [C]] Sözdizim ağaçları 
da köşeli ayraçlar da öge ayrıştırma ve yapısını gös-
terirler. Bir bakıma dilbilimde örtük olarak, bun-
ların konuşucunun edincini yansıttığı kabul edilir. 
Ağaçlar ve ayraçlar aynı bilgiyi gösterme yollarıdır. 
Ağaçlar daha kapsamlı ve daha görsel oldukları için 
daha kolay anlaşılabilir niteliktedir. Ayraçlı göste-
rim daha az yer kapsadığı için tercih edilebilir. 

Şekil (1.1)’deki ağaçtaki etiketleri şu şekilde 
açımlayabiliriz: A=Tümce; B=Özne, C=Yüklemdir. 
Ancak özne ve yüklem kavramları ögelerin tümce 
içinde oynadıkları rolü gösteren işlevleridir. Oysa 
sözdizim ağaçları ve ayraçlı gösterim, ögelerin iş-
levini değil, yapısını yansıtır. Bu durumda gerçek 
yapıyı yansıtan ağaç Şekil (1.3)’te görülmektedir: 

Ne oldu?

Kim? Ne yaptı?

A

B

Ahmet

keki pişirdi

D E

C
Şekil 1.1 Tümce 

Ağaç Yapısı

A

B

Ahmet keki pişirdi

DC
Şekil 1.2 Üç Dallı Düz 

Ağaç Yapısı
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Şekil (1.3)’teki ağaç ve etiketli köşeli ayraçlar, 
tümce çözümlemesinde kullandığımız gösterimler-
dir. T=Tümce, AÖ1= Ad öbeği (özne), EÖ=Eylem 
Öbeği, AÖ2 = Ad Öbeği (nesne) ve E=Eylemdir. 

Bu tümcede pişir- eylemi geçişlidir ve bir AÖ 
yanulamlar. Yani yukarıdaki örnekte de olduğu gibi 
‘keki’ gibi bir AÖ gerektirir. Öyleyse pişir- eylemi Ey-
lem Öbeği olabilmek için bir Ad Öbeği gerektirir. Bu 
AÖ, eylemin nesnesidir. Eylem Öbeği, Tümce ola-
bilmek için Ad Öbeği olan bir özne gerektirir. Şekil 
(1.3)’e baktığımız zaman AÖ1 ve AÖ2 pişir- eyle-
minin üyeleridir. Bir başka deyişle, pişir- eylemi anlamı gereği bir pişirilecek nesne ve pişirecek özne ister. 
Eylem Öbeğinde yanulamlanan üye iç üye, özne ise dış üye olarak adlandırılır. 

Özetleyecek olursak, sözdizim ağaçlarında her budakta ve sonuncul ögede bulunan tümce içi bileşkeler 
ya öbek düzeyinde ya da sözcük düzeyinde ögelerdir. Bir başka deyişle, öge, sözdizim ağacındaki her bu-
dakta yer alan sözcük ya da sözcük gruplarıdır çünkü ağaçlar ögelerin dilbilgisel gösterimleridir. 

T

AÖ1

AÖ2
Ahmet

keki pişirdi

E

EÖ

[T [AÖ1 Ahmet ] [EÖ [AÖ2 keki] [E pişirdi ]]]]]

Şekil 1.3 Tümcenin Ağaç ve Köşeli Ayraçlarla Gösterimi

Yapısına bağlı olarak aşağı-
daki tümce iki anlam taşı-
maktadır.
Genç kız arkadaşını sinema-
ya götürdü. 
Bu anlamlar nelerdir? 
Bu iki anlamı oluşturan ya-
pıyı gösteren iki ayrı sözdi-
zim ağacı çiziniz.

Evrensel olarak yapısal dü-
zeyde bazı tümceler iki an-
lamlı olabilirler. Türkçe ya 
da bildiğiniz başka bir dilde 
iki anlamlı tümceler bulup 
bunların anlamlarının tüm-
ce yapısı ve ögeleriyle ilişki-
lendirin. 

Her dilde çift anlamlı bir 
tümcenin bulunabileceğini 
ve bu tümcelerin iki farklı 
tümce yapısı ve farklı ögele-
ri olacağını ve iki ayrı ağaçla 
gösterileceğini arkadaşları-
nızla tartışın.

3 Tümceyi tanımlayabilme
4 Tümce ögelerini ayrıştırabilme

5 Tümce ögelerini ağaç ve ayraçlarla gösterebilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı

ÖBEKLER VE ÖGELERİ

Baş, Tümleç, Eklenti 
Öbek, tümce içinde özne, yüklem, nesne, gibi bir 

işlev üstlenen en az bir ya da daha fazla sözcük içeren 
ögedir. Her öbekte bir sözcük öbek kurucudur, an-
lam ve yapı olarak öbekteki en önemli—merkezi—
rolü olan sözcüktür. Buna öbekte baş denir. Evrensel 

olarak öbeklerde başın yeri ya öbeğin başında ya da 
sonundadır (buna Baş Yönü İlkesi denir). Türkçe ey-
lem-sonlu ve baş sonlu bir dildir. Bir başka ifadey-
le, baş her zaman öbeğin sonunda yer alır. Bunun 
yanı sıra öbekler iç merkezlidir (Uzun, 2000), çünkü 
öbeğin en üst yansıması başla aynı ulamı alır. Tablo 
(1.3)’te öbek örnekleri gösterilmektedir: 
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Tablo 1.3 Öbek Örnekleri

Örnek Baş Öbek

güzel kız Kız Ad öbeği

hızlı koşuyor Koşuyor Eylem Öbeği

arkadaşlarım için İçin İlgeç Öbeği

çok akıllı Akıllı Sıfat Öbeği

pek akıllıca Akıllıca Belirteç Öbeği

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi Türk-
çede başlar hep öbeklerin sonundadır ve baş han-
gi sözcük türüne ait ise öbeğin üst yansıması da o 
türün öbeğidir. Yani, eğer baş ad ise, üst yansıma 
Ad Öbeği, eylem ise Eylem Öbeği, sıfat ise Sıfat 
Öbeğidir. Her öbekte baş bulunur ve baş, öbeğin 
kurucu ögesidir. Bir öbek, yalnızca baş olan tek 
sözcükten oluşabilir: 

17. Çocuk yemeği yedi. 
Örnek (17)’nin ağaç yapısı Şekil (1.4)’te görül-

mektedir: 

Bu ağaçta da gördüğümüz gibi özne işlevi olan 
AÖ1 ve nesne işlevi olan AÖ2 tek sözcükten oluşan 
öbeklerdir ve bu tek sözcük her iki öbekte de baştır. 
Ancak öbekler, değişik bileşenler kullanılarak ge-
nişletilebilir: 

Baş olan bir sözcük, öbek oluşturmak için tüm-
leç ya da eklenti alabilir. Burada belirtmek gerekir 
ki tümleç geleneksel dilbilgisi kitaplarındaki anla-
mından daha farklı bir anlamda kullanılmaktadır. 
Burada tümleç terimini dilbilimdeki tamamlayıcı 
ve zorunlu öge anlamında kullanacağız. 

Tümleç, bir başın sözlük kütüğünde bulunan 
yanulamlama koşullarını yerine getirmek amacıyla 
kullanılan ögedir. Örneğin geçişli bir eylemin ge-
rektirdiği dolaylı ya da dolaysız nesne, tümleçtir. 
Öte yandan zorunlu olmayan eklentiler, dilbilgisel 
bir tümce kurmak için bulunması mutlaka gerek-
li olmayan ögelerdir ve bu yüzden bir eklenti, bir 
ögeden atıldığı zaman, o öge kuralsız olmaz. Ek-
lentiler, arka arkaya dizilebilir. Yani birden fazla ek-
lenti olabilir. Ancak tümleçler bu şekilde dizilemez. 
Örneğin, bir eylemin yalnızca bir tane dolaysız öz-
nesi vardır. Tablo (1.4)’teki örneklerde farklı öbek-
lerde tümleç ve eklenti örnekler görülmektedir: 

Tablo 1.4 Tümleç ve eklenti örnekleri

Tümleç –Baş Eklenti – Baş 

denize düşkün çok akıllı

kitabı yazdı hızla uzaklaştı

kardeş gibi kırmızı gömlek

okul için akıllıca konuşmak

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi tümleç – 
baş yapılarında, baş tümlecine ad durumu verebi-
lir. Öte yandan eklenti – baş yapılarında böyle bir 
şey söz konusu değildir. Bu yüzden, Chomsky’nin 
(1983) yönetim-bağlama kuramına göre baş, tüm-
leci yönetir. Bu nedenle, tümleç ve baş arasındaki 
ilişki, eklenti baş arasındaki ilişkiden daha yakındır. 
Ayrıca, tümleç – baş gerek anlamsal olarak gerek ya-
pısal olarak daha bağlantılıdır. Tümleç atılırsa ya ku-
ralsız yapı elde edilir ya da anlam tamamen değişir: 

Baş: Öbekteki en merkezi sözcüktür.

T

AÖ1

AÖ2
çocuk

yemeği yedi

E

EÖ

Şekil 1.4 Sözdizim ağacı 

Tümleç: Bir öbekte başın yanulamladığı 
zorunlu ögedir.

Eklenti: Bir öbekte bulunması zorunlu 
olmayan, seçimlik ve niteleyici ögedir.

Dilbilimdeki tümleç terimi geleneksel dilbilgisi kitap-
larındaki terimden farklı bir anlam taşımaktadır. 

dikkat
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18. a. kitabı yazdı
 b. *yazdı
19. a. kardeş gibi
 b. *gibi
Örnek (18) ve (19)’da örneklerde tümleç atıl-

dığı zaman yalnızca baş içeren bir öbek oluşturula-
maz. Bunun yanı sıra kimi durumlarda da tümleç 
atılabilir, ancak anlam değişir: 

20. a. denize düşkün
 b. düşkün 
Bu örnekte ‘denize düşkün’ öbeğinde ‘denize 

olan bir tutku’ söz konusudur; oysa ‘düşkün’, ‘sağlık 
ya da maddi açıdan zayıflık, çökkünlük’ anlamına 
gelir. Oysa eklentilerin hepsi öbekten atılabilir ve 
öbek yine de kurallı olur: 

21. a. çok akıllı
 b. akıllı
22. a. hızla uzaklaştı
 b. uzaklaştı

23. a. kırmızı gömlek 
 b. gömlek 
Ayrıca, birbiri ardına dizilmiş tümleçlerin uy-

gun olmadığını ama eklentilerin arka arkaya sırala-
nabileceğinden söz etmiştik. Bu aşağıda örneklen-
dirilmiştir: 

24. a. *mektubu, kitabı, defteri yazdı
 b. uzun, kırmızı, kalın, şık, kadife gömlek
Örnek (24a)’da ‘mektubu, kitabı, defteri’ ayrı 

ayrı tümleçlerdir. Bunlar ve gibi bir bağlaçla bağ-
lanmadıkça kuralsız bir yapı elde edilir. Bunun 
nedeni birden fazla tümlecin kullanılamamasıdır; 
ama bir bağlaç kullanıldığı zaman zaten tek tümleç 
kullanmış oluruz. O zaman sorun ortadan kalkar. 
Öte yandan (24b)’de görüldüğü gibi beş tane nite-
leyici – yani eklenti – kullanmak mümkündür. 

Özetlemek gerekirse tümleç ve eklenti, Tablo 
(1.5)’teki şu farklılıkları gösterir: 

Tablo 1.5 Özet: Tümleç – Eklenti ile baş arasındaki farklar

Tümleç Eklenti

•	 Tümleç,	baş	tarafından	sözlükçedeki	
özelliklerinden dolayı seçilen bir ögedir. 

•	 Eklenti,	başın	sözcük	kütüğündeki	zorunluluklar	
tarafından seçilen bir öge değildir. 

•	 Baş,	tümlecine	ad	durumu	verir,	yani	onu	
yönetir. 

•	 Baş	ve	eklenti	arasında	yönetilen	–yöneten	ilişkisi	
yoktur. 

•	 Tümleç	atılırsa	yapı	ya	kuralsız	olur;	ya	da	anlam	
tümüyle değişir. 

•	 Eklenti	atılabilir;	öge	kuralsız	olmaz.	

Tümleç – baş arasındaki yönetilen-yöneten ilişkisini ve tümlecin atılması durumunda ya kuralsız yapı 
oluştuğunu ya da anlamın değiştiğini gördük. Bu özelliklerin eklenti – baş arasında bulunmaması, bize 
tümleç ve baş ilişkisinin anlamsal ve yapısal olarak daha yakın bir bağ oluşturduğunu göstermektedir. 

Sözdizimsel işlevlerin Sözdizim ağaçlarında gösterimi 
Bu bölümün buraya kadar olan bölümünde üç çeşit sözdizimsel işlev gördük: 
A. ÖZNE – YÜKLEM,
B. TÜMLEÇ – BAŞ,
C. EKLENTİ – BAŞ
Bu sözdizim ilişkileri de aşağıdaki ağaçlarda gö-

rülebilir: 
Şekil (1.5)’te Özne (AÖ- konuklarımız) –yük-

lem (EÖ- Eskişehir’e geldi) ve Şekil (1.6)’da Ad 
Öbeğinde tümleç – baş ilişkilerinin (dilbilim öğren-
cileri) ağaçlarda kardeşlik ilişkileri içinde oldukları 
görülmektedir. Tümleç-baş birbirlerine anlamsal ve 

T

AÖ1

AÖ2
konuklarımız

Eskişehir’e geldi

E

EÖ

Şekil 1.5 Tümcede Özne-
Yüklem

T

SÖ

A1 A2
başarılı

dilbilim öğrencileri

A’

Şekil 1.6 AÖ’de Eklenti, 
Tümleç ve Baş 
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yapısal olarak daha yakındır. Oysa eklenti baştan hem anlamsal hem de yapısal olarak daha uzak sayılır. 
Şekil (1.6)’daki örnekte dilbilim, akademik bir çalışma alanı, öğrenci ise bir konuyu öğrenen kişi olduğuna 
göre bu anlamsal yakınlık daha net olarak ortaya çıkar. Öte yandan başarılı ise bir eklenti olarak başa daha 
uzakta bulunmakta ve dilbilim öğrencileri ögesini nitelemektedir. 

Aşağıdaki yapılarda tümleç-
baş ya da eklenti-baş öge-
lerini bulun. Gerekçelerle 
yazın: 
1. Harika kitap
2. Yeşil kazak 
3. Fizik öğretmeni
4. Güzel görünme çabası 

Tümleç-baş nesne-eylem; 
eklenti-baş ise belirteç-ey-
lem ikilisinde görülebilir. 
Burada kullanılan terimler 
geleneksel Türkçe dilbili-
minde kullanılan terimler-
den farklıdır. Bu farkları 
araştırabilirsiniz. 

Tümleç-baş, eklenti-baş 
ilişkilerinin tüm öbek ya-
pılarda bulunabileceğini ar-
kadaşlarınıza belki de başka 
örnekler bularak anlatabilir-
siniz.

6 Öbeklerde tümce-baş ve eklenti-baş ilişkisini tanıyabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı

ÖBEK YAPILARI 
Öbek yapılar, bir dilde sözdizimin en temel öge-

leridir. Öbek yapı kuralları da özelde bir dilin ya 
da Evrensel Dilbilgisinin kurucu kurallarıdır. Öbek 
yapılar tümcenin parçalarını ayrıştırarak tümce öge-
lerinin çözümlenmesine olanak sağlar. Öbekler, ‘en 
merkezi ögesi’ yani ‘bir başı’ olan ve gerekirse bir 
tümleç ve /veya eklenti(ler) içeren ögelerdir. Öbek-
ler baş merkezli oldukları için başın sözcük türü 
öbeğin türünü belirler. Öyleyse, başı ad olan bir 
öbek Ad Öbeği, başı ilgeç olan bir öbek İlgeç Öbeği 
olur. Tablo (1.6)’da öbek örnekleri görülmektedir: 

Tablo 1.6 Öbekler, Baş ve Örnekleri

Öbek Baş Örnek

Ad Öbeği (AÖ) ad [kırmızı başlıklı kız]

İlgeç Öbeği (İÖ) ilgeç [bebekler için]

Sıfat Öbeği (SÖ) sıfat [gayet akıllı]

Belirteç Öbeği (BÖ) belirteç [çok kolayca]

Eylem Öbeği (EÖ) eylem [bebeği doyurdu]

Bu örneklerde ayraçlar içindekiler öbek, yatık 
harfle yazılmış sözcükler de öbeklerin başıdır. Gö-
rüldüğü gibi başın sözcük türü, öbek ulamını be-
lirlemektedir. Bu, dilbilimde her zaman geçerli bir 
kuraldır. Ayrıca görüldüğü gibi her öbekte baş her 
zaman en sonda bulunur. Bu, daha önce belirtildiği 
gibi Türkçenin baş sonlu bir dil olma özelliğinden 
kaynaklanır. 

Öbekler bir baş içerirler ve tümleç / eklenti ala-
rak genişleyebilirler. Bu tümleç ve eklentilerin ya-
pısal ulamları önemlidir çünkü öbek yapı kuralları 
yapısal ulamlarla gösterilir. Öbek yapı kuralları aşa-
ğıdaki gibi yeniden yazım kurallarıdır: 

A → B C 

Bu, bir etiket olan A ulamının B ve C olarak ye-
niden yazılabileceği anlamına gelir. Öbek yapı ku-
rallarının evrensel ortak özellikleri vardır. Örneğin, 
her dilde başın sözcük türü öbeğin ulamını belirler. 
Her dilde bir öbek en az bir baştan oluşur ve eklenti 
ve tümleçle genişler. Dile özgü bir değiştirgen ise ba-
şın ne yönde olduğudur. Türkçe, Japonca, Macarca 
gibi diller baş sonlu, İngilizce gibi diller ise baş ilk 
dillerdir. Her öbek, bir baş ve gerekliyse tümleç ve 
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eklenti içerebilir. Öbek yapı kurallarında tümleç ve 
eklentinin yapısal ulamları yazılır. Üretici Dilbilgisi, 
kısıtlı sayıda kural ile sonsuz sayıda yapı üretilme-
si ilkesini benimsediğine göre her öbek ulamı için 
bir kural yazarak bir dildeki olası öbekleri üretmesi 
hedefler. İnsan dillerinin en önemli özelliklerinden 
biri özyineleme olduğuna göre öbek yapıları da öz-
yinelemelidir. Yani bir öbek ulamının içinde kendi 
türünden başka bir öbek daha bulunabilir. Aşağıda 
öbek ulamları ayrı ayrı ele alınarak irdelenecektir.

Ad Öbeği (AÖ) 
Ad Öbeğini yapısal ve işlevsel olarak tanımla-

yabiliriz. 
•	 Yapısal	olarak: Başı ad olan her öbek Ad 

Öbeğidir (AÖ). 
•	 İşlevsel	olarak: Aşağıdaki işlevlerde kulla-

nılan öbekler AÖ’lerdir.

AÖ’nün işlev ve örnekleri Tablo(1.7)’de görül-
mektedir. 

Tablo 1.7 Ad Öbeklerinin İşlevleri

AÖ işlevi Örnek

Özne
[AÖ Bütün öğrenciler] mezuniyet 
balosunda eğlendiler. 

Nesne
Sedat mezuniyet balosunda [AÖ 
bütün öğrencileri] gördü.

Yüklemcil
Serap ve Ayşegül geçen yıl [AÖ kimya 
öğrencileri] idiler. 

İlgeç 
nesnesi

Öğretmen [[[AÖ bütün öğrencileri]için] 
ödül hazırladı.

Belirtecimsi Öğretmen [AÖ bu hafta] tatile çıkacak. 

Bir AÖ en az bir addan oluşur ve AÖ’ler, yu-
karıdaki örneklerde görüldüğü gibi farklı ögeler 
içerebilirler. Bu ögeler, her öbek ulamının içinde 
olan tümleç ya da eklentilerdir. Ancak tümleç ya 
da eklenti olarak işlev gören ögelerin yapısal olarak 
hangi öbekler olduğu önemlidir. Bu yapılar, Tablo 
(1.8)’deki örneklerde görülebilir: 

Tablo 1.8 Ad Öbeğinin Bileşkeleri ve İşlevleri

Örnek Yapısal ulam Öbekteki işlevi

Ev ad baş

kırmızı ev sıfat	–	ad	 eklenti	–	baş

[geçen yıl boyanan] kırmızı ev ortaç-sıfat-ad eklenti	–	Eklenti	–	baş

[geçen yıl boyanan] kırmızı tuğla ev ortaç-sıfat-ad- ad eklenti–Eklenti–Eklenti–baş

felsefe öğretmeni ad-ad tümleç	–	baş

tuğla ev ad-ad eklenti-baş

benim güzel evim belirleyici sıfat -sıfat-ad tamlayan- eklenti-ad 

AÖ’nün	iç	ögeleri:	
Yukarıdaki örneklerde de gördüğümüz gibi AÖ’de baş farklı şekillerde genişleyebilir: Örneğin İngilizce-

deki ‘the /a’, Almancadaki‘ein / die / der /das’ ve Türkçede ‘bütün, bazı, birkaç’, gibi niceleyiciler, bu, şu, this, 
that gibi işaret sıfatları ve my, your, benim, senin gibi tamlayan adıllar da AÖ’de bulunabilir. İngilizceden ve 
Türkçeden bazı örnekler aşağıda görülmektedir: 

25. a. the book 
 kitap 

b. my book 
    benim kitabım 
c. all of my books 
    benim kitaplarımın hepsi
d. all books
    tüm kitaplar 
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İngilizcedeki the, my, all ve Türkçedeki benim, 
senin, onun gibi tamlayan adılı ve ‘bütün, tüm, bazı’, 
vd. gibi niceleyicilerin tümüne belirleyiciler diye-
lim. Belirleyiciler, geleneksel dilbilgisinde sıfatların 
bir alt grubu olarak kabul edilirler. Sıfatlar adların 
niteliklerini gösterirler, belirleyiciler ise AÖ’nin be-
lirtili ya da belirtisiz olduğunu (yani dinleyici ta-
rafından AÖ’nin bilinen mi yoksa bilinmeyen bir 
varlığa mı gönderim yaptığını imlerler. Öyleyse be-
lirleyiciler AÖ’nin gönderimsel özellikleriyle ilgili 
bilgi veren ögelerdir. İngilizcedeki a /an, Türkçede 
bir, Almancada ein belirtisiz AÖ, yine İnglilizcede-
ki the ve Almancadaki die, der, das belirtili AÖ’ni 
imlerler. Türkçede belirtili AÖ imleyen belirleyici 
yoktur. (Bunun yerine adın –i durumu ile belirtili-
lik işaretlenir). Tablo (1.9)’da, şu ana kadar belirle-
yiciler konusundaki örnekler özetlenmektedir: 

 
Tablo 1.9 Belirleyiciler

Belirtili the, vs.

belirtisiz a /an, bir, vs.

İşaret sıfatları bu, şu, o, vs. 

Tamlayan adılları benim, senin, vs. 

Yukarıdaki örnekler gibi belirleyiciler Şekil 
(1.5)’te de olduğu gibi AÖ’de ağaç ve ayraçlı göste-
rimlerde Bel (Belirleyici) olarak gösterilecektir. 

Belirleyicilerin yanı sıra AÖ’leri sıfat ve ortaç-
larla genişletilebilir. Sıfatlar ve ortaçlar, baş adı ni-
telerler. Bunlar, eklenti oldukları için birden fazla 
sıfat ya da ortaç kullanılabilir: 

26. a. Siyah şık bir şapka
b. Bir siyah şık şapka
c. Siyah bir şık şapka 

Örnek (26)’da görüldüğü gibi belirleyici bir ve sı-
fat öbekleri siyah ve şık farklı dizilimlerde kullanılabi-
lirler. Bu dizilim vurgu ile ilgilidir (Erguvanlı, 1984). 
Ancak, belirleyicilerin sıfat ve ortaçlarla birlikte kul-
lanıldığı durumlarda belirtisiz bir hariç, belirleyiciler 
her zaman sıfatlardan önce kullanılmak zorundadır: 

27. a. Bütün güzel şehirler
b. *güzel bütün şehirler

28. a. Benim güzel siyah şapkam
b. *siyah benim güzel şapkam 

29. Benim bütün güzel kitaplarım 

Öyleyse belirleyiciler sıfatlardan dizilim açısın-
dan da farklılıklar göstermektedir. Türkçede örnek 
(30)’da olduğu gibi birden fazla belirleyici varsa ön-
celikle tamlayan adılı ve sonra niceleyici daha sonra 
da ortaç ve / veya Sıfat Öbekleri kullanılır. 

30. Benim bütün yeni aldığım güzel gümüş yü-
züklerim

Şekil (1.7)’deki ağaçta Bel 1 olarak etiketlenen 
‘benim’ tamlayan adılıdır ve tamlanan – yani baş 
ad — ile arasında adcıl uyum vardır; bu nedenle, 
adıl, tümcenin öznesinde olduğu gibi gizli özne 
(adıl) olabilir. Ancak açıkça görülmediği durum-
da bile boş adıl ağaç yapısında gösterilmek zorun-
dadır. Bel 2 yine bir belirleyici olan niceleyicidir. 
Ağaçta T (tümce) olarak etiketlenen öge ortaç ya 
da sıfat tümceciğidir ve ağaçta üçgen şeklinde gös-
terilmiştir. Bu türdeki üçgen şekil, ögenin içindeki 
ayrıntıların önemli olmadığını ve ögeyi bütüncül 
göstermenin yeterli olacağını işaret eder. 

A’ (A üssü) ise sözcüksel olan A (ad) ile öbeksel 
olan AÖ (Ad Öbeği) arasında başka bir yansıma ulamı 
olduğunu belirtir. Yani bu ulam, sözcüksel ve sonun-
cul öge olmadığı gibi en üstteki tüm bileşenlerin ana 
budağı olan öge de değildir. Yani, X’in herhangi bir 
sözcük türü olduğu durumda baş sözcüksel öge olarak 
X’tir ve ağaçtaki en üst yansıma XÖ olarak etiketlenir. 
Ancak X ve XÖ arasındaki her tür yansıma X’ (X üssü) 
olarak etiketlenir. Bir başka deyişle X’ öbeğin tamam-
lanmadığını ve öbeğin en üst yansımasına ulaşmak 
için başka ögeleri olduğunu gösterir. Ayrıca, X’ içinde 
bir başka X’ bulundurabilir, yani özyinelemelidir yani 
A’ içinde A’ bulunabilir. Benzer şekilde Şekil (1.5)’teki 
ağaçtaki yapı özyinelemelidir.. Yani, bir A’ içinde bir 
başka A’ bulunmaktadır. Özyinelemenin insan dille-
rinde ortak özellik olduğunu görmüştük. 

AÖ

Bel 1

benim

A’1

Bel 2

bütün

A’2

T

yeni aldığım

A’3

SÖ

güzel

A’4

A1

gümüş

A2

yüzüklerim

Şekil 1.7 
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Eklentinin her öbek türünde birden fazla kez kullanılabileceğini ama tümlecin bir tane olacağını söyle-
miştik. Sözdizim ağaçlarında eklentiler X’ yansımasını Şekil (1.5)’te de görüldüğü gibi başka bir X’ olarak 
genişletirler. Örneğin Şekil (1.5)’te A’3, A’2 ve A’2 de A’1 olarak genişlemiştir. 

AÖ’deki sıralamayı şu şekilde Tablo (1.10)’da gösterebiliriz: 

Tablo 1.10 AÖ Belirleyicilerinin yerleri

Belirleyici 1 Belirleyici 2 T (Ortaç) SÖ Baş Ad 

benim bazı çok yakın Arkadaşlarım

senin bütün çok değerli Kitapların

onun dün aldığımız güzel Kazağı

Bu sıralama soldan sağa doğru çizgisel bir dizili-
mi gösterir. En önce tamlayan adılı olan Belirleyici 
1, sonra niceleyicilerden oluşan Belirleyici 2 ve daha 
sonra dizilimi daha özgür olan Sıfat Öbeği, ortaçlar 
ve belgisiz belirleyici bir kullanılabilir. 

Bu çizgisel dizilim Şekil (1.5)’teki ağaçta da gör-
düğümüz gibi düz yani eşit düzlemde değildir. Şekil 
(1.5)’teki çok katmanlı (hiyerarşik) yapı ögelik öl-
çütlerine uygun bir yapı gösterimidir. Daha önce 
belirttiğimiz gibi ağaç yapılarında her budakta bir 
öge bulunur. Öyleyse, ağacın her budağına bir ek 
ya da sözcük yerleştirip yerleştiremeyeceğimize ba-
kabiliriz: 

Şekil (1.8)’de görüldüğü gibi AÖ yerine NE?, 
A’1 yerine (benimkiler), A’2 yerine NEYİM?, A’3 ye-
rine NELER?, vs. gibi ek ya da sözcükler yerleştire-
biliriz. Öyleyse, bu Ad Öbeğinin doğru gösterildiği 
sonucuna varabiliriz. Dolayısıyla, Türkçe için genel 
bir AÖ öbek kuralı yazacaksak, dilbilimdeki gelene-
ği takip ederek AÖ budağının altındaki ilk iki öge 
olan Belirleyici ve A’ ögelerini yazabiliriz: 

AÖ → (Belirleyici) A’
A’ budağının olası ögeleri şunlardır: 
A’ → (T) (SÖ) (A) A 

Bu öbek kurallarındaki ayraçlar ögenin seçimlik 
olduğunu gösterir. Öyleyse Ad dışında tüm ögeler 
bir AÖ oluşması için şart olmayan ögelerdir. Bunun 
yanı sıra AÖ’lerinin yerine kullanılan adıllar ve gizli 
özne olan adıl da AÖ olarak adlandırılır. Öyleyse, 
aşağıdaki kural da doğrudur: 

AÖ → adıl 

Bu nedenle, adılı da içine alan bir kural yazma-
mız gerekirse aşağıdaki Ad Öbeği öbek kuralını ya-
zabiliriz: 

| AÖ → { (Belirleyici) A’ }adıl

Buradaki kıvrık ayraçlar { } ya üstteki ya da alt-
taki ögeden birinin AÖ oluşturabileceğini belirtir. 

İlgeç Öbeği (İÖ) 
İlgeç öbekleri (İÖ) başı ilgeç olan öbeklerdir. İl-

geçler, zorunlu öge olarak bir Ad Öbeği ya da ad 
tümceciği seçen sözcüklerdir. İÖ, tümcedeki başka 
bir öbekle anlamsal bir ilişki gösterir. Örneğin, Ey-
lem Öbeğini niteleyebilir. 

İlgeçler neredeyse evrensel bir sözcük türüdür. 
İngilizce gibi başın ilk öbek ögesi olduğu dillerde 
öbeğin önünde, Türkçe, Japonca gibi baş sonlu dil-
lerde öbeğin sonunda, Almanca gibi bazı dillerde 
ise belli ilgeçler başta, diğerleri sonda bulunabilir. 
İngilizcede olduğu gibi tümleci olan AÖ’den önce 

AÖ

Bel 1

benim

A’1

Bel 2

bütün

A’2

T

yeni aldığım

A’3

SÖ

güzel

A’4

A1

gümüş

A2

yüzüklerim

NE?

NEYİM?

NELER?

-kiler

Şekil 1.8
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gelen ilgece önilgeç, Türkçe gibi AÖ’den sonra ge-
len ilgeçlere ise sonilgeç denir: 

31. a. [İÖ [İ for] [AÖ the children / him]]
b. [İÖ [AÖ çocuklar / onun] [İiçin]

Yukarıdaki örnekte İngilizcede for, Türkçede 
için İÖ kuran ilgeçlerdir; ilki önilgeç, ikincisi ise 
sonilgeç örneğidir. Her iki dildeki İÖ’lerin içindeki 
AÖ’ler ilgeçlerin tümleci ya da ilgeçlerin nesnesi-
dir. (31)’deki adıllarda da görüldüğü gibi ilgeçler 
öbeklerindeki tümleç AÖ’ye durum eki atarlar. 
İÖ’de ilgeç yöneten, nesnesi olan AÖ ise durum 
eki atanan ve yönetilen ögedir. Ayrıca dünya dil-
lerinde ilgeçler ve ad durum ekleri evrensel ola-
rak iki öge arasındaki ilişkiyi göstermek amacıyla 
kullanılan iki gruptur (Hagège, 2010:9). İlgeçler 
ve ad durum ekleri yakın bağlantılı unsurlardır 
(Zwicky, 1992:70). Bazen de durum ekleri tarihsel 
değişim sürecinde ilgece dönüşerek dilbilgiselleşir-
ler. Örneğin Latinceden türemiş olan Fransızca, 
İtalyanca gibi dillerde Latincedeki durum ekleri 
ilgece dönüşmüştür (Hagége, 2010: 36). Bunun 
yanı sıra bazen ilgeçler de durum eklerine dönüşe-
rek dilbilgiselleşmişlerdir (Hagége, 2010: 38). Ad 
durum ekleri ve ilgeçler o kadar fazla ortak özellik 
gösterebilirler ki bazen ilgeç ve durum eki birbirine 
karışır. Örneğin ‘ile’ ilgecinin ada bitişik kullanı-
mı bazen onun bir durum eki yani araçsal durum 
eki olduğu görüşüne yol açmıştır. Durum ekleri, 
dünya dillerinde genellikle tek seslemli eklerdir. 
(Hagége, 2010: 25) Ad durumları ile ilgeçlerin ya-
kından ilgili olduğu gerçeği, bazı dillerdeki İÖ ile 
ifade edilen ögelerin Türkçede ad durum eki almış 
AÖ ile karşılanmasında da kendini gösterir. Lewis 
(2000:83) tarafından da belirtildiği gibi İngilizcede 
ilgeçlerle kurulan bazı yapılar Türkçede ad durum-
ları ile karşılanır: 

32. a. destruction [of the city] 
b. şehrin yıkımı

33. a. a teacher [of Turkish] 
b. Türkçe öğretmeni 

34. a. the ban [on smoking] 
b. sigara yasağı 

35. a. keen [on tennis]
36. tenise meraklı 
İÖ’ler farklı dillerde farklı işlevler görebilirler: 

(32a), (33a), (34a)’daki İngilizce İÖ’ler, AÖ tümle-
cidir. Bir başka deyişle, AÖ’ni tamamlar. (35a)’da ise 
keen ‘meraklı’ sıfatının tümleci olarak işlev görür. Bu 
örneklerde İngilizcede İÖ’ler Türkçede durum eki 
almış olan AÖ’lerle ifade edilir. (32b)-(35b) Türkçe 
örneklerinde de AÖ’lerin içinde başı tamamlayan 
adlar tümleçtir. Yani her iki dildeki AÖ’ler için-
deki ögeler sözdizimsel açıdan aynı işlevi görürler: 
AÖ’ndeki baş adı tamamlarlar, yani adın tümleci-
dirler. Bu tümleçler İngilizcede İÖ, Türkçede ise du-
rum eki almış ad olarak görülmektedir. 

Öte yandan İÖ’ler İngilizcede AÖ niteleyicisi 
de olabilirler ve bu durumda eklentidirler ve Türk-
çede sıfat öbekleri olarak ifade edilirler: 

36. a. the lady [in red] 
b. kırmızılı kadın 

37. a. the book [on the table]
b. masadaki kitap

38. a. the coat [from Italy]
b. İtalya’dan gelen manto 

Yukarıdaki İngilizce örneklerdeki İÖ’ler ‘kır-
mızılı’ ve ‘masadaki’ gibi Sıfat Öbekleriyle ya da 
‘İtalya’dan gelen’ gibi ortaçlarla karşılanmaktadır. 
Öyleyse, her zaman İÖ’ler, ad durum ekleriyle 
ifade edilmeyebilir. Bu, İÖ’nün işlev ve anlamına 
bağlı olarak değişebilir. İngilizcede ad niteleyen 
İÖ’ler Türkçe SÖ ve ortaç olabilir. 

Türkçedeki ilgeçler, Lewis (2000:83-92), tara-
fından ikiye ayrılır: 

A. Birincil İlgeçler
B. İkincil İlgeçler
Tablo (1.11)’de görülen birincil ilgeçler, nesne-

lerine durum eki atayan gerçek ilgeçlerdir; Tablo 
(1.12)’de ikincil ilgeçler ise ad kökenli olan ve adın 
durumlarını alan ama ilgeç gibi davranan sözcük-
lerdir. 
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Tablo 1.11 Birincil İlgeçler ve İlgeç Öbekleri 

Ad durum eki İlgeç Anlamı Örnek

eksiz Boyunca Zamanda sürerlik Kirpiler [kış boyunca] uyurlar.

Adıllarla Tamlayan 
eki (adlarda eksiz)

için yarar
[Sermin için] kazak ördü.
[Senin için] tatil bileti aldım.

gibi benzerlik / yaklaşıklık [Ali gibi] davranıyor.

ile
birliktelik araç seyahat 
aracı tarz

Ahmet [Nermin ile] dans ediyor.
Ben kapıyı [anahtarla] açtım.
Adana’ya [uçak ile] gittim.
Deniz [mutlulukla] gülümsedi.

-e durum eki alanlar

göre
(fikir) kaynağı / 
karşılaştırma, görecelilik

[Chomsky’ye göre] dil yetisi doğuştandır.
[Sedat’a göre] Ayşe daha çok çalışıyor.

nazaran karşılaştırma, görecelilik Burada [kışa nazaran] yazın daha rahat ediyoruz.

doğru yön / zamanda yaklaşma
[Denize doğru] yürüyüş yaptık.
[Sabaha doğru] üç kez uyandım.

karşı
karşılık / sorumluluk / 
karşı konumlanma

[Ahmet’in görüşlerine karşı] fikir belirttim.
[Çocuklarımıza karşı] sorumluluklarımız var.
[Denize karşı] oturuyoruz.

dair / 
ilişkin

aidiyet, ilişkili olma
[Çocuklara dair] endişelerimi belirteceğim.
[Yeni gelişmelere ilişkin] yapılanmaları gözden 
geçirdik.

karşın / 
rağmen

Beklentiyi olumsuzlama Ali Bey [yaşına karşın] çok iyi koşuyor.

-den durum eki 
alanlar

önce / 
evvel

zaman ya da yerde önce 
olma durumu

Eskişehir’e [ilkbahardan önce] gelemem.
Otobüs, [Eskişehir’den önce] mola vermeyecek.

sonra
zaman ya da yerde sonra 
olma durumu

Eskişehir’e [ilkbahardan sonra] geleceğim.
Otobüs, [Eskişehir’den sonra] mola verir.

bu yana
belli bir başlangıç 
noktasından itibaren 
zamanda sürerlilik

[Yazdan bu yana] yağmur yağmadı.

beri

belli bir başlangıç 
noktasından itibaren 
zaman ya da yerde 
sürerlilik

[Şubattan beri] sürekli kar yağıyor.
[Okuldan beri] durmaksızın yürüyorum.

dolayı nedensellik [Hastalıktan dolayı] iş kaybı yaşandı.

itibaren

belli bir başlangıç 
noktasından itibaren 
zaman ya da yerde 
sürerlilik

[Şubattan beri] sürekli kar yağdı.
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Tablo 1.12 Türkçede İkincil İlgeçler ve İlgeç Öbekleri

Tümlecine atanan Ad 
durum eki 

İlgeç Anlamı İlgeç Öbeği Örnekleri

Tam
layan eki

ara- yer 
[İki evin arasında] koşturup durdu. 
[Laf aramızda] bu iş hoşuma gitmedi. 

alt- yer Kitap [masanın altına] düşmüş. 

karşı yer Yeni pastane [okulun karşısına] yapılıyor. 

arka /art yer Sen [benim arkamdan] yürüme.

dış yer [Parkın dışında] yürüdük. 

etraf yer [Havuzun etrafına] ağaçlar dikildi. 

iç yer Ben [havuzun içinde] su jimnastiği yapıyorum. 

orta yer Ben [havuzun ortasında] yüzüyorum.

ön yer Ben [havuzun önünde] güneşleniyorum.

peş yer Sen [benim peşimden] koşuyorsun.

üst yer Kitabı [dolabın üstüne] bırak lütfen. 

yan Yer [Evimin yanına] bir park yapıldı. 

Tablolarda verilen Türkçe İÖ öbeklerinden de anlaşılacağı gibi İÖ’ler bir AÖ içermektedir. Özellikle 
birincil ilgeçlerle kurulmuş olan İÖ’lerdeki AÖ’ler atılırsa İÖ kuralsız olur: 

40. a. *[______ için] tatil bileti aldım.
b. *Ahmet [ _____ ile] dans ediyor. 
 c. *[______ göre] dil yetisi doğuştandır.

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi İÖ’ler, ilgeçlerin nesnesi – yani tümleçleri—olmadan kullanılır-
larsa kuralsız olacaklardır. Öyleyse, Türkçedeki İÖ öbek yapı kuralı aşağıdaki gibi olacaktır: 

İÖ → AÖ İ 

Bunun yanı sıra ikincil ilgeçlerle oluşturulan bazı İÖ’lerdeki AÖ atılabilir: 
41. a. Sen [arkamdan] yürüme.

b. [Etrafına] ağaçlar dikildi.
Yine de bu örneklerde ikincil ilgecin üzerindeki uyum ekinden anlaşılacağı gibi gizli özne adıl vardır, ve 

adıl da bir AÖ’dür. Öyleyse, İÖ öbek yapı kuralı AÖ ve İ içerir ve burada da tekrarlanan şekliyle doğrudur: 
İÖ → AÖ İ 
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Tablo 1.13 İlgeç Öbeklerinin İngilizce ve Türkçe gibi dillerdeki, işlevleri

İşlev İngilizce Türkçe

Ad tümleci
a book [on linguistics]
‘dilbilim kitabı’

---

Ad niteleyicisi

The woman [with blonde hair]
‘[Sarı saçlı] kadın’
The office [across the river]
[Nehrin karşısındaki] ofis
A house [for me]

[bana göre] bir ev

Sıfat tümleci
fond [of sports] ‘spora meraklı’
interested [in physics] ‘fizikle ilgili’

 [konu ile] bağlantılı

Eylem tümleci insist [on the solution] ‘çözümde ısrarcı ol-‘  ----

Eylem niteleyici walk [along the river] [nehir boyunca] yürü

Tablo (1.13)’te görüldüğü gibi İÖ’lerin işlevleri 
İngilizcede daha yaygındır. Daha önce de sözü edil-
diği gibi bunun bir nedeni de Türkçede İÖ yerine 
ad durum eklerinin kullanılmasıdır. Türkçede Ad 
tümleci ve Eylem tümleci olarak İÖ bulunmamak-
tadır. Ayrıca ikincil adıllarla ad niteleyicisi olarak il-
geç kullandığımız zaman bu mutlaka –ki sıfat ekiyle 
birlikte kullanılır, yani sıfatlaştırılır: 

42. [Nehrin karşısındaki] pastane iyi servis yapar. 
Örnekte görüldüğü gibi ikincil ilgeç ki kullanıl-

mak zorundadır. Ancak eylem nitelediği zaman –ki 
olmadan kullanılabilir: 

43. [Nehrin karşısında] pastane açılacak. 
Buradaki İÖ eylem niteleyicisidir. Aslında Türk-

çede İÖ’ler çoğunlukla EÖ niteleyicisidir yani be-
lirteç gibi işlev görürler. Bu konuya belirteçler bölü-
münde yeniden değinilecektir. 

Sıfat Öbeği (SÖ) 
Sıfatlar adları niteleyen sözcük türleridir. Sıfat-

lar tüm dünya dillerinde bulunmakla birlikte bazı 
dillerde eylemlere, bazı dillerde ise adlara benzerler. 
Türkçede sıfat ve adları ayırt etmek her zaman çok 
kolay değildir çünkü bazen sıfatlar adlar gibi kulla-
nılabilir. Örneğin, Ben bir güzel gördüm ve Ben bir 
güzel kız gördüm tümcelerindeki güzel sözcüğü sıra-
sıyla ad ve sıfat olarak kullanılmıştır. 

Tipik olarak dillerde sıfatların, ad ve eylemlere 
göre türemiş olması daha yüksek bir olasılıktır (Di-
xon ve Aikhenvald, 2004:10). Türkçe için bu iddia-
nın ne ölçüde doğru olduğunu irdelemek başka bir 
çalışmanın konusudur. İlk bakışta Türkçede ad ve 

eylemlerden türemiş sıfatlar olduğu gibi sıfattan tü-
remiş eylemler de bulunmaktadır: 

44. a. Şapkalı çocuk 
b. Masadaki kitap 
c. Umutlu bir insan
d. Gururlu öğretmen 
e. Sarsıcı haberler
f. Yünlü elbise

Yukarıdaki örneklerdeki sıfatlar, adlardan türe-
miştir; aşağıdaki eylemler ise sıfatlardan türemiştir: 

45. a. Beyazlaşmak 
b. Siyahlaşmak 

Tablo (1.14), Dixon’ın (1982) sınıflandırmasına 
dayalı sıfat çeşitlerini göstermektedir: 

Tablo 1.14 Sıfatların sınıflandırılması

Boyut uzun, kısa, dar, geniş

Yaş Eski, yeni, yaşıl, genç

Değer iyi, kötü, değerli, mükemmel

Renk kırmızı, siyah, mor

Fiziksel özellik ağır, haifif

İnsan özellikleri kıskanç, dışa dönük,

Hız hızlı, yavaş 

Zaman gösteren 
sıfatlar

önceki araba
yeni araba
eski sevgili 

Olasılık olası, muhtemel, mümkün, kesin
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Sıfat Öbekleri (SÖ) sözdizimsel olarak iki ayrı 
şekilde kullanılır: 

A. Önad Sıfat Öbekleri
B. Yüklemcil Sıfat Öbekleri
Önad SÖ niteledikleri addan önce kullanılır: 
46. a. [çok akıllı] bir insan

b. [oldukça hızlı] bir araba
c. [sarı] gömlek
d. [kıskanç] insanlar

Yüklemcil SÖ’ler ise tümcenin yükleminde bu-
lunur: 

47. a. Ahmet [çok akıllı]dır
b. Bu araba [oldukça hızlı]ydı. 
c. Bazı insanlar [kıskanç]tır. 

Yukarıdaki SÖ örneklerinde de görüldüğü gibi, 
SÖ, başı sıfat olan öbektir ve içinde bu sıfatı nitele-
yen bir belirteç bulunabilir. Öyleyse, SÖ öbek yapı 
kuralını şu şekilde yazabiliriz: 

SÖ → (Belirteç) S

Daha önce de belirtildiği gibi ayraçlar ögenin 
seçimlik öge olduğunu ve öbek kurmak için kaçı-
nılmaz olmadığını gösterir. 

Ancak aşağıdaki örneklerde SÖ’lere baktığımız-
da bu kuralın yeterli olamdığı görülmektedir: 

48. a. [bütün çocuklara düşkün]
b. [denize meraklı]

Bu örneklerdeki bütün çocuklar ve deniz AÖ’leri 
olmazsa SÖ’nün başının anlamları değişir, düşkün, 
güçsüz, meraklı ise genel insan özelliği olarak her 
şeye meraklı anlamı taşır. Bu da bize AÖ’lerin 
SÖ’de tümleç olduğunu gösterir. Öyleyse, öbek 
yapı kuralında bunu da eklemek gereklidir: 

SÖ → (AÖ) (Belirteç) S

Belirteç Öbekleri (BÖ) 

Belirteç Öbekleri ve Diğer 
Belirtecimsiler 

Belirteçler, farklı işlevleri, anlamları ve yapıları 
olduğu için diğer sözcük türlerinden daha çeşitli 
bir grup oluştururlar. Bunun yanı sıra farklı ya-
pısal öbeklerin de belirteç işlevi olması belirteçler 
konusunu daha da karmaşıklaştırır. Öyleyse belir-

teçler, bir yandan yapısal olarak belirteç öbekleri; 
öte yandan işlevsel anlamda belirteç olanlar olarak 
iki grup belirteçten söz edilebilir. Dilbilimde bir 
sözcük türü olan belirteç ile belirteç olmayıp da 
işlevsel olarak belirteç gibi davranan ögeden ayırt 
etmek için ilkine belirteç (öbeği), belirteç gibi işlev 
gören yapılara ise belirteç öbeği de dâhil belirte-
cimsi denir. 

Aşağıda öncelikle belirteç ve belirtecimsi terimleri-
ni açığa kavuşturmamız gerekir. Belirtecimsiler, daha 
önce sözünü ettiğimiz gibi, bir işlev bildirir. Tablo 
(1.15)’te belirtecimsilerin yapıları görülmektedir: 

Tablo 1.15 Belirtecimsiler

Yapı Örnek İşlevi
Belirteç 
Öbeği 

[Çocukça] 
davranmayalım. 

Eylem 
tümleci

Ad Öbeği
[Geçen hafta] 
sinemaya gittim. 

Eylem 
niteleyicisi

İlgeç Öbeği [Kıyıya kadar] yüzdü. 
Eylem 
niteleyicisi

Belirteç 
Tümcecikleri

[Eve ulaşınca] beni 
aradı. 

Eylem 
niteleyicisi

Yukarıda görüldüğü gibi belirtecimsiler işlev 
belirtir ve BÖ, AÖ, İÖ ve tümcecik gibi farklı yapı-
sal özellikler gösterebilirler. Oysa, BÖ, başı belirteç 
olan yapısal bir ögedir. Türkçede belirteç ve sıfat 
ayrımı çizmek zaman zaman zordur. Örneğin iyi 
hem sıfat hem belirteç olarak kullanılabilir: 

49. a. İyi insan
b. İyi konuşur. 

Sözcüğün türü, tümce içinde işlevinden ayrıştı-
rılabilir. Türkçede belirteçler türemiş ya da türeme-
miş sözcüklerden oluşabilir: artık, mutlaka, gibi ve 
–CE ekiyle addan türemiş olanlar: çocukça, aptalca, 
ikilemeli olanlar: kapı kapı, akıllık akıllı, zaman za-
man, gibi. Ayrıca, Arapçadaki –en ekiyle kullanılan 

Belirtecimsi: Belirteç öbeğinin de için-
de bulunduğu işlev olarak belirteç işlevi 
gören her öge belirtecimsidir: Ad Öbeği, 
İlgeç Öbeği, Belirteç tümcecikleri de be-
lirteç işlevleri olduğu zaman belirtecimsi 
adıyla anılırlar.
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ve Türkçeye geçmiş bazı belirteçler vardır: mecburen, hükmen, zımnen, hukuken, gibi. 
Belirteçler, sözdizim alanyazınında genellikle tümce ve Eylem Öbeği (EÖ) belirteçleri olarak ikiye ayrı-

lır. (Jackendoff, 1972; Molinier and Levrier, 2000). 
50. a. Doğrusu, ben tatile gitmek istiyorum. 

b. Hasan haberi sakince karşıladı. 
Yukarıdaki örneklerde ‘doğrusu’ tümce, ‘sakince’ ise EÖ niteleyicisidir. Belirtecimsiler, eklenti oldukları 

için birden fazla kullanılabilirler. Bu durumda tümce belirteci, EÖ’den önce gelmek zorundadır: 
51. a. Belki ben oraya asla gidemem.

b. *Asla belki ben oraya gidemem. 
Belki tümceyi, asla ise EÖ’yü niteler ve tümce belirteci EÖ belirtecine göre daha yukarıda olmak zorun-

dadır. Aşağıda, Türkçeden örnekler vererek belirtecimsilerin dillerde ne gibi işlevleri olduğunu görebiliriz: 

Tablo 1.16 Belirtecimsi yapı ve işlevleri

Belirtecimsi Örneği Yapısı İşlevi 

[Yalnızca] yeni öğrenciler geldi. BÖ AÖ (yeni öğrenciler) niteleyicisi

[Senin için] her şeyi yaparım. İÖ EÖ (her şeyi yaparım) niteleyicisi

[Çok güzel] giyinir. BÖ EÖ (giyinir) tümleci

[Maalesef ] Hasan sınıfta kaldı. BÖ Tümce niteleyicisi

Hasan [çok] akıllı. BÖ Derece bildiren Sıfat (akıllı) niteleyicisi

[Pek] çocukça konuştu. BÖ Derece bildiren belirteç (çocukça) niteleyicisi

[Her yıl] Paris’e gider. AÖ EÖ (Paris’e gider) niteleyicisi

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi belirtecimsiler AÖ, EÖ, tümce, sıfat ve belirteç niteleyebilirler 
ve ayrıca sınırlı sayıda eylemlerin (giyinmek, davranmak, gibi) tümleci olarak işlev yaparlar. EÖ nitele-
yen BÖ’lerin Türkçede de eylemin sözcüksel anlamıyla yakın ilişkili olduğu Erguvanlı-Taylan (2001) ve 
Güven’in (2006) çalışmalarında görülmektedir. Ancak bu konuya burada değinilmeyecektir. 

Buraya kadar olan örneklerden gördüğümüz gibi BÖ öbek yapı kuralı olarak bir belirteç baş içerir. 
Bunun yan sıra derece bildiren başka bir belirteç (oldukça, pek, çok, gayet, vs.) tarafından nitelenebilir. 
Öyleyse, BÖ öbek yapı kuralı şu şekilde yazılabilir: 

BÖ → (B) B
B belirteç demektir. 

Eylem Öbeği (EÖ) 
Eylemler iş, oluş, hareket bildiren ve tümcenin yükleminde yer alan sözcük türleridir. Eylem Öbeği 

(EÖ) kuran sözcük eylemdir. Bu nedenle öbeğin ne şekilde genişleyeceğini belirleyen eylemin sözlüksel 
kütüğündeki yanulamlama özellikleridir. Daha önce sözü edildiği gibi eylemin seçtiği zorunlu öge olan 
tümleç sözlükçe kütüğündeki bilgiden gelir. Eylemin seçti-
ği tümleç, eylemle birlikte yüklemi oluşturur. Yüklemle öz-
nenin buluşması sonucu ise tümce oluşur. Hem özne, hem 
de nesneye eylemin üyeleri denir. Nesne, yüklemin içinde 
olduğu için iç üye, özne ise yüklemin dışında olduğu için 
dış üyedir. 

Üye: Eylemin nesne ve öznesi eylemin 
üyesidir. Üye yapısı özne ve nesne üzerine 
olan sözlükçe ve dilbilgisel bilgidir. 
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Öyleyse EÖ’yü anlamak için iç üye yapısı ya da yanulamlama bilgisini irdelemek gerekir. Eylemler, 
yanulamlama özelliklerine göre Tablo (1.17)’de görüldüğü gibi sınıflandırılabilirler: 

Tablo 1.17 Yanulamlama özelliklerine göre eylemler

Eylem EÖ Örneği 

Geçişsiz
(koş, yürü, uyu, dinlen, gez, yüz, vs) 

Koşuyor

Geçişli
(oku, anla, yaz, pişir, sırala, vs.) 

kitabı okudu

Çift Geçişli 
(yolla, gönder, anlat, vs.) 

Ali’ye mektubu yolladı. 

Nesnelerine
-e, -den durum eki atayan eylemler 
(bak, hoşlan, nefret et, vs.) 

Aynaya baktı
Çikolatadan hoşlanır
Ütüden nefret etti. 

Yukarıdaki EÖ örneklerinde de görüldüğü gibi EÖ, bir ya da (çift geçişli eylem ise) iki tümleç alarak 
EÖ oluşturur. Tümleçlerin yanı sıra EÖ’lerde eklenti de bulunabilir ki bunlar, BÖ bölümünde de gördü-
ğümüz gibi belirtecimsi olan niteleyicilerdir: 

52. Aysun bu hafta bu kitabı bitirir. 
Şekil (1.9)’daki ağaçta EÖ içinde görülen AÖ2 belirtecimsi 

olan eklentidir ve kardeşi olan E’ (bu kitabı bitirir) ögesini nitele-
mektedir. AÖ3 ise bitir- eyleminin tümlecidir. 

Buraya kadar olan EÖ’lerin öbek yapı kuralı şu şekilde yazı-
labilir: 

EÖ → (AÖ) (BÖ) E’
E’ → (AÖ) E 

Daha önce de belirttiğimiz gibi tümcenin mutlaka bir yüklem, 
yüklemin de eylem içermesi gereklidir. Aşağıdaki tümcelere baktı-
ğımızda eylemi olmadığı gibi bir izlenim edinilebilir: 

53. a. Nurcan öğretmen. 
b. Bu kitap senin için. 
c. Selim çok başarılı. 
d. Kertenkele sevimli bir hayvan. 
e. Ayvalık harika bir kasaba.

Bu tümcelerin tümünün yükleminde görünmese bile bir eylem vardır. Bu eyleme koşaç denir. Dünya 
dillerinde koşacın her zaman açıkça bulunması gereken İngilizce gibi diller vardır. Örneğin: 

54. a. He is a teacher. 
b. *He a teacher.

Yukarıda (54a) örneğinde ‘is’ olarak görülen koşaç tümcede olmazsa ölçünlü İngilizcede (54b)’de gö-
rüldüğü gibi tümce kuralsız olur. Koşaçsız tümce Afrikalı Amerikalı konuşucuların dillerinde bulunsa da 
(Labov, 1972), bu ölçünlü İngilizcede kuralsızdır. Öte yandan, Türkçe, Japonca, Rusça, Macarca, vs. gibi 
bazı dillerde boş koşaç ölçünlü dilde de kullanılmaktadır. Aşağıda (55) ve (56) no’lu örnekler, Malta dili ve 
Rusçadaki boş koşaçlı tümceleri göstermektedir: 

T

AÖ1

Aysun

Bel1

Bel2
bu hafta

A1

A2

EÖ

AÖ2

AÖ3

bu kitabı

bitirir

E

E

Şekil 1.9

Koşaç:  Yükleminde AÖ, İÖ, SÖ olan 
tümcelerde bulunan bazen –İmEk eylemi 
ile ifade edilen bazen de açıkça görülme-
yen eylem.
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Malta dili: 
55. Albert tabib. (Albert doktor)
Rusça: 
56. Moskva gorod (Moskova şehir) (Örnekler 

Stassen, 2005:486) 
Stassen (2005), incelediği 386 dilden 175 tanesi-

nin boş koşaca izin verirken 211 dilde koşacın açıkça 
ifade edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Türkçede 
de özne 3. tekil ya da çoğul kişi olduğu zaman ve 
tümcede geniş zaman olduğu durumlarda boş koşaç 
bulunabilir. Özne diğer kişiler olduğu zaman ya da 
eylemin zamanı geniş zaman değilse –İmEk koşaç 
eylemi kişi ve zaman ekleri ile birlikte kullanılır. 

57. a. Ahmet doktor. 
b. Ahmet doktordu. 
c. Sedat cömert bir insan. 
d. Sedat cömert bir insanmış. 
e. Ben doktorum. 
f. Sen akıllı bir insansın. 

Bu örneklerde eylem geniş zaman olmayınca ve 
özne 3. kişi olmayınca koşacın açıkça ifade edildiğini 
görüyoruz. Yukarıdaki örnekteki boş koşaç ya da –İmEk 
koşacı belli bir zaman dilimindeki sabit, değişmeyen bir 
durum için kullanılır. Öte yandan eğer bir durum de-
ğişikliği söz konusu olursa olmak eylemi de kullanılır: 

58. a. Can doktor oldu. 
b. Soğuktan hasta olacağım. 
c. Meral anne olmuş. 

Bu örneklerdeki ol- eylemi bir durumdan bir 
duruma geçişi belirtmektedir. -Dır ekeylemi de 
koşaçlı tümcelerde görülebilir: Konuşucunun tah-
mini ya da nesnel bir durumun kesinliğini belirten 
bir kiplik ekidir: 

59. a. Ali belki evdedir. 
b. Dünya yuvarlaktır. 

Aşağıda koşaç içeren tümcelerin ağaç yapıları 
görülmektedir: 

Bunun yanı sıra varlıksallık belirten var ve yok 
sözcükleri koşaç tümcelerinde kullanılır. Lewis’e 
(2000:144) göre var ve yok sıfattır. Kornfilt 
(1997:185) bunların eylem olduğunu söyler. An-
cak eğer bu sözcükler eylem olsaydı, olumsuzluk 
eki –mE eklenebilirdi: 

60. *Dolapta süt var-ma-dı. (Dolapta süt yoktu 
anlamında). 

Oysa, bildiğimiz gibi olumlu tümce var, olum-
suz tümce ise ekle değil ayrı bir sözcük olan yok ile 
elde edilir. Demek ki var ve yok sözcükleri kesinlike 
eylem değildir. Bunların koşaç eylemi ile birlikte 
kullanılan yüklemcil sıfat olma olasılıkları vardır. 
Dünya dillerinde yer ve iyelik (Örn: Benim kitabım 
var) gösteren varlıksallık yapıların pek çok dilde or-
tak özellikler taşıdıkları iddia edilmektedir. (Lyons, 
1967; Iatridou, 1996; Sæbø, 2009). Örneğin İngi-
lizcedeki 

61. a. The garden has lots of roses. 
    Bahçede güller var.
b. I have some roses. 

     Benim güllerim var. 
c. There are lots of roses in the garden. 
    Bahçede güller var. 

Yukarıdaki örneklerde (61c) İngilizcedeki tipik 
varlıksallık yapısıdır. Aynı yapı (61a)’da görüldü-
ğü gibi yer ve (61b)’deki iyelik yapısı da have (var 
olmak) eylemi ile ifade edilebilir. Türkçede ise yer 
gösteren varlıksallık ve iyelik tümcelerinde eylem 
olarak koşaç görülmektedir. Göksel ve Kerslake 
(2005:122) yer varlıksal tümcelerinde en az bir yer 
ya da zaman gösteren belirtecimsi olması gerektiği-
ni söylerler: 

62. a. Ormanda ayı var. 
b. O zamanlar ayı vardı. 

Örnek (62a)’da yer, (62b)’de zaman gösteren 
belirtecimsi vardır. İlk tümcede boş koşaç, ikinci-
sinde ise zaman çekimli koşaç eylemi görülmek-
tedir. İyelik varlıksallık yapıları da adın –de ekini 
almış yer gösteren ya da tamlayan eki almış iye ile 
ifade edilebilir: 

63. a Bende güzel bir tablo var. 
b. Benim güzel bir tablom var. 

Örnek (63a) bende gibi –de eki alan ve (63b) 
tamlayan eki alan yapı içermektedir. 

Özet olarak, eylemler farklı yanulamlama özel-
liklerine sahiptir. Geçişli ve geçişsiz eylemlerin yanı 

T

AÖ1
AÖ1

AÖ2

AÖ2

SedatAhmet

doktor 0 oldu

Bel A
gibi

adıl babası

EÖEÖ

E İÖ E

İ

T

koşaç koş

Şekil 1.10 Koşaçlı Tümce Ağaçları
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sıra bu iki gruba dâhil olmayan koşaç eylemleri vardır. Koşaçlar ne geçişli ne de geçişsiz eylemlerdir. Ta-
mamen farklı bir grup oluştururlar ve yüklemcil bir AÖ, SÖ, İÖ öge ile birlikte özneye ilişkin bir özellik 
belirtirler. Bu yüzden yüklemcil AÖ, SÖ, İÖ özneyi tamamlayan ögedir ve özne tümleci olarak bilinir: 

64. a. Ali çok akıllıdır. (Çok akıllı = yüklemcil SÖ ve özne tümleci) 
b. Ali öğretmen. (Öğretmen= yüklemcil AÖ ve özne tümleci)

Aşağıdaki parçada yazılanları bu bölümde 
sözlükçe ve sözdizimdeki öbek yapı kuralları ile 
nasıl bağdaştırabilirsiniz? 

Anlamadınız mı?
(Bilim ve Teknik, Yeni Ufuklara: Dilin Serü-

veni Mart 2004 Ek sayı) 

Zeynep Tozar
“Eğer ben bir sözcük kullanıyorsam” dedi 

Humpty Dumpty, biraz da küçümseyici bir tavırla, 
“hangi anlama gelmesini istiyorsam o anlamda kul-
lanırım. Ne bir eksik, ne bir fazla!” “Ama sözcük-
lere bu kadar farklı anlamlar yüklemeye yetkiniz 
var mı?” diye sordu Alice. “Mesele, hangisinin en 
yetkin olduğuna karar vermekte” diye yanıtladı onu 
Humpty Dumpty. Alice’in kafası o kadar karışmıştı 
ki, ağzını açıp tek bir sözcük söyleyemedi. Humpty 
Dumpty devam etti: “Sözcüklerin kimi biraz kap-
risli olur; özellikle yüklemler. Onlar en mağrurları. 
Sıfatlarla istediğini yapabilirsin, ama yüklemlerle, 
asla! Ama ben... ben hepsiyle baş edebilirim tabii. 
Anlaşılamazlık! İşte söylemek istediğim bu!” “An-
layamadım, ne demek istediniz?” diye sordu yine 
Alice. “İşte şimdi akıllanmaya başladın” diye ya-
nıtladı Humpty Dumpty kendinden çok memnun 
bir şekilde. “Demek istediğim, bu konu yetti artık!” 
(Alice Harikalar Diyarında / Aynanın İçinden, Le-
wis Carroll)

İşimiz Humpty Dumpty’e kalsaydı, bakkal-
dan ekmek almakta bile zorlanacak, belki elimizde 
ekmek yerine iki kutu şekerle dönecektik evimize. 
Ama Lewis Carroll’un dünyasından çıkıp kendi 
dünyamıza döndüğümüzde, Humpty Dumpty ol-
masa da ‘birilerinin’ anlamlarını önceden verdiği 
sözcükleri kullanarak, üstelik bunları da kuralına 
uygun şekilde bir güzel sıralayarak, teklemeden 
konuştuğumuzu, asıl önemlisi başkalarıyla sözlü 
iletişim kurabildiğimizi görüyoruz. Bizi öbür can-

lılardan ayıran en önemli özelliğimiz de belki bu: 
Sözcüklerden oluşan bir köprüyle, bir başkasının 
zihnine ulaşabilmemiz, karmaşık etkileşim ağları, 
toplumlar kurabilmemiz. Bu inanılmaz beceriyi; 
anlamlı sözcükleri sınırsız sayıda kombinasyonla, 
üstelik de ‘kuralına uyarak’ birbiri peşi sıra dizme 
yetisini nasıl kazandık? Bu kurallar bütünü nasıl 
oluştu? “Dil” adını verdiğimiz olgu, belki de tek 
bir anadille yola çıkarak günümüzde konuşulan 
binlerce farklı dile nasıl ayrıştı? Ve tabii, dili/dilleri 
gelecekte neler bekliyor? 

Eğer bu konuları merak ediyorsanız, aşağıda-
ki dergideki ayrıntılı yazıları okuyabilirsiniz:

(Bilim ve Teknik, Yeni Ufuklara: Dilin Serü-
veni Mart 2004 Ek sayı) 

http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bdergi/ye-
niufuk/icerik/dilinseruveni.pdf

ya da Science dergisi Şubat 2004 sayısı 
 
Yaşamın	İçinden	Hakkında	Yorum:	
Yukarıdaki parçada yazdığı gibi, Alice ka-

rakterinin anlayışı kadar olmasa da sözcükler, 
dilin nedensiz bölümüdür. Bu da şu demektir: 
Bir meyvenin adının Türkçede elma, İngilizcede 
apple, Almancada Apfel olduğuna ilişkin hiçbir 
neden söyleyemeyiz. Sözcüklerin nereden geldi-
ğini ve neden bir nesneye belli bir adın verildiğini 
bilmiyoruz. Sözlükçede yer alan sözcüklerdeki bu 
keyfiliğin aksine dilbilgisel kurallar, dizgeseldir. 
Örneğin, bu bölümde gördüğümüz gibi Türkçe-
de tüm öbek yapılarda baş sistematik biçimde en 
sonda yer alır. Üstelik yine yukarıda gördüğümüz 
gibi sonlu sayıda öbek yapı kuralıyla sonsuz sa-
yıda yapılar üretebiliriz. Bu parçada da “anlamlı 
sözcükleri sınırsız sayıda kombinasyonla, üstelik de 
‘kuralına uyarak’ birbiri peşi sıra dizme yetisi”nden 
söz ediliyor. 

Yaşamla İlişkilendir
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Aşağıdaki soruları yanıtlayın: 
Aşağıdaki örnekte AÖ(ler)’i 
bulup ögelerini ve tümce 
içindeki işlevlerini belirleyin. 
Fil zıplayamayan tek memeli 
hayvandır. 
Aşağıdaki örneklerde İlgeç 
Öbeklerini bulup tümleçlerini 
belirleyin. İÖlerin anlamlarını 
belirtin. 
1) Bugüne kadar yaşamış en 

ağır kişi, 635 kiloya ulaşan 
Washingtonlu Jon Brower 
Minnoch.

2) Erkeklere yıldırım çarp-
ması olasılığı kadınlara 
göre 6 kat daha fazladır. 

Aşağıdaki örneklerde SÖ’leri 
bulun. Önad ya da yüklemcil 
AÖ olup olmadığını belirle-
dikten sonra ne şekilde sınıf-
landırılabileceğini ve işlevleri-
ni yazın.
1) Sağlık, çok önemli bir ni-

mettir. 
2) Istakozların kanı mavidir. 
Aşağıdaki tümcelerde belir-
tecimsileri belirleyerek, ya-
pılarını, anlam ve işlevlerini 
belirtin: 
1) Dünya, binlerce yıldır hiç 

hız kesmeden değişiyor.
2) İmparator penguen-

leri tüm ömürlerini 
Antarktika’da geçiriyor.

3) Dünyaca ünlü yazar, yeni 
kitabını gelecek hafta imza-
lıyor. 

Bu bölümde özellikle Öbek 
Yapıları tartıştık. AÖ, İÖ, 
SÖ, BÖ ve EÖ. Bu konuda 
Türkçede yazılmış çalışma-
larla ilişkilendirin.

Bu bölümde görmüş oldu-
ğunuz öbek yapı çözümle-
mesinin geleneksel dilbilgisi 
çözümlemelerinden nasıl 
farklılıklar gösterdiğini ar-
kadaşlarınızla paylaşın. 

7 Öbek yapıları tanımlayabilme ve öbek yapı çözümlemesi yapabilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

Sözlükçe ve Yanulamlama

1 Sözlükçe, bir dilin sözcük varlığı ve konuşucunun bilişsel sözlüğüdür. Sözlükçede her sözcüğün bir 
kütüğü vardır ve bu kütük o sözcüğün sesbilimsel, yapısal, anlamsal bilgilerini ve ayrıca öbek oluşturmak 
için hangi ögeleri seçmesi gerektiği bilgisini içerir. 

Sözlükçe kütüğünü ve yanulamlamayı 
açıklayabilme ve örneklendirebilme2

Sözlükçeyi tanımlayabilme1

2 Yanulamlama, bir sözcüğün öbek kurması için gerektirdiği ögeyi içerir. Bunun en belirgin örneği ise 
geçişli eylemler ve ilgeçlerdir. Hem geçişli eylemler hem de ilgeçlerin çoğu zorunlu olarak nesne gerektirir.

Tümce

3 Özne olan AÖ ve yüklem olan EÖ tümceyi oluşturur. Bu yüzden Tà AÖ EÖ, yani tümce AÖ ve EÖ 
içerir. Yukarıda öznenin bir işi yapan, bir ruhsal deneyimi deneyimleyen, bir işe maruz kalan, gibi farklı 
anlamsal roller taşıyabilir. Özne her zaman adın yalın durumunda bulunur. Türkçe, gizli özneye izin veren 
bir dildir ve bu yüzden Türkçe tümcede gizli özne olan ve dilbilimde adıl denilen öge de bulunabilir. Diğer 
yandan yüklem, tümcede özneden geriye kalan ve mutlaka eylem bulunduran ögesidir. 

4 Tümcenin içindeki ögeler çeşitli testlerle sınanabilir. Örneğin, soru sorma, taşıma ve eksiltme testleri 
ögeleri belirlememizi sağlar. Örneğin, KİM? Öznedeki AÖ, Ne yaptı? ise yüklemdeki EÖ’yü belirlemede 
kullandığımız testlerdir. 

5 Tümcenin ögelerini ayraçlarla ve sözdizim ağaçlarıyla gösterileceği tartışıldı. Ayraç ve ağaçlaral gösterim 
aynı bilgiyi taşımakla birlikte sözdizim ağaçları görsel olarak daha kolay okunabilir niteliktedir. 

Tümce ögelerini ayrıştırabilme4

Tümce ögelerini ağaç ve ayraçlarla 
gösterebilme5

Tümceyi tanımlayabilme3
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6 Öbeklerde tümce-baş ve eklenti-
baş ilişkisini tanıyabilme

Öbekler ve Ögeleri 6 Öbek, bir başı olan ögedir. Baş, öbeğin kurucu ögesidir ve 
tümleç ya da eklenti alarak genişleyebilir. Tümleç her zaman 
zorunlu ögedir ve öbekten atıldığı zaman ya anlamı değişir ya 
da yapı kuralsız olur. Oysa eklenti her zaman seçimlik ögedir ve 
dışarıda bırakıldığı zaman yapı kuralsız olmaz. Eklentiler, genel-
likle, Sıfat Öbeği, İlgeç Öbeği ve Belirteç Öbeği gibi, ad, eylem 
ve tümce niteleyici işlevli yapılardır. Tümleçler ise eylem ya da 
ilgecin nesnesi gibi Ad Öbekleri olabilirler. Tümleç ve eklenti ya-
pıları bunlarla kısıtlı olmamakla birlikte bunlar tipik örneklerdir.

7
Öbek yapıları tanımlayabilme 
ve öbek yapı çözümlemesi 
yapabilme

Öbek Yapıları 7 Bu bölümde AÖ, İÖ, SÖ BÖ ve AÖ gibi öbekler tartışıl-
mıştır. Bu öbeklerin hepsinin ortak özelliği baş sonlu olmaları, 
tümleç ve eklenti bulundurabilmeleridir. Öbek yapı kuralları, 
anadili konuşucusunun edincinde bulunan sonlu sayıdaki ya-
pıyı modelleyen kurucu kurallardandır. Ancak öbek yapı ku-
ralları, edinçteki soyut bilginin sadece bir bölümünü oluşturur. 
Diğerleri Evrensel Dilbilgisindeki diğer ilke ve değiştirgenlere 
dayalı kurallardır. Konuşucular, öbek yapı kuralları da dâhil, bu 
sonlu sayıdaki kurallar ile sonsuz sayıda yapı üretirler.
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neler öğrendik?

1  Aşağıdaki tümcelerden hangisinde yüklemcil 
AÖ vardır? 

A. İstanbul’un farklı semtlerinde çekilen film, farklı 
din, dil ve ırktan kişileri bir araya getiriyor. 

B. Bu filmde rol alan kişiler, İstanbul’un farklı 
semtlerinden, farklı din, dil ve ırktan kişiler. 

C. Farklı din, dil ve ırktan kişilerin bir araya geldi-
ği film, İstanbul’un farklı semtlerinde çekiliyor.

D. Farklı din, dil ve ırktan kişiler, bir araya gelerek 
İstanbul’un farklı semtlerinde film çekiyorlar.

E. Bu filmde rol alan kişiler farklı din, dil ve ırktan 
kişiler gördüm. 

2  Aşağıdaki eylemlerden hangisi-
nin yanulamlama çerçevesi şu şekildedir?  
[ T _____ ] 

A. Gelmek B. Belirtmek 
C. Yapmak D. Sallanmak
E. Yürümek 

3  Aydınlatma sistemleri Mars’a kadar ulaşarak 
dünya üzerindeki yaşamın varlığını kanıtlıyor. 

Aşağıdakilerden hangisi tümce ögesi değildir? 

A. Aydınlatma sistemleri Mars’a
B. Mars’a kadar 
C. Mars’a kadar ulaşarak 
D. Dünya üzerindeki
E. Dünya üzerindeki yaşam

4  Aşağıdaki altı çizilmiş ögelerden hangisi araç 
gösteren İÖ belirtecisimsidir? 

A. Bıçakla ekmeği kesti. 
B. Düğüne arkadaşıyla geldi. 
C. Ayşe, titizlikle çalışır. 
D. Arkadaşlarını, arabayla pikniğe götürdüler. 
E. Sigarayla mücadele başarıya ulaştı. 

5  Aşağıdaki ögelerin hangisi eklenti-baş yapısı 
içerir? 

A. Banka müdürü B. Aklım başımda
C. Hırçın deniz D. Sedat geldi
E. Suyu içti 

6  Aşağıdakilerden hangisinde koşaç bulun-
maktadır? 

A. Kola, diş çürümesi, diyabet ve kemik dokusu-
nu zayıflatma gibi sorunlar yaratıyor. 

B. Yüksek orandaki şeker ve kafein vücuttaki po-
tasyumu yok ediyor.

C. 2007’de dünya çapında şekerli gazlı içecek tü-
ketimi 552 milyar litreydi. 

D. Yani her insana yılda 83 litre düşüyordu. 
E. Bu oranın 2012’de 95 litreye çıkacağı öngörülüyor.

7  Aşağıdakilerden hangisi SÖ’dür? 

A. Zümrüt gibi yeşillik
B. Koyu yeşil 
C. Marul ve başka yeşil sebzeler
D. Bir renk
E. Deniz gibi 

8  Aşağıdakilerden hangisi tümce belirteci içerir? 

A. Ziya her an gelebilir. 
B. Belki yine gelirsin. 
C. Bunu bir kez daha konuşalım. 
D. Seda çok konuştu. 
E. Ahmet kapı kapı dolaştı

(9) ve (10) no’lu soru-
ları yandaki ağaca baka-
rak yanıtlayın:

9  Ağaçtaki İÖ’deki AÖ2, …..

A. Eklentidir B. Tümleçtir
C. Baştır D. Öznedir
E. Niteleyicidir

10  İÖ, eylemin…

A. Niteleyicisidir B. Tümlecidir
C. Nesnesidir D. Başıdır
E. Birincil ilgecidir

T

AÖ1

AÖ2

Seçil

parkın çevresinde

İ

EÖ

İÖ

koşuyor

E
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Yanıtınız yanlış ise “Ad Öbeği (AÖ)” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

1. B Yanıtınız yanlış ise “Eylem Öbeği (EÖ)” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Tümcenin Ögeleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. A Yanıtınız yanlış ise “Eylem Öbeği (EÖ)” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Yanulamlama” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. B Yanıtınız yanlış ise “Sıfat Öbeği (SÖ)” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “İlgeç Öbeği (İÖ)” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “Tümcenin Ögeleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. C

Yanıtınız yanlış ise “Tümcenin Ögeleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Tümcenin Ögeleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. A

Araştır Yanıt
Anahtarı

1

Araştır 1
Çık- [AÖ _______ ] ([Boğaz turuna çık-] 
Söyle- [T ______ ] [İstanbul’un bir açık hava müzesi olduğunu söyle-]
Anlat- [ AÖ AÖ _____ ] [bana bir öykü anlat-]

Araştır 2

Genç kız arkadaşını sinemaya götürdü. 
Bu tümce yapıya bağlı çift anlamlılık taşımaktadır ve bu iki anlam aşa-
ğıdaki ağaçlarda gösterilmiştir. 

T

AÖ1

A1 AÖ2

SÖ

genç

EÖ

kız
A2

A2A1

Bel

adıl arkadaşını

kız arkadaşını

EAÖ3

sinemaya götürdü

E’

T

AÖ1

AÖ2
genç

EÖ

Bel

adıl

EAÖ3

sinemaya götürdü

E’

A’

Ağaç: 1 Ağaç: 2

Genç kız, arkadaşını sinemaya götürdü (Ağaç 1) ya da genç, kız arakadaşını 
sinemaya götürdü. (Ağaç 2)



Genel Dilbilim II

31

Araştır Yanıt
Anahtarı

1

Araştır 3

Yeşil kazak 
Eklenti: yeşil
Baş: kazak 
•	 Eklenti	başı	niteler.	
•	 Yeşil atılabilir. Yapı kuralsız ve anlamca eksik olmaz. 

Harika kitap 
Eklenti: harika
Baş: kitap 
•	 Eklenti	başı	niteler.	
•	 Harika atılabilir. Yapı kuralsız ve anlamca eksik olmaz.

Fizik öğretmeni
Tümleç: Fizik
Baş: öğretmeni 
•	 Ne öğretmeni? sorusuna yanıt verir. 
•	 Tümleç	atılamaz.	Yoksa,	öğretmeni anlamca eksik, yapıca kuralsız olurdu. 

Güzel görünme çabası 
Tümleç: Güzel görünme
Baş: çabası 
•	 Tümleçler ne sorusuna yanıt verir: Ne çabası?
•	 Çabası tek başına yetersizdir; yani tümleç atılırsa baş, kuralsız bir yapı olur.

Araştır 4

AÖ
Fil zıplayamayan tek memeli hayvandır. 

•	 Fil: AÖ (baş) 
 Özne 
 AÖ → A
•	 tek	memeli	hayvan
 Yüklemcil AÖ 
 memeli: sıfat 
 tek ve memeli eklenti
 hayvan: baş 
 AÖ → SÖ A 

İÖ’ler: 
1. [İÖ [AÖ bugüne] kadar] 
2. [İÖ [AÖ kadınlara] göre] 
3. [İÖ [T 105 yaşında evlendikten] sonra] 
(1), (2) ve (3)’teki tüm ilgeçler birincil ilgeçlerdir. (1) ve (2)’deki AÖ’ler il-
geçlerin tümleçleridir. Örnek (3)’te ise tümleç AÖ değil, Ad tümceciğidir. 
Anlamsal olarak (1) zaman gösteren belirtecimsi, (2) Fikir kaynağı gösteren 
belirtecimsi, (3) zaman gösteren belirtecimsidir. 
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Araştır Yanıt
Anahtarı

1

Araştır 4

SÖ’ler 
1. [SÖ [BÖ çok] önemli]  

•	 Önad	SÖ’dir	
•	 [AÖ [SÖ çok önemli] bir nimet] nimet baş adını niteler. 
•	 Değer	gösteren	sıfattır.	

2. [SÖ mavi] 
•	 Yüklemcil	SÖ’dir.	
•	 Renk	gösteren	sıfat	olarak	sınıflandırılır.	
•	 Tümcenin	öznesi	olan	ıstakozların kanını niteler. 

Belirtecimsi ve BÖ’ler 
1. binlerce yıldır 

•	 AÖ
•	 Zaman	gösteren	belirtecimsi
•	 Değiş- eylemini niteler.

hız kesmeden 
•	 belirteç	tümceciği	
•	 Tarz	gösteren	belirtecimsi
•	 Değiş- eylemini niteler.

2. Antarktika’da 
•	 AÖ
•	 yer	gösteren	belirtecimsi
•	 Geçir- eylemini niteler.

3. Dünyaca
•	 Belirteç	
•	 Ünlü	sıfatını	niteler.	

gelecek hafta
•	 AÖ
•	 Zaman	gösteren	belirtecimsi
•	 İmzala- eylemini niteler.

EÖ’ler 
•	 varmış. Koşaç Eylemi –İmEk 
•	 karar	ver-	Ad Tümcesi yanulamlayan geçişli eylem 
•	 Çeşitlendir- AÖ seçen geçişli eylem 
•	 Anla-	- AÖ seçen geçişli eylem 
•	 Bırak-	- AÖ seçen geçişli eylem 
•	 Konuş-	- AÖ seçen geçişli eylem
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Bölüm 2

Karmaşık Tümce ve Yan Tümcecikler

Anahtar Sözcükler: • Bağımlı ve Bağımsız Tümce • Temel Tümce • Birleşik Tümce
• Karmaşık Tümce: Ad Tümceciği • Ortaç • Belirteç Tümceciği; Özne Denetleme • Nesne Denetleme

• Denetleme ADILı, Soyut ADIL • Ad Öbeği Ulaşılabilirlik Hiyerarşisi

öğ
re

nm
e 

çı
kt

ıla
rı

1
Tümce Türleri ve Yan Tümcecik 
Oluşturma
1 Tümce Türlerini tanımlayabilme ve 

örneklendirebilme 
2 Yan Tümcecik ne şekilde oluşturulduğunu 

açıklayabilme 2
Ad Tümcecikleri
3 Özne ve Nesne Denetleme ADILlarını ve 

Soyut ADILı tanıyabilme 
4 Ad Tümceciği Eklerinin Dağılımında 

Yapısal ve Anlamsal özellikleri 
açıklayabilme

4 Belirteç Tümcecikleri
8 Belirteç tümceciklerinin yapı ve işlevlerini 

belirleyebilme

Ortaçlar (Sıfat Tümcecikleri)
5 Ad Öbeği Ulaşılabilirlik Hiyerarşisini 

açıklayabilme
6 Kısıtlayıcı ve Genişletici Ortaçları ayırt 

edebilme 
7 Başsız Ortaçların kullanıldığı durumları 

açıklayabilme 3
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GİRİŞ
En geniş ayrımı ile söylemek gerekirse hem 

Türkçede hem de diğer dünya dillerinde iki tür 
tümceden söz etmek mümkündür: Bağımsız ve ba-
ğımlı tümceler. Kurallı bir tümce oluşturmak için 
en az bir bağımsız tümceye gereksinim vardır. Bu-
nun yanı sıra dillerdeki tüm tümce türleri en az bir 
bağımsız tümce olmak üzere bir ya da daha fazla 
bağımlı tümce içerebilirler. Örnek (1)’de bağımsız 
bir tümce görülmektedir:

1. Ahmet kitabı okudu.
Bu tümce, dilbilgisel olarak özerktir; başka bir 

tümceye gerek duymaksızın tek başına dilbilgisel 
bir tümce oluşturur. Her tümcede olması gerektiği 
gibi bu tümcede de bir özne ve bir yüklem vardır. 
Eylemin üzerinde zaman, görünüş ve kiplik çekim-
leri ile özne-yüklem uyumunu gösteren kişi ekleri 
vardır. Bu tümcedeki 3. tekil kişi eki biçimbirimsel 
olarak görünür değildir ama açık eklerle işaretle-
nen diğer kişi eklerine karşıt olarak yorumlanır. 
Tümcedeki özne ise adın yalın durumundadır. Bu 
tür tümceleri basit anlamındaki yalın tümce olarak 
adlandıracağız. Bunun yanı sıra bağlaçlarla bağlan-
mış birleşik tümceler vardır. Diğer bir tür tümce 
ise, yan yargı, yan cümlecik ya da bağımlı cümlecik 
(Ediskun, 1999: 381) olarak da adlandırılmış olan 
yan tümceciktir. Yan tümcecik, yapı ve anlam açı-
sından ana tümcenin bir parçası olan ve dilbilgisel 
özerkliği olmayan tümceciktir. Bir başka deyişle, 
yan tümcecik ana tümceden bağımsız olarak bir 
öğe oluşturamaz. Yan tümceciğin özne ve yüklem 
uyumu, ad tamlamalarında olduğu gibi adcıl bir 
uyum eki olan iyelik ekleriyle işaretlenir. Örnek 
(2)’de yan tümcecik örneği görülmektedir:

2. a. Ben [Ahmet’in gel-diğ-i-] ni biliyorum. 
b. *Ahmet’in geldiğini 

Örnek (2a)’da köşeli ayraç içinde yer alan yan 
tümcecik ana tümcenin bir parçası, belirtili nes-
nesidir. (2b)’de görüldüğü gibi bir yan tümcecik, 
bağımsız olarak, yani bir ana tümceye bağlı olma-
dan bulunamaz. Bu yüzden dilbilgisel açıdan özerk 
değildir. (2a)’daki Ben [X..] biliyorum gibi bir yan 
tümceciği de içeren bağımsız tümceyi ana tümce 
olarak adlandıracağız. Bu bölümde özellikle kar-
maşık tümcenin bir parçası olan yan tümcecikler 
incelenecektir. 

TÜMCE TÜRLERİ VE YAN 
TÜMCECİK OLUŞTURMA 

Tümce Türleri 
Tümceler, evrensel olarak aşağıda örnekleri gö-

rünen üç türde olabilir: 
3. Müjgan kitabı bitirdi.

(bir bağımsız tümce
Yalın 
tümce

4. Müjgan kitabı bitirdi ve Hasan 
onu kutladı.
(Bağlaç ile bağlanmış, eş 
dizinli iki bağımsız tümce)

Birleşik 
Tümce

5. Hasan Müjgan’ın kitabı 
bitirdiğini öğrendi.
(Alt sıralamalı yan tümce ve 
bağımsız ana tümce)

Karmaşık 
tümce

Örnek (3)’te yalın tümce, (4)’te bir bağlaçla bağ-
lanan ve iki bağımsız tümce içeren birleşik tümce 
ve (5)’te bir yan tümcecik ve bir ana tümceden olu-
şan karmaşık tümce görülmektedir. Karmaşık tüm-
cede, ana tümce içinde bir yan tümcecik bulunur. 
Karmaşık tümce, Özyineleme İlkesi doğrultusunda 
evrensel olarak tüm dillerde bulunan bir yapıdır ve 
bu ilke çerçevesinde bir tümcenin içinde bir başka 
tümce bulunabilir.

Bu tümcelerin ağaçları Şekil (2.1, 2.2 ve 2.3)’te 
görülmektedir:

T

AÖ1

AÖ2
müjgan

kitabı bitirdi

E

EÖ

Şekil 2.1

T2

T1

E1

AÖ1

AÖ2
müjgan

kitabı bitirdi

bağlaç

ve

EÖ1

T3

E2

AÖ3

AÖ4
Hasan

onu kutladı

EÖ2

Şekil 2.2
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Tümcelerin ağaç gösterimlerinde de görüldüğü 
gibi yalın tümce tek başına kullanılan bir AÖ ve EÖ 
öbeklerini içerir. Şekil (2.2)’deki örnekte iki ayrı ba-
ğımsız tümce vardır ve bunlar bir bağlaç ile bağlanır-
lar. Bu tümcelere birleşik tümce diyeceğiz. Birleşik 
tümce, dilbilgisel olarak Şekil (2.2)’deki T1 ve T2 
tümceciklerinde görüldüğü gibi aynı düzeyde yer 
alırlar. Bu iki tümce anlamsal açıdan da eşit önem-
dedir. Öte yandan Şekil (2.3)’teki gibi bir bağımsız 
tümcenin içinde en az bir bağımlı tümce varsa bu 
yapıyı karmaşık tümce olarak adlandıracağız. Şekil 
(2.3)’teki karmaşık tümcede de görüldüğü gibi T2 
yan tümceciği, T1 ana tümceciğinin içinde bulunur 
ve onun bir parçası olarak işlev görür. Şekil (2.3)’te 
T2 yan tümcesi, T1 ana tümcesinin içine yerleştiril-
miş, yani altına dizinlenmiştir. Dilbilgisel olarak içe 
yerleştirilen yan tümcenin aşamalı yapısında daha 
aşağıda bulunur; anlamsal açıdan da ana tümcenin 
anlamına karşıt önerme yapmaz.

Yan Tümcecik Oluşturma 
Her dilde farklı yan tümce oluşturma yöntem-

leri vardır. Hint-Avrupa dillerinde yan tümcecik, 
tümleyici denilen sözcük gruplarından birinin ya-
lın tümcenin başına yerleştirilmesiyle oluşturulur. 

Örneğin, İngilizcede that, who, gibi sözcükler 
tümleyicidir ve tümcenin önüne getirilerek yan 
tümce kurulur. Örnek (6a)’daki that yan tümcecik 
oluşturan bir tümleyicidir: 

6. a. We know [that the world is round]. 
b. Dünyanın yuvarlak olduğunu biliyoruz. 

Türkçede ise (6b)’deki örnekte de görüldüğü 
gibi yan tümcecik oluşturmak için tümceciğin ey-
leminin köküne -DIk, -mA, gibi ekler eklenir. Yan 
tümcecik oluşturan bu ekler eylemi eylemsileştirir-
ler, yani eylem bir bakıma adlaşır.

7. a. Sen pazara git-ti-n. 
b. Selin [sen-in pazara git-tiğ-in-i] biliyor. 

Eylemsiler, hem eylem hem ad özellikleri taşır-
lar. Bu özellikler daha sonra ayrıntılı olarak açık-
lanacaktır. Yan tümcecik, bağımsız tümce gibi bir 
özne ve bir yüklem içerir. Ancak Türkçede bağım-
sız ve bağımlı tümcelerdeki özne ve yüklem uyumu 
faklıdır: (7a) ve (8a)’da görülebileceği gibi, bağım-
sız tümcenin eylemi zaman, görünüş ve kiplik ek-
lerinin yanı sıra, özne ile uyumlu olan eylemcil çe-
kim ekleri taşır ve özneye yüklem tarafından yalın 
ad durumu atanır. Yalın ad durumu eylemcil, tam-
layan-iyelik durumu adcıl durumlardır (Kornfilt, 
2003). Yani (7a) ve (8a)’da zaman, kiplik, görünüş 
gibi tam eylemcil ulamların bulunduğu git- eyle-
minin uyum çekimi özneye yalın durum ekini ata-
mıştır. Öte yandan, tamlayan ve iyelik ekleri iki ad 
arasındaki uyumdan kaynaklanır. Bu yüzden adcıl 
durumdur. Örnek (7b) ve (8b)’deki yan tümcecik-
teki özne tamlayan, yüklem ise iyelik eki taşır ve 
uyum bu şekilde sağlanmıştır. Bu özneler arasında-
ki karşıtlık aşağıda örneklendirilmiştir:

8. a. Can pazara gitti. 
b. Selin [Can’ın pazara gittiğini] söyledi. 

Görüldüğü gibi, (7b) ve (8b)’deki yantümcele-
rin özne ile eylem uyumu, AÖ’deki ad tamlama-
sında görülen uyumdur. Böylece, (7a-8a)’daki ana 
tümcelerin yalın özneleri ve (7b-8b)’deki tümcele-
rin tamlayan ekli özneleri sırasıyla eylemcil ve adcıl 
yüklemlerinin özelliğini yansıtırlar.

Örnek (8a) ve (8b)’de altı çizili öğeler sırasıyla 
bağımsız tümce ve bağımlı tümceciğin özneleridir. 
(8a)’daki özne Can yalın durumda iken, (8b)’deki 
yan tümcecik öznesi iyelik eki ile uyumlu olarak 
tamlayan eki taşır. Şimdi bu yan tümceyi Ad öbeği 
ile karşılaştırabiliriz:

9. Can’ın pazara git-tiğ-i 
10. Can’ın kalem-i 
Örnek (9) ve (10)’da adcıl yani ada özgü olan 

tamlayan {-(n)In} ve ona uyum sağlayan iyelik {-sI} 
durum eklerini görüyoruz. Bu nedenle yan tümce-

Tümleyici yan tümcecik oluşturmak ama-
cıyla İngilizce, Farsça gibi dillerde kulla-
nılan bağımsız sözcükler (İngilizcedeki 
that, who, which, vd. ve Farsçadaki ki gibi 
sözcükler). Türkçede ise yan tümcecik ey-
lemine bitiştirilen -DIK gibi eklerdir.

kitabı bitirdiğini

T1

T2 E2

E1

EÖ1AÖ1

AÖ2

AÖ3

EÖ2

Müjgan’ın

Hasan

öğrendi
Şekil 2.3
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cik eylemsi yükleminin adcıl özne-eylem uyumu gösterdiğini söylüyoruz. Buraya kadar gördüğümüz yan 
tümcecik örnekleri ana tümce eyleminin nesnesi olan tümceciklerdi. Ana tümcenin öznesi olan yantümce-
cikler de Örnek (11)’deki gibi özneleri açısından aynı adcıl uyum özelliklerini gösterirler.

11. [Can’ın pazara git-tiğ-i] doğru.
Ancak bir başka grup yan tümcecik ana tümcede eklenti işlevi görür (Kornfilt, 

2008). Eklenti yantümceleri özne ve eylem uyumu açısından özne ve nesne yan-
tümcelerinden farklı özellikler sergiler. Bu eklenti tümcecikleri aşağıda köşeli ayraçlar 
içinde gösterilmiştir:

12. [Ben gelince] Ali toplantıdan ayrıldı. 
13. Hasan yemek yaparken] Güliz salatayı hazırladı. 
Örnek (12) ve (13)’teki yan tümcecikler, -IncE ve -ken ekleri ile elde edilmiş ve 

zaman belirteci işlevi olan eklenti tümcecikleridir. Bu yan tümceciklerde özne ve 
eylem uyumu yoktur. Bu örneklerde özne de bağımsız tümce öznesi gibi yalın durumdadır. Sonuç olarak, 
Türkçede yan tümce oluşturma yöntemleri farklılık göstermekle birlikte en belirgin ortak özellik yan tüm-
cecik eylemine biçimbirimsel ek getirilmesidir.

Aşağıdaki örneklerde iki 
Hint – Avrupa dili olan 
Farsça ve İngilizcedeki yan 
tümcecik oluşturma biçim-
leri nelerdir? Bu iki dilde 
yan tümce oluşturma bi-
çimlerinde ortaklık ve fark-
lılıklar var mı? 
1) (Farsça)
Goft ke ne-mi-ya-d
söyledi ki olumsuz-gel-
3tekil-kişi
Gelmeyeceğini söyledi. 
(Örnek Mahootian ve Geb-
hardt, 1997: 8)
2) (İngilizce)
He Said that he would not 
come.
O söyledi tümleyici o ekey-
lem olumsuzluk gel-
Gelemeyeceğini söyledi.

Farsça ve İngilizcedeki yan 
tümcecik oluşturma şekliyle 
bir başka dilin bu yapıyı oluş-
turma şeklini karşılaştırın. 

Dünya dillerinde yan tüm-
cecik oluşturmak için farklı 
yöntemler olabileceğini ve 
Türkçenin bu konudaki 
ayırt edici özelliğini paylaşın. 

1 Tümce Türlerini tanımlayabilme ve örneklendirebilme 
2 Yan Tümcecik ne şekilde oluşturulduğunu açıklayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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AD TÜMCECİKLERİ 
Türkçede ad tümcecikleri yan tümcecikteki eyle-

minin üzerinde aşağıdaki ekler kullanılarak elde edilir:
-DIk, -(y)AcAk, -mA, -mAk, -(y)Iş
Bu eklerin her birinin ne şekilde kullanıldığı ve 

özellikleri daha sonra tartışılacaktır. Ad yan tümce-
cikleri yukarıda da örneklediğimiz gibi şu şekilde 
kurulur:

14. a. Ben gördüm. Bebek uyudu. 
b. Ben [bebeğin uyu-duğ-u-]nu gördüm. 

-mAk dışındaki -Dık, -(y)AcAk, -mA ve -(y)Iş ad 
tümcecik ekleri ortak yapısal özellikler taşır. -mAk 
ekini diğerlerinden ayıran en önemli özellik daha 
sonra da göreceğimiz gibi onun açık bir öznesinin 
olmayışıdır. Bu yüzden aşağıdaki ilk iki bölümde-
ki tartışma -mAk eki dışındaki ekler için geçerlidir. 
-mAk eki ile oluşturulan yapılar ise daha sonra ir-
delenecektir.

-Dık, -(y)AcAk, -mA ve -(y)Iş eklerinden biri, 
yan tümcecik eyleminin köküne eklendiğinde daha 
önce de gördüğümüz gibi yan özne yalın durumda 
kalamaz. Bunun nedeni yan tümcedeki yüklemin 
eylemcil durum eki olan yalın durumu atayama-
masıdır. Dolayısıyla yan tümce öznesi adcıl durum 
eki almak zorundadır. Aynı AÖ’de olduğu gibi yan 
tümcecikte de uyum, tamlayan ve iyelik ekleriyle 
sağlanır. Aşağıdaki örnekte -in tamlayan eki, -u ve 
-i ise ses uyumuna bağlı olarak değişen iyelik ekidir.

15. a. Bebeğ-in uyuduğ-u 
b. Bebeğ-in oyuncağ-ı 

Görüldüğü gibi ad tümceciği ve AÖ arasında 
durum ekleri açısından bir benzerlik bulunmakta-
dır. Bir başka benzerlik ise ana tümcedeki eylemin 
yan tümcecik ya da AÖ farkı gözetmeksizin her iki 
nesnesine de durum eki atamasıdır (bkz. Erguvan-
lı, 1982: 72). Örnek (16a-b)’de gör-ana eyleminin 
sırasıyla yan tümcecik (T) ve AÖ olan nesnelerine 
atadığı belirtme durum ekleri -nu ve nı olarak gö-
rülmektedir:

a. Ben [T bebeğin uyuduğu-]-nu gördüm.
b. Ben [AÖ bebeğin oyuncağı-]-nı gördüm.
Ad tümcecikleri ve AÖ arasındaki üçüncü 

benzerlik tümcedeki işlevleri açısındandır. Tablo 
(2.1)’de de görüldüğü gibi Ad tümceciği, AÖ’nün 
kullanıldığı yerlerde kullanılabilen yan tümcecik-
tir: Özne, nesne, ilgeç tümleci, yüklem ve ad tüm-
leci olarak işlev görür:

Tablo 2.1 Ad Tümcecikleri ve Ana Tümcedeki İşlevleri

Örnek İşlevi
[T Seçil’in sınavda çok başarılı 
olduğu] belliydi. ÖZNE
[AÖ Sorunun yanıtı] belliydi.

Ahmet, [T Seçil’in sınavda 
başarılı olduğunu] anladı.

NESNE
Ahmet, [AÖ bu konudaki sorunu] 
anladı.
Bilimde amaç, [T en az kural ile 
en çok veriyi açıklamak] tır.

YÜKLEM
Olayları açıklamak [AÖ bilimin 
amacı]dır.
Ayça [T bale yaptığı] için mutlu 
oluyor. İLGEÇ 

TAMLAYICISIAyça [AÖ doğum günü] için pasta 
sipariş etti.

[T Yaşar Kemal’in Türk 
edebiyatının en büyük 
ustalarından biri olduğu] gerçeği

AD 
TAMLAYICISI

[AÖ nükleer fizik] öğrencisi

Tablo (2.1)’deki örneklerde de ad tümcecikleri 
ve AÖ’ler tümcede özne, nesne, yüklem, ilgeç tüm-
leci ve ad tümleci olarak işlev görürler. Öyleyse, 
bizim ad tümceciği olarak adlandırdığımız ögenin 
aslında tümcecik değil de eylemden türetilmiş bir 
ad olup olmadığı sorusu gündeme gelebilir. Aşağı-
da bu soruya yanıt arayacağız.

Ad Tümcecikleri mi Ad Öbekleri mi? 
Yukarıda ad tümcecikleri ve AÖ’ler arasında ya-

kın benzerlikler olduğu gözlemlendi. Bu yüzden ad 
tümceciklerinin de AÖ olabileceği, yani -mA, -(y)
Iş ve -DIk gibi eklerin gerçek adlar türetebileceği 
olasılığı akla gelmektedir. Nitekim bu ekler, eylem-
lerden gerçek adlar türetebilir: tanı- eyleminden 
tanıdık, yürü- eyleminden yürüyüş ve oku- eylemin-
den türemiş okuma (okuma bayramı’nda olduğu 
gibi) adları vardır. Tüm bu gerçekler göz önüne 
alındığında belki de ad tümceciği diye bir ögenin 
Türkçede olmadığı ve tüm eklerin yalnızca eylem-
den ad türettiği iddia edilebilir. Dolayısıyla, ad 
tümceciğinin AÖ mi tümcecik mi olduğu sorusu 
Türkçeyi inceleyen dilbilimciler tarafından sorul-
muş ve incelenmiştir (Kennelly 1984, Kural 1992, 
Kornfilt, 2003). Bu doğrultuda aşağıda bu ögelerin 
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ad tümceciği ya da AÖ olduklarına ilişkin kanıtlar 
bulmaya çalışacağız. Eğer bu yapılar, tümcecik ise-
ler bunlar özne ve yüklem; yüklemin içinde de nes-
ne ve varsa eylem niteleyen belirteç barındırırlar. 
AÖ ise bu öğeleri içeremez. Örneğin, bir ad olan 
yıkım sözcüğü yık- eyleminden türetilmiştir. Örnek 
(17)’de görülen [evin yıkıldığı] gibi bir öge, [AÖ 
evin yıkımı] gibi tam anlamıyla adlaşmış mıdır?

17. a. [T evin yıkıldığı] gerçeği 
b. [AÖ evin yıkımı] gerçeği

Kennelly (1987)’de belirtildiği gibi gerçek ad-
laşmış sözcükler ve adlar nesneye belirtili durum 
eki atayamaz. Ancak, bir eylem nesneye belirtili 
durum eki atayarak Eylem Öbeği (EÖ) oluştura-
bilir:

18. a. Aşçının pastayı yapması / yapışı / yaptığı 
b. *Aşçının pastayı yapımı 

Örnek (18a)’da yapması, yapışı ya da yaptığı 
sözcükleri eylem özelliğine sahiptir; çünkü pasta 
AÖ’ne belirtili durum eki vererek onu nesne olarak 
alabilirler. Ancak (18b)’deki yapım sözcüğü bir ad 
olması nedeniyle belirtili nesne atayamaz. Bir başka 
kanıt, eylemsel çatı ve olumsuzluk eklerinden gel-
mektedir. Edilgen çatı eki ve olumsuzluk eki -mA 
ancak eylemlere eklenebilir; adlara eklenemez:

19. a. pastanın yap-ıl-ması / yap-ıl-ışı / yap-ıl-dığı 
b. *pastanın yap-ıl-ımı 

20. a. Aşçının pastayı yap-ma-ması / yap-ma-
yışı /yap-ma-dığı 

b. *Aşçının pastayı yap-ma-mı 
Örnek (19a) ve (20a)’da -mA , -(y)Iş ve -DIk 

eklerinin edilgen çatı eki ve olumsuzluk eki ile bir-
likte kullanılması, sözcüğün eylem özelliğini koru-
duğunu göstermektedir. Oysa (19b) ve (20b)’de de 
görüldüğü gibi bu eklerin bir ad ile kullanılamaz. 
Tümceciklerde eylemlerin eylem özelliklerini ko-
rumaları bize bu yapıların tümcecik özelliklerini 
koruduğunu göstermektedir; çünkü bu durumda 
tümcecik, AÖ ve EÖ içermektedir. 

Ad tümceciklerinin AÖ değil de gerçek tüm-
cecik olduğuna ilişkin üçüncü kanıt ise eylemin 
zaman belirteci ile nitelenebilmesidir. Buna karşın, 
bir ad, zaman belirteci ile nitelenemez:

21. a. Aşçının her gün pasta yapması / yapışı /
yaptığı 

b. *Aşçının her gün pasta yapımı 

Yukarıdaki örnekte her gün zaman belirtecimsisi, 
eylem özelliklerini korudukları için ad tümceciği eki 
almış olan eylemsileri niteleyebilir ama tam anla-
mıyla adlaşmış olan yapım sözcüğünü niteleyemez.

Sonuç olarak, -mA, -(y)Iş ve -DIK ekleri, eklendik-
leri eylemin tüm eylem özelliklerini yok etmemekte-
dir. Bu bölümde buna belirtili nesne eki, çatı ve eylem 
olumsuzluk ekleri ve zaman belirteci kullanarak kanıt-
lar gösterdik. Ayrıca, yan tümcecik eylemi, geçişli ise 
nesnesini gerektirir. Öyleyse, bu eylemler öznesiyle, 
nesnesiyle ve gerekirse zaman belirteci gibi eklentile-
riyle bir tümce / tümcecik yansıması göstermektedir. 
Borsley ve Kornfilt (2000) Türkçedeki yan tümcecik-
lerin özellikle -DIK tümceciğinin hem adlaştırılmış 
özellikler hem de tümce özellikleri gösterdiğini ve 
bunun yapısal yansımasının karma ulam olduğunu 
belirtir. Baker (2011) Sibirya’da konuşulan bir Türk 
dili olan ve Anadolu Türkçesinin yapısal özellikleri-
ni paylaşan Yakut dilinin yan tümcecik özelliklerini 
incelemiş ve ad tümceciklerinin bir yanda tümce bir 
yanda adlaşmış öge olma gibi ikili karşıtlıktan çok de-
receli olarak tümce veya ad özelliklerini birlikte taşıya-
bileceğini savunmuştur.

-mAK Eki Alan Mastarlı Ad 
Tümcecikleri 

Bir önceki bölümde -DIk, -(y)Iş, ve -mA ekleri 
alan ad tümceciklerinin özelliklerini inceledik ve 
adlaşmış özelliklerinin yanı sıra özne-yüklem içe-
ren tümcecik özelliklerini korudukları sonucuna 
vardık. Bu bölümde de -mAK ad tümceciklerinin 
öğelerini irdeleyeceğiz. Örnek (22a-b)’de -mAk ekli 
tümcecik ve (23)’te AÖ görülmektedir:

22. a. [ ___ Yürümek] insana iyi gelir. 
b. [ ___ Yürümek] bana iyi geldi. 

23. [AÖ Bu yemek] bana iyi geldi. 
Örnek (22a) ve (22b)’de [ ___ yürümek] eyle-

minin açıkça belirtilmemiş ama anlaşılan öznesi 
vardır. Yani, ‘kim yürür / yürüdü?’ sorusuna yanıt 
olarak (22a)’da insan, (22b)’de ben yanıtını vere-
biliriz. Oysa (23)’te gördüğümüz [bu yemek] işa-
ret adılı ile belirlenen ve ad olan bir baş içerir. Bu 
durumda ‘kim yedi?’ sorusunu sormak söz konusu 
olamaz. Çünkü (23)’teki [bu yemek] ögesinin için-
de kendi öznesi yoktur; tümcecik değil, AÖ’dür. 
Böylece, Örnek (22) ve (23)’ü karşılaştırarak ilkin-
deki örneklerin özne-yüklem yapısında tümcecik, 
diğerinin ise AÖ olduğunu görebiliriz.
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Bunun yanı sıra, -mAK’li öge gerçekten tümce-
cik ise öznesinin yanı sıra, Eylem Öbeği içindeki 
nesne ve zaman belirteci gibi ögeler de içerebilir:

24. Canan [ ____arkadaşını her gün aramak] 
istiyor.

Gerçekten de Örnek (24)’te de görüldüğü gibi ad 
tümceciği içinde belirtili nesne arkadaşını ve zaman 
belirteci olan ve eylemi niteleyen her gün öğeleri bu-
lunabilir. Öyleyse -mAk eki taşıyan ögelerin de -DIk, 
-(y)Iş ve -mA eki alanlar gibi tümcecik özellikleri bu-
lunduğu kararına varabiliriz. Aşağıda -mAK tümce-
cikleri biraz daha yakından incelenecektir.

-mAk Ad Tümceciklerinde Özne 
-mAk tümceciklerinde belirtilmeyen ama an-

laşılan bir özne olduğunu görmüştük. Bu özne, 
dilbilim kuramında ADIL olarak bilinir ve burada 
da ADIL olarak anılacaktır. ADIL, daha önce gör-
düğümüz adıl ile farklılıklar gösterir. Bilindiği gibi 
Türkçe gizli özneli, yani adıl düşmeli, bir dildir. 
Gizli özne olan adıl, yalın tümcede bulunabileceği 
gibi yan tümcecikte de bulunabilir. ADIL ise ancak 
yan tümcecikte bulunur. ADIL ve adıl olarak bili-
nen bu iki özne çeşidinin arasındaki diğer farklara 
örneklere bakarak kısaca değineceğiz:

25. a. Can Mehmet’e [ _____ arabayı al-acağ-ı-
nı] söyledi. 

b. Can Mehmet’e [ _____ arabayı al-ma-sı-
nı] söyledi. 

c. Can [ADIL araba almak] istiyor. 
(25a)’daki ad tümceciğindeki boş özne, Can 

olarak yorumlanabileceği gibi ikinci tekil kişi ya 
da sözü geçen başka bir kişi olarak da anlaşılabilir. 
(25b)’deki boş öznenin ise Mehmet ya da daha önce 
sözü edilen başka bir kişi okuması vardır. Yani, her 
iki durumda da gizli özne bulanık anlamlıdır. Oysa 
(25c)’deki ADIL, yalnızca Can olarak algılanabilir. 
(25a) ve (25b)’deki yan tümcecik eylemlerinde kişi 
ve sayı eki bulunmaktadır. Bu nedenle uyum ekleri 
aşağıda görüldüğü gibi kişi ve sayıya bağlı olarak 
değişiklik gösterir:

[arabayı alacağını] [arabayı alacağımı] [araba-
yı alacağımızı] [arabayı almamı] [arabayı almanı] 
[arabayı almamızı]

Ayrıca, bu uyum ekleri doğrultusunda eğer 
özne sesbilimsel vurgu alıyorsa açık özne olarak 
kullanılır:

-mAK’lı ad tümceciklerin eyleminde özneye bağ-
lı kişi ve sayı uyum ekleri yoktur. Ayrıca, ADIL’ın 
yerine açık adıl ya da açık AÖ kullanılamaz. Oysa 
adıl’ın yerine açık adıl ve açık Ad Öbeği kullanılabi-
lir. Bu aşağıdaki örneklerde gösterilmektedir:

26. a. Murat [Ahmet’in / onun / adıl / partiye 
gideceğini] söyledi. 

b. Murat [ADIL partiye gitmek] istiyor. 
c. *Murat [o / Ahmet partiye gitmek] istiyor. 

(26a)’da ad tümceciğinde adıl öznesi bulunmak-
tadır, çünkü eylemde kişi uyumu eki vardır. Ayrıca 
adıl yerine açık adıl (onun) ve AÖ (Ahmet’in) bulu-
nabilir. Oysa (26b)’de ad tümcecik eyleminde (git-
mek) uyum eki yoktur ve (26c)’de görüldüğü gibi 
ADIL’ın yerine açık özne kullanılamaz. Sonuç ola-
rak ADIL iyelik uyum eki taşıyan bir eylemin öz-
nesi olarak kullanılmaz. Dolayısıyla, ADIL uyum 
eki almayan -mAK yan tümcesinin öznesidir.

ADIL: Özne ve Nesne Denetleme 
ADILları ve Soyut ADIL 

ADIL ve adıl farklarını gördükten sonra -mAK 
ad tümcecikleri ve ADIL’ın özelliklerine daha ya-
kından bakabiliriz.

27. Beni [ADILi her gün yüzmek] istiyorum. 
28. Seçili [ADILi çalışmaktan] keyif alır. 
29. Zeynepi [ADILi Bursa’ya gitmeye] karar verdi. 
Yukarıdaki örneklerde ADIL ana tümcenin öz-

nesi ile aynı kişi olarak algılanır. Bir başka deyişle 
(27)’teki ‘Kim [...] istiyor?’ ve ‘kim yüzecek?’ gibi iki 
soruya da verilecek yanıt ‘ben’dir. Aynı durum (28) 
ve (29)’da da geçerlidir: Ana tümce ve ad tümce-
ciğindeki özneler aynı kişi olarak yorumlanır. Bu 
şekilde aynı kişi ya da varlığı gösteren iki öğede-
ki gönderime eş gönderim denir ve yukarıdaki 
örneklerde de olduğu gibi eş gönderimsel öğeler 

adıl ya da küçük adıl kişi ve sayı eki al-
mış olan eylemin bulunduğu ana tümce 
ya da yan tümcecikteki öznedir. Ayrıca Ad 
Öbeğinde tamlayan adın kullanılmadığı 
durumlarda da adıl vardır.

ADIL ya da büyük ADIL kişi ve sayı 
uyum eki almamış olan yan tümceciklerde 
belirtilmemiş ama anlaşılan öznedir. 
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(i) ile işaretlenir. Yani Seçili ve ADILi buradaki gibi 
aynı işareti taşıyorsa aynı kişiye gönderimde bulu-
nup eş gönderimsel yorum kazanırlar.

(27)-(29)’daki örnekler, özne denetleme ya-
pıları olarak bilinir. Özne denetleme yapısı şöyle 
açıklanabilir: Ana tümcedeki özne, ad tümceciğin-
deki ADIL öznesini denetleyerek eş gönderim yo-
rumu sağlar. Buna karşıt olarak, aşağıdaki örnekler 
özne denetleme yapıları değildir.

30. Serap bebeği i [ADIL i süt içmeye] zorladı. 
31. Arkadaşım beni i [ADIL i hediyeyi paketle-

meye] ikna etti. 
32. Müdür çalışma arkadaşlarına i [ADIL i iş 

yerinde sigara içmeyi] yasakladı. 
(30)-(32) örneklerinde görüldüğü gibi bu kez 

ADIL ana tümcedeki belirtili nesne ile eş gönde-
rimseldir. (30)’da ‘kim süt içecek?’ sorusuna ‘bebek’ 
yanıtı verilebilir ki bu da ana tümcenin nesnesi-
dir. Bu durum diğer örneklerde de görülmektedir. 
(30)-(32)’deki gibi yapılara nesne denetleme yapı-
ları denir.

Özne ve nesne denetleme yapılarının arasındaki 
fark, ana tümcedeki eylemin yanulamlama özellik-
lerinden kaynaklanır. Geçişli eylemlerden bazıları 
nesne olarak sadece AÖ alırken bazıları ad tümce-
ciği seçerler. Diğer bazı eylemler ise hem AÖ hem 
de tümcecik seçebilirler. Örneğin, iste- eylemi hem 
AÖ hem de tümcecik yanulamlayabilir:

33. a. Ben [AÖ sütlü çikolatayı] istiyorum. 
b. Beni [T ADILi sütlü çikolatayı yemek] is-

tiyorum. 

Yukarıdaki örnekte iste- eylemi (33a)’da AÖ ve 
(33b)’de ad tümceciği almıştır. (33b)’de ad tüm-
ceciğindeki ADIL öznesi ise üst tümcenin öznesi 
tarafından denetlenmektedir, onunla eş gönderim-
seldir. 

Başka dillerde ve özellikle İngilizcede gözlem-
lendiği gibi ad tümceciği seçen özne ve nesne de-
netleme eylemlerinin, yan ulamlama özelliklerinin 
yanı sıra sözcüksel anlamları da önemlidir. Bu 
önem, bu yapıyı hem sözdizimsel (Rosenbaum 
1967; Chomsky 1981; Bresnan 1982; Landau 
2000 ve diğerleri) hem de anlambilimsel açılardan 
inceleyen araştırmacılar (Jackendoff 1972; Farkas 
1988; Jackendoff ve Culicover 2003 ve diğerleri) 
tarafından kabul edilmektedir. Örneğin Chomsky 
(1981:76) denetleme yapılarında ana tümce eyle-
minin anlamsal özelliklerinden söz eder. Türkçede 
de -mAk ad tümcecikleri üzerine çalışmalar vardır 
(Kornfilt 1991, 1996; Erguvanlı-Taylan 1996; 
Kural 1998; Özsoy 1987; Bozşahin 2004; Slodo-
wicz 2007). Erguvanlı-Taylan (1996), Slodowicz 
(2007), Haig ve Slodowicz (2006) de çalışmala-
rında denetleme yapılarında eylem anlamının öne-
mini vurgulamaktadırlar. Denetim yapılarında ana 
tümce eyleminin sözcüksel anlamı ve yorumlama 
özelliklerinin yanı sıra ad tümceciğinin yapısı da 
önemlidir.

Özne denetleme eylemlerinden bazıları, iste-, 
keyif al-, nefret et-, hoşlan-, memnun ol-, kork- gibi 
duygu durum belirten eylemler ile çaba ve emek 
gösteren çabala-, dene-, becer-, cebelleş-, uğraş-, razı 
ol- eylemleridir. Nesne denetleme eylemleri ise izin 
verme ve yükümlülük gösteren eylemlerdir. Yine de 
denetleme eylemleri bunlarla kısıtlı değildir. Tablo 
(2.2)’de kimi özne ve nesne denetleme eylemleri 
görülmektedir:

Tablo 2.2 Özne ve Nesne Denetleme Eylemleri

Özne 
denetleme 
eylemleri

başar-, başla-, becer-, dene- , bitir-, 
hatırla-, hoşlan-, iste-, kalkış, kork-, 
reddet-, söz ver-, tercih et-, ısrar et-, 
nefret et-niyet et-, uğraş-, unut-, vazgeç-, 

Nesne 
denetleme 
eylemleri

izin ver-, yasakla-, zorla-

Ayrıca Slodowicz’in (2007) de belirttiği gibi ya-
bancı dilden Türkçeye girmiş olan ve olmak ve et-

Eş gönderim: Aynı kişiye/varlığa gönde-
rimde bulunan iki Ad Öbeğinin ilişkisi eş 
gönderim olarak adlandırılır. 

Özne denetleme: Yan tümcecikteki ADIL 
öznesinin üst tümcedeki özne ile aynı kişi-
ye gönderim yorumlamasıdır.

Nesne denetleme: Yan tümcecikteki ADIL 
öznesinin üst tümcedeki nesne ile aynı ki-
şiye eş gönderimli olarak yorumlamasıdır.
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mek yardımcı eylemleriyle kullanılan eylemler özne 
ve nesne denetimi eylemleridir. Bu eylemlerden 
bazıları şunlardır:

Tablo 2.3 Olmak ve Etmek Eylemlerinde Özne ve 
Nesne Denetleme 

Olmak ek eylemiyle 
kullanılan

ikna ol-, mecbur ol-, razı ol-
Özne denetleme 
eylemleri

Etmek ek eylemiyle 
kullanılan

ikna et-, mecbur et-, razı et-
Nesne denetleme 
eylemleri

Olmak ve etmek eylemleriyle özne ve nesne de-
netleme yapıları sırasıyla (34a) ve (34b)’deki örnek-
lerde görülebilir. 

34. a. Sedat [T ADIL toplantıya katılmaya] mec-
bur oldu. 

b. Arkadaşları Sedat’ı [T ADIL toplantıya 
katılmaya] mecbur etti. 

Örnek (34a)’da toplantıya katılan ana tümcenin 
öznesi (34b)’de ise ana tümcenin nesnesiyle eş gön-
derimseldir. Bu örneklerde olduğu gibi ana tümce-
deki özne ve nesne tarafından denetlenen ADIL’lar 
Evrensel Dilbilgisi’nde Denetleme Kuramı olarak 
bilinen kuram çerçevesinde incelenir. Denetleme 
kuramının öngördüğü ADIL özelliklerinden biri-
nin ana tümcedeki özne ya da nesne öğesi ile eş 
gönderimsel olduğunu, denetlendiğini, gördük. 
Denetleyen öğeler ana tümcedeki özne ya da -i ya 
da -e durum eki almış olan nesnedir.

Burada sorulması gereken soru her ADIL de-
netlenmek zorunda mıdır? Bu soruya yanıt aramak 
için Örnek (35-37)’ye bakılabilir: 

35. [ADIL yüzmek] iyi bir spordur. 
36. [ADIL sigara içmek] sağlıksızdır. 
37. [ADIL her gün süt içmek] kemiklere iyi gelir. 
Örnek (35)-(37)’deki ADIL’lar denetlenme-

mektedir. Ancak kim yüzecek, kim sigara içecek ve 
kim her gün süt içecek sorularına verilecek yanıt 
herhangi bir insandır. Bu tür denetlenmeyen an-
cak her hangi bir insan olarak yorumlanan ADIL 
soyut ADIL olarak adlandırılır ve ADILsoy olarak 
gösterilir. 

Soyut ADIL sadece tümce başında görülmez. 
(35)-(37)’de üst tümcede ADILı denetleyecek bir 
öğe yoktur. Ancak bazen üst tümcede başka AÖ’ler 
bulunsa bile ADIL, soyut ADIL okuması alabilir. 
Örneğin, Erguvanlı-Taylan (1996) aşağıdaki ör-
nekleri göstermiştir:

38. Ben [ADIL kalabalıkta sigara içmeye] karşı-
yım. 

39. Ben [ADIL Çin’le ticari ilişkilere girmeyi] 
destekliyorum 

 (Erguvanlı- Taylan 1996:51)
Örnek (38) ve (39)’daki ADIL’ları denetleyen 

bir ana tümce ögesi bulunmamaktadır, ama üst 
tümcenin de öznesi vardır. Yine de sigara içen ve 
Çin’le ilişkilere girecek olan üst tümcedeki özne ile 
aynı kişi okuması almaz. (38)’deki ADIL, sigara 
içecek herhangi biri olarak anlaşılırken, (39)’daki 
belki konuşucunun da içinde bulunduğu belli bir 
ticaretle uğraşan grup olarak yorumlanabilir.

Bunlar da ADILsoy olarak algılanabilirler. Ergu-
vanlı-Taylan (1996), değerlendirme gösteren bir 
grup eylemin bu tür ADIL kullanımını olası kıl-
dığını gösterir. Bu değerlendirme eylemleri karşı 
olmak, desteklemek, ummak, savunmak, gibi eylem-
lerdir. Bu eylemlerin nesnesi olan yan tümcecikler-
deki ADIL öznesi denetlenmek zorunda değildir. 
Aşağıdaki örneklere baktığımız zaman ADIL’ın 
yalnızca insanlar için kullanılabilen bir özne oldu-
ğunu görüyoruz:

40. a. [ADIL bu hastanede doğum yapmak] iyi 
olur. 

b. *[ADIL bu kümeste yumurtlamak] iyi 
olur. 

Örnek (40b)’deki ADIL insan dışı bir varlık 
yani bir kümes hayvanı algılandığı için kuralsızdır. 

Şekil (2.4)’te ADIL çeşitleri görülmektedir. 
Denetleme ADIL’ları özne ve nesne denetleme 
ADIL’larıdır. Denetleme ADILı olmayan ise soyut 
ADILsoy’dur. ADIL, insan olarak yorumlanır.

Soyut ADIL (ADILsoy): Denetlenme-
yen ancak herhangi biri olarak yorum-
lanan ADILdır.
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Ad Tümceciği Eklerinin Dağılımında 
Yapısal ve Anlamsal Özellikler: Olgu 
ve Devinim Tümcecikleri 

Ad tümceciği oluşturmak üzere kullanılan her 
ek farklı bir yapı ve anlam içerir. Dolayısıyla, ad 
tümceciği oluşturan -DIK, -(y)AcAk , -mA, -mAk 
ve -(y)Iş ekleri rastgele değil, kurallara bağlı olarak 
seçilir. Bunlar aşağıdaki örneklerle açıklanabilir: 

41. Can [adıl kitabı aldığını] unuttu.
42. Can [ADIL kitabı almayı] unuttu.
Örnek (41)’de [Can’ın kitap aldığı] eylemi gerçek-

leşmiştir. Oysa (42)’de böyle bir eylem gerçekleşme-
miştir. Birinci tip tümceciğe olgu tümceciği, ikinci 
tip tümceciğe ise devinim tümceciği denebilir. 

Benzer şekilde Örnek (43) ve (44)’teki yan tüm-
celerde sırasıyla bir olgu ve devinim ifade edilmek-
tedir: 

43. Ben [Can’ın evlendiğini] biliyorum. 
44. [Can’ın evlenmesi] beni şaşırttı. 
Bir ad tümceciğinin olgu ya da devinim tümce-

ciği olduğunu şu şekilde sınayabiliriz:
A. Gerçek yüklemi ya da baş adı kullanarak
45. a. [Can’ın evlendiği] gerçek. 

b. *[Can’ın evlenmesi] gerçek. 
46. a. [AÖ [Can’ın evlendiği] gerçeği] 

b. *[Can’ın evlenmesi] gerçeği 
Örnek (45) ve (46)’da gördüğümüz gibi eğer 

yan tümcecik olgusal ise gerçek yüklemiyle kural-
lı bir tümce oluştururken, devinimsel tümce aynı 
yüklemle birlikte kuralsız olur.

B. Doğru / Yanlış yüklemi kullanarak 
47. a. [Can’ın evlendiği] yanlış. 

b. *[Can’ın evlenmesi] yanlış (Böyle bir olay 
yok). 

‘[Can’ın evlenmesi] yanlış’ gibi bir tümce ancak 
değerlendirme tümcesi olarak —- yani Can’ın ev-
lenmesinin eylem olarak —- onaylanmadığı anla-
mına gelir. Ama olgunun doğrulanması anlamında 
kuralsızdır. Yani Can’ın evlendiği iddiası geçersiz 
anlamında kullanılırsa kuralsız tümce olur.

ADIL

Denetleme
 ADILları

Soyut ADIL 

Özne
 Denetleme 

ADILı

Nesne 
Denetleme 

ADILI

Şekil 2.4 Denetleme Adılları ve Soyut ADIL

Olgu tümceciği, olgusal ad tümceciği-
dir. Yani bu tümcecikteki önerme doğ-
rulanıp yanlışlanabilir. Gerçekleştiği ya 
da gerçekleşecek olması önemlidir.

Devinim tümceciği -mAk ve -mA ek-
leriyle elde edilen ad tümcecikleridir 
ve önermedeki olayın gerçekleşmiş 
olma olasılığı değil, hareket / devinim 
önemlidir.

Tablo 2.4 Olgu ve Devinim Tümcecikleri 

Olgu tümcecikleri 
(-DIK, -(y)AcAK, (y)Iş) Eki alırlar 

Devinim tümcecikleri 
(-mAk ve –mA eki alırlar) 

Hasan parka gittiğini inkâr etti Hasan’ın parka gitmesi mümkün.

Ablası bebeğin yürüdüğünü gördü. Bebeğin yürümesi hızlandı.

Füsun’un parti vereceğini söylediler. Füsun’un parti yapması olay oldu.

Toplantının Eskişehir’de olacağı belirtildi. Toplantının Eskişehir’de olması kesinleşti.

Yıllardır sağlıklı beslendiği gerçek. Sağlıklı beslenmek gerekir.

Senin her gün bana destek oluşunu takdir ediyorum. Senin her gün bana destek olmanı bekliyorum.
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Eklerin Diğer Dağılım Özellikleri 
Olgu ve devinim tümceciklerinin seçiminde ve 

tümceciğin yapısal özelliğinin belirlenmesinde ana 
tümce eyleminin sözcüksel anlamı ve yanulamlama 
özelliği önemli rol oynar. Bu öneri örneklerle şu şe-
kilde açıklanabilir:

48. a. *[Ali’nin gelmesini] merak ediyorum. 
b. [Ali’nin gelip gelmediğini] merak ediyo-

rum. 
c. *[Ali’nin geldiğini] merak ediyorum. 

49. a. *Canan’ın anladığını tercih ederim. 
b. Canan’ın anlamasını tercih ederim. 
c. *Canan’ın ne anlamasını tercih ederim. 
d. Ben durumu anlamayı tercih ederim. 

Örnek (48) ve (49)’da sırasıyla merak et- ve ter-
cih et- ana tümce eylemleri bulunmaktadır. Merak 
et-eylemi -DIk ekli bir yan tümce alırken, tercih 
et- eylemi -mA veya -mAK ekleri taşıyan bir yan 
tümcecği nesnesi olarak seçer. -Dık yerine -mA, ya 

da -mA yerine -Dık kullanılamaz. Ancak, ana tüm-
ce eylemi yalnızca yan tümceleme ekini değil, yan 
tümcenin tamamını belirler: *[Ali’nin geldiğini] 
merak ediyorum tümcesi kuralsızdır, çünkü merak 
et- eylemi dolaylı aktarım soru önermesi içeren bir 
yan tümcecik gerektirir. Yani, [Ali’nin gelip gelme-
diği] tümceciği ‘Ali geldi mi gelmedi mi?’ gibi bir 
tümcenin dolaylı aktarım şeklidir. Dolaylı aktarım 
ise olgusaldır ve biz bir devinimi değil, bir olguyu 
merak ederiz. Örnek (50)’deki yan tümcecik sol ta-
raftaki soru tümcelerinin dolaylı aktarımıdır.

50. Ne yapıyorsun? [Ne yaptığını] merak edi-
yorum. 

Dolaylı aktarım bir tümcenin başkasına 
aktarımında kullanılır. Örneğin Ali: Ben 
geldim ve Ali geldiğini söyledi tümcelerin-
den ikincisi birincisinin dolaylı aktarımıdır.

Tablo (2.5)’te Dolaylı aktarım anlamı taşıyan eylemlerin yanı sıra nesne olarak ad tümceciği yan ulam-
layan bazı eylem grupları görülebilir: 

Tablo 2.5 Ana Tümcedeki Eylem Anlamları ve yan seçimleri

Anlam Ana tümce eylemi Örnek

Dolaylı Aktarım belirt-, söyle-, sor-,merak et-, vd. Ali [Hasan’ın uzaklara gittiğini] söyledi.

Bilişsel işlem
anla-, düşün-, zannet-, san-,   
inan-, fark et-,dikkat et-, vd.

Seçil [Ayça’nın uyuduğunu] fark etti. 

Yaptırım, rica, yükümlülük tercih et-, rica et-, zorla-, vd. 
Sedat [Nermin’in kitabı getirmesini] rica 
etti. 

Duygu durum ve çaba
iste-, özen-,çalış-, başar-, becer-
onur duy, mutlu ol-, kork-, vd.

Zuhal [ADIL nihayet kitabı bitirmeyi] 
başardı].

Bu tabloda ilk iki satırda yer alan eylemler olgu tümcecikleri; son iki satırdakiler ise devinim tümcecik-
leri yanulamlar.

Bunların yanı sıra, ekler arasında aşağıdaki diğer farklar vardır:
1. Araştırmacılar, -DIk ve -(y)AcAk ad tümceciklerinde zaman çekimi olduğunu savunmaktadırlar 

(Erguvanlı, 1984: 76, George ve Kornfilt, 1981, Kural, 1992). -DIK eki geçmiş, şimdiki zaman ve 
geniş zaman belirtirken, -(y)AcAK gelecek zaman eki gibi davranmaktadır. Yani -DIK eki gelecek 
zamanı diğer dilbilgisel zamanlardan ayıran bir zaman gösterir. Oysa ki -mA alan ad tümceciğinde 
zaman çekimi yoktur
51. Nermin [dün / şimdi / her gün çarşıya çıktığını] söyledi. 
52. a. Nermin [yarın çarşıya çıkacağını] söyledi.

b. *Nermin [yarın çarşıya çıktığını] söyledi.
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53. Nermin [dün /bugün /her gün / yarın 
çarşıya çıkmamamızı] istedi. 

2. -mAk ve -mA yan tümcelerinin arasındaki 
en büyük fark şudur -mAk’li tümcecik açık 
özne alamaz ama üst tümcedeki özne ya da 
nesne tarafından denetlenir. Aksi halde özne 
soyut ADIL’dır. Oysa -mA tümceciklerinde 
açık AÖ ya da adıl vardır ve bu adıl yüklem-
deki kişi ve sayı uyumu ile işaretlenmiştir. 
Bu nedenle aynı eylem her iki tür yan tüm-
ceciği de yanulamlarsa, seçim ana tümce ve 
yan tümcecik öznelerinin eş gönderimsel ya 
da ayrışık gönderisel olmasına dayanarak 
farklılık gösterir. 

54. a. Beni [ADILi sinemaya gitmeyi] tercih 
ederim. 

b. Ben [Zeynep’in sinemaya gitmesini] ter-
cih ederim. 

Örnek (54)’te görüldüğü gibi tercih et- eylemi 
hem -mAK hem de -mA ekli tümcecik yanulamla-
yabilir. Seçim ana tümce ve yan tümcecik özneleri-
nin eş gönderimsel (54a) ya da ayrışık gönderimsel 
(54b) olmasına bağlıdır.

Ayrışık gönderim: İki AÖ’nün farklı var-
lık/kişilere gönderim yapmasıdır

Aşağıdaki örneklerde ad 
tümceciklerini bulun; yan 
tümcecik ekleri nelerdir? 
Bu eklerin dağılımda olgu 
ve devinim tümcecikleri 
önemli midir? Bu tümce-
ciklerin hangisinde ADIL 
bulunmaktadır? 
1. Ayın insanları etkilediği 

çok uzun yıllardan beri 
biliniyor.

2. Eski filozoflara göre ev-
lenmek ve tarlaya tohum 
ekmek dolunay zamanla-
rında olmalıydı. 

3. Ayın insanları etkilemesi-
ne şaşırmamak gerek.

Yan tümcecikleri ana tüm-
celerle mümkün olduğu ka-
dar fazla özellik kullanarak 
ilişkilendirin.

Yan tümceciklerinin tümce 
içindeki işlevlerini anlatın.

3 Özne ve Nesne Denetleme ADILlarını ve Soyut ADILı tanıyabilme 
4 Ad Tümceciği Eklerinin Dağılımında Yapısal ve Anlamsal özellikleri açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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ORTAÇLAR (SIFAT 
TÜMCECİKLERİ) 

Ortaçlar, sıfatlar gibi işlev gören yan tümceler-
dir. Sıfatlar ve ortaçlar adları nitelerler:

55. a. Sarı kazak
b. Dün aldığım kazak

Örnek (55)’te sıfat olan [sarı] ve ortaç olan [dün 
aldığım] [kazak] baş adı nitelemektedirler. Örnek-
lerde görüldüğü gibi her iki niteleyen de niteledik-
leri adın solunda bulunmaktadır. Bunun nedeni 
daha önce belirtildiği gibi Türkçenin baş sonlu ve 
sola dallanan bir dil olmasıdır. Sola dallanan diller-
de tümleç ve eklentilerin baştan önce, yani solda 
bulunurlar. Ortaçlar adı niteledikleri için AÖ için-
de yer alırlar ve niteledikleri adın solunda bulunur-
lar. Ortaç ve sıfatlar adın hangi insan, varlık, eşya 
ya da nesneye gönderimde bulunduğunun anlaşıl-
ması için kullanılırlar.

Ortaç Oluşturma Yöntemleri
Ortaçlar da ad tümcecikleri gibi eyleme eklenen 

ek ile yan tümceciğe dönüştürülerek elde edilirler. En 
yaygın olarak bulunan ortaç ekleri -En ve -DIK’tır. 
Bunun yanı sıra -(y)AcAK ve -mIş ekleri de vardır. 
Bunlardan son ikisi olan ile birlikte kullanılabilir. 

En yaygın ortaç ekleri şunlardır: 
-En  şiir okuyan çocuk
-Dık  çocuğun okuduğu şiir
-AcAk (olan) şiir okuyacak (olan) çocuk
-mIş (olan) şiir okumuş olan çocuk
Eylemde kullanılacak -En ve -DIK eklerinin 

seçimi, tümcecikte nitelenen adın özne, nesne, 
tümleç gibi dilbilgisel işlevine bağlıdır (Underhill 
1972). Özne nitelenecekse -En, başka bir öge ni-
telenecekse eyleme -DIk eki eklenir. Çocuk gülleri 
kadına verdi gibi bir tümcenin hangi ögesini baş 
olarak seçeceğine bağlı olarak ortaç eklerin bu da-
ğılımı Tablo (2.6)’da gösterilmiştir:

Tablo 2.6 Ortaç Eklerinin Özne ve diğer ögelere göre 
dağılımı

Özne [ ____gülleri kadına verEN] çocuk

Nesne [çocuğun ___ kadına verDİĞI] güller

Dolaylı Nesne [çocuğun gülleri ___verDİĞI] kadın

Tablo (2.6)’da da görüldüğü gibi Çocuk gülleri 
kadına verdi tümcesindeki özne nitelenirken -EN 
eki, nesne nitelenirken -DIK eki kullanılmaktadır. 

Evrensel olarak ortaç oluşturulurken bir boşluk 
ya da artık adıl olduğunu daha sonra tartışacağız. 
Türkçe ve İngilizce gibi dillerde ortaç yapılarında 
boşluk bulunur. Bu boşluk yukarıdaki örneklerde 
alt çizgi (__) ile gösterilmiştir.

Ad Öbeği Ulaşılabilirlik Hiyerarşisi
Keenan ve Comrie (1977) yaklaşık 50 dünya 

diline bakarak evrensel olarak ortaçlara ilişkin şu 
sonuca vardılar: Her dilde ortaç özneyi niteleye-
bilir. Yani evrensel olarak en yaygın ortaç özneyi 
niteleyendir. Bundan sonra sırasıyla dolaysız nesne, 
dolaylı nesne, ilgeç nesnesi ve iyelik yapılarıdır.

Ad Öbeği Ulaşılabilirlik Hiyerarşisi: 
Özne > Dolaysız Nesne > Dolaylı Nesne > 

İlgeç Nesnesi > İyelik tamlayanı >Diğer
 

Burada “>” işaretinin solundaki öge daha ulaşı-
labilir demektir. Yani özne, nesneye göre, dolaysız 
nesne ise dolaylı nesneye göre daha ulaşılabilirdir. 
Bu durumda Keenan ve Comrie’nin iddiasına göre 
iyelik en az ulaşılabilir ögelerden biridir. Bu yapılar 
Tablo (2.7)’de görülmektedir: 

Tablo 2.7 Ad Öbeği Ulaşılabilirlik Hiyerarşisi

Ortaç

Özne
Öğretmen dilekçeyi 
müdüre verdi.

[ __ dilekçeyi 
müdüre veren] 
öğretmen

Dolaysız 
Nesne

Öğretmen dilekçeyi 
müdüre verdi.

[öğretmenin 
müdüre ___
verdiği] dilekçe

Dolayı 
nesne

Öğretmen dilekçeyi 
müdüre verdi.

[öğretmenin 
dilekçeyi ___ 
verdiği] müdür

İlgeç 
nesnesi

Nermin [adamın 
hakkında] olumlu 
sözler söyledi.

[Nermin’in ___ 
hakkında olumlu 
sözler söylediği] 
adam

İyelik
Adamın kızı mezun 
oldu.

[___kızı mezun 
olan] adam
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Keenan ve Comrie (1977) tablodaki AÖ’lerin yukarıdan aşağıya doğru indikçe dünya dillerinde üre-
tilebilirlik açısından azaldığını ve en sonda yer alan bazılarının ise bazı dünya dillerinde bulunmadığını 
gösterirler. Ayrıca bu hiyerarşi gerektirimseldir; yani eğer bir dilde en alttaki ulam ortaç olabiliyorsa di-
ğerleri de olabilir. Ancak, bazı dillerde sadece ilk üç kategori vardır. Bu durumda daha üstteki bir kategori 
atlanarak alttaki kategoriye geçilemez. Keenan ve Comrie’nin Ad Öbeği Ulaşılabilirlik Hiyerarşisi, birinci 
dil ediniminde ve yabancı dil öğreniminde de incelenmiştir (Örneğin Eckman ve diğerleri, 1988). Her iki 
durumda da üstteki ulamların alttaki ulamlara göre daha erken edinildiği gözlenmiştir. 

Ad Öbeği Ulaşılabilirlik Hiyerarşisi kapsamında Türkçedeki İlgeç Öbeğine (İÖ) değinmek gerekmek-
tedir. Bu kitapta Bölüm (1)’de belirttiğimiz gibi Lewis’a (2000: 83-90) göre Türkçede iki çeşit ilgeç bulun-
maktadır: Birincil ilgeçler ve ikincil ilgeçler. Birincil ilgeçler göre, için, ile, gibi nesnesine durum ad eki ata-
yan ve kendisi ek almayan ilgeçlerdir. İkincil ilgeçler ise ad soylu olup kendileri de ek alanlardır: hakkında, 
tarafında, yüzünden, bakımından, vd. Türkçede yalnızca ikincil ilgeçlerin nesneleri ortaç ile nitelenebilir. 
Bu konuya aşağıda tekrar değineceğiz.

Ortaçlarda Diğer Özellikler: Boşluk ve Artık Adıl
Ortaçlarda bulunan özelliklerden biri de zorunlu olan ve bir çizgi 

( ___ ) ile gösterilen boşluktur. Örneğin
AÖ’de ortacın içindeki boşluktan tümcenin öznesi olan “çocuk” 

çıkartılarak AÖ’nün başı olarak taşınmıştır. Bu taşınma ok işareti 
ile gösterilmektedir. Dikkat edilirse diğer ortaçlarda da AÖ’nün başı olan ad, tümcecikten çıkartılmış ve 
yerinde bir boşluk bırakmıştır. Evrensel olarak bazı dillerde ortaçlarda böyle bir boşluk bulunur (Comrie 
ve Kuteva, 2005: 494.)

Ortaçta nitelenen adın boşluk bırakılarak taşınması evrensel olarak ortaç oluşturma stratejilerinden biri-
dir. Daha önce ADIL ve adıl gibi başka boş ulamlar gördük. Ancak ortaçtaki boş kategori, ADIL ve adıl’dan 
farklıdır ve bunlarla karıştırılmamalıdır. ADIL’ın -mAK’li tümcenin öznesi adıl’ın ise gizli özne olduğunu 
hatırlayalım. Sıfat tümceciklerindeki bu boş ulam ise AÖ’de başa taşınan adın yerinde kalan ve onun taşındığı 
yeri gösteren izdir. Bu boş iz ulamı üzerinde daha fazla durmayacağız. Ancak Türkçede ortaçların oluşmasında 
bu boşluğun var olduğunu bilmek önemlidir. Bunun yanı sıra, dünya dillerinde ortaç oluşturulurken her 
zaman boşluk bırakma stratejisi geçerli değildir. Örneğin aşağıda Farsçadan ve Nijerya’da konuşulan Urhobo 
dilinden alınan örneklerde nitelenen ad ile eş gönderimsel bir artık adıl bulunmaktadır:

Farsça      zamini
54. Man [zan-i-ra [ ke Hasan be us sibe dad]]misenasam
 ben kadın-ı ki Hasan ona patates Verdi   biliyorum
 Ben kadını- ki Hasan ona patates verdi- biliyorum.
Nijerya’da konuşulan Urhobo dili
55. John mle [aye [l-o vbere]]  
 John gördü kadın ki o uyuyor  
 John [o uyuyan] kadını gördü.   
    (Tjung, 2006: 99)  

Artık adıl, sıfat tümceciği içinde nitelenen adın boş izi yerine kullanılan adıldır. Artık adıl, Türkçede 
basit sıfat tümceciklerinde bulunmaz. Ancak ilgeç öbeğinde ilgeç tamlayanı AÖ artık adıl olabilir. 
Türkçede artık adıl kendi olarak görülür.

[AÖ [      gülleri kadına veren]   çocuk] 
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Eğer Türkçe basit ortaçlarda artık adıl içeriyor 
olsaydı, Farsçadaki tümce karşılığı ‘*[Ben [Hasan’ın 
ona patates verdiği] kadını biliyorum]’ şeklinde ola-
caktı. Oysa bu tümce Türkçede yan tümcecikteki 
artık adıl nedeniyle kuralsızdır. Yine de Türkçede 
de bazen zorunlu olmayan artık adılı alan ortaçlı 
yapılar vardır:

56. [AÖ [T kendisine göre akıllı olan] insan]
Buradaki ortaçta kendisine artık adıldır ve çıka-

rılması mümkün olmayan birincil ilgecin nesnesi 
konumunda kullanılmıştır. Türkçede artık adıl an-
cak kendisi olabilir ve canlı varlıklarla kullanılabilir: 

57. [AÖ [T kendisine kemik attığım] köpek] 
58. *[AÖ [T kendisinin içinde yüzmek istedi-

ğim] havuz] 
Örnek (57) ve (58)’de sırasıyla köpek ve havuz 

adlarının arasındaki fark canlılık farkıdır ve cansız 
bir varlık baş ad olduğunda ortaçta artık adıl kul-
lanılamaz.

Ortaçlar ve Ad Tümcecikleri
Kornfilt (1996) ve Uzun’un (2000) belirttiği 

gibi İngilizcedeki mastarlı yan tümceciklerin tersi-
ne Türkçede mastarlı -mAK ile ya da -mA’lı ortaç 
bulunmaz. Aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi 
İngilizcede mastarlı yapı ile oluşturulan ortaçlar 
vardır. Oysa bu Türkçede mümkün değildir.

59. something to  eat
 bir şey  mastar  yemek
 yiyecek bir şey  
 *yemek bir şey  
60. a sonata to play
 bir sonat mastar Çalmak
 çalınacak bir sonat 
 *çalmak bir sonat  

Kornfilt (1996: 201)
Yukarıdaki (59) ve (60). örneklerde görüldü-

ğü ‘gibi yiyecek bir şey’ ve ‘çalınacak bir sonat’ gibi 
AÖ’ler içinde İngilizcede mastarlı ortaçlar buluna-
bilir. Oysa Türkçe, mastar eki -mAk ile ortaç değil, 
ancak ad tümceciği oluşturulmasına izin verir.

Ad tümcecikleri ve ortaçları karşılaştıracak olur-
sak şu farkları görürüz: Ortaçlar AÖ’nin içinde ve 
adı niteleyen ögelerdir. Yani ortaçlar niteleyicidir. 
Oysa ad tümceleri ya özne, ya da dolaylı, dolaysız 
nesne, gibi tümleç işlevinde ve belirtecimsi olarak 

eklenti işlevinde kullanılır. Ayrıca, ortaçlarda nite-
lenen adın izi olan ve onunla eş gönderimli olan 
bir boşluk olduğunu gördük. Oysa ad tümcecik-
lerinde, ADIL gibi -mAK’lı tümceciğin öznesi ya 
da gizli özne adıl dışında böyle bir boşluk bulun-
mamaktadır. Bu (61a-b)’deki ad tümceciği ve ortaç 
örneklerinde görülmektedir:

61. a. Can [T çocuğun kadına gülleri verdiğini] 
biliyor. 

b. Can [ AÖ[T ______ kadına gülleri ve-
ren] çocuğu] biliyor

Örnek (61a)’da ad tümceciği eylemin nesnesi-
dir; bu tümceciğin içine baktığımız zaman özne ve 
nesnelerinin eksiksiz olduğunu görüyoruz. Oysa, 
(61b)’de bu kez AÖ ana eylemin nesnesidir; ço-
cuk AÖ’nin başıdır ve ortaç bu adı nitelediği için 
AÖ’nin içinde yer alır. Sıfat tümceciğinin öznesi 
ise AÖ’nin başı olmuştur; böylece ortaçta AÖ’nin 
başı konumuna taşınan öge sıfat tümceciğinin bir 
ögesini mutlak olarak eksik bırakır.

Ad tümcecikleri de ortaçlar gibi AÖ içinde 
bulunabilirler. Ancak ad tümcecikleri AÖ içinde, 
niteleyici değil, baş adı tamamlayıcı, yani tümleç 
olarak yer alırlar. Bu ayrım Tablo (2.8)’de verilen 
örneklerle daha iyi anlaşılacaktır:

Tablo 2.8 AÖ’de yer alan Ortaç ve Ad Tümcecikleri

Ortaç (Niteleyici 
(Eklenti))

Ad tümceciği (Tümleç)

[Gülşen’in dünden beri 
___kurduğu] hayal

[herkesin mutlu bir 
dünyada yaşamak] hayali

[kızların da ---------- 
anladığı] gerçek

[kızlar arasında dayanışma 
olduğu] gerçeği

Hangi hayal? / hangi 
gerçek?

Ne hayali? / ne gerçeği?

Tablo (2.8)’deki sol sütunda görülen örneklerde-
ki ayraçlar içindeki ögeler ortaçtır. Bu ortaçlarda AÖ 
başının çıktığı yerde ve onunla eş gönderimsel olan 
izi bulunmaktadır. Ancak sağ sütundaki ad tümce-
ciklerinde boş ulam yoktur. Ayrıca bir niteleyici olan 
ortaç AÖ’den atılırsa yapı kuralsız olmaz; ancak ad 
tümceciği tamamlayıcı olduğu için AÖ’den atılırsa 
kuralsız bir öbek olur; ayrıca baş adın anlamı da ek-
sik kalır. Niteleyici olan ortacı elde etmek için Hangi 
hayal gibi bir soru sormak gerekirken, ad tümceciği 
için Ne hayali sorusu sorulur.
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Özetlemek gerekirse, ortaçlarda nitelenen ad ile 
eş gönderimli ve onun izi olan bir boşluk vardır. 
Ad tümceciklerinde ADIL veya adıl dışında boş-
luk yoktur. Ortaçlar, AÖ içinde yer alırlar. Oysa 
ad tümcecikleri daha fazla işleve sahiptirler. Ne ve 
hangi sorularını sorarak tümceciğin ortaçlı yapı mı 
yoksa ad tümceciği mi olduğu anlaşılabilir.

Kısıtlayıcı ve Genişletici Ortaçlar
Kısıtlayıcı ortaçlar gönderimi çok geniş olan bir 

kümenin üyesini daraltmak için kullanılır. Örneğin:
62. [AÖ Kitap] iyi bir dosttur.
Buradaki kitap çok genel bir addır; belli bir ki-

taba gönderimde bulunmayıp konuşucu ve din-
leyici tarafından paylaşılan belli bir kitap yorumu 
taşımamaktadır. Oysa belli bir kitap söz konusu ise 
o zaman bu nesnenin daraltılması için belli araçlar 
kullanmamız gerekir. Örneğin, masadaki kitap diye-
biliriz. Ancak masada birden fazla kitap varsa ma-
sadaki kırmızı kitap diyebiliriz. Masada birden fazla 
kırmızı kitap varsa masadaki kırmızı kalın kitap di-
yebiliriz. Kısıtlayıcı ortaçlar da aynı işlevi görür. Do-
layısıyla, aşağıdaki AÖ’de kısıtlayıcı bir ortaç vardır:

63. [AÖ [T Dün aldığım] kitap] çok güzel.
Bunun nedeni de dün aldığım tümceciğinin 

kitap adı verilen nesneler arasından bir tanesinin 
belirlenmesini sağlamasıdır. Bu doğrultuda başka 
örneklere bakabiliriz.

64.  [AÖ [T Karşıdan gelen] kız] benim arkadaşım.
Buradaki ortaç kısıtlayıcıdır, çünkü bir grup kız 

içinden bir tanesini ayırt etmemizi, yani kısıtlama-
mızı, sağlar. Bir insanın ya da bir varlığın bir grup 
içinde hangisi olduğunu belirlemek için onun bir 
şekilde diğerlerinden ayrılması gereklidir. Bu ayrım 
işaret ederek yapılabileceği gibi, kısıtlayıcı bir sıfat 
ya da ortaç ile de olabilir. Böylece bir grup kız ara-
sından bir tanesini ayırt etmek amacıyla karşıdan 
gelen kız diyebiliriz. Bu kısıtlayıcı bir ortaçtır.

64. a. [AÖ Belgesellere] çok gereksinimimiz var.
b. [AÖ [T Vahşi doğadaki yaşamı yansıtan] bel-

gesellere] çok gereksinimimiz var. 
Örnek (64a)’da tüm belgeseller anlaşılmaktadır. 

Oysa (64b)’de daha kısıtlı olan vahşi doğadaki ya-
şam üzerine belgesellerdir. Ortaç kullanılarak, belge-
sel baş adı nitelenmiş ve türü daraltılmıştır.

Öte yandan genişletici ortaçlar, ortaç olmaksı-
zın da baş adın ayırt edilebildiği durumlarda görü-

lür. Örneğin, Eskişehir özel bir addır ve bu şehrin 
Anadolu’nun ortasında yer alan bir kentimiz oldu-
ğunu hepimiz biliriz. Böyle özel adların gönderim-
lerinin daraltılmasına gerek yoktur. Ancak bu ad 
hakkında daha fazla bilgi vermek için sıfat tümce-
ciği kullanılabilir. Bu Örnek (65)’te görülmektedir: 

65. [AÖ [T Eski Çağda Dorlion adı ile tanınan] 
Eskişehir], bugün Anadolu’nun yıldızı hali-
ne gelmiştir.

Benzer şekilde Örnek (66) da genişletici sıfat 
tümceciği içerir:

66. [AÖ [T Sınıfımızda en çalışkan öğrenci olan] 
Nursun] aynı zamanda çok iyi bir arkadaştır.

Bunun nedeni de ortaç yapısı olmaksızın bir 
özel ad olan Nursun’un kime gönderimde bulundu-
ğu anlaşılabilmektedir. 

Başsız Ortaçlar
Başsız ortaçlarda AÖ’nin başı olan ad yoktur. 

Bunun yerine tümcecik adlaşmış gibi davranır, var-
sa çoğul eki ve durum ekleri alabilir. Aşağıdaki ya-
pılar başsız ortaçlardır:

67. [Acıkan] doymam sanır. 
68. [Anlayana] sivrisinek saz, [anlamayana] da-

vul zurna az. 
69. [Çok okuyan] mı [çok gezen] mi bilir? 
70. [Denize düşen] yılana sarılır. 
71. [Tepebaşı’nda inecek] var. 
72. [Beni arayan] oldu mu? 
Örnek (67-72)’de ayraçların içindeki ortaçların 

niteledikleri ad yoktur. Dikkat edilirse ortaçta bu-
lunan nitelikler, atfedilen özellikler kişinin ya da 
varlığın belirlenmesinden daha önemlidir. Baş ad ile 
gönderimde bulunulacak kişi ya da varlık belirli bir 
kişi değildir ve kim olduğu önemli değildir. Öyleyse, 
başsız ortaçlara ilişkin genel bir kuralımız şudur:

Başsız ortaçlarda, ortaç tarafından atfedilen ni-
telik baş adın belirlenmesinden daha önemlidir.

Ancak bu kural, aşağıdaki bir grup başsız ortacı 
açıklamakta yeterli değildir:

73. A: Hangi kitabı okuyorsun? 
B: [Dün aldığımı].. 

74. A: Patatesleri alabilir miyim? 
B: Evet, [pişmiş olanları] al. 

Örnek (73-74)’te ise ortaçtaki baş adın daha 
önce sözü edilip belirgin hale getirilmesi nedeniyle 
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başsız ortaç kullanılabilir. Bu durumda daha önce 
belirttiğimiz kuralı şu şekilde yeniden yazabiliriz:

Ortaç ile atfedilen nitelik baş adın belirlenmesinden 
daha önemliyse ya da baş ad daha önceden söz edilerek 
belirgin hale getirildiyse başsız ortaç kullanılır. 

Ortaçların AÖ’de Sıralanışı
Daha önce de belirttiğimiz gibi ortaçlar sıfat-

lar gibi işlev gördüklerine göre niteleyicidirler. Bir 
öbekte birden fazla niteleyici olabilir. Niteleyici-
ler geçici ya da kalıcı özellik gösterirler. Örneğin, 
‘mavi gözlü olmak’ kalıcı bir özelliktir; çünkü bu 
değişebilir bir durum değildir; oysa ‘benim dün gör-

düğüm’ gibi bir niteleme geçicidir, çünkü bu zaman 
içinde değişecektir. Larson ve Takahashi’ye (2002) 
göre Türkçede (Korece ve Japoncada da) iki ortacın 
bulunduğu durumlarda kalıcı özellik belirten or-
taç nitelenen ada daha yakın olmak zorundadır. Bu 
durumu şu şeklide örneklendirebiliriz:

75. a. [Dün gördüğümüz] [mavi gözlü olan] kadın 
b. *[Mavi gözlü olan] [dün gördüğümüz] kadın 

Örnek (75a)’da geçici olan nitelik, kalıcı özellik-
ten önce kullanılmıştır. Oysa, örnek (75b)’deki kalıcı 
özellik diğerinden önce kullanıldığı zaman kuralsız bir 
tümce elde edilmiştir. Ancak, Larson ve Takahashi’nin 
bu önerisinin daha fazla araştırılması gerekmektedir.

Aşağıdaki ortaç ve ad tam-
layıcı tümcecikleri bulun. 
Ortaçların kısıtlayıcı mı 
genişletici mi olduğunu ge-
rekçeleriyle yazın:
Bazı dinler ve filozoflar tara-
fından sıkça tekrarlanan, gö-
rülebilir evrenin ötesinde başka 
evrenler olduğu savı, insanlık 
için çok yeni bir düşünce de-
ğil. Havası suyu kimyası fiziği 
başka kanunlarla perçinlenmiş 
evrenler uzun zamandır an-
latılıyor. (Atlas, http://www.

kesfetmekicin-bak.com/
paralel-evrenler/1525n.aspx)

Ad tamlayıcısı tümceler ve 
ortaçlar arasındaki farkın 
geleneksel dilbilgisi kitapla-
rında ne şekilde işlendiğiyle 
ilişkilendirin. 

Geleneksel dilbilgisi ve bu 
bölümdeki yaklaşımların ben-
zerlik, farklılıklarını paylaşın. 

5 Ad Öbeği Ulaşılabilirlik Hiyerarşisini açıklayabilme
6 Kısıtlayıcı ve Genişletici Ortaçları ayırt edebilme 

7 Başsız Ortaçların kullanıldığı durumları açıklayabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı

BELİRTEÇ TÜMCECİKLERİ
Belirteç Öbeklerinde olduğu gibi belirteç tümcecikleri de tümceyi ya da eylemi niteler. Niteleyiciler zo-

runlu öge değil de eklenti oldukları için tümceden atılmaları mümkündür. Yani bunlar seçimlik ögedir. Ad 
tümcecikleri özne ve nesne gibi zorunlu ögelerdir ama özellikle genişleyici ortaçlar ve belirteç tümcecikleri 
seçimliktir. Ortaçlar adları, belirteç tümcecikleri ise eylem ve tümceleri niteler. Belirteç tümceciklerindeki 
öznelerin diğer yan tümcecik özneleri gibi adcıl olmadıklarına daha önce değinmiştik. Bir başka deyişle, 
özne tamlayan eki değil, yalın ek alır:

76. a. [Sen buraya gelmeden] Ayşe sorunu çözdü. 
b. [Senin buraya gelmen] gerekmedi. 
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Örnek (76a)’daki belirteç tümceciğinin öznesi yalın halde, (76b)’deki ad tümceciğinin öznesi ise tam-
layan eki almış haldedir.

Belirteç tümcecikleri yapısal ve anlamsal olarak ve ayrıca öznelerinin üst tümce öznesi ile zorunlu eş 
gönderimsellik, ayrışık gönderimsellik (Aydın, 2005) boyutunda çok fazla çeşitlilik gösterirler. Bu nedenle 
belirteç tümcecikleri üzerinde fazla durmadan onları anlamlarına göre örneklendireceğiz. Belirteç tüm-
cecikleri zaman, koşul, tarz, neden-sonuç, koşul vs. anlamı taşırlar. Aşağıdaki tabloda anlamlarına göre 
belirteç tümcecikleri örneklendirilmiştir:

Tablo 2.9

ZA
M

A
N

Öncelik Sen buraya gelmeden (önce) ben bu sorunu halletmiştim.

Eşzamanlılık (örtüşme) Çalışırken hep kahve içer.

Eşzamanlılık Çalıştıkça başarılı oluruz.

Ardıllık (Tezlik)
Seran gelir gelmez annesi yemeğini hazırladı.
Sen buradan çıkar çıkmaz biletini almalısın.
Tam seni arayacakken tatile gittiğini öğrendim.

Ardıllık zamansal 
sıralama ilişkisi

Odaya girip televizyonu açtı.

Bitmişlik
Kitabı bitirdiğimde sana veririm.
Kitabı bitirince sana veririm.
Hırsız bu kadar eşyayı çaldıktan sonra mutlaka cezalandırılacaktır.

Sürerlik
Çayları içip içip uykumu kaçırdım.
Kahveyi döke döke getirdi.

Koşul
Küstahlaşmadıkça herkese her soruyu sorabilirsin.
Eğer yağmur yağmazsa pikniğe gideceğiz.
Yağmur yağmasaydı pikniğe gidecektik.

Neden
Nesrin çok çalışmaktan yorgun düşmüştü.
Nesrin eşinin evde olmamasından dolayı / ötürü kendini yalnız hissetti.
Hava ısındığı için pikniğe gittiler.

Sonuç Artık tatile gittiklerine göre biraz dinlenebilirler.

Tarz

Ayhan koşa koşa gitti.
Serap ölesiye çalışır.
Bebek gülerek uyandı.
Murat evden koşarcasına çıktı.
Durmaksızın çalışıyor.

Amaç Geç kalmamak için erken kalkmak gerekli.

Konu değiştirmek 
amacı ile kullanılan 
belirteç tümcecikleri

Dr. Murat Bey’e gelince çok iyi bir doktor olduğunu söylediler.
Dr. Murat Bey ise çok iyi bir doktor.

Aşağıdaki linkte Türkçedeki belirteç tüm-
cecikleriyle ilgili bir çalışma okuyabilirsiniz. 
(http://ded.mersindilbilim.info/download/artic-

le-file/182635 Filiz Çetintaş Yıldırım. (2005). 
Türkçede zaman anlatan ulaçların görünüş özel-
likleri. Dil ve Edebiyat Dergisi. 2:1,51-62) 

Araştırmalarla 
İlişkilendir
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Aşağıdaki paragrafta yan tümcecikleri bularak, 
işlevlerini tartışın. 

ISLIK DİLİ NEDİR?
Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesinin dağ-

lık ve engebeli yapısı ve zorlu ekolojik koşulları, 
Türkiye’nin diğer bölgelerinden farklı özelliklere 
sahip kültürel pratiklerin gelişmesine sebep olmuş-
tur. Bölgenin dağlık, engebeli arazilerinde konut 
yerleşimlerinin birbirinden uzak olduğu bilinmek-
tedir. Bölge insanı, günlük hayatta konuşma dili ile 
iletişimin teknik olarak imkansız olduğu uzak me-

safeler arasında iletişim kurma ihtiyacının oluştuğu 
durumlarda, ıslığın çıkarmış olduğu yüksek ses hac-
minden faydalanarak bu ihtiyacını gidermektedir. 
Islık dili; parmak, dil, diş, dudak ve yanaklar yardı-
mıyla oluşan “ıslık ‘’ ın, kelime değeri kazanmasıy-
la kurulan iletişim sisteminin adıdır. Günümüzde, 
başta Giresun, Ordu ve Gümüşhane olmak üzere 
Doğu Karadeniz Bölgesinde kullanılmaktadır.

Kaynak: http://www.turizmhaberleri.com/habe-
rayrinti.asp?ID=32604k

Yaşamla İlişkilendir

Aşağıdaki örnekte belirteç 
tümceciklerini bulun; an-
lamlarını belirleyin:
Höristik, Yunanca’da “bul-
dum” anlamına gelen 
“heurisko”dan geliyor. Karar 
verme ya da sorunlarla başa 
çıkma süreçlerimizde kullan-
dığımız zihinsel kısa yollar 
anlamı taşıyor. Şöyle ki, kar-
maşık sorunlarla karşılaştığı-
mızda ya da elimizde yeterli 
bir bilgi olmadığında evrim-
sel işleyişlerle şekillenmiş ya 
da deneyimlerle edinilmiş bu 
zihinsel kuralları kullanarak 
bir çözüm yolu ya da anlayış 
geliştirmeye çalışıyoruz.
Örneğin, daha önceden 
adını duymadığımız bir 
ürün eğer ki fiyat olarak di-
ğerlerinden daha yüksekse, 
elimizde o ürüne dair başka 
herhangi bir bilgi olmadı-
ğından onun daha kaliteli 
olduğu yargısına varıyoruz. 
(Tübitak, Bilim ve Teknik Der-
gisi, 2007) (http://www.biltek.
tubitak.gov.tr/gelisim/psikoloji/
dusunce.htm)

Belirteç tümceciklerinin 
neden, sonuç, zaman, ko-
şul, vd. gibi bir parçasını ele 
alarak bunu belirteç işlevi 
gören ilgeç öbekleriyle iliş-
kilendirin. 

Belirteç yan tümcecikleri-
nin neden diğer yan tümce-
ciklere göre daha karmaşık 
olduğunu arkadaşlarınızla 
tartışın. 

8 Belirteç tümceciklerinin yapı ve işlevlerini belirleyebilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

Tümce Türleri ve Yan Tümcecik 
Oluşturma 

Yan Tümcecik ne 
şekilde oluşturulduğunu 
açıklayabilme

2

Tümce Türlerini 
tanımlayabilme ve 
örneklendirebilme

1

1 Bu bölümde özerk ve bağımlı tümcelerden söz edildi. Bir tümce oluşturmak için en az bir özerk tümce 
gerekir. Bir tek özerk tümce ile yalın tümceyi elde ederiz. İki yalın tümce bir bağlaç ile bağlanırsa buna 
birleşik tümce, bir özerk tümce ve yan tümcecik içeriyorsa buna karmaşık tümce denir.

2 Yan tümceciklerin Evrensel olarak yan tümcecik işlevleri tüm dillerde aynıdır. Ad tümcecikleri çoğun-
lukla zorunlu üyeler iken ortaçlar ve belirteç tümcecikleri seçimlik öge, yani eklentidir. Bunun yanı sıra her 
dilde yan tümce oluşturma stratejileri vardır. Türkçede yan tümcecik ekleri bulunurken, diğer bazı dillerde 
tümleyici (İngilizce that, which, Farsça ki gibi) kullanılır. Bunun yanı sıra evrensel olarak ortaçlarda diğer-
lerinin aksine ya boş kategori ya da artık adıl bulunmak zorundadır.

Ad Tümcecikleri  

Ad Tümceciği Eklerinin Dağılımında 
Yapısal ve Anlamsal özellikleri 
açıklayabilme

4

Özne ve Nesne Denetleme ADILlarını ve 
Soyut ADILı tanıyabilme3

3 Ad Tümcecikleri, -DIK, -(y)AcAK, mA, ve –mAk eklerinin yan tümcecik eyleminin köküne eklenmesiyle 
oluşturulur. –mAK yan tümceciklerinin öznesi ADIL’dır. ADIL, ana tümcenin özne ya da nesnesiyle eş 
gönderimsel olabilir. Bu özellik ana tümcenin eylemi tarafından belirlenir. Denetleme ADIL’ı olmayan ve 
insan olarak yorumlanan diğer ADIL ise soyut ADIL olarak adlandırılır. 

4 Ad tümceciği eklerinden –DIK, (Y)AcAK, (y)Iş, olgu tümceleridir ve bu eklerle ve –mA ekiyle oluşturu-
lan ad tümceciklerinin özneleri açık olabilir. –mA ve –mAk ekleriyle elde edilen yan tümcecikler devinim 
tümceleridir. 
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Ortaçlar (Sıfat Tümcecikleri)  

Kısıtlayıcı ve Genişletici 
Ortaçları ayırt edebilme 6
Başsız Ortaçların 
Kullanıldığı Durumları 
Açıklayabilme 

7

Ad Öbeği Ulaşılabilirlik 
Hiyerarşisini açıklayabilme5

5 Ortaçlar, sıfatlar gibi ada bir özellik atfeden ögelerdir. Evrensel olarak ortaçlarda boş ulam ya da artık adıl 
bulunabilir. Bunun yanı sıra, öznelerin ortaç yapılabilmesi, nesneye göre daha kolaydır. Bu her iki ulam ise 
ilgeç nesnesine göre daha kolaydır. Bu hiyerarşi aynı zamanda dil ediniminde de göreceli daha kolay ve önce 
öğrenilen yapıları gösterir.  

6 Kısıtlayıcı ortaçlar, bir küme içinde benzer adları ayırt edebilmemiz için kullanılan niteleyicilerdir. Öte 
yandan genişletici ortaçlar, zaten ayırt ettiğimiz adlar hakkında fazladan bilgi vermek amacıyla kullanılabilir.  
Örneğin, “Safaride gördüğümüz fil” kısıtlayıcı, “Dünyanın en ağır memeli hayvanı olan fil” ise genişletici 
bir ortaç içermektedir. 

7 Başsız ortaçlar bir baş ad içermeyen AÖ yapılarında bulunurlar. Ortaç ile atfedilen nitelik baş adın belir-
lenmesinden daha önemliyse ya da baş ad, konuşucu ve dinleyici için daha önce söz edildiği için belirgin 
ise başsız ortaç kullanılır. 

Belirteç Tümcecikleri

Öğrenme Çıktıları8

8 Belirteç tümcecikleri, -kEn, -IncE, vd. gibi bazı eklerle elde edilirler ve zaman, neden, sonuç gibi farklı 
anlam taşıyan eylem ya da ana tümce niteleyicisi olarak işlev görürler. Bu grup, çok unsurlu ve çok yapılı 
ögelerdir ve her biri ayrı bir çalışma konusu oluşturacak kadar kapsamlıdır. 
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neler öğrendik?

1  Kızılderililer [özellikle dolunaylı gece ve gündüz-
lerde çok su içmeye] çalışırlardı. Yukarıda ayraçla gös-
terilen tümceciğin türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Ad tümceciği  B. Sıfat tümceciği 
C. Belirteç tümceciği  D. Özerk tümce 
E. Olgu tümceciği 

2  Mevlana’ya göre aşkı anlamak Tanrı’yı anla-
maktır. Bu tümcedeki yan tümceciklerin öznesinin 
türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Adıl 
B. Özne denetleme ADIL’ı 
C. Nesne denetleme ADIL’ı 
D. Soyut ADIL 
E. Ad tümceciği 

3  Leyla ile Engin, [aynı okula giden] iki çocuk-
tur Ayraç içindeki tümceciğin türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A. Belirteç tümceciği  B. Kısıtlayıcı ortaç 
C. Genişletici ortaç  D. Devinim tümceciği 
E. Olgu tümceciği 

4  [Kavuşma] arzusu 

[kavuşma] kelimesinin türü aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A. Sıfat tümceciği  B. Sıfat 
C. Ad  D. Ad tümceciği 
E. Belirteç tümceciği 

5  Bu açıklama [sorunu daha rahat anlamamızı] 
sağlayabilir. 

Ayraçlı tümcedeki öznenin türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A. Özne denetleme ADIL’ı 
B. Adıl 
C. Soyut ADIL 
D. Ad öbeği 
E. Artık adıl 

6  Hangi tümce başsız ortaç içermektedir? 

A. Aşk bu kadar yoğun çalışan insanlara göre ol-
mayabilir. 

B. Aşk bu dünyadan, geçici olandan vazgeçmektir. 
C. Aşk sevgiden daha coşkulu olan bir duygudur. 
D. En meşhur aşk hikâyelerinden biri Leyla ile 

Mecnun’un hikâyesidir. 
E. En büyük sevgi karşılıksız olan annenin çocu-

ğuna duyduğu sevgidir. 

7  Hangi tümce genişletici ortaç içermektedir? 

A. Aynur, güzelliği dillere destan, efsaneleşmiş bir kız. 
B. Aynur çok güzel olan bir köylü kızıydı. 
C. Köyün hem güzel hem de akıllı olan kızları bi-

rer birer kasabaya göç ettiler. 
D. Güzelliği dillere destan, efsaneleşmiş olan Ay-

nur köyün en akıllı kızıydı. 
E. Köyün en güzel kızı belirleneceği gün, Aynur 

köyü terk etmişti. 

8  Hangi tümcecikte özne denetleme ADIL’ı 
vardır? 

A. Sana ayak uydurmak çok zor. 
B. Akdeniz’e gitmek istiyorum. 
C. Merih her gün yüzdüğünden çok sağlıklı. 
D. Seni tatil yapmaya ikna edeceğim. 
E. Ayhan’ı ders çalışmaya zorlamalıyız. 

9  Aşağıdakilerden hangisinde belirteç tümceci-
ği vardır? 

A. Çok konuşan çok yanılır. 
B. Çok konuşarak kendini yoruyorsun. 
C. Tekrar bu konuyu konuşmaya başlamayalım. 
D. En sevdiği şey konuşmaktır. 
E. Konuştuğumuz konular önemliydi. 

10  Aşağıdakilerden hangisinde sürerlik gösteren 
belirteç tümceciği vardır? 

A. Berrin yüzerek yanımıza geldi. 
B. Berrin yüzüp yüzüp güneşlendi. 
C. Berrin yüze yüze çocuğu kurtardı. 
D. Berrin yüzünce daha sağlıklı oluyor. 
E. Berrin yüzerken ben onun resmini çektim.  
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Yanıtınız yanlış ise “Ad Tümceciği” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz. 

1. A Yanıtınız yanlış ise “Başsız Ortaç” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

6. B

Yanıtınız yanlış ise “Kısıtlayıcı Ortaç” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

3. B Yanıtınız yanlış ise “Özne Denetleme 
ADIL’ı” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Soyut ADIL” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

2. D Yanıtınız yanlış ise “Genişletici Ortaç” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

7. D

Yanıtınız yanlış ise “Ad Tümceciği ve Ortaç” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

4. C

Yanıtınız yanlış ise “ADIL ve Adıl” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz. 

5. B

Yanıtınız yanlış ise “Belirteç Tümceciği” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz. 

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Belirteç Tümceciği” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz. 

10. B

Araştır Yanıt
Anahtarı

2

Araştır 1

Hem Farsça hem de İngilizcede tümleyiciler ke ve that ayrı sözcüklerdir ve yan 
tümceciğin önünde kullanılmışlardır. Türkçede ise –(y)AcAK eki yan tümce ey-
lemine eklenerek yan tümcecik oluşturulmuştur. Farsça ve İngilizce Hint-Avrupa 
dillerinin özelliklerini taşırken, Türkçe Altay dil ailesinden gelen sondan eklemeli 
bir dil olarak yan tümce oluşturma yöntemi de bu doğrultuda farklılaşmaktadır.

Araştır 2

1. [Ayın insanları etkilediği] -DIK eki almış olan olgu tümceciği olup, ana 
tümcenin öznesidir. Yan tümceciğin öznesi ay’dır. 

2. [evlenmek] ve [tarlaya tohum ekmek] -mAK eki almış olan devinim yan tümce-
ciğidir ve ana tümcenin öznesidir. Yan tümceciğin öznesi soyut ADIL’dır. 

3. [Ayın insanları etkilemesine] mE eki almış olan yan tümcecik, bir başka yan 
tümcecik eyleminin nesnesidir, öznesi ay’dır. [şaşırmamak] -mAk eki alan bu 
yan tümcecik ana tümcenin öznesidir, kendi öznesi soyut ADIL’dır. 

Araştır 3

Bazı dinler ve filozoflar tarafından sıkça tekrarlanan, görülebilir evrenin öte-
sinde başka evrenler olduğu savı
Bu örnekte altı çizili öge ad tamlayışıdır, çünkü özne ve nesnesi tamdır, bura-
da boş ulam bulunmamaktadır. 
görülebilir evrenin
Genişletici ortaç, bu da göstermektedir ki –ebilir eki de ortaç tümcesi oluş-
turabilir.  
Havası suyu kimyası fiziği başka kanunlarla perçinlenmiş evrenler 
Kısıtlayıcı ortaç çünkü burada farklı evrenler de olduğu görüşü söz konusu, 
bunların arasından başka kanunlarla perçinlenmiş olanlardan söz ediliyor. 
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Araştır Yanıt
Anahtarı

2

Araştır 4

karmaşık sorunlarla karşılaştığımızda     zaman gösteren yan tümcecik 
elimizde yeterli bir bilgi olmadığında   zaman gösteren yan tümcecik
daha önceden adını duymadığımız bir ürün eğer ki fiyat olarak diğerlerinden 
daha yüksekse  koşul gösteren yan tümcecik
elimizde o ürüne dair başka herhangi bir bilgi olmadığından  neden  gösteren 
yan tümcecik
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Bölüm 3

Sözcük Anlambilimi

Anahtar Sözcükler: • Anlam Sözcük • Anlambilim • Gönderimsellik • İçsellik • Gösterge • Anlamsal Ağ 
• Anlamsal Özellik • Tasarım – İmge – Çağrışım • Benzetme • Eğretileme
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1

Anlam
1 Anadili konuşucusunun anlam hakkındaki 

bilgisini betimleyebilme
2 Sözcük anlamına ilişkin temel kuramları 

tanıyabilme
3 Sözcüğün biçimsel ve anlamsal 

yapılanışını kavrayabilme 2
Anlambilimde Sözcükler ve İlişkileri
4 Tasarımlar - İmgeler ya da Çağrışımları 

kavrayabilme
5 Sözcüklerarası ilişkileri belirleyebilme
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GİRİŞ
Deneyimlerden anlam çıkarma ya da deneyim-

lere anlam yükleme becerisi insanın bilişsel yetileri 
arasında merkezde yer alır. ‘Deneyimlerden anlam 
çıkarma - deneyimlere anlam yükleme’ ifadesi pek 
çok kişi için bir anlam ifade etse de bu ifade, bilim-
sel bir etkinlik için düşünüldüğünde anlamın ne 
olduğuna dair fazla bir bilgi sunmaz. Peki anlam 
nedir o zaman? Dilden bağımsız olarak anlam var 
mıdır? Yoksa anlam yalnızca dilin olanaklı kıldığı 
bir şey midir? Anlam dile bağımlı mıdır yoksa dil-
den bağımsız mıdır sorusundan ayrı olarak sorula-
bilecek belki daha temel bir soru da şudur: İnsan 
bilişinin dışında anlam var mıdır? Yani, anlam in-
san bilişinin yarattığı bir şey midir yoksa insandan 
bağımsız olarak da anlam var mıdır? 

Yukarıda sıralanan sorular türündeki sorular 
yalnızca dilbilimin değil felsefenin de yanıtlamaya 
çalıştığı önemli sorular arasında yer alır. Bu açıdan 
bakıldığında, anlam sözkonusu olduğunda dilbi-
lim çalışmalarıyla felsefe, mantık ve hatta matema-
tik çalışmalarının birbirinden ayrılması neredeyse 
olanaksızdır. Bu bölümün geri kalanında ve bir 
sonraki bölümde anlam sorununu olabildiğince 
dilbilim çalışmalarının sınırları içerisinde tutmaya 
çalışılacak ancak yeri geldiğinde felsefe, mantık ve 
matematikten de yararlanılacaktır.

ANLAM
Anlam için felsefik, psikolojik veya sosyolojik 

temellere dayanan farklı tanımlar verilebilirse de 
burada anlamı bir tanım üzerinden düşünmek ye-
rine anlamın dilbilimsel bir bakış açısıyla nasıl ele 
alınacağı sorunu üzerine yoğunlaşılacaktır. Temel 
başlangıç noktamız, anlamın anadili konuşucula-

rının doğal bir bilgisi olduğunu benimsemek ve 
oradan hareketle bu bilginin doğasını anlamaya 
çalışmak olacaktır. 

Anlam Hakkında Ne Biliyoruz?
Hepimiz bir anadili konuşucusu olarak bize 

söylenenleri anlayabilir, diğer konuşuculara an-
lamlı gelen sözcük dizileri üretebiliriz. Peki anadili 
konuşucularının anlamla etkileşimleri bundan mı 
ibarettir? Herhangi bir dili anadili olarak konuşan 
birisi, bir dili bilerek aslında anlam hakkında neler 
bilir? Bu soruya dilbilimciler genel hatlarıyla şöyle 
yaklaşmaktadırlar:

I. Anadili konuşucuları sözcüklerin anlamlı 
olup olmadığını bilirler. Türkçeyi anadili olarak 
konuşanlar, örneğin [u], [m], [u] ve [t] seslerinden 
oluşan ses dizisinin Türkçede anlam taşıyan bir bi-
rim olduğunu, yani Türkçenin bir sözcüğü oldu-
ğunu (‘umut’), ancak [u], [b], [u] ve [t] seslerinden 
oluşan ses dizisinin (‘ubut’), yani Türkçenin bir 
sözcüğü olmadığını bilirler.

II. Anadili konuşucuları tümcelerin anlamlı 
olup olmadığını bilirler. Örneğin, Türkçede ‘kadın 
havuzda yüzdü’ gibi bir tümcenin hemen erişile-
bilir nitelikte bir anlamı olduğunu ancak ‘metafor 
karanlıkta çiçek açar’ gibi bir tümcenin hemen eri-
şilebilir nitelikte bir anlamı olmadığını bilirler.

III. Anadili konuşucuları bir sözcüğün birden 
fazla anlam taşıyabileceğine ilişkin sezgilere sahip 
olabildiği gibi bir tümcenin birden fazla anlamı 
olabileceğini de bilirler. İlkini örneklemek gerekir-
se, ‘okul’ sözcüğü (1a-c)’deki tümcelerde birbiriyle 
ilişkili ama birbirinden farklı anlamların taşıyıcısı 
durumundadır. 

(1) a. Okulu yıkıp yerine park yapmışlar. → “BELİRLİ BİR OKUL”
 b. Okullar haftaya tatil olacak. → “GENEL OLARAK EĞİTİM ÖĞRETİM”
 c. O nesilden okullu olmayan birisi yoktur. → “EĞİTİMLİ”

Öte yandan, (2a-b)’deki tümcelerin de birden fazla anlam aktarabildiği gerçeği anadili konuşucuları 
için oldukça sıradan bir bilgidir. 

(2) a. Pelin, bilim felsefesi konusundaki kitaplarıyla tanınan yazarın danışmanını aradı.
  b. Bu toplantılarda muhakkak herkes birini eleştirir.
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(2a) tümcesinde Pelin’in aradığı kişinin bilim 
felsefesi konusundaki kitaplarıyla tanınan yazar 
mı yoksa sözkonusu yazarın danışmanı mı olduğu 
konusunda bir belirsizlik bulunmaktadır. (2b)’deki 
tümcede ise toplantıya katılanların tamamının 
eleştirdiği tek bir kişi mi var (diğer bir deyişle, her 
toplantıda muhakkak bir kişi ‘günah keçisi’ olarak 
mı belirleniyor) yoksa herbir katılımcı farklı bir 
kişiyi mi eleştiriyor belirsizliği mevcuttur. Bu ve 
benzeri örnekler dilbilimde genellikle anlambula-
nıklığı (ambiguity) başlığı altında ele alınır. Bu tür 
anlambulanıklıkları tüm doğal dillerde yaygın bir 
biçimde bulunur. Anadili konuşucuları bu tür ço-
kanlamlı tümceleri doğru koşullarda ilgili anlamla 
sorunsuz bir biçimde eşleştirebilirler. Yani anlam-
bulanıklığını anlayabilme de anadili konuşucuları-
nın anlama ilişkin bilgileri sayesindedir.

IV. Anadili konuşucuları iki ayrı sözcüğün tek 
bir anlamı yansıtabileceğini ya da birbirinden farklı 
şekilde yapılandırılmış iki tümcenin aynı anlamda 
olabileceğini bilirler. Örneğin, gardırop ve dolap 
sözcükleri Türkçede büyük çapta aynı anlamlarda 
kullanılan iki sözcüktür, her ne kadar anadili konu-
şucularının hangisini kullanacaklarına ilişkin farklı 
tercihleri olsa da ve/ya ilgili sözcüklerin anadili ko-
nuşucularında yarattığı duygu değerleri farklılaşsa 
da. Benzer bir biçimde, aşağıdaki tümceler biçim-
sel olarak ve bilgiyi sunuş biçimi açısından farklı-
laşsalar da aynı anlamı yansıtırlar. 

(3) a. Kadın kitabı kitapçıda unuttu.
 b. Kitap kadın tarafından kitapçıda unu-

tuldu. 

V. Anadili konuşucuları sözcüklerin anlamsal 
karşıtlık taşıyıp taşımadığını bildikleri gibi tüm-
celerin de anlamsal karşıtlık ilişkisi içinde olup ol-
madığına dair sezgilere sahiptirler. Örneğin ölü ve 
canlı sözcükleri Türkçede birbirlerine ters düşecek 
anlamlar ifade ederler ve dünya dillerinde bu tür 
karşıtlıkların pek çok örneği bulunabilir. Tümceler 
sözkonusu olduğunda da anadili konuşucularının 
anlamsal karşıtlıkları kolaylıkla ayırtedebildiklerini 
biliyoruz. Sözgelimi aşağıdaki ümcelerin birbirinin 
karşıtı anlamlarda kullanıldığı anadili konuşucuları 
için açıktır:

(4) a. Suzan yüzdü.
 b. Suzan yüzmedi. 

VI. Anadili konuşucuları gözlemlenebilir dün-
yada var olmayan nesneleri barındıran tümceleri de 
anlama yetisine sahiptir. Aşağıdaki tümce türündeki 
bir tümcenin içinde yaşadığımız dünyada bir gerçek-
liğinin olması ihtimali olmadığını bildiğimiz halde 
bu tür bir tümcenin nasıl bir (olası) dünyada anlamlı 
olacağına ilişkin sezgilerimiz bulunmaktadır: 

(5) Pelin dün okulun kafeteryasında bir ejder-
hayı kahve içerken gördü.   

Bir yanıyla, (5)’teki gibi bir tümcenin ‘anlamsız’ 
olduğunu söylemek yanlış olmaz diye düşünebilir 
çünkü (5)’teki tümce dünya bilgimizle uyumsuz-
luk barındıran bilgiler sunmaktadır. Diğer yan-
dan, herhangi bir tümcenin ‘anlamlılığını’ yalnızca 
dünya bilgimizle uyumluluğu ölçütü ile değerlen-
dirmek anlama dair yanlış sonuçlar çıkarmamıza 
neden olabilir. Burada bu kadarını söylemekle yeti-
niyor, dilde anlamlılığın dünya gerçekliğiyle uyum 
ya da uyumsuzluğu konusunu bir sonraki bölümde 
yeniden ele almak üzere şimdilik bir kenara bıra-
kıyoruz. 

Anadili konuşucularının anlam deyince neler 
bildiklerine ilişkin yukarıdaki sunum, dikkat edi-
lirse, iki dilsel düzey üzerine yoğunlaştı: Sözcük 
düzeyi ve tümce düzeyi. Anadili konuşucularının 
dilsel bilgilerinin sözcük ve tümce düzeyinin ötesi-
ne geçtiği tartışma götürmez (bkz. GD II, 5.Bölüm 
- 8.Bölüm), ancak anlambilim çalışmaları gelenek-
sel olarak bu iki düzey üzerine yoğunlaştığından, 
anlambilimin ele alındığı bu iki bölümde sırasıyla 
sözcük ve tümce düzeylerinde anlamın ne olduğu 
konusuna yoğunlaşılacaktır. Bunu yaparken, ana-
dili konuşucusu ve onun dilsel yetileri tartışmanın 
merkezine yerleştirecektir çünkü dilsel ifadelerden 
anlam çıkarma ve/ya dilsel ifadeleri anlamlı kılma 
yetisi insanın bilişsel becerileri arasında çok önemli 
bir yer tutmaktadır. Bu ve bundan sonraki bölüm-
de bu yetinin doğasını daha ayrıntılı olarak sorgula-
yacağız. Bu amaçla önce sözcük anlamı konusunda 
ortaya atılmış temel iddiaların nelere odaklandığı 
üzerinde duralım.

Sözcük Anlambilimi: Kuramlar
Sözcüğün ne olduğu, nasıl tanımlanacağı konu-

su dilbilimin farklı alt alanlarınca farklı biçimlerde 
ele alınmıştır ve genel olarak yanıtlanması çok zor 
bir soru olarak kabul edilmiştir. Anadili konuşu-
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cularının ‘sözcük’ diye bir birimi tanıyor olduğu 
gerçeği gözardı edilemez bir gerçektir ve bu bize 
sözkonusu dilsel birimin psikolojik bir gerçekliği 
olduğunu da söyler. Diğer yandan, konu, sözcüğü 
belirleyecek dilsel ölçütlerin neler olduğunu betim-
lemeye geldiğinde, düşünülenin çok ötesinde kar-
maşık bir sorunla karşı karşıya kalırız çünkü söz-
cük biçimbilimsel, sözdizimsel veya anlambilimsel 
ölçütlerle farklı biçimlerde tanımlanabilir. Aşağıda, 
sözcüğün ne olduğunu betimlemede kullanılabile-
cek ölçütlerin neler olabileceği konusuna ana hatla-
rıyla değineceğiz ama önce sözcük kavramının do-
ğasına ilişkin ortaya atılmış belirgin bazı kuramlara 
kısaca değinmek istiyoruz. 

Dili, içinde yaşadığımız evren hakkında konuş-
mak (ve tabii ki düşünmek) üzere kullandığımız 
savını merkeze koyduğumuzda, sözcüklerin içinde 
yaşadığımız evrenle nasıl bir ilişki kurduğu konusu 
da sözcük anlamı tartışmasının merkezine yerleşir. 
Aşağıda, bu konuya bir yaklaşım getirebilmek ama-
cıyla oluşturulmuş olan farklı kuramları kısaca ele 
alacağız. 

Gönderimsellik Kuramı
Gönderimsellik kuramına göre bir sözcüğün 

anlamı, en basit biçimiyle, onun dünyadaki karşılı-
ğıdır. Diğer bir deyişle, bir sözcüğün anlamı onun 
dış dünyada gönderim yaptığı şey, yani onun gön-
dergesidir. Buna tipik bir örnek olarak özel adları 
vermek mümkündür. Her özel ad dünya gerçekli-
ğinde varolan biricik ve tek bir ‘şey’e (varlık, nesne) 
göndermede bulunur. Albert Einstein dediğimizde 
aklımıza gelen ünlü kuramsal fizikçi, Görelilik 
Kuramını ortaya atan kişi Albert Einstein’dır. Öte 
yandan dünya üzerinde Albert Einstein adını ta-
şıyan başka bireyler de yaşamış olabilir ya da ya-
şamaktadır ancak bu diğer ‘Albert Einstein’ları, 
kuramsal fizikçi olan ‘Albert Einstein’dan daha az 
biricik ve tek yapmaz; aynı adı taşısalar da Albert 
Einstein özel adını taşıyan her bir birey dünya üze-
rinde eşi olmayan bir bireyi temsil etmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında, ‘Albert Einstein’ adını taşıyan 
farklı göndergelerden söz edebiliriz ancak yine de 
bu kuramda ‘Albert Einstein’ özel adının anlamı 
gönderimde bulunduğu ‘Albert Einstein’ adını ta-
şıyan bireyin kendisi olarak kabul edilmektir. Buna 
karşın özel adlar alanında bile gönderimsellik ku-
ramına basit biçimiyle uyumsuz olabilecek türde 
örnekler bulmak mümkün olabilir. Örneğin, Ke-

loğlan veya Behzat Ç özel adlardır ama gerçek dün-
yada varolan bireylere gönderimde bulunmazlar. 
Sözkonusu adların soyut nesnelere/kişilere gönder-
mede bulunduğu düşünüldüğünde bu anlamıyla 
gönderimsellik kuramınca nasıl ele alınacakları bir 
sorun gibi gözükebilir ama bu kuram içinde ele alı-
nabilmesinin ilke olarak mümkün olabilecei yine 
de iddia edilebilir. Ancak böylesi bir iddia berabe-
rinde üstesinden gelinmesi zor pek çok sorun da 
gündeme getirecektir, çünkü bir kez soyut (yani, 
zihinsel alanı ilgilendiren) nesneleri tartışmaya da-
hil ettiğinizde artık özel adların dış dünyadaki gön-
derimlerine dayanmıyorsunuz demektir. Dahası, 
özel adlar alanının dışına çıkıp da genel terimler 
diyebileceğimiz cins adlarının veya eylemlerin dış 
dünyada neye gönderimde bulundukları sorusunu 
düşünmeye başladığımızda gönderimsellik ilişkisi-
nin yine ‘Albert Einstein’ gibi özel adlarda olduğu 
kadar net olmadığını görürüz. Tartışmayı burada 
sonlandırıp bu kuramın eylemleri ve farklı türdeki 
ad öbeklerini nasıl ele aldığı sorusuna bir sonraki 
bölümde değineceğiz.

İçsellik Kuramı (Zihinselci Anlam 
Kuramları)

İçsellik kuramı, en basit biçimiyle, anlamın 
insan zihninin bir ürünü olduğunu ve bu açıdan 
kavram ya da düşüncelerle bir tutulabileceğini sa-
vunur. Aristo’nun (MÖ 384-322) On Interpreta-
tion adlı kitabında söylediği ‘sözcüklerin, zihinsel 
deneyimlerin simgesi’ olduğuna ilişkin düşüncele-
rine kadar geri götürülebilecek bu yaklaşım John 
Locke’ın 17. yüzyılda ve Noam Chomsky’nin 20. 
yüzyılda farklı biçimlerde ortaya koyduğu öznelci 
(subjectivist) felsefede kendine yer bulur. Locke’a 
göre “sözcükler temel anlamlarıyla onları kullanan-
ların zihinlerinden başka bir yerde bulunamazlar.”. 
Chomsky’nin dil kuramında yine öznelci felsefenin 
ilkeleriyle uyumlu olarak dil psikolojik, yani insan 
zihninin/beyninin ürünü olan bir yeti olarak ka-
bul edilir. Chomsky’ye göre bir sözcüğün anlamı 
sözcüğün kendisinden bağımsız bir şey değildir ve 
ne sözcük ne de anlamı insan zihninin dışında va-
rolabilir. Hem Locke’ın hem de Chomsky’nin id-
dialarının merkezinde yer alan bu düşünce akla şu 
tür sorular getirir: Eğer sözcük anlamı bireyin zihni 
dışında varolabilen bir şey değilse, (i) bireyler söz-
cükleri dünya hakkında konuşmak üzere nasıl kul-
lanabilirler? ve (ii) farklı bireyler farklı zihinlerin 
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temsilcileri olacağından ve bu durumda sözcüklerin an-
lamlarının da bireyden bireye farklılaşacağı kabul edildi-
ğinde, insanlararası iletişim nasıl mümkün olmaktadır? 
Özellikle birinci sorunun yanıtı bir sonraki bölümde 
ele alacağımız bileşimsel anlambilim konusu içinde tar-
tışılacaktır. İkinci sorunun yanıtı ise insan iletişiminin 
doğasına ilişkin daha uzun soluklu bir tartışmayı gerek-
tireceğinden bu bölümün konusal sınırlılıklarını aşmak-
tadır ve bu nedenle burada ele alınmayacaktır. 

Gösterge Kuramı
İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure Genel Dilbilim Dersleri 

(Cours de Linguistique Generale) adlı kitabında dili bir göstergeler diz-
gesi/sistemi olarak belirledikten sonra göstergeyi zihindeki bir kavram 
(= gösterilen) ve onunla eşleşen bir ses imgesinden (= gösteren) oluşan bir 
birlik olarak tanımlamıştır. Saussure’ün kavram/gösterilen ile kastettiği, 
dış gerçeklikte gönderimde bulunulan bir nesnenin (= gönderge) anadili 
konuşucusunun zihninde oluşturduğu bir tasarım ya da imgeden baş-
ka bir şey değildir. Ses imgesi/gösteren ise yine anadili konuşucusunun 
zihninde, ilgili kavram her canlandığında oluşan bir imgeye işaret eder. 
Saussure’ün ses imgesi ile kastettiği, bir göstergenin dışavurumunu, ile-
tişimsel ortamlarda kullanımını olanaklı kılan fiziksel seslere dayanan 
biçim değildir. Saussure’e göre, aynen gösterilenin göndergenin kendisi 
olmadığı ve onun zihindeki bir tasarımı, imgesi olduğu gibi, gösteren de 
fiziksel anlamda bir göstereni oluşturan ses dizisinin zihindeki tasarımı-
na, imgesine işaret eder. Saussure’e göre, gösterilenle gösteren arasındaki 
bu ilişki koparılamaz türde bir ilişkidir ve dil göstergelerinin temel bir 
özelliğini oluşturur: 

Saussure’ün dil kuramının temelinde olan gös-
tergeye ilişkin birkaç temel kavramdan sözetmekte 
yarar vardır. Bunlardan birisi ve belki de en önem-
lisi göstergenin nedensizliği kavramıdır. Saussure’e 
göre, gösteren ve gösterilen arasındaki bağlantı 
tümüyle rastlantısaldır. Şekil 3.1’deki gösterilen, 
doğanın veya fiziksel dünyanın bir dayatmasıyla 
elma ses dizisi (göstereni) ile bağlantılı duruma gel-
memiştir. Gösterilen ile gösteren arasındaki ilişki 
bir dilin anadili konuşucularının örtük uzlaşımı-

nın bir sonucudur. Saussure’ün yaklaşımında anlam daha çok değer kavramı ile ilintilidir ve bu açıdan, 
herhangi bir gösterge, değerini içinde bulunduğu sistemdeki diğer göstergelerle kurduğu ilişkilerden alır. 
Saussure göre ‘‘Dil, bütün öğeleri dayanışık, birinin değeri yalnızca öbürlerinin de süremdeş varlığından 
doğan bir dizgedir.’’ (1985: 124).

gösterilen

gösteren

gösterilen

gösteren

gösterilen

gösteren

Şekil 3.2

Resim 3.1 Ferdinand de Saussure

Gösterge

elma

gösterilen
(kavram)

gösteren
(ses imgesi)

Şekil 3.1



65

Genel Dilbilim II

Şekil 3.2’den de anlaşılacağı gibi, her gösterge bir diğeriyle iki yönlü bir ilişki içerisindedir ve her gös-
tergeye değerini veren temel özellik budur. Dolayısıyla, dilde değer ve anlam kavramları ancak bir sistem 
içerisinde açıklanabilir. 

Anlamsal Ağlar Kuramı
Aristo’dan davranışçı psikologlara kadar anlamla ilgilenen pek çok düşünce akımı sözcük anlamını söz-

cüğün çağrışımlarıyla (association) ilişkilendirmiştir. Davranışçılık akımında, örneğin, ‘kedi’ sözcüğünün 
anlamı ‘kedi’ sözcüğünün çağrıştırdığı herşeyin - tüm diğer sözcüklerin - bir toplamıdır. Diğer bir deyişle, 
‘kedi’ sözcüğü anlamını bir çağrışımlar ağından alır. Buna göre, ‘kedi’ sözcüğünün anlamı örneğin ‘dört 
ayaklı’, ‘tüylü’, ‘miyavlar’ gibi çağrışımların bir kümesidir.

Anlamsal ağ kuramı, genel anlamıyla sözcüklerin çağrışımlarının bir küme oluşturduğunu kabul et-
mekle birlikte, önceki yaklaşımlarda çağrışımsal ağların bir yapı barındırmamasını, yani sözcükler arasında 
bir ilişki kodlaması yapılmıyor olmasını eleştirir. Klasik çağrışımsal ağ yaklaşımları bir ilişki kodlaması 
yapsa da bu bağlantı/çağrışım kodlaması daha çok sözcüklerin birlikte gerçekleşme sıklıklarını öne çıkarır. 
Anlamsal ağ kuramlarının sonraki versiyonlarında ise bağlantılar birlikte gerçekleşme sıklıklarının ötesinde 
bir rol üstlenirler ve bağlantıların kendisi bir anlam değeri taşıyacak biçimde organize edilir. 

Günümüze dek pek çok anlamsal ağ modeli önerilmişse de bunların içinde en bilineni Collins ve Qu-
illian (1969) tarafından ortaya konmuş olan modeldir. Doğal türlere ilişkin terimlerin sunulduğu Şekil 
3.3’teki anlamsal ağ şemasını inceleyelim:

    

HAYVAN

KUŞ MEMELİ

KEÇİPENGUENKANARYA

nefes alır

akciğeri vardır

sarı tüyleri
vardır

kanatları
vardır

yumurtlar

yüzer
çiftlik 

hayvanı
boynuzlu

canlı 
yavru taşır

Şekil 3.3

Yukarıdaki şemada verilen anlam ağı örneğinde yukarıdan aşağıya doğru yönlendirilmiş oklar hem 
ilişkinin hiyerarşik bir düzen içerdiğini imler hem de budaklar (yeşil ile boyanmış kutucukların herbiri) 
arasındaki ilişkinin türünü kodlar. Yukarıdaki şemada budaklar arasındaki ilişkiyi DIr–ilişkisi diye adlan-
dırabiliriz. DIr–ilişkisi, alt düzeydeki bir budağın hemen bir üst düzeydeki bir budağın bir türü olduğunu 
belirtir. Buna göre, yukarıdaki şemada, diğerleri yanında, ‘KANARYA KUŞ-TUR’, KUŞ HAYVAN-DIR’, 
‘KEÇİ MEMELİ-DİR’ gibi anlamsal ilişkiler kodlanmıştır. Semada ‘türün kanatlarının olması’ özelliği/
niteliği KUŞ budağında sunulmuştur, çünkü KUŞ budağının altındaki iki budak olan KANARYA ve 
PENGUEN de kanatlı olma özelliğine sahiptir. KUŞ türüne özgü bir özellik olarak ‘kanatlı olma’nın 
HAYVAN türünün genel bir özelliği olmadığı düşünüldüğünde, bu sunuluşta bu özelliğin ikinci seviyede, 
KUŞ türüne özgü bir özellik olarak sunuluyor olmasının yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Özetlemek ge-
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rekirse, anlamsal ağlar bize anlamın ağ içinde ilgili 
olma durumuyla kodlandığını göstermektedir.

Bilişsel psikoloji, bilgisayar bilimleri ve daha 
genel anlamda bilişsel bilimlerin konusu olarak çe-
şitli Anlamsal Ağ modelleri doğal dil konuşucula-
rı üzerinde sınanmış ve elde edilen sonuçlara göre 
yıllar içerisinde modellerin farklı versiyonları geliş-
tirilmiştir. Bu modeller hem genel olarak anlamın 
ve özel olarak da sözcük anlamının insan zihninde 
nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışırken aynı za-
manda insan zihninin bir modellemesini gerçek-
leştirmek üzere çalışan yapay zekâ araştırmacılarına 
da bir sınama alanı sunmaktadır. Öte yandan, bir 
sözcüğün çağrışımları veya o sözcüğü çağrıştıran 
diğer sözcükler ilgili sözcüğün anlamını belirleme-
de ne tür bir rol oynar sorusunun yanıtı net olarak 
verilmiş değildir. Aşağıda yer verdiğimiz Anlamsal 
Özellikler kuramı ilk bakışta Anlamsal Ağlar kura-

mıyla benzerlik sergiliyor gibi görünse 
de aslında sözcüğün anlamının sözcü-
ğün içsel özellikleriyle belirleneceğine 
ilişkin iddiasıyla diğerinden ayrılır.

Anlamsal Özellikler Kuramı
Bu yaklaşımın temelinde sözcük anlamının 

daha basit anlamların birleşimi yoluyla oluşturul-
duğu iddiası yatar. Daha ‘basit’ anlamların neler 
olduğunu anlamak üzere sözcüklerin anlamsal özel-
liklerini belirleriz. Anlamsal özellikler, bir sözcüğün 
kullanımsal uygunluk taşıyabilmesi için yerine ge-
tirilmesi gereken koşulları belirler. 

Bir sözcüğü oluşturan daha küçük anlamlı bi-
rimleri belirlemek için o sözcüğü anlamsal olarak 
bir ayrıştırma ya da çözümlemeye tabi tutmak ge-
rekir. Bu da sözcüklerin daha küçük anlamlı birim-
lerden oluştuğu savının doğruluğunu varsaymamı-
zı gerektirir. 

Örneğin, tavuk, horoz, inek, boğa gibi sözcük-
ler ‘hayvan’ başlığı altında toplayabileceğimiz or-
tak bir anlam taşır. Daha teknik bir dille, tüm bu 
sözcüklerin ortak anlamsal özelliğinin HAYVAN 
olduğunu söyleyelim. Ortak HAYVAN özelli-
ğinden başka mesela tavuk ve inek sözcüklerinin 
DİŞİL anlamsal özelliği açısından ortak oldukları 
ve horoz ve boğa sözcüklerinin de ERİL anlam-
sal özelliği açısından ortak oldukları söylenebilir. 
Örneğin, SIĞIR (inek ve boğanın ait olduğu tür) 
gibi bir özelliği listeye eklediğimizde, SIĞIR ve 
DİŞİL özellikleri inek sözcüğünün anlamsal bi-

leşenlerini oluşturuyor olarak kabul edilecektir. 
Aşağıdaki tümceleri anlamsal olarak ‘garip’ diye 
nitelendiriyor olmamız, sözkonusu anlamsal özel-
liklerin varlığıyla kolaylıkla açıklanabilir (tümce-
lerdeki anlamsal garipliği ‘!’ ile imledik):

(6) a. ! Çiftliğe dün getirilen dişi boğalar şu ana 
dek gördüğümüz en sağlıklı hayvanlardı. 

 b. ! Masanın üstündeki bilgisayar bir bardak 
suyu nefes almadan içti.

(6a) tümcesinin garipliği, Boğa sözcüğünün 
anlamsal özellikler kümesinin DİŞİL özelliği ba-
rındırmamasına karşın dişi sözcüğü tarafından 
niteleniyor olmasından kaynaklanmaktadır. (6b) 
tümcesinin garipliği ise bilgisayar sözcüğünün an-
lamını oluşturan özellikler kümesinde SU İÇEBİL-
ME ve NEFES ALMA gibi özelliklerin bulunma-
masından kaynaklanmaktadır. 

Biçimbilim-Anlambilim Ekseninde 
Sözcük

İnsanların yaşamları boyunca en az bir kez duy-
dukları veya okudukları her sözcüğü zihinlerinde 
depolayıp depolamadıkları sorunundan bağımsız 
olarak şu söylenebilir: Anadili konuşucuları, o söz-
cüklerin kullanımı için uygun koşullar oluşsa bile, 
daha önce duydukları/okudukları her sözcüğe hafı-
zadan erişim sağlayamayabilirler. ‘Dilimin ucunda’ 
dediğimiz durumlar bunun bir örneğini oluşturur. 
Bunun insan belleğinin doğasını ilgilendiren ne-
denleri üzerinde durmadan, bir anadilinin konu-
şucuları için geçerli olabilecek şöylesi bir iddiada 
bulunulabilir: Her anadili konuşucusunun belle-
ğindeki sözcük envanteri bir diğerininkinden fark-
lıdır. Bu kitapta, her bir anadili konuşucusunda var 
olan bu sözcük deposuna adı verildi (bkz. GD I, 2. 
Bölüm). Dikkat edilirse, zihin sözlüğü bireysel bir 
olgunun adıdır. Her Türkçe konuşucusunun zihin 
sözlüğünde çok sayıda benzer sözcük yer almakla 
birlikte, yine aynı konuşucuların zihin sözlükleri-
nin kendineözgü olmasını sağlayanın kendi zihin 
sözlüklerinde çok sayıda farklı sözcüğün yer alması 
olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu açıdan bakıl-
dığında, Türkçenin sözvarlığı dediğimizde, aslında 
kastettiğimiz, idealize edilmiş soyut bir bilgi yükü-
dür, çünkü Türkçenin sözvarlığı tek tek bireylerin 
sözcük envanterlerinin ötesinde çok büyük bir söz-
cük listesine işaret eder. Bu öyle bir bilgi yüküdür 
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ki yalnızca belli konuşucuların bildiği (teknik) te-
rimleri, jargonları ve argo sözcükleri de içine alır 
ve tüm bunları zihninde depolayan bir konuşucu 
bulmak ilke olarak olanaksızdır. Bu söylenenler ışı-
ğında, zihin sözlüğünün bir dilin ideal sözvarlığı-
nın bir alt kümesi olduğu söylenebilir. 

Yukarıda söylediklerimiz, bir dilin sözlükbi-
rimlerini ilgilendirir. Sözlükbirimler, bir anadili 
konuşucusunun zihninde var olan ve aktif kulla-
nımda olan sözcüklerle o dilin üretimsel olanakları 
yoluyla potansiyel olarak var olabilecek yeni/farklı 
sözlükbirimleri de içerir (ayrntılar için bkz. GD I, 
2. Bölüm). Bir dilin etkin olarak kullanılan söz-
lükbirimleri ile dilin türetimsel olanakları yoluyla 
oluşturulabilecek yeni sözlükbirimler arasındaki 
temel fark, ilkinin uzlaşımsal düzeyde kullanımsal 
işlevsellik taşımasıyken ikincisinde henüz bunun 
gerçekleşmemiş olmasıdır. Üretilebilecek yeni/
farklı sözcükler, uzlaşımsallık kazanmadan önce, 
öncelikli olarak iyi-biçimlendirilmişlik koşulları ve 
anlamlılık ölçütlerini yerine getirmelidir. Örneğin, 
yağdanlıkçı sözcüğünü düşünelim. Bu sözcük özel-
likle dağyanlıkçı birimiyle karşılaştırıldığında Türk-
çe anadili konuşucuları için ‘iyi-biçimlendirilmiş’ 
bir sözcük olarak kabul edilir ve dahası ilk sözcük 
anadili konuşucularının anlamlılığa ilişkin sezgile-
riyle de bir uyumsuzluk yaratmaz.

Yukarıdaki tartışma, bu bölümde üzerinde 
durulan konular açısından şöyle bir önem taşı-
maktadır. Biz burada sözcüklerin ‘anlamlı’ olarak 
değerlendirilebilmeleri için (dilbilgisel) iyi-biçim-
lendirilmişlik koşullarını yerine getirmiş olmaları 
gerektiğini varsayıyoruz, ancak iyi-biçimlendiril-
mişlik ve anlamlılık arasındaki ilişkinin bu bölü-
mün amaçları açısından varsaydığımızdan daha 
karmaşık olduğunu not etmeliyiz. ‘Uzlaşımsallık’ 
koşulu ise dildışı bir düzeyi ilgilendirir. Herhangi 
bir sözcüğün toplumsal alanda kabul görüp görme-
mesi çoğunlukla dildışı etkenler tarafından belir-
lenir ve tam da bu sebeple buradaki tartışmamızın 
dışında yer alacaktır. 

Biçimbilim-anlambilim ekseninde sözcük ko-
nusunu daha iyi kavrayabilmek için, iyi-biçimlen-
dirilmiş ama henüz uzlaşımsallık kazanmamış bir 
sözcüğü anadili konuşucuları için anlamlı veya an-
lamsız kılanın ne olduğu sorusunu yeniden sorabi-
liriz. Bu noktada daha önce verdiğimiz ve aşağıda 
yeniden sunduğumuz şu tümceyi düşünelim: 

(7) Pelin dün okulun kafeteryasında bir ejder-
hayı kahve içerken gördü.

Herhangi bir sözcüğün bizim için anlamlı ola-
bilmesi için çoğu zaman kavramsal dünyamızda bir 
yerinin olması yeterli olabilmektedir (bkz. İçsellik 
kuramı). Yukarıdaki tümcedeki ejderha sözcüğü 
bunun bir örneğini sunar. Anlamın zihnimizde 
olduğunu ya da kavramsal dünyamızın bir uzan-
tısı olduğunu söylemek bir sözcüğün ‘anlamsız 
olması’nın nasıl bir şey olacağı sorusunu getirir 
akla. Kabaca söylemek gerekirse, burada anlam-
sızlıktan kastettiğimiz, bir sözcüğün bir anadili 
konuşucusunun zihninde herhangi bir kavramla 
eşleşmemiş olması durumudur. Örneğin, Türkçe-
nin sözvarlığında bulunan bir sözcük olarak yağ-
danlık dünyada varolduğunu bildiğimiz, insan 
eliyle yapılmış bir nesneye denk düşer ve bu, söz-
konusu nesnenin anadili konuşucusunun zihninde 
kavramsal bir karşılığının oluşması için yeterlidir. 
Öte yandan, ejderha gibi zihnimizde kavramsal 
bir karşılığı olan ama dünyasal gerçekliği olmayan 
sözcükler de mevcuttur dilde ve bu sözcükler de 
anlamlı olarak kabul edilir. Bu durumda herhan-
gi bir ses dizisinin anlamlı olarak nitelendirilmesi 
için, gerçek dünyada bir varlığa/olguya/olaya kar-
şılık gelsin veya gelmesin, anadili konuşucusunun 
zihninde bir kavramsal karşılığının olması gerekti-
ğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu da bir ses dizisinin 
anlamsızlığından sözedebilmemiz için o ses dizisine 
karşılık gelen bir kavramın yokluğunun bir önko-
şul olduğu imasında bulunmaktadır.

DÜNYA
(nesne/olgu)

ZİHİN
(kavram)

ANLAM

SÖZCÜK

+

-

- - -

+

+

+

+

Şekil 3.4
Şekil 3.4’te mantıksal olarak yer alması gereken bir 

olasılık daha vardır: Dünya’nın (+),  Zihin’in (-) olduğu 
durum. Bu tür örnekleri, (henüz) zihnin kavramsal 

alanına girmeyen, büyük olasılıkla insan algısının sınırları 
dışında dünyada/evrende yer alan olgular ve nesneler 
olarak düşünebiliriz. Bilişsel bir bakış açısıyla, bunların 

anlam tartışmasına girmeyeceğini söyleyebiliriz.
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Bu yüzden ‘yağdanlık’ ses dizisi Türkçenin bir 
sözcüğü ve anlamlı bir sözcükken ‘dağyanlık’ ses di-
zisinin ne Türkçenin bir sözcüğü olduğu ne de an-
lamlı olduğu söylenebilir. Öte yandan ‘yağdanlıkçı’ 
sözcüğü iyi-biçimlendirmişlik kurallarını takip et-
tiği için Türkçenin bir sözcüğüdür. Kavramsal bir 
karşılığı olduğu için de ‘anlamlı’ bir sözcüğüdür. 
Sözcüğün anlamlılığı, dünyasal gerçeklikte, yağ-
danlık satan/yapan bireylerin var olup olmamasın-
dan da bağımsızdır. Dahası, ‘yağdanlıkçı’ sözcüğü-

nün uzlaşımsallık taşıyıp taşımaması da anlamlılığı 
sorunundan bağımsızdır. 

Dünya dillerinin genelinde gözlemlenmiş olan 
evrensel bir ‘sözcük-türetim-tekniği-envanteri’ bu-
lunmaktadır ve her dil bu envanter içinden belli 
türetim tekniklerini seçerek, bir bakıma, kendi 
‘mikro envanterini’ oluşturur. Bu açıdan bakıldı-
ğında Türkçenin de kendineözgü bir türetim tek-
niği envanteri bulunur. 

Bu bölümün kalanında tek tek bu üretim tek-
niklerine bakmak yerine, genel olarak türetimsel 
süreçlerin anlamla ilişkisine kısaca değinmek isti-
yoruz.

En basit tanımıyla biçimbirimin dildeki anlamlı 
en küçük birim olduğunu kabul ediyoruz. Başka bir 
tanımlamayla, biçimbirimlerin ses – anlam eşleşme-
si sergileyen en küçük birimler olduğu söylenebi-
lir. Bu tanımlamalar bize örneğin kitabevi gibi bir 
sözcüğün anlamlı birimlerinin, yani biçimbirimle-
rinin bulunabilmesi için, seslemlerine ayrıştırılmış 
biçiminden farklı bir ayrıştırmaya tabi tutulması ge-
rektiğini söyler. Kitabevi biçimbirimi/sözcüğü dört 
seslemden oluşur: <ki>, <ta>, <be>, <vi>. Dikkat 
edileceği gibi seslemler anlamlı birimler değillerdir 
ancak yine de anadili konuşucularının seslemlerin 
ne olduğuna ilişkin sezgileri bulunmaktadır. Diğer 
yandan, kitabevi sözcüğü [kitap] – [ev] – [i] gibi 
üç ayrı anlamlı birimden, yani biçimbirimden oluş-
muştur. Bu üç biçimbirim yalnızca [kitap] < [ev] 

< [i] dizilişiyle bir araya geldiğinde Türkçenin iyi-
biçimlendirilmişlik kurallarıyla uyumluluk sergiler 
ve daha önce de işaret edildiği gibi, ancak iyi-biçim-
lendirilmiş birimler anlamlılık taşıyabilir. Örneğin, 
[kitap] < [i] < [ev] dizilişi ortaya kitabıev gibi Türk-
çenin iyi-biçimlendirme kurallarıyla uyumsuz bir 
birim çıkarır ve bu birimin anlamlılığından söz edi-
lemez. İyi-biçimlendirme kuralları yalnızca dizilişe 
ilişkin kısıtlamalardan oluşmaz. Örneğin, kitabevi 
gibi bir biçimbirim/bileşik sözcük kitap ve ev gibi 
ad sınıfına giren iki bağımsız biçimbirimden oluşa-
bilir ancak bir ad ve zarftan ya da bir zarf ve bir ad-
dan oluşamaz, evhızlası - hızlaevi gibi birleşimlerin 
Türkçede iyi-biçimlendirilmiş birimler olmamasın-
dan da anlaşılacaği gibi. Dikkat edilirse, evhızlası ya 
da hızlaevi gibi birleşimlerin olanaklı olmamasının 
nedeni birleşimlerin anlamlı birimlerden oluşma-
ması değil, Türkçede bileşik oluşturma kuralının 
öngördüğü kategorilerin kullanılmamış olmasıdır. 

Türkçe ve Dünya dillerinde türetim olgusunu ayrıntılı ola-
rak tartışan kaynaklardan birisi Profesör Doktor Nadir Engin 
Uzun’un Biçimbilim: Temel Kavramlar kitabıdır. Burada sözcük 
türetimi, sözcüklerin yapısı, sözvarlığı gibi konular çağdaş biçim-
bilimin geçerlik kazanmış kavramları doğrultusunda titizlikle in-
celenmiştir. Sözcük-türetim-tekniği-envanteri konusunda okuyucu 
detaylı ve sistematik bir araştırmaya bu kaynaktan ulaşabilir. 

Araştırmalarla 
İlişkilendir
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Bileşik oluşturma dillerdeki biçimbilimsel türetim süreçlerinden yalnızca birisidir. Diğer bir deyişle, 
anadili konuşucusunun zihnindeki bir kavrama konuştuğu dilden bir ses dizisi atfedebilmesi için birden 
fazla yol mevcuttur. Türetim adı verilen biçimbilimsel işlemler çoğu zaman bir kavrama yeni bir sesbilimsel 
biçim atanmasını sağlar, her ne kadar ilke olarak her biçimbilimsel işlem sesbilimsel bir çıktı yaratmayabi-
lirse de (bkz. sıfır biçimbirimler, GD I, 2. Bölüm). Yeni veya daha önce adlandırılmamış kavramları, olgu-
ları vs. adlandırma sürecinde türetimsel biçimbilimin geleneksel işlemlerinden başka dilbilgisel işlemlerden 
de yararlanılır. 

Her dilde yeni sözcük yaratmaya dönük çok sayıda yol bulunur. Bunların bir kısmı yukarıda anılan bi-
leşik yaratma işlemini de kapsayan çok sayıda biçimbilimsel türetim sürecini barındırır (bkz. GD1, Bölüm 
2/3), ancak yeni sözcük yaratma süreçleri zorunlu olarak biçimbilimsel türetim süreçleri başlığı altında 
toplanabilecek süreçlerle sınırlı değildir. Örneğin:

(8) i.  Dilin bağımlı ve bağımsız biçimbirimlerine dayanmadan yaratılan tümüyle yeni sözcükler, 
 ii. alfabetik kısaltmalar (TDK, AYM vb.), 
 iii. baş harflere dayanan kısaltmalar (İngilizcede radar sözcüğü, radio detecting and ranging söz-

cüklerinin başharfleri), 
 iv.  özel adların genel adlara dönüştürülmesi (bir kağıt mendil markası olarak ‘Selpak’ın genel ola-

rak kağıt mendili anlatır duruma gelmesi), 
 v.  ödünçleme diye adlandırılan, başka dillerden sözcüklerin alınıp bir (sesbilimsel) yerlileştirme 

sürecinden geçerek kullanılması durumu ya da yine başka bir dilden bir sözcüğün ya da öbeğin 
tam çevirisinin yapılması yoluyla ödünçlenmesi de birer sözcük yaratma yoludur.

İlk tür ödünçlemeye birkaç örnek vermek gerekirse:

(9) Fr. abajur < ‘abat-jour’ İng. frikik < ‘free-kick’
  gazoz < ‘gazeuse’  tişört < ‘T-shirt’  
  gişe < ‘guichet’  miting < ‘meeting’

Çeviri yoluyla dile girmiş ödünçlemelere ise şu sözcükler örnek olarak verilebilir: 

(10) Fr. gerçeküstücülük < surréalisme İng. morötesi < ‘ultraviolet’
  eşcinsel < homosexuel   kızılötesi < ‘infrared’

(11) Ar. insanüstü < fevkalbeşer
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ANLAMBİLİMDE SÖZCÜKLER VE 
İLİŞKİLERİ

Önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi, insan 
zihni, doğası gereği, bir ‘kavramlaştırma/anlamlan-
dırma makinası’ gibi çalışır. Dış dünyada doğru-
dan ya da dolaylı olarak gözlemleme şansına sahip 
olduğumuz herşeyi kavram dünyamızın bir parçası 
haline getirebiliriz. Öte yandan, yine daha önce 
belirttiğimiz gibi, kavramlar yalnızca dış dünyada 
doğrudan ya da dolaylı olarak gözlemlediğimiz şey-
lere dayalı olarak oluşturulmak zorunda değildir. 
Belki de insanı diğer tüm canlıların ötesine taşıyan 
en önemli özelliklerden birisi insan zihninin sıradı-
şı uslamlama (/akıl yürütme) yeteneğidir ve bu ye-
teneğin fark yaratmasını sağlayan en önemli araç da 
zihnimizdeki kavramlarla uyumlu bir biçimde var 
olan dilsel birimlerdir. (Yeni/farklı) kavramların, 
olguların, düşüncelerin adlandırılması, yani dilsel 
alana taşınması, uslamlama süreçlerini kolaylaştır-
mak ve hızlandırmak gibi temel işlevlere hizmet 
eder. Bu, adlandırılmış bir nesneyi konuşmanıza 
dahil etmekle adlandırılmamış bir nesneyi konuş-
manıza dahil etmek arasındaki farka benzer bir 
durum yaratır. Mikroskop sözcüğünü kullanmak 
yerine her defasında mikroskobun ne olduğunu 
açıklamak zorunda olduğunuzu düşünün! Dilsel 
birimlerin yalnızca düşünülenlerin aktarılmasında, 
yani iletişimde, değil aynı zamanda uslamlama ve 

genel olarak düşünme süreçlerinde de bir rol oyna-
dığından sözetmek yanlış olmaz.

Dilin hem iletişimi hem de akıl yürütme ve 
düşünme eylemini kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir 
rolü olduğu düşünüldüğünde, sözcüklerin anlamla 
ilişkisine dair şöyle bir beklenti anlamlı olabilirdi: 
Sözcükler ‘tek anlamlı’ olmalı, yani her bir kavram 
tek bir ses dizisi ile eşleşmelidir, çünkü aksi takdir-
de yukarıda sözedilen dilin sağladığı işlevsel avan-
tajların bir anlamı olmazdı. Örneğin yapay diller 
olarak bilgisayar programlama dilleri temelde bu 
beklentiye yanıt verecek biçimde tasarlanmışlardır: 
Bir kavram/anlam – bir simge eşleşmesi. Peki doğal 
dillerde durum nedir? 

Beklentinin aksine, doğal dillerde, bilimsel, 
felsefi, teknik vs. terimler bir kenara konulduğun-
da, çok az sözcüğün tek anlamlı veya bir ‘temel 
anlam’ın taşıyıcısı olduğundan söz edilebilir. Yani, 
çokanlamlılığın doğal dillerde oldukça yaygın bir 
biçimde bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. 
Dilin iletişimi, akıl yürütme ve düşünme eylemi-
ni kolaylaştırıcı bir rolü olduğuna ilişkin iddialar 
bir doğruluk taşıyorsa, o zaman çokanlamlılığın bu 
iddialarla nasıl uyumlu olduğunun açıklanması ge-
rekir. Daha büyük bir tartışmanın konusu olmakla 
birlikte sanıyoruz ki bu konuda en azından şunu 
söylemek yanlış olmayacaktır: Çokanlamlılık, diğer 
potansiyel başka avantajlarının yanında, doğal dil-

Anadilimizde bazı sözcük-
lerin ne anlama geldiğini 
bilmiyor olmamız anlam 
hakkındaki bilgimiz açısın-
dan neye işaret eder? Bir ar-
kadaşınıza anlatın.

Aşağıda B’de verilen kul-
lanım, anlamın uzlaşımsal 
boyutu ve dünya gerçekli-
ğiyle uyum ya da uyumsuz-
luğu hakkında ne söyler? 
A: Borcunu ne zaman öde-

yeceksin?
B: Balık kavağa çıkınca.

Anlambilim çalışmaları ge-
nel olarak ne ile ilgilenir? 
Anlambilimin dilbilgisi 
içindeki yerinin ne olduğu-
nu bir arkadaşınıza anlatın.

1 Anadili konuşucusunun anlam hakkındaki bilgisini betimleyebilme
2 Sözcük anlamına ilişkin temel kuramları tanıyabilme

3 Sözcüğün biçimsel ve anlamsal yapılanışını kavrayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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lere en azından bir açıdan önemli bir avantaj sağlar 
ki o da tek bir ses dizisinin birden fazla kavramı/
anlamı aktarabilmesinin, ses dizilerinin sayısal ar-
tışına bir sınırlılık getirmesidir. Yani doğal diller, 
kavramları birbirleriyle ilişkilendirip tek bir ses di-
zisi altında toplamayı, herbir kavram için başka ses 
dizileri belirlemeye tercih ediyor gibi görünmekte-
dir. Burada sunulan düşüncenin geçerliliği konusu 
tartışılabilir ancak, bilişsel/zihinsel gerekçeleri ne 
olursa olsun, insan dillerinde sözcüklerin temel 
anlamlarının ötesinde anlamlar kazandıkları ve bu-
nun tüm dünya dillerine özgü bir gerçeklik taşıdığı 
tartışma götürmez. Aşağıda, sözcüklerin yanlamlar 
kazanarak çokanlamlı duruma gelme süreçlerini ve 
diğer sözcüklerarası ilişkileri ayrıntılı olarak ele ala-
cağız, ancak önce geleneksel anlambilim çalışma-
larında ele alınan ve genellikle - yanlış bir biçimde 
- çokanlamlılıkla bağlantılı olarak düşünülen bir 
kavrama değinmek istiyoruz. 

Tasarımlar – İmgeler Ya da 
Çağrışımlar

Tasarım ya da imgelerden kastedilen aslında 
çağrışım alanı adı da verilen, her sözcüğün çağrış-
tırdığı diğer imgelerin, kavramların oluşturduğu 
kümedir (bkz. Aksan, 1997)). Çağrışımlar zorun-
lu olarak iki sözcüğün bir anlamsal ilişki kurduğu 
durumlarda ortaya çıkacak diye bir kural yoktur. 
Örneğin, ‘hemşire’ sözcüğünün ‘doktor’ sözcü-
ğünü çağrıştırdığı söylenebilirse de ‘hemşire’ söz-
cüğünün anlamının ‘doktor’ sözcüğünün anlamı 
ile doğrudan bir bağlantısı yoktur. Aynı durum 
‘köpek’ ve ‘tasma’ sözcükleri için de geçerlidir. 
‘Tasma’ sözcüğü ‘köpek’ sözcüğünü çağrıştırabi-
lir ama bu, örneğin ‘tasma’ sözcüğünün anlamsal 
özelliklerinin bir listesini oluşturmaya kalksak 
içinde ‘köpek’ kavramının/sözcüğünün geçmesi-
ni zorunlu kılmaz. Dahası, bir sözcüğün çağrışım 
alanında yer alabilmek için o sözcükle eşanlamlı 
ya da karşıt anlamlı olmak da gerekmez. Aşağıda-
ki şekili bu açıdan inceleyiniz.

Dikkat edileceği gibi, ‘sergi’ sözcüğü ‘galeri’, 
‘fuar’ veya ‘kermes’ sözcükleriyle doğrudan bir an-
lamsal ilişki içinde değildir. ‘galeri’, ‘fuar’ veya ‘ker-
mes’ sözcüklerinin anlamsal özellik kümesinin (bkz. 
Şekil 3.5) ‘sergi’ sözcüğünün anlamsal özellik küme-
sinde yer alan özellikler ile belli ortaklıklar taşıdığı 
açıktır, ancak bu sözcüklerin ‘sergi’ sözcüğü ile eşan-
lamlı veya karşıtanlamlı oldukları söylenemez.

Her sözcüğün ilgili konuşucu ve/ya ilgili dil 
topluluğu için bir duygu değeri veya duygusal an-
lam taşıdığını söyleyebiliriz. Ancak, sözcüklerin 
yol açtığı duygusal anlamın çağrışımlardan, ko-
nuşucunun zihnindeki tasarım/imgelerden farklı 
olduğunu söylemek için net, elle tutulur ölçütle-
rimizin olmadığı da açıktır. Lyons (1968) duygu 
değeri kavramını tartışırken sözcüklerin ‘duygusal 
çağrışımlar’ından sözeder. Sözcüklerin çağrışımları 
ve konuşucuların zihninde oluşturduğu tasarımlar/
imgeler açık bir duygusal boyut da barındırırlar. 
Kimi sözcüklerin diğerlerinden daha öznel duygu-
sal çağrışımlar yarattığı, daha öznel duygu durum-
larını tetiklediği tartışma götürmez. Örneğin, hem 
‘ölüm’ hem de ‘doğum’ sözcükleri güçlü duygusal 
çağrışımları olan sözcüklerdir ve bir dilbirliğindeki 
uzlaşımlar açısından bakıldığında da ilkinin olum-
suz ikincisininse olumlu duygusal çağrışımları ol-
duğu söylenebilir. Öte yandan, bu iki sözcüğün bi-
reysel konuşucularda yarattığı duygusal çağrışımlar 
farklı olabilir. 

SERGİ

kök
sermek

seriyorum
serilmek
sergen

anlam
galeri
fuar

kermes

biçim
sevgi
bilgi
delgi

ses
dergi
yergi

Şekil 3.5
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Sözcüklerarası İlişkiler
Şu ana kadarki tartışma anadili konuşucusunun zihnindeki sözlüğün veya ilgili dilin basılı sözlüklerinin 

aslında karmaşık diyebileceğimiz ilişkileri barındıran, ağa benzer bir yapısı olduğunu ve sözlüğün sözcük-
lerin listelendiği bir depodan fazlası olduğunu kabul etmemiz gerektiğini sezdirmektedir. Sözcüklerin tek 
tek pek çok özellik açısından belirlenebilirliği yanında (bkz. GD1, Bölüm 7) başka sözcüklerle kurdukları 
ilişkilerin doğası da araştırılmaya açıktır. Şimdi, TDK’nın 1988’de basılan Türkçe Sözlüğünde ‘ayak’ söz-
cüğüne ilişkin madde başına bir bakalım:

ayak, -ğı is 1. Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü. 2. Bacak. 3. Birtakım 
şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri: İskemlenin 
ayağı kırık. Bu köprünün dört ayağı var. 4. Vücudun belden aşağı bölümü: Ayağına bir pantolon 
çekti. 5. coğr. Büyük bir ırmağa karışan ikinci deredeki akar suların her biri. 6. coğr. Göl ayağı. 
7. Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi: Senin ayağınla köye akşama kadar varamayız. …14. 
mat. Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta: Dikme ayağı. 

Dikkat edileceği gibi, 5, 6 ve 14 altında verilen anlamlar ‘ayak’ sözcüğünün coğrafya ve matematik 
alanlarındaki anlamlarını belirlemektedir. Basılı sözlükler bir dilbirliğinde anlamsal ve işlevsel olarak kabul 
gören ve belli bir kullanım sıklığına ulaşmış aşağı yukarı her sözcüğü içerir. Öte yandan, kullanım sıklığı 
çok fazla olmayan pek çok sözcük de sözlüklerde yer almaya devam edebilir. Anımsanacağı gibi, basılı söz-
lükler anadili konuşucularının zihinsel sözlüklerinden farklı olarak bir dilin genel sözvarlığının bir envan-
terini sunar. Eski ya da yeni olsun bir sözcüğün sözlüklerde kalmasını engelleyen bir durum yoktur. Zihin 
sözlükleri ise insan belleğinin doğal sınırlılıklarına tabidir. 

Yukarıdaki sözlük maddesiyle ilgili olarak üzerinde durulması gereken önemli bir nokta, aynı ses dizisi-
nin birden fazla anlamın taşıyıcısı olarak karşımıza çıkıyor olmasıdır. ‘Ayak’ sözcüğü 14 ayrı anlam taşıyan 
birim olarak sunulmuştur. Hatta bu anlamlara ‘ayak’ sözcüğünün başka sözcüklerle kurduğu anlamlı diğer 
birlikler bile dahil edilebilir (örneğin, ayak atmak, ayak basmak, ayak bastı parası vb.). 

Bir ses dizisinin farklı anlamlar yüklenerek çokanlamlı duruma gelmesi genel olarak dillerin tarihsel de-
ğişimi içerisinde gözlemlenen bir durumdur. Dilin öncelikli olarak bireysel, yani zihinsel bir yetinin dışa-
vurumu olduğunu kabul ettiğimizde, bir sözcüğün bireysel alanda yaşadığı anlamsal değişikliklerin zaman 
içinde dilbirliğinin diğer üyelerince kabul görmesi ve kullanıma girmesi çokça gözlemlenenen durum-
lardır. Bu, sözkonusu dili anadili olarak konuşan bireylerin üstüörtük, nedensiz, teklifsiz ve çoğu zaman 
bilinçdışı uzlaşımı ile gerçekleşir. Bu noktada, sözcüklerin nasıl yan anlamlar kazandıkları ve çokanlamlı 
duruma geldiklerini irdelemeye başlayabiliriz. Yan anlamların oluşumunda en etkili yol ‘eğretileme’lerdir 
(/aktarma, İng. metaphor). Tartışmamıza eğretilemelerin ilk aşaması olarak kabul edilen ‘benzetme’lerle 
(İng. simile) başlayalım. 

Benzetmeler
Niteliği anlatılmak istenen bir nesnenin ya da bir özelliği anlatılmak istenen bir eylemin başka bir nesne 

ya da eylemle olan benzerliklerine dayanılarak anlatılmasıdır benzetme. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim 
(Aksan, 1993):

(12) I.  II. III.  IV. 
 çakı gibi … peri gibi … fitil gibi … sakız gibi ...
 aslan gibi …  bebek gibi … dut gibi … kaymak gibi ... 
 tığ gibi … gül gibi … bulut gibi … süt gibi ...

Yukarıda örneklenen türde benzetmeler dört bileşenden oluşur (bkz. Aksan): (i) Benzetmeye konu 
olan nesne, varlık, benzetilen, (ii) benzeyen, (iii) Benzetme yönü, (iv) Benzetme ilgeci. Bu bileşenlerin ne 



73

Genel Dilbilim II

anlama geldiğini aşağıdaki iki benzetme örneğine 
uygulayalım: 

(13)

çakı
dağ

sporcu
adam

gibi
gibi

benzetilen benzeyen

benzetme ilgeci

Dikkat edilirse, çakı gibi sporcu, dağ gibi adam 
türünde benzetme örnekleri benzetilen, benzeyen 
ve benzetme ilgecine karşılık gelen biçimbirimleri 
barındırır. Öte yandan, bu benzetme örneklerinde 
(iii) no’lu başlıkta verilen benzetme yönü bir biçim-
birim veya sözcükle ifade edilmemektedir. Benzet-
me yönü, bir bakıma, benzetmenin yapılma ama-
cını kodlar. Çakı gibi sporcu dediğimizde aslında 
sporcunun övgüye değer bulduğumuz fiziksel bir 
niteliğini çakının sporcuya atfedilebilecek fiziksel 
bir niteliği ile özdeşleştiriyoruz.

Benzetme yönünün açık bir biçimde kullanıl-
dığı benzetme örnekleri de bulunabilir. Örneğin 
taş gibi sert elma dediğimizde taşın elmaya hangi 
niteliği açısından benzetildiği (‘sertlik’) bilgisi de 
sunulmuş olur:

(14)

taş gibi elma

benzetilen benzeyen

benzetme ilgeci

benzetme yönü

sert

Benzetme yönünün açıkça sunulmadığı ben-
zetme örneklerinde (‘çakı gibi sporcu’) benzetme 
yönü dinleyicinin çakıya ilişkin bilgisine ve/ya çakı 
sözcüğünün dinleyici için belirgin olan anlamsal 
özelliklerine dayanarak belirlenir.  

Prof.Dr. Doğan Aksan

Eğretilemeler
Benzetmelerin eğretilemelerin ilk aşaması olarak 

değerlendirildiğini söylemiştik. Aşağıda daha ayrın-
tılı olarak değineceğimiz gibi, eğretilemeler de ben-
zetmeler gibi iki anlamsal alanın birbiriyle ilişkilen-
dirilmesi sürecini barındırır, ancak eğretilemelerde 
benzetme ilgeci kullanımdan tümüyle düşer ve dola-
yısıyla benzetmeyi teşhis etmemizi sağlayan biçimbi-
rim artık yoktur. Sözkonusu biçimbirimin yokluğu 
eğretileme adını verdiğimiz örnekleri yaratır ve bu 
da kendisine anlamsal aktarım yapılan sözcüğün ço-
kanlamlılık kazanması sürecini başlatır. 

Zehir gibi (acı) biber, limon gibi (ekşi) erik, pa-
muk gibi (yumuşak) yatak türündeki benzetme 
örnekleri özellikle benzetme ilgecinin düşmesiyle 
biber, acılık özelliğini ‘zehir’ sözcüğü ile, erik, ekşi-
lik özelliğini ‘limon’ sözcüğü ile, yatak, yumuşaklık 
özelliğini ‘pamuk’ sözcüğü ile anlatır duruma gele-
bilir. Örneğin, biber ya da erik yedikten sonra bir 
kişi ‘‘Zehir/limon bu yahu!’’ diyebilir. Yeni aldığı 
yatağı denemek üzere üstüne yatan kişi sadece ‘pa-
muk!’ diyerek yatağın yumuşaklığını anlatabilir.

Öfkelenmek anlamına gelen ‘kızmak’ sözcüğü 
eğretilememin tipik bir örneğini sunar. Kızmak 
sözcüğü ‘ısıtılan veya ısınan bir nesnenin sıcaklığı-
nın çok artması’ durumunu anlatır ve fiziksel dün-
yaya, yani doğaya dair bir gerçekliği yansıtır. Buna 
göre hedef soyut bir duygu durumunu, öfkelenmeyi 
konu alırken, kaynak olarak fiziksel dünyadan ‘kız-
mak’ eyleminden yararlanılmıştır; diğer bir deyişle, 
öfkelenmek kızmak eylemine aktarılmış, böylece 
‘kızmak’ eyleminin fiziksel dünyada doğurduğu 
sonuçlar, örneğin, ilgili nesnenin renk değiştirmesi 
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(kızarması), kolaylıkla tutulamaz dokunulamaz duruma gelmesi gibi başka fiziksel özellikleri de öfkelenme 
durumuyla ilişkilendirilir olmuştur. 

Yukarıdaki türde örnekler bize eğretilemelerin dilde çokanlamlılığı nasıl beslediğine ilişkin bir fikir 
verir. ‘Kızmak’ eylemi sözkonusu aktarmalar sayesinde artık tekanlamlı bir sözcük olarak görülemez. Da-
hası, ‘kızmak’ eyleminden türemiş olan ‘kızgın’ sözcüğü de aynı eğretilemeli anlamları barındırır. Buna 
göre, ocağın üstündeki bir tavanın kızgın olabileceğinden sözedebileceğimiz gibi bir insanın da kızgın 
olduğundan sözedebiliriz. Bu iki durumda ‘kızgın’ sözcüğünün farklı anlamların taşıyıcısı olduğu tartışma 
götürmez. 

Ad Aktarmaları
Eğretilemelerden ayrı olarak değerlendirilen bir diğer aktarım türü ad aktarmalarıdır (İng. metonymy). 

Ad aktarmaları genel olarak herhangi bir kavramın, olgu ya da olayın anlatımını doğrudan araçlarla gerçek-
leştirmek yerine ilişkili oldukları başka kavram, olgu ya da olaylardan yararlanma yoluna başvurur. Aksan 
(1998:121-122) ‘ölüm’ kavramını/’ölmek’ eylemini anlatmak üzere Türkçede kullanılan şu ad aktarması 
örneklerini sunar:

(15)
 can vermek  son nefesini vermek  eceli gelmek
 gözlerini yummak  son uykusuna yatmak  gözlerini (dünyaya) kapamak
 vadesi yetmek  öbür dünyaya gitmek  vadesi tamam olmak
 namazı kılınmak  Rahmeti Rahmana kavuşmak Allahın rahmetine kavuşmak
 göçmek    sonsuzluğa intikal etmek  ahirete intikal etmek
 kuyruğu titremek öbür/öteki dünyayı boylamak dört kolluya binmek
 gebermek  tahtalı köyü boylamak  mortoyu çekmek

Yukarıda verilen türde örneklere ek olarak ad ak-
tarmasında farklı kavramlardan yararlanma durumu 
iki ayrı biçimde görülür: (i) Bütün yerine parçanın 
kullanılması (ii) Parça yerine bütün kullanılması. 

Bütün yerine parçanın kullanıldığı durumlarda 
anlatılacak kavramın bir parçasının veya öne çıkan 
bir niteliğinin kullanıldığını görüyoruz. Örneğin, 
bir spor yazarı bir futbolcuya göndermede bulun-
mak üzere ‘önemli bir sol ayak’ diyebilir, restoran-
daki bir müşteriye gönderimde bulunmak üzere bir 
garson diğerine ‘bu salatayı bir buçuk İskender’e 
götür’ diyebilir. Bu yolla oluşturulmuş pekçok söz-
cük uzlaşıma uğramış ve genel kullanıma girmiştir. 
Günümüz Türkçesinde yaygınlıkla kullanılan beyaz 
yakalılar, mavi yakalılar, bordo bereliler kullanımları 
bütün yerine parçanın kullanıldığı durumlara ör-
nek olarak verilebilir. 

Parça yerine bütünün kullanıldığı durumlara 
örnek olarak yaratıcı meslek gruplarının üyeleri, 
sanatçılar, yazarlar ile ilgili sözcükler verilebilir. Mi-
mar Sinan tarafından yapılmış bir eseri işaret ede-
rek ‘Bu, Sinan’dır.’ diyebilir ya da Vedat Türkali’nin 
bir kitabını okuduğunuzu anlatmak üzere ‘Vedat 
Türkali’yi dün gece bitirdim.’ diyebilirsiniz.

Sözcükler arası ilişkiler konusunda ad aktarma-
larına ek olarak ele alacağamız bir diğer konu da 
eşadlılıktır.
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Yaşamla İlişkilendir

Aşağıdaki linkte Sait Faik Abasıyanık’ın eserle-
rinde kullandığı değişik sözcükler üzerine bir makale 
bulunmaktadır. ‘Yedi Sözcük’ isimli bu makalede Sait 
Faik Abasıyanık’ın bazı sözcükleri nasıl bir kavram ala-
nıyla ve nasıl bir çağrışım alanı gözeterek kullandığına 
dikkat edin. Makalede sözü edilen örneklerin dildeki 
değişik anlatımları doğrudan araçlarla gerçekleştirmek 
yerine ilişkili oldukları başka kavram, olgu ya da olay-
lardan yararlanma yoluyla anlatmak olarak tanımla-
dığımız ad aktarmalarından ne açıdan farklılaştığını 
inceleyin.

Yedi sözcük!
Sait Faik Abasıyanık 111 yıl önce doğmuştu; 48 

yaşında, çok erken aramızdan ayrıldı… Kimbilir ka-
çıncı kez okuyorum kitaplarını… Her seferinde de 
farklı farklı şeyler dikkatimi çekiyor. Bu kez yedi söz-
cük var notlarımda:
- Semaver: “Odanın içini kızarmış bir ekmek kokusu 
doldurmuştu. Semaver, ne güzel kaynardı. Ali sema-
veri, içinde ne ıstırap, ne grev, ne de kaza olan bir 
fabrikaya benzetirdi. Ondan yalnız koku, buhar ve 
sabahın saadeti istihsal edilirdi.” Bir numunesini hâlâ 
saklıyorum...
- Mavna: “O kadar güzel bir ay vardı ki gökyüzünde. 
İnsanın içine ay âleminin acayipliği çöküyordu. İn-
san kendi kendine orada olsak, diyordu, ayın içinde. 
Ama hiç kimse bunu ötekine, yanındaki arkadaşına 
söylemiyordu. Tam o sırada sakin suların içinden pa-
tırtılı bir motor sesi geldi. Ve ardından belki ona ya-
kın mavnalar. İçlerinde yine buğday vardı. Amele ta 
altlarından geçen tepeleme buğday yüklü mavnalara 
baktı. Fakat içine, içlerine atlamak arzusu ilk defa ola-
rak gelmedi.” Haliç’te kimi zaman hâlâ rastlıyorum, 
bir motorun peşine bağlanmış yük dolu kocaman 
teknelerle karşılaştıkça duruyor uzaklaşana kadar sey-
rediyorum...
- Gaz sobası: “Recep’in gaz sobası mikalarından kır-
mızı ve mor ışıklar dökerek akşam ezanından sonra 
yanar, uzun müddet lamba yakılmazdı. İhtiyarlar, 
sahici insanlar meydanın karşısındaki Bekir’in kah-
vesine geçtiler. Gençler ve bir hasıra oturup masal 
dinleyenler karanlıkta gaz sobasına bakarak Recep’in 
sinemada nasıl kar yağdığını, Hüsmen Pehlivan’ın 
Dev Ali ile nasıl güreştiğini, Fransızlara esir düşmüş 
Ali’nin Marsilya’da ve Cezayir’de neler yaptığını ta ilk 

ılık güneşe kadar dinlediler.” O senelerde daha mo-
dern, daha temiz geldiğinden olsa tercih etmiş, ama 
kısa bir süre sonra odunun, kömürünün keyfine yeni-
den dönmüştük...
- Projektörcü: “8.45 vapuru iskeleden kalktıktan 
sonra, uzak şimşekler yakınlaşmaya başlamıştı. Ana-
dolu sahibi bir ara gözden kayboluverdi. Yağmur, 
projektörün önünde, birtakım hendese-i musattaha 
şekilleriyle beyaz ve keskin kaynaştı. (...) Projektör-
cünün üstünde kolları boşta sarkan eski bir muşam-
ba vardı. Sırtı kamburlaşmıştı. Yanına sokulan ada-
ma başını çevirip baktı. Yüzünü tekrar projektörün, 
şimdi yalnız birtakım münkesir, müstakim ve muvazi 
hatlardan başka bir şey göstermeyen ışığına çevirdiği 
zaman...” Vapurların burnunda bezden veya muşam-
badan bir kulübe olur, orada da projektörü idare eden 
birisi dururdu. Denizin karanlığını delen ışığı seyre-
dip onunla sohbet ederek yolculuk, bizim için farklı 
bir keyifti.
- Gramofon: “Gramofon, radyodan tamamen ayrı-
dır. O arkadaştır, dosttur, mütevazıdır. (...) Diyece-
ğim, gramofon başlı başına, kendi namına bir medeni 
adamın zevk aletidir. İnsanoğlunun küçücük, temiz 
arzularına baş eğen, onun zevkini düşünen bir alet-
tir. Kimselere zararı yoktur. Bayılırdım borulularına! 
Kırmızı, yeşil, mavi, turuncu borularına!” Borusuz da 
olsa evde “Master’s Voice” marka bir gromofonum var 
taş plakları dinleyebildiğim...
- Yazı makinesi: “Esası mühüre benzemez mi yazı 
makinesinin? İmza çıkalı başını alıp giden mühüre. 
Yazı makinesi harflerin imzası gibi bir şeydir. Elinizi 
şöylemesine harflerin üstüne basarsınız hiçbir lisanda 
kelime yapmadan harflerin imzası atılır.” Erika marka 
ilk yazı makinemi aldığımızda ne kadar sevinmiştim! 
Son kullandığımı hâlâ saklıyorum...
- Mektup: “Ben böyle bir ilk mektubun ağaç üzerine 
yazıldığını görüyor gibiyim. Yazanın da okuyanın da 
heyecanı bende... Bir erkek tarafından yazılmış diye 
kabul ettiğim bu mektubu okuyan kadın ne kadar şa-
şırmıştır. Bu şifreyi nasıl çözmeye çalışmıştır. Ah bu 
ilk mektup!”
Mektup mu?! Şimdi herkes e-mail atmıyor mu?!

Kaynak: https://www.dunya.com/kose-yazisi/yedi-
sozcuk/394529
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Eşadlılık
Eşadlılık, aynı ses dizisinin (/ses imgesinin) birden fazla anlam taşıması durumuna işaret eder. Bu 

nedenle, ilk bakışta eşadlılığın çokanlamlılıkla aynı türde bir durumu anlattığı düşünülebilir. Bu ikisinin 
birbirinden farklı durumları kodladığını düşünmemizi güdüleyen temel ölçüt farklı anlamlarla ilişki kur-
ma biçimlerini ilgilendirir. Çokanlamlılık durumlarında aynı ses dizisinin aktardığı anlamların birbiriyle 
ilişkili olduğunu kabul ediyoruz. Eşadlılık örneklerinde ise farklı anlamların birbirinden türediği ya da 
birbiriyle ilişkili olduğu düşünülmez. Şematik bir biçimde göstermek gerekirse:

anlam1 anlam2

ses dizisi
(ses dizisi1=ses dizisi2;
kaynak bakımından)

Çokanlamlılık

anlam1 anlam2

ses dizisi
(ses dizisi1=ses dizisi2;
kaynak bakımından)

Eşadlılık

  
Eşadlılık gösteren sözcükler çok farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Bir dilin tarihsel gelişmine bakıldı-

ğında o dilin güncel biçiminde karşımıza çıkan bazı ses dizileriyle aynılık sergileyen ses dizileri bulunabilir. 
Örneğin ‘balık’ ses dizisinin günümüz Türkçesinde karşıladığı kavram (‘omurgalılardan, suda yaşayan, 
solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı’), Orhun Yazıtlarında karşımıza çıkan 
‘balık’ (Kültigin, Doğu 12) ses dizisinden bambaşka bir kavrama göndermede bulunur (‘şehir’). Bu iki 
eşadlı sözcüğün birbirinden türediğini ya da birbiriyle anlamsal bir ilişki içinde olduğunu gösteren bir 
kanıt yoktur.

Bir dilde eşadlılığın ortaya çıkmasına neden olan bir başka dilsel olay yabancı dillerden sözcük ödünç-
lenmesidir. Örneğin Türkçeye hem Farsçadan hem de Yunancadan girmiş ‘alay’ sözcüğü anlamsal olarak 
birbirinden tümüyle bağımsız iki ayrı sözcüktür ve eşadlılığın bir örneğini sunar: Farsçadan giren ‘alay’ 
sözcüğü (orijinal biçimi /a:la:y/’dan ünlü kısalması) ‘herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk’ 
anlamıyla düğün alayı, fener alayı gibi bileşiklerde karşımıza çıkar. Farsçadan giren biçimiyle ‘alay’ sözcüğü 
aynı zamanda çokanlamlı bir sözcüktür. Yunancadan giren ‘alay’ sözcüğü ise ‘ses tonu, söz, davranış gibi 
yollarla biriyle, bir şeyle eğlenme; onu küçümseme’ anlamına gelir. Her iki sözcük de günümüz Türkçesin-
de kullanılmaktadır ve anlamsal olarak aralarında hiçbir bağ yoktur. 

Eşanlamlılık
Çokanlamlılık ve eşadlılıktan farklı olarak ses dizilerinin aynı anlamı aktarması durumudur. Aşağıdaki 

sözcük çiftlerini düşünelim: 

(16)
deprem – zelzele yargıç – hakim baş – kafa kaygı – endişe deneyim – tecrübe 

Türkçede, tüm diğer dünya dillerinde olduğu gibi, yukarıdakilere benzer pek çok sözcük çifti, hatta söz-
cük kümeleri bulunabilir. Bu sözcük çiftlerinin gerçekten birebir aynı anlamları taşıyıp taşımadıkları konu-
sunu tartışmadan önce daha temel bir soruya değinelim. Sözkonusu dilsel durum nasıl/neden ortaya çıkar? 

Daha önceki bölümlerdeki tartışmalardan da anımsanacağı gibi, dillerin sözvarlığı çok farklı biçimlerde 
genişleyebilir. Başka dillerden giren sözcükler yerlileşme (özellikle sesbilimsel uyum) sürecini tamamladıkla-
rı sürece anadili konuşucuları tarafından ayrım gözetmeksizin kullanılırlar. Öte yandan, Türkçeye örneğin 
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Arapça ve Farsçadan girmiş pek çok sözcük zorunlu 
olarak bir sözlüksel boşluğu doldurmak üzere girme-
miştir. Türkçenin sözvarlığında ‘üzüntü’ sözcüğünün 
olması Arapçadan ‘elem’, ‘keder’, ‘gam’ sözcüklerinin 
ve Frasçadan ‘tasa’ sözcüğünün Türkçeye girmesini 
engellememiştir (bkz. Aksan 1997). 

Yukarıdaki örnekler bize bir dilde herhangi bir 
kavramın adlandırılmış olmasının onu adlandıran 
başka sözcüklerin türetilmesi, başka lehçelerden 
adapte edilmesi veya başka dillerden ödünçlenmesi 
için bir engel oluşturmadığını göstermektedir.

Peki eşanlamlılıktan ne anlıyoruz? Üzüntü, 
gam, keder, elem sözcükleri anadili konuşucularının 
zihinlerinde tartışmasız aynı kavramı canlandırır, 
aynen deprem, zelzele ve yer sarsıntısı sözcüklerinin 
yaptığı gibi. Bu açıdan, şu ana dek yaptığımız ta-
nımlar çerçevesinde ilgili sözcüklerin temel anlam-
larının (denotation) aynı olduğunu söylemek yan-
lış olmaz. Diğer yandan, bu sözcüklerin herbirinin 
konuşucuların zihninde farklı tasarımlar/çağrışım-
lar yaratması ve/ya duygu değerleri uyandırması da 
şaşırtıcı olmaz. Sözcüklerin toplumsal alanı olduğu 
kadar bireysel alanı ilgilendiren kavramlar olduğu 
ve kişinin içinde yaşadığı dünyadaki deneyimle-
riyle yakın bir ilişki kurduğu açıktır. Dahası, söz-
cüklerin farklı duygu değerleri uyandırmasında il-
gili sözcüklerin kullanımsal değerlerinin de önemli 
rolü vardır. 

Karşıtanlamlılık
Sözcükler anlamca birbirleriyle aynılık/benzer-

lik sergileyebildikleri gibi karşıtlık da sergileyebi-
lirler. Genel anlamıyla, iki şeyin karşıtlık sergiledi-
ğinin söylenebilmesi için öncelikle belli açılardan 
ortaklık sergilediklerinin ortaya konması gerekir. 
Diğer bir deyişle, karşıtlık sergilendiği belirlenen 
alanlarda belli anlamsal ortaklıklar bulunmalıdır. 
Aşağıda, anlamsal açıdan birbiriyle ilişkili ama 
karşıtlık ya da uyumsuzluk sergileyen sözcüklerin 
aslında ne tür karşıtlık ilişkileri kurduğu üzerinde 
duracağız.

Bütünleyici/Basit Karşıtanlamlılar
Olumlusunun olumsuz olanı sezdirdiği sözcük 

çiftleri bu tür bir ilişkiyi sunar. 

(17)
(insan, hayvan, canlı için) ölü / diri ya da canlı 
  evli / bekar
(dersten, sınavdan) kalmak / geçmek 
(hedefi) vurmak / kaçırmak

Dilin edebi, sanatsal kullanımları veya özel ile-
tişimsel işlevler kazandırıldığı durumlar dışarıda 
bırakıldığında, aşağıdaki örnekte vurmak sözcüğü 
hedefi kaçırmamış olmayı ima eder. Bunu göster-
mek üzere, aşağıdaki türde tümcelerin kulağa garip 
geliyor olmasını kanıt olarak kullanabiliriz:

(18) ! Hedefi vurdum ama ne yazık ki kaçırdım.

Yukarıdaki tümcenin kulağa garip gelmemesi 
ancak ve ancak dinleyici üzerinde belli bir etki ya-
ratmak amacıyla kullanılması durumunda olabilir, 
ki o da ancak vurulan ve kaçırılan hedeflerin farklı 
olduğunun kastedilmesi ile mümkündür. Aksi tak-
dirde, bir hedefi aynı anda hem vurmuş hem de 
kaçırmış olmanız olanaksızdır. 

Derecelendirilebilen Karşıtanlamlılar
Bu tür karşıtanlamlılık ilişkisinde, bütünleyici 

karşıtanlamlılardan farklı olarak, karşıtlık ilişkisi 
içindeki olumlu kutbu temsil eden sözcük olum-
suz kutuptaki sözcüğü sezdirmek zorunda değildir. 
Kolaylıkla görüleceği gibi, aşağıdaki çiftlerden biri-
sinin olumsuzlanması karşıtını zorunlu kılmaz.

(19)
genç / yaşlı zengin / yoksul ince / kalın 
hızlı / yavaş  sıcak / soğuk

Genç değilseniz bu zorunlu olarak yaşlı olduğu-
nuz, zengin değilseniz yoksul olduğunuz, hızlı de-
ğilseniz yavaş olduğunuz anlamına gelmez. Bütün-
leyici karşıtanlamlılardan farklı olarak bu durumun 
ortaya çıkmasının nedeni, yukarıdaki çiftlerin ara 
terimler barındırmasıdır ya da bir ölçek ile ilgili ol-
masıdır. Türkçede sıcak ile soğuk arasında bir ara te-
rim olarak ılık yer alır. Ayrıca, bu tür karşıtanlamlı-
lar görecelilik sergilerler (yani, mutlak değillerdir). 
Hızlı bir atletin hızlı olduğundan sözedebiliriz ama 
yine de yavaş bir araba kadar hızlı olduğunu söyle-
yemeyebiliriz. Benzer bir biçimde, kalın bir dizüstü 
bilgisayarın ince bir tomruktan daha kalın olmasını 
beklemeyebiliriz.
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Derecelendirilebilen karşıtanlamlıları bütünleyici karşıtanamlılardan ayırmak üzere başvurulabilecek bir 
diğer dilsel test aracı, sıfatlarda üstünlük derecesini imleyen daha veya en üstünlük derecesini imleyen en 
belirteçlerinin kullanılabilip kullanılamamasıdır. Aşağıdaki (I) no’lu örneklerde de görüleceği gibi, derecelen-
dirilebilen karşıtanlamlılar daha ve en belirteçleriyle anlamlı sıfat öbekleri oluşturabilirler, ancak (II)’deki bü-
tünleyici karşıtanlamlılar sınıfında yer alan sıfatlar daha ve en belirteçleriyle anlamlı öbekler oluşturamazlar: 

(20)
I. daha / en – zayıf / şişman daha / en – genç / yaşlı daha / en – ince / kalın
II. *daha / en – ölü / canlı *daha / en – evli / bekar

(II)’de daha / en canlı sıfat öbeği canlı sözcüğünün ‘güçlü, etkili, hareketli, hayat dolu’ anlamıyla kabu-
ledilebilir olsa da temel anlamıyla, yani ‘canı olan, diri, yaşayan’ anlamıyla olanaklı değildir. Not edilmesi 
gereken diğer bir konu da daha / en belirteci ekleme testinin yalnızca sıfat ulamındaki bütünleyici karşı-
tanlamlılara uygulanabileceğidir. Bu açıdan, (dersten, sınavdan) kalmak / geçmek ya da (hedefi) vurmak / 
kaçırmak karşıtanlamlılarına bu testin uygulanması beklenemez.

 
Ters Yönlü Karşıtanlamlılar

Aynı devinimin birbirinin tersi yönlerde ilerlemesini adlandıran sözcükler de bir tür karşıtanlamlılık 
sergilerler.

(21)
itmek – çekmek  çıkmak – inmek  yükselmek – alçalmak  gitmek – dönmek/gelmek 
 
Benzer bir akıl yürütmeyle, tersinlenebilir her tür işlem ya da süreci ters yönlü karşıtanlamlılar sınıfına 

dahil edebiliriz:

(22)
şişmek – inmek / sönmek dolmak – boşalmak dağıtmak – toplamak 

İşteş/İlişkisel Karşıtanlamlılar
İki sözcük arasındaki ilişkinin farklı bakış açılarıyla bir karşıtlık ilişkisi kurduğu durumlara işaret eder.

(23)
almak – satmak  işveren – işçi  öğretmen – öğrenci  altında – üstünde

Örneğin ‘Pelin karşı komşusunun evini aldı’ dediğimizde Pelin’in alıcı olduğu bakış açısını öne çıkarı-
yoruz. Aynı tümcenin ‘Karşı komşusu evini Pelin’e sattı’ biçiminde yeniden düzenlenmesi de olanaklıdır. 
Dikkat edilirse, ikinci tümcede değişen, bakış açısıdır ve bakış açısındaki değişiklik eylemin değişimini de 
güdüleyen şeydir. Benzer niteliklere sahip başka örnekler aşağıda verilmiştir.

(24)
a. Berna Hanım Nil’in öğretmeni.
b. Nil Berna Hanım’ın öğrencisi.

(25)
a.  Cem’in ofisi insan kaynakları departmanının altında. 
b.  İnsan kaynakları departmanı Cem’in ofisinin üstünde.
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Normalde insan algılarının 
dışında kalmasına karşın 
yine insanlığın keşifleriyle 
gözlemlenebilir, deneyim-
lenebilir hale gelmiş olan 
ve bu şekilde Türkçede bir 
sözcük olarak karşılık bulan 
ne tür kavramlar düşünebi-
liyorsunuz? Listeleyin.

Peri gibi kız, kömür gibi göz, 
sakız gibi gömlek örneklerini 
yukarıda verilen benzetme-
nin bileşenlerine göre siz 
çözümleyin.

Aşağıdaki eylem örnek-
lerinin ne tür eğretileme 
süreçlerinden geçmiş olabi-
leceğini anlatın: Tartmak, 
yumuşamak, patlamak, aşı-
lamak, kavramak.

4 Tasarımlar - İmgeler ya da Çağrışımları kavrayabilme
5 Sözcüklerarası ilişkileri belirleyebilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı



Sözcük Anlambilimi

80

öğ
re

nm
e 

çı
kt

ıla
rı 

ve
 b

öl
üm

 ö
ze

ti

Anlam

Sözcük anlamına 
ilişkin temel kuramları 
tanıyabilme

2
Sözcüğün biçimsel ve 
anlamsal yapılanışını 
kavrayabilme

3

Anadili konuşucusunun 
anlam hakkındaki bilgisini 
betimleyebilme

1

1 Bu bölümde öncelikli olarak anadili konuşucularının anlam hakkında ne bildiği üzerinde duruldu. Ana-
dili konuşucularının genel hatlarıyla anlam hakkındaki bilgisi, sözcüklerin ve tümcelerin anlamlı olup ol-
maması, bir sözcüğün birden fazla anlam taşıyabilmesi, iki ayrı sözcüğün tek bir anlamı yansıtabilmesi, söz-
cüklerin anlamsal karşıtlık taşıyıp taşımaması ya da birbirinden farklı şekilde yapılandırılmış iki tümcenin 
aynı anlamda olabilmesi türünden bilgileri kapsar. 

2 Sözcük anlamına ilişkin temel kuramları tanıyabilmeye yönelik bölümde sözcük anlambiliminin söz-
cük anlamını ele alırken başvurduğu anlam kuramları incelendi. Gönderimsellik Kuramı özetle sözcüğün 
anlamının onun dış dünyadaki karşılığı olduğunu iddia ederken İçsellik Kuramı sözcük anlamının insan 
zihninin bir ürünü olduğunu savunur. Ferdinand de Saussure’ün Gösterge Kuramı tartışmasının merkezine 
sözcük yerine gösterge kavramını koyar. Anlamsal Ağlar Kuramı sözcük anlamının sözcüklerin başka söz-
cüklerle kurduğu çağrışımsal ilişkilerle belirlenebileceğini savunurken Anlamsal Özellikler Kuramı sözcük 
anlamını daha basit nitelikli anlamsal özelliklerin birleşimi üzerinden açıklar. 

3 Bu bölümde bir dilin anadili konuşucularının belleğinde yer alan sözcük envanterinin aynı dilin konuşu-
cusu diğer bireylerinkinden belli açılardan farklılaştığını ve aslında bir dilin sözvarlığı dendiğinde kastedile-
nin idealize edilmiş soyut bir bilgi yükü olduğu üzerinde duruldu. Bu anlamıyla her anadili konuşucusunun 
zihnindeki sözvarlığı, yani zihin sözlüğü, o dilin ideal sözvarlığının bir alt kümesi olarak düşünülmelidir. 
Bir dilin sözlüğünde yer alabilmek için önkoşul sözcüğün iyi-biçimlendirilmişlik koşullarını yerine getir-
mesidir. Bu koşulu yerine getiren sözcükler uzlaşımsallık kazansınlar kazanmasınlar anlam taşıyabilirler. Bir 
sözcüğün anlamlı olarak nitelendirilmesi için gerçek dünyada bir varlığa/olguya/olaya karşılık gelmesinden 
bağımsız olarak, anadili konuşucusunun zihninde kavramsal karşılığının olması yeterlidir.
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 özeti

Anlambilimde Sözcükler ve 
İlişkileri

Sözcüklerarası ilişkileri 
belirleyebilme5

Tasarımlar - İmgeler ya da 
Çağrışımları kavrayabilme4

4 Tasarım ve imgelerden kastedilen, çağrışım alanı adı da verilen, her sözcüğün çağrıştırdığı diğer imgele-
rin, kavramların oluşturduğu kümedir. Sözcüklerin çağrışımları ve konuşucuların zihninde oluşan tasarım-
lar/imgeler bir duygusal boyut barındırır.

5 Sözcüklerin başka sözcüklerle kurduğu ilişkilerin doğasını anlamak üzere eğretilemelerin ilk aşaması ola-
rak kabul edilen ‘benzetmeler’ ele alındı. Benzetmeler, niteliği anlatılmak istenen bir nesnenin ya da bir 
özelliği anlatılmak istenen bir eylemin başka bir nesne ya da eylemle olan benzerliklerine dayanılarak anla-
tılmasıdır. ‘Eğretilemeler’ benzetmeler gibi iki anlamsal alanın birbiriyle ilişkilendirilmesiyle oluşur, ancak 
eğretilemelerde benzetme ilgeci kullanımdan tümüyle düşer ve benzetmeyi teşhis etmeyi sağlayan biçimbi-
rim artık yoktur. Eğretilemelerden farklı bir diğer aktarım türü olan ‘ad aktarmaları’ genel olarak herhangi 
bir kavramın, olgu ya da olayın anlatımını doğrudan araçlarla gerçekleştirmek yerine ilişkili oldukları başka 
kavram, olgu ya da olaylardan yararlanma yoluyla anlatılır. ‘Eşadlılık’, aynı ses dizisinin birden fazla anlam 
taşıması durumuna işaret eder. Eşadlılık çokanlamlılıkla benzerlik sergilese de özünde farklıdır. ‘Eşanlam-
lılık’, hem çokanlamlılık hem de eşadlılıktan farklı bir kavram olarak ses dizilerinin aynı/benzer anlamı 
aktarması durumu olarak belirlenirken, karşıtanlamlılık taşıyan sözcükler belirli bir alanda sergiledikleri 
anlamsal ortaklık üzerinden teşhis edilirler ve karşıtlığın alt türleri bulunur.
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1  ‘Felsefe’ sözcüğünün anlamını Anlamsal Ağ-
lar Kuramı çerçevesinde düşünelim. Aşağıdakiler-
den hangisi bu sözcüğün anlamına dahil edilemez?

A. Düşünce
B. Mantık
C. Argüman/sav
D. İnanç
E. Aristo 

2  Aşağıdakilerden hangisi gösterge kuramıyla 
uyumlu bir yargı değildir?

A. Gösterilen ile gösteren arasındaki ilişki uzlaşım-
saldır.

B. Gösterge değerini içinde bulunduğu sistemdeki 
diğer göstergelerle ilişki sayesinde alır.

C. Anlamı gösterge kavramından bağımsız düşün-
mek mümkün değildir.

D. Gösterilen/kavram gibi, gösteren/ses imgesi de 
zihinsel boyuttaki soyut bir sunuluşa işaret eder. 

E. ‘Anlam’ kavramı ‘değer’ kavramı ile ilintilidir. 

3  Anlam ve anlamlandırma hakkında aşağıda-
kilerden hangisini söylemek yanlış olur?

A. Zihnimizde kavramsal bir karşılığı olan ama 
dünyasal gerçekliği olmayan sözcükler de an-
lamlı olabilir.

B. Bir sözcüğün anlamlı olarak nitelendirilmesi 
için anadili konuşucusunun zihninde bir kav-
ramsal karşılığı olmalıdır. 

C. Anlam yalnızca dış dünyada gözlemlenebilen 
olgularla sınırlandırılamaz. 

D. İyi-biçimlendirmişlik kurallarını takip eden ve 
kavramsal bir karşılığı olan sözcükler anlamlı-
dır. 

E. İyi-biçimlendirilmiş ama henüz uzlaşımsallık 
kazanmamış bir sözcük anadili konuşucuları 
için anlamlı değildir. 

4  Aşağıdakilerden hangisi ‘benzetme yönü’ ve 
‘benzetme ilgeci’ içerir?

A. Şeker gibi su
B. Buz gibi soğuk su 
C. Sakız gibi gömlek 
D. Maviye çalan ceket
E. Altın sarısı saçlar 

5  Aşağıdakilerden hangisini anadili konuşucu-
larının anlam hakkındaki bilgileri arasında saya-
mayız?

A. Sözcüklerin kökeni
B. Tümce anlamı
C. Çokanlamlılık
D. Anlambulanıklığı
E. Anlamsal karşıtlık 

6  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Dünya gerçekliği her zaman dillere birebir yan-
sıtılabilir.

B. Diller yalnızca dünya gerçekliğini yansıtırlar.
C. Anlam çok yönlülük sergiler.
D. Her sözcüğün anadili konuşucusunda uyandır-

dığı bir duygu değeri vardır. 
E. Her ses dizisi başlangıçta bir ‘temel anlam’ın 

taşıyıcısıdır. 

7  Aşağıdakilerden hangisi derecelendirilebilen 
karşıtanlamlı değildir?

A. Sıcak / Soğuk
B. Uzun / Kısa
C. Evli / Bekar
D. Anlaşılır / Anlaşılmaz
E. Eski / Yeni

8  Alış-veriş sözcük çifti ne tür bir karşıtanlamlı-
lık ilişkisi sunar?

A. Bütünleyici karşıtanlamlılık
B. Derecelendirilebilen karşıtanlamlılık
C. Ters yönlü karşıtanlamlılık 
D. İşteş/ilişkisel karşıtanlamlılık
E. Basit karşıtanlamlılık
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neler öğrendik?

9  Aşağıdakilerden hangisi parça yerine bütü-
nün kullanıldığı ad aktarması örneği değildir?

A. Biz karşı sitede oturuyoruz.
B. Altın krampon sahayı birbirine kattı.
C. Bana işten izin verdiler bugün.
D. Sartre okuyorum.
E. Belgeleri üst kata imzalatın.

10  Konuştuğu dilde iyi-biçimlendirilmiş ama 
uzlaşımsallık kazanmamış olan bir sözcüğü bir 
anadili konuşucusu için anlamlı kılan nedir? 

A. İlgili sözcüğün toplumsal alanda kabul görme-
miş olması

B. Göstergenin nedensizliği ilkesi
C. Anadili konuşucusunun zihninde kavramsal 

bir karşılığının olması
D. Sözkonusu sözcüğün dış dünya gerçekliğinde 

bir karşılığının olmaması
E. Anadili konuşucusunun başka dilleri edinmeye 

dönük yetisi
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Yanıtınız yanlış ise “Anlamsal Ağlar Kuramı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. E Yanıtınız yanlış ise “İçsellik (Zihinselcilik) 
Kuramı” konusunu yeniden gözden geçiri-
niz.

6. B

Yanıtınız yanlış ise “Biçimbilim-Anlambilim 
Ekseninde Sözcük” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

3. E Yanıtınız yanlış ise “Karşıtanlamlılık” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “Gösterge Kuramı” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

2. C Yanıtınız yanlış ise “Derecelendirilebilen 
Karşıtanlamlılar” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Benzetmeler” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

4. B

Yanıtınız yanlış ise “Biçimbilim-Anlambilim 
Ekseninde Sözcük” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

5. A

Yanıtınız yanlış ise “Ad Aktarması” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Biçimbilim-Anlambilim 
Ekseninde Sözcük” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

10. C

Araştır Yanıt
Anahtarı

3

Araştır 1

Anadili konuşucularının dillerinde bulunan tüm sözcükleri bilmesinin ola-
nasız olması gibi duydukları/okudukları her sözcüğün anlamını bilmeleri 
de beklenmeyebilir. Bu doğaldır, çünkü bellek neyin depolanacağı ve neyin 
depolanmasının gerekmediği konusunda önemli sınırlıklıklar getirir. Zaman 
zaman sözcüklerin yalnızca kullanımsal işlevleri bile yeterli olabilir anadili ko-
nuşucuları için. Diğer yandan, yeni/farklı sözcükler türetme becerimiz, yeni 
anlamlar türetme becerimizle paralel gider. Yeni dünyasal koşullar oluştuğun-
da, yeni kavramlar veya olgular türediğinde, insanlar bunlara kayıtsız kalmaz 
ve çoğu zaman yeni sözcüklerin türetilmesi kaçınılmaz olur. Bir bakıma, ana-
dili konuşucuları, yaşamları boyunca, belki de hergün, henüz bilmedikleri çok 
sayıda yeni sözcüğü öğrenmek veya yaratmak zorunda kalırlar. Ek olarak, ana-
dili konuşucuklarının bir dilin sözvarlığındaki tüm sözcükleri bilmiyor olma-
sı, anlama ilişkin başka önemli bilgilere sahip olmadıkları anlamına gelmez. 
Karşıtlık, eşanlamlılık, soyutluk vb. anlama ilişkin bilgiler sözdağarcığının 
zenginliğinden bağımsız olarak sahip olunan bilgilerdir. 

Araştır 2
Atom, bakteri, molekül, gen, atomaltı parçacıklar vb. daha başka birçok ör-
nek vermek mümkün olabilir. Türkçe yazılmış herhangi bir fizik, biyoloji veya 
sinirbilim kitabını incelemeniz önerilir.
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Bölüm 4

Tümce Anlambilimi

Anahtar Sözcükler: • Tümce • Sözce • Önerme • Küme • Doğruluk Koşulu • Doğruluk Değeri 
• İçlem • Kaplam • Bileşimsellik • Yüklemleme

öğ
re

nm
e 

çı
kt
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rı

1
Sözce-Tümce-Önerme
1 Sözce tümce önerme kavramlarını 

tanımlayabilme
2 Sözce tümce önerme kavramlarını 

örneklendirebilme 2
Anlam-Gönderim İlişkisi
3 Anlamın çok yönlülüğünün farkına 

varabilme
4 Anlamın zihinsel boyutu ve dış dünyayı 

ilgilendiren boyutunu ayırt edebilme

4
Tümcelerarası Anlamsal İlişkiler
7 Tümcelerarası anlamsal ilişkileri 

tanımlayabilme
8 Gerektirim, önvarsayım ve çelişki ilişkilerini 

ayırt edebilme

Bileşimsel Anlambilim
5 Dilsel ifadeleri küme kuramı üzerinden 

örnekleyebilme
6 Tümce anlamını açıklayabilme3



87

Genel Dilbilim II

GİRİŞ
Tek tek sözcüklerin anlamı ve sözcüklerin bir-

birleriyle kurduğu anlamsal ilişkiler, dilbilimde 
anlam sözkonusu olduğunda ele alınan konuların 
yalnızca bir kısmını oluşturur. Günümüz dilbilimi-
nin anlama ilişkin tartışmalarının belki de önemli 
bir kısmı sözcük düzeyinin ötesinde, öbeklerin ve 
tümcelerin anlamı sorununa odaklanır demek yan-
lış olmaz. Bu bölümde üzerine yoğunlaşacağımız 
sözcük öbekleri ve öbeklerden oluşan tümcelerin 
anlamına ilişkin tartışma, bir önceki bölümde ele 
alınan sözcük anlamına ilişkin bulgulardan ve tar-
tışmalardan kopuk değildir, ancak önerme, bileşim-
sellik, doğruluk koşulu ve doğruluk değeri gibi sözcük 
düzeyinin ötesini ve özellikle de tümce düzeyini 
ilgilendiren bir dizi yeni kavramın sunulmasını ge-
rektirmektedir. Bu yeni kavramlar, önceki bölümde 
verilen, anlambilimi ilgilendiren genel nitelikli bazı 
soruların daha üst ve karmaşık düzeydeki dilsel bi-
rimler üzerinden kurulan bir tartışmayla yeniden 
ele alınmasını sağlayacaktır.  

Bu bölümde yoğunlaşacağımız sözcük öbekleri 
ve tümceler düzeyindeki anlam tartışması yalnızca 
kavramsal açıdan değil, belirgin bir açıklama mo-
delinin varlığı açısından da sözcük anlambilimi 
tartışmalarından ayrılır. Çerçevesi çizilecek açıkla-
ma modeli büyük çapta felsefe, mantık ve mate-
matik alanlarında ortaya konmuş olan bazı fikir-
lerin dilbilimciler tarafından temel alınarak doğal 
dil verisine uygulanmak üzere biçimlendirilmesiyle 
oluşturulmuştur. Ayrıntılarına girmeden, burada 
açıklama modelinin temel nitelikli dil verisine nasıl 
yaklaştığı konusu üzerinde duracak, sonrasında da 
tümcelerarası anlamsal ilişkiler ve bunların genel 
nitelikli mantıksal çıkarımlarla olan bağlantısı ko-
nusuna değineceğiz. 

SÖZCE, TÜMCE, ÖNERME
Tek tek sözcükler ve sözcük öbekleri, anlam 

sözkonusu olduğunda tümcelerden bir dizi temel 
özellik açısından ayrılır. Bunlara bu bölümün geri 
kalanında ayrıntılı olarak değineceğiz, ancak ön-
celikle tümcenin bir dilsel birim olarak nasıl ele 
alınması gerektiği sorunu üzerine bir tartışma ku-
racağız. Bu tartışma yoluyla dil olgusunun önemli 
bir boyutunun betimlenmesi ve açıklanmasında 
tümce kavramının tek başına yeterli olmadığını 
ve başka kavramlara da gereksinim olduğunu id-
dia edeceğiz. 

Tümce, Sözce
Geleneksel dilbilgisi çalışmalarının merkezinde 

duran büyük dilsel birim tümce dir. Tümcenin ge-
nel dilbilgisel ulamların biraraya gelmesiyle oluş-
tuğunu varsayan geleneksel yaklaşımların dışında, 
klasik yaklaşımların genel olarak ‘tümcenin tam bir 
düşüncenin aktarıcısı olduğu’ şeklindeki bir tanımı 
oldukça ciddiye aldığını söyleyebiliriz. Bir önceki 
bölümden de anımsanacağı gibi, anadili konuşu-
cularının, sözcüklerin iyi-biçimlendirilmişliğine 
ilişkin sezgileri bulunmaktadır, ancak anadili ko-
nuşucularının sezgileri sözcüklerin ötesine geçer 
ve sözcük dizilerini de kapsar. Daha net söylemek 
gerekirse, anadili konuşucuları sözcük dizilerinin 
iyi-biçimlendirilmiş olup olmadığı konusunda da 
yorum yapabilirler. 

Tümceler düzeyinde iyi-biçimlendirilmişlikten 
neyi kastediyoruz peki? İyi-biçimlendirilmişlik, 
‘biçimi’ ilgilendirir. Anadili konuşucuları, aslında 
çoğu zaman sahip olduklarının farkında bile ol-
madıkları örtük bir bilgi doğrultusunda, bir söz-
cük dizisinin iyi-biçimlendirilip iyi-biçimlendirlen-
dirilmediğini söyleyebilirler. Ancak bu, herhangi 
bir sözcük dizisinin anlamlı olup olmamasından 
farklı bir durum olarak düşünülmelidir. Hemen 
şöyle bir örnek üzerinden tartışmayı somutlaştır-
maya çalışalım: 

(1) Genetik mühendisliği okuyan karıncalar 
daha iyi işler buluyorlar. 

Anlam konusundaki ‘gariplik’ bir yana ko-
nursa, yukarıdaki sözcük dizisinin iyi-biçimlen-
dirilmediğine dair hiçbir işaret yoktur. Hatta 
anadili konuşucuları yukarıdaki tümcede ‘ka-
rınca’ sözcüğünü, örneğin ‘öğrenci’ sözcüğü ile 
değiştirirsek (1)’in mükemmel bir Türkçe tümce 
haline gelebileceğini söyleyebilirler. Dolayısıyla, 
Türkçe konuşucuları için (1)’de verilen sözcük 
dizisi Türkçenin iyi-biçimlendirilmiş bir birimi-
dir. Şimdi yukarıdaki sözcük dizisini aşağıdaki 
sözcük dizisiyle karşılaştıralım:

(2) Okuyan işler daha genetik iyi karıncalar bu-
luyorlar mühendisliği.

Dikkat edilirse, (2)’deki sözcük dizisini (1)’deki 
sözcük dizisinden ayıran temel özellik, (1)’in, dün-
ya bilgimizle uyumsuz da olsa bir anlamı olmasına 
karşın (2)’ye herhangi bir temel anlam yükleyemi-
yor olmamızdır. (2)’deki sözcük dizisi, ‘garip bile 
olsa’ bir anlamın taşıyıcısı değildir. Herhangi bir 
sözcük dizisi, garip ve/ya dünya bilgimizle uyumsuz 
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da olsa bir anlamın taşıyıcısı (yani, anlamlı) olabilir 
ama önkoşul sözcük dizisinin iyi-biçimlendirilmiş 
olmasıdır. Sözcük dizisi iyi-biçimlendirilmiş değil-
se bir anlamın taşıyıcısı olması da çok zordur. 

Anlamla olan ilişkisini bir kenara bırakırsak, (1) 
ile (2) arasındaki temel fark anadili konuşucularının 
(1)’in iyi-biçimlendirildiğine ilişkin yargılar bildirir-
ken (2)’nin iyi-biçimlendirildiğini düşünmüyor ol-
malarıdır. Dilbilgisi adını verdiğimiz bu bilgi anadili 
konuşucularının zihninde varolan örtük bir bilgidir 
ve iyi-biçimlendirilmişlik yargılarına olanak tanır. 

Yukarıdaki tartışmaya dayanarak iyi-biçimlen-
dirilmiş sözcük dizilerini tümce diye adlandırma-
yı öngörebilirdik ancak bu, örneğin ‘Mert’in eski 
plakları’ gibi bir sözcük dizisinin de tümce olarak 
değerlendirilmesini gerektirecekti. Bu durumda, 
herhangi bir sözcük dizisinin tümce olarak sınıf-
landırılabilmesi için iyi-biçimlendirilmişlik yeterli 
bir ölçüt değildir. Başka bir biçimsel ölçütün bu-
lunması gerekliliği kaçınılmazdır.

Bu noktada şöyle bir varsayımda bulunalım ve 
tümceyi, bir AÖ (ad öbeği) ile bir EÖ’den (eylem 
öbeği) oluşan iyi-biçimlendirilmiş bir sözcük dizisi 
olarak tanımlayalım. 

(3) T → AÖ EÖ
Bu tanım (=kural), ‘tümcenin tam bir düşün-

cenin aktarıcısı olduğu’ gibi bir tanımdan oldukça 
farklıdır. İlke olarak, bir AÖ ile EÖ’nün birleşi-
minin tümce olmak için yeterli olacağını söyler ve 
‘tam bir düşünce’ gibi oldukça muğlak bir ifadeyi 
kullanmaktan da kaçınmamızı sağlar. 

Burada not etmekte fayda var ki yukarıdaki 
tümce tanımı/kuralı bir soyutlamadır ve çağdaş dil-
bilimde bu biçimiyle anadili konuşucularının zih-
ninde yer aldığı kabul edilir. T → AÖ EÖ kuralını 
işleterek üretilen bir tümce hala zihinsel (‘ideal’) bir 
nesne olarak kabul edilir. Burada üretimi zihinde 

gerçekleştirilen dilsel nesne ile bu nesnenin fiziksel 
bir gerçekliğe sahip olması durumunu birbirinden 
ayırıyoruz. Anadili konuşucusunun zihninde bi-
çimlendirilen bir tümce konuşma eyleminin nes-
nesi olduğunda, yani sessel biçime büründüğünde, 
ona sözce adını veriyoruz. 

Sözceler tümcelerden farklı olarak fiziksel bir 
gerçekliğe sahiptir çünkü sözceler belli bir zaman-
da, belli bir yerde ve belli bir iletişim durumunda 
ortaya çıkarlar ve hepsinden öte sözcenin bir söyle-
yicisi vardır. Bu açıdan bakıldığında, sözceler belli 
bir dilsel ve dildışı bağlam içinde gerçekleşir. Tüm-
celer ise sesletilemez, duyulamaz, kaydedilemez ya 
da ses dalgaları olarak bilgisayara yüklenemezler; 
bunlar yalnızca tümcelerin dışavurulan biçimleri 
için, yani sözceler için geçerli olabilir. 

Tümce ve sözce arasındaki ayrımı daha net bir 
biçimde görebilmek üzere aşağıdaki sözcük dizisini 
düşünelim:

(4) O şu an buraya geliyor.
(4)’te verilen tümce iyi-biçimlendirilmişlik ku-

rallarına uygun bir tümcedir, yani bir ad öbeği ve 
bir eylem öbeğinden oluşmaktadır (T → AÖ EÖ). 
Şimdi bu sözcük dizisinin/tümcenin kullanıma dö-
külmüş biçimini, yani onunla bağlantılı olan söz-
ceyi düşünelim: 

(5) “O şu an buraya geliyor.”
Yukarıda, tümceden farklı olduğunu göstermek 

üzere sözceyi tırnak içinde kullandık. Bunun ne-
deni, sözcenin, tümce gibi soyut/zihinsel bir biri-
min dışavurumunu kodlamasıdır. (4)’teki tümce 
(5)’te verildiği gibi kullanıma dahil edildiğinde bir 
gerçekliği anlatıyor olmalıdır. (4)’teki tümceyi ki-
min ürettiği ve kullanıma soktuğuna bağlı olarak 
farklı anlamların ortaya çıkacağı da açıktır. Tablo 
4.1’deki her bir satırın ayrı bir dünya durumunu 
örneklendirdiğini düşünelim. 

Tablo 4.1

O ŞU AN BURAYA

Konuşucu

Ahmet Pelin 10 Temmuz 2017, saat 15.30 Kadıköy, İst.

Mehmet Selin 11 Temmuz 2017, saat 16.30 Bakırköy, İst

Sermet Helin 12 Temmuz 2017, saat 17.30 Arnavutköy, İst

Yukarıdaki olası senaryolara göre Ahmet, ‘O şu an buraya geliyor’ dediğinde zihninde Pelin’in 10 Tem-
muz 2017, saat 15.30’da Kadıköy, İstanbul’a geliyor olduğunu kuruyor. Mehmet ve Sermet ise başka 
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kişilerin, başka zamanlarda başka yerlere geldiğini 
kuruyorlar. Sonuç olarak, yukarıdaki tablo bize tek 
bir tümcenin (o şu an buraya geliyor) farklı iletişim 
durumlarında farklı sözceler olarak gerçekleşebildi-
ğini ve her sözcenin aslında farklı bir anlamın taşı-
yıcısı olduğunu göstermektedir. 

Bu noktada, hem geleneksel hem de çağdaş 
mantık ve anlambilim çalışmalarında çokça kulla-
nılan üçüncü bir terim olarak ‘önerme’yi tartışma-
mıza dahil edeceğiz.

Önerme  
Önermelerin, düşüncelerle ilgili olduklarını kabul 

etmekle birlikte düşüncelerle birebir aynı şeyler oldu-
ğunu varsayma yanlışına düşmemek gerekir. Düşün-
celer zihinsel süreçlerdir ve bu açıdan bireyseldirler. 
Önermeler ise bireyler/zihinler-üstü kavramlardır, 
evrenseldirler ve bu nedenle tek tek dillere özgü de-
ğildirler. Bu anlamıyla önermeler bilişsel bir olguya 
gönderimde bulunurlar. Diğer bir deyişle önermeler 
düşünmek için kullandığımız soyut parçalardır. 

Öte yandan, bir tümce birden fazla önermenin 
taşıyıcısı olabilir. Bu ifadeyi onaylamak için yuka-
rıdaki tabloya yeniden bakmanız yeterli olacaktır.

Biçimsel olarak tek bir tümce ile sunulsa bile 
her önerme bir sözce olarak gerçekleşebilir. Buna 
göre, birden fazla önermenin olduğu her durumda 
birden fazla sözce vardır, ilgili önermenin tek bir 
ses dizisi ya da birden fazla ses dizisi ile ifade edilip 
edilmediğine bakılmaksızın.

(6) 

    
    

Önerme1

Önerme2 Tümce1

Önerme3

Sözce1

Sözce2

Sözce3

Tümce ile önerme ve sözce arasında böylesi bir 
ilişkinin kurulabiliyor olması akla şu soruyu geti-
rir. Tersi mümkün müdür? Yani, tek bir önermenin 
birden fazla tümcede ifade bulması olanaklı mıdır?

Dünya dillerinde başka tür örneklerini bulmak 
olanaklıysa da en bilinen örnek etken tümcelerin 
edilgen karşılıklarıdır. Aşağıdaki iki tümcenin ilke 
olarak aynı önermenin tümcesel karşılığı oldukları-
nı söyleyebiliriz:

(7)  
a. Kurt elmayı yedi.
b. Elma kurt tarafından yendi.

Her iki tümcede de sözkonusu eylem ye- eylemi, 
yeme eylemini gerçekleştiren kurt, yenen nesne ise 
elmadır. Yukarıdaki örnekte aynı bilginin kodlanma-
sını sağlayan yüzeysel olarak farklı dilbilgisel yapıla-
rın gerçekte aynı tematik rolü anlatıyor olmasından-
dır (Bkz. Genel Dilbilim-I, 7. Bölüm Özne Başlığı).

Tümceden ve sözceden farklı düzeylerin konu-
su olan bir birim olarak önermeyi sunarken bir 
üst dil yaratması bakımından mantık dilinden 
yararlanılır. Bu mantık dili önermenin mantık-
sal içeriğini soyut bir biçimde sunabilmeyi ve bu 
sunumla sadece ilgili dildeki değil olası dünya 
dillerindeki önermeleri kodlamayı mümkün kı-
lar. Özellikle, insan dilinin evrensel bir düşünme 
havuzundan yararlandığı varsayıldığında soyut 
düşüncenin mantıksal sunumu daha da anlamlı 
hale gelecektir.

Tekrar (7)’deki örneğe dönecek olursak, (7)’deki 
iki tümce de şu tür bir önermenin Türkçenin tüm-
ce kurallarına göre biçimlendirilmesidir:

(8) ye (kurt, elma)
Dikkat edilirse (8), (7)’deki tümcelerin te-

mel katılımcılarını belirler ama bunu yaparken 
Türkçe tümcelerin iyi-biçimlendirme kurallarını 
gözetmez. (7)’deki tümceler sözceler olarak söze 
döküldüğünde ortaya şöyle bir durum çıktığı 
söylenebilir.

(9) 

      

Önerme
Tümce1

Tümce2

Sözce1

Sözce2

(9), daha önce (8)’de karşımıza çıkandan fark-
lı bir ilişki ağı sunar. Bu kez bir önerme farklı bi-
çimlenişe sahip iki tümceyle ifade edilmekte ve bu 
farklı iki tümce de iki farklı sözce olarak gerçekleş-
mektedir. 

Yukarıda da not ettiğimiz gibi, önermeler ev-
rensel niteliklidir, yani bireysel zihinlerden ba-
ğımsız – bireylerüstü, tek tek dillerden bağımsız 
– dillerüstü bir karakteri olduğu kabul edilir. Bunu 
benimsediğimizde, (9)’da örneklediğimize benzer 
bir durumun, yani aynı önermenin farklı tümce ve 
sözcelerde karşılık bulacağı bir durumla karşılaşırız. 
Bu kez farklı olan, aynı önermenin aynı dilde farklı 
tümce ve sözcelerle gerçekleşmesi değil, aynı öner-
menin farklı dillerde tümceleştirilmesi ve sözcesel 
olarak gerçekleştirilmesidir. Aşağıdaki tümce-söz-
celerin dayandığı önerme, (8)’deki ile aynı olsun: 
ye(kurt, elma).  
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(10)
Türkçe:  kurt elmayı yedi  →  ‘‘Kurt elmayı yedi.’’ 
İngilizce:  the worm ate the apple →  ‘‘The worm ate the apple.’’
 tan. kurt  ye.geç.z tan. elma
Japonca:  wāmu wa ringo o tabeta  →  ‘‘Wāmu wa ringo o tabeta.’’ 
 kurt  konu elma bel.dur ye-geç.z
(10) bize aynı önermenin üç ayrı dilde nasıl tümceleştirildiğini göstermektedir. Görüleceği gibi, Türkçe 

ve Japonca aynı önermeyi benzer sözcük dizimleri kullanarak tümceleştirirken İngilizce farklı bir sözcük 
diziminden yararlanır. Türkçe ile Japonca da biçimbilimsel düzeyde farklılıklar sergilerler; Japoncada konu 
işaretleyici biçimbirim ‘wa’ bulunurken, Türkçede bu tür bir konu işaretleyici biçimbirim bulunmaz. İn-
gilizcede ad öbekleri ‘the worm’, ‘the apple’ örneklerinde görüldüğü gibi tanımlıklar (article) barındırırken 
Türkçe ve Japoncada tanımlık yoktur. Ayrıntılar bir yana, önemli nokta şudur. Her ne kadar farklı dillerde 
farklı sözdizim kurallarıyla biçimlendirilseler de (10)’deki tümceler aynı önermeyi dilsel olarak kodlarlar. 
Diller arasında çeviriyi olanaklı kılan şey de budur aslında. 

Bir tümce konuşma eylemi-
nin nesnesi olduğunda, yani 
sessel biçime büründüğün-
de, anlamsal açıdan bir fark-
lılaşma gerçekleşir mi? Yanı-
tını bir arkadaşınıza anlatın.

Aynı önermenin her dilde 
aktarılabiliyor olması çeviri 
çalışmaları açısından nasıl 
bir önem sergiler?

‘Kral benim’ tümcesi iki 
farklı kişi tarafından iki 
farklı zamanda söylenirse 
iki sözcenin de aynı öner-
meyi anlattığı söylenebilir 
mi? Anlatın.

1 Sözce tümce önerme kavramlarını tanımlayabilme
2 Sözce tümce önerme kavramlarını örneklendirebilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı

ANLAM VE GÖNDERİM
Anlamı dil ile dünya arasındaki ilişki olarak tanımlayan doğruluğa dayalı anlambilim modelleri anlam-

lama/anlamlandırmayı, dilsel ifadeleri doğruluk kavramı yoluyla dünyayla ilişkilendirme işi olarak kabul 
eder. Peki anlam tam olarak nedir? Anımsayacağınız gibi, önceki bölümde gönderimsellik kuramı başlığı 
altında yürüttüğümüz tartışma anlamı gönderim ile ilişkilendirmişti. 

Bir dilsel ifadenin anlamının yalnızca dünyadaki gönderimi ile ilgili olmayabileceği ve çok yönlü 
bir olgu olarak ele alınması gerektiğine ilişkin ilk berlirlemeler Alman matematikçi ve mantıkçı Gott-
lob Frege (1848-1925) tarafından yapılmıştır. Frege’nin anlam tartışmasının ayrıntılarına geçmeden 
önce Frege’nin yapmış olduğu önemli bir kavramsal ayrıma dair terminolojiyi netleştirmek istiyoruz. 
Frege’nin Almancada bedeutung sözcüğü (İng. reference) ile karşıladığı kavramı biz gönderimsel anlam 
(kısaca, gönderim) diye adlandırıyoruz. Frege’nin gönderimden farklı olarak anlamın diğer yönü için 
kullandığı sözcük sinn (İng. sense) sözcüğüne karşılık biz bu bölümde betimsel anlam (kısaca, betim) 
terimini kullanmayı öneriyoruz. 
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Bir ayrım yapmış olmasından da anlaşılacağı 
gibi, Frege’ye göre anlam tek boyutlu bir olgu ola-
rak ele alınamaz. Frege, gönderimsellik kuramı bö-
lümünde de tartıştığımız gibi, anlamın bir yanıyla 
zihnimizdeki sözcüklerin ya da sözcüklerden olu-
şan öbek ve tümcelerin gerçek dünyadaki nesneler-
le arasındaki ilişkiyi yansıttığını iddia eder ve bunu 
gönderimsel anlam başlığı altında ele alır. Gerçek 
dünyadaki nesnelerden kastedilen, bireyler (dilde 
tipik olarak özel adlar ve cins adlarla ifade edilir), 
nitelikler (dilde tipik olarak sıfatlarla ifade edilir), 
durumlar ve olaylardır (dilde tipik olarak eylemlerle 
ifade edilir).

Özel adlar gönderimsel anlamın en güzel ör-
neklerini sunmakla kalmazlar, aynı zamanda bir 
betimsel anlamın taşıyıcısı olmamaları bakımından 
da belirlenebilirler. Gerçek dünyada Stephen Haw-
king özel adı tek, kesin ve değişmez bir birey olarak 
Cambridge Üniversitesinin ünlü astrofizikçisine 
gönderimde bulunur. 

 
    

Dikkat edileceği gibi, yukarıdaki fotoğrafta 
sunulan kişiye gönderim yapabilmemizi sağlayan 
şey o fotoğraftaki kişiye bir ad vermemizdir. Diğer 
bir deyişle, ‘Stephen Hawking’ özel adının anlamı 
onun gerçek dünyada gönderimde bulunduğu kişi-
den başka bir şey değildir.  

Özel adlar, yalnızca gönderimsel anlam taşıma-
ları ve betimsel anlam taşımamaları bakımından 
özel bir statüye sahiptirler. Bu açıdan bakıldığında 
gönderimsellik kuramı özel adlar için tasarlanmış 
bir kuram gibi bile düşünülebilir. Ancak daha ay-
rıntılı olarak baktığımızda sorunun düşünülenden 
daha karmaşık olduğu görülecektir. 

Stephen Hawking adı gerçek dünyadaki bir 
bireye gönderimde bulunur ancak pek çok başka 
özel adın gerçek dünyada bir gönderimi olduğunu 
söyleyemeyiz. Örneğin, Temel Reis, Bart Simpson ya 
da Harry Potter özel adlar olmakla birlikte gerçek 
dünyada karşılığı olan varlıklar değillerdir. Daha 
önceki bölümde de tartıştığımız gibi her ne kadar 
dış dünyada bir gönderimleri olmasa da bu adların 
anlamını biliriz. Yalnızca gönderimi olmayan özel 
adlar değil, aynı zamanda kanatlı at, tek boynuzlu 
at ya da ejderha gibi dilsel ifadelerin de gerçeklikte 
gönderimi olan varlıklar olmadığı açıktır. Gönde-
rimi olmayan dilsel birimlere Türkçede dilbilgisel 
işleve sahip ekleri ya da sözcükleri de ekleyebiliriz. 
Diğer yandan, gerçek dünyada karşılığı olmakla 
birlikte, kedi, şeftali, masa gibi cins adlarının da 
gerçek dünyadaki varlıklara gönderimde bulunma 
biçimleri özel adlarınkinden farklıdır. 

Kendine gerçek dünyada tek, kesin ve değişmez 
bir birey seçen özel adlar bir kenara konulduğun-
da, diğer dilsel ifadelerin bir anlama sahip olma-
larından kastettiğimiz, bir betimsel anlama sahip 
olmalarıdır. Betimsel anlam, bir bakıma herhangi 
bir dilsel ifadenin (gerçek veya yalnızca zihinde 
karşılığı olan) bir varlıkla ilişki kurmasını sağlayan 
bilgiyi barındırır, sözkonusu varlığın niteliklerini 
betimler. Diğer bir deyişle, bir ifadenin gönderi-
mini belirleyebilmek için bilmeniz gereken şeyler 
betimsel anlamın kapsamına girer. 

Anlam

Betim (sel Anlam) Gönderim (sel Anlam)

Şekil 4.1

Anlamın betimsel ve gönderimsel olmak üzere 
iki farklı boyutunun olması, bu iki boyutun eşza-
manlı olarak her dilsel ifadede sözkonusu olduğu 
anlamına gelmez.

dikkat

Resim 4.1 Stephen Hawking

Betimsel anlam
Bir dilsel ifadenin bir varlıkla ilişki kurma-
sını sağlayan nitelikleridir.
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Betim ile gönderim arasındaki ilişkinin doğasını aşağıda daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz, ancak önce 
Frege’den bu yana betim ve gönderim kavramlarını tartışmak üzere kullanılan örnek bağlamında bu kav-
ramların nasıl tartışıldığına bir göz atalım:

Antik Yunanlılar bugün bizim Venüs olarak adlandırdığımız gezegenin aslında iki ayrı yıldız olduğunu 
düşünüyorlardı. Tartışmamızda gönderim yapmayı kolaylaştırmak üzere bunlara Yıldız1 ve Yıldız2 diyelim. 
Yıldız1, Antik Yunanlılar için günbatımında ortaya çıkan parlak gökcismini, yani Akşam Yıldızı’nı belirli-
yordu. Yıldız2 ise gün doğarken görünen parlak gökcismi, yani Sabah Yıldızı idi. Bugün bizim için tek bir 
nesneye gönderimde bulunan Venüs, Antik Yunanlıların bakış açısıyla Akşam Yıldızı ya da Sabah Yıldızı 
olarak iki ayrı şekilde tarif edilebilen, gerçeklikte iki ayrı gönderimi olan bir nesneydi. Bu önbilgiyle aşağı-
daki örnekleri inceleyelim: 

(11)
a.  Venüs Venüs’tür.  →  totolojik 
b.  Sabah yıldızı akşam yıldızıdır. →  totolojik değil
Astrofiziğin ulaştığı bilgi birikimi bugün bize Antik Yunanlıların Sabah Yıldızı ve Akşam Yıldızı ol-

mak üzere iki ayrı şekilde adlandırdığı gökcisminin aslında Venüs’ten başka bir şey olmadığını göstermiş-
tir. Yani, Antik Yunanlıların Sabah Yıldızı olarak tarif ettikleri nesne ile Akşam Yıldızı olarak tarif ettik-
leri nesnenin gönderimi arasında, en azından günümüz biliminin eriştiği bilgi düzeyi düşünüldüğünde, 
bir fark yoktur. Buna karşın, yine de (11a) tümcesini mantıksal olarak totolojik (yani reddedilemeyecek 
kadar açık, kendini tekrar eden, bir bildirim değeri olmayan) olarak kabul ederken (11b)’deki tümceyi 
mantıksal olarak totolojik olarak kabul etmiyoruz. Daha açık olarak söylemek gerekirse, (11b) tümcesi 
bir bildirim ya da bilgi değeri taşırken, (11a)’daki tümce böyle bir değer taşımamaktadır. Anadili konu-
şucuları (11a) tek bir önerme içinde iki aynı ifadeyi değerlendirirken (11b) tümcesinde Sabah Yıldızı 
ve Akşam Yıldızı gibi iki farklı dilsel ifadeyi değerlendirirler. Hem (1a)’daki Venüs, hem de (11b)’deki 
Sabah Yıldızı ve Akşam Yıldızı diye adlandırılan gökcismi farklı adlandırılsalar da aslında aynı göcismine 
gönderimde bulunmaktadır. Dolayısıyla, her iki tümce-
de de gönderim(sel anlam) aynıdır ama betim(sel anlam) 
farklıdır. Öte yandan (11b) aynı nesneye (Venüs gezege-
nine) iki farklı betimleme yapmaktadır. Venüs’ün Venüs 
olduğunu belirleyen (11a) tümcesiyse yeni bir bilgi sun-
mamaktadır. Sözkonusu gezegen için aynı ifadeyi tekrar 
etmektedir. Yani kendini tekrar etmektedir, dolayısıyla 
mantıksal olarak totolojiktir.

Diğer yandan, şu da sorulabilir: Bugünkü bilgimizle, hem Sabah Yıldızının hem de Akşam Yıldızının 
Venüs adını verdiğimiz gezegene gönderimde bulunduğunu biliyoruz. O zaman neden (11a)’nın totolojik 
olduğunu söylemiyoruz? 

Yukarıda kısaca söylediğimizi biraz daha ayrıntılandırmak gerekirse, Frege’ye göre (11)’deki iki tüm-
cenin farklı bilgi değerleri taşımalarının nedeni (birinin totolojik olması diğerinin ise olmaması) bu tüm-
celerin göndergeleriyle ilişkilerini farklı biçimlerde kurmalarıdır. Şekil 4.2’de de sunulduğu gibi, Venüs 
sözcüğü Venüs adı verilen gökcismiyle doğrudan bir gönderimsel ilişki kurarken Sabah Yıldızı ve Akşam 
Yıldızı sözcükleri Venüs adı verilen gökcismiyle gönderimsel ilişkilerini bir tarif, yani betimsel anlamları 
aracılığıyla kurmaktadırlar. Bu yüzden, daha önce de belirttiğimiz gibi, özel bir ad olarak Venüs sözcüğü 
gönderimsel anlam taşır ancak betimsel anlamdan yoksundur.

Totoloji (=Eşsöz)
Tanımı gereği kendi içinde mutlak doğru 
içeren önerme.
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Yandaki örnek, Frege’nin anlamı 
betimsel anlam ve gönderimsel an-
lam olmak üzere ikiye ayırmış olma-
sının gerekçelerinden birisini sunmuş 
oldu. Aşağıda daha ayrıntılı olarak 
örnekleyeceğimiz gibi, Frege’nin bu 
ayrımı başka öngörülerde de bulunur. 
Nasıl ki betimsel anlamı olmayan 
ama gönderimsel anlamı olan dilsel 
ifadeler varsa, tam tersinin de olması 
beklenebilir; yani, betimsel bir anlam 
taşıyan ama gönderimi olmayan dil-
sel ifadeler. Bunun en güzel örnekle-
rini dilbilgisel işlev taşıyan sözcükler 
ve eklerde bulabiliriz. (12)’de verilen 
tümce örneklerinde koyu renkle işa-
retlenmiş dilsel birimler ‘ve’, ‘her’, 
‘kimse’nin dünyasal gerçeklikte bir 
gönderimi olduğunu söyleyemesek 
de bir betimsel anlam taşıdıklarını 
kabul etmek zorundayız: 

(12)
Pelin tenis oynadı ve Nil piyano çaldı.
Bazı insanlar silahlardan hoşlanmaz.
Cem kimseyi ikna edemedi. 
Yukarıdaki tümcelerin ilgili anlamları yüklenmesini sağlama konusunda ‘ve’, ‘bazı’, ‘kimse’ sözcüklerinin 

önemli bir rol oynadığı tartışma götürmez. Gönderimden yoksun olsalar da bu sözcükleri anlamlı kılan 
bir betimlemelerinin (betimsel anlam) varlığıdır. Diğer bir deyişle, bir tümdece her bir sözcüğün gönde-
rimsel anlamı olmayabilir ama bu, tümcenin toplamda anlamlılığına engel değildir. Anadili konuşucuları, 
(12)’deki gibi tümcelerin gerçek dünyada doğru veya yanlış olduğunu bilir. Biz buna tümcenin doğruluk 
değeri diyoruz. Bu durumda, bir tümcenin gönderimi de (ya da gönderimsel anlamı) onun doğruluk de-
ğerine göre ortaya çıkmaktadır demek yanlış olmaz.

İlerleyen bölümlerde daha ayrıntılı olarak değineceğimiz için burada yalnızca not ederek geçeceğimiz 
bir başka kavram da tümcelerin doğruluk değerleri yanında tümcelerin doğruluk koşullarıdır. Anadili 
konuşucuları yalnızca tümcelerin doğru ya da yanlış olduğunu saptayacak becerilere/yetilere/sezgilere 
değil, aynı zamanda herhangi bir tümcenin hangi olası koşullarda doğru ya da yanlış olarak kabul edi-
lebileceğine dair sezgilere de sahiptir. Doğruluk koşullarını, tümcelerin betimi (betimsel anlamı) olarak 
kabul edeceğiz. 

Frege’nin yaklaşımının bir başka öngörüsü de şudur: Dilsel ifadelere bakıldığında aynı betimsel anlamı 
taşıyan ama gönderimleri farklı olan ifadeler bulmak söz konusu olmalıdır. Bu öngörünün haklılığını des-
tekleyecek bir örneği inceleyelim: ‘Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı’ ad öbeğini düşünelim. Bu ad 
öbeğinin Temmuz 2017 itibarıyla gerçek dünyada gönderimde bulunduğu kişi eski ulusal basketbolcu Hi-
dayet Türkoğlu’dur. Ancak aynı ad öbeği 2015 yılında başka bir kişiye, yine eski ulusal basketbolcu Harun 
Erdenay’a gönderimde bulunuyordu. Diğer yandan, ‘Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı’ ad öbeğinin 
taşıdığı betimsel anlamı düşündüğümüzde, onun değişmediğini ve “Türkiye Basketbol Federasyonunun 
en yüksek makamındaki kişi” anlamını taşımaya devam ettiğini görürüz. Kısaca söylemek gerekirse ‘Tür-
kiye Basketbol Federasyonu Başkanı’ ad öbeği hem 2015 yılında hem de 2017 yılında kullanıldığında aynı 
betimsel anlamı taşır ama bu ifadenin gönderimleri zaman içinde değişmiştir. 

Venüs

“Sabah Yıldızı”

Betimsel anlam (= tarif ) Betimsel anlam (= tarif )

 “Akşam Yıldızı”

Şekil 4.2
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Yaşamla İlişkilendir

“Felsefe bugün ne yapıyor?” diye bakınca, 
öne çıkan uğraşlardan biri “analitik felsefe” ola-
caktır. Aslında “analitik felsefe” yerine “analitik 
gelenek” demek daha iyi olabilir. Çünkü bir asrı 
aşan ömründe bu gelenekteki felsefenin ilgi alan-
ları genişlemiş ve yöntemleri farklı alanlara yayıl-
mıştır. Peki, nedir analitik felsefe? Neyle ilgilenir? 
Analitik filozoflar kimlerdir? Başlangıcını ararken 
tarihte ne kadar geriye gidilebilir?

…
Analitik felsefe, ağırlıklı olarak İngiltere ve 

Amerika’da hakim olmuş bir gelenektir. Diğer bir 
deyişle, daha ziyade İngilizce konuşan dünyanın 
felsefe tarihinin bir parçasıdır. Bu geleneği başla-
tan filozofun  Gottlob Frege  (1848-1925) oldu-
ğu kabul edilirse, geleneğin başladığı dönem için 
“19.yy’ın sonu” demek gerekir. Buna alternatif bir 
görüş, analitik geleneğin Bertrand Russell (1872-
1970) ve G. E. Moore’un (1873-1958) çalışmaları 
ile başladığını iddia eder ki bu durumda başlangıç 
tarihi için “20.yy’ın başı” demek gerekir.

…
Başlangıç tarihiyle ilgili farklı iddiaların var ol-

masından da anlaşılacağı gibi, analitik felsefe kesin 

bir tarihte, belirli bir yerde, bir ya da birkaç filozo-
fun yeni bir felsefe akımı kurmaya karar vermesiy-
le ortaya çıkmadı. Öyle olsaydı, analitik gelenek 
kuruluşunun 100. yılını yakın geçmişte kutlamış 
olurdu. Zaten bu geleneğin tarihini Frege’den baş-
lattığımızda görüldüğü kadarıyla, Frege’nin asıl 
amacı yeni bir akım kurmak değildi. Gottlob Frege, 
sadece bir filozof değil, aynı zamanda birmantıkçı 
ve matematikçiydi. 1879’da yayınladığı ilk büyük 
kitabı (Begriffsschrift) mantıksal bir dil kurmanın 
yeni bir yöntemi üzerineydi. Daha sonra bu kitap-
taki mantıksal dili kendi mantıkçı programı, yani 
aritmetik doğruların aslında mantık aksiyomların-
dan elde edilebileceğini göstermek için kullandı. Bu 
çalışmalar Frege’yi dilin doğası üzerine, kavramlar 
üzerine, felsefi mantık üzerine çalışmalar yapmaya 
ve gelecek yazılarımda yer vermeyi düşündüğüm 
bir anlam teorisine götürdü. Frege’nin anlam teorisi 
kendisinden sonra gelen filozofların çalışmalarında 
hatırı sayılır bir etki bıraktı. Asıl odaklandığı nokta 
bu olmasa da, Frege bir bakıma yeni bir tartışma 
kanalı açmış, felsefi bir meseleyi başlatmıştı.

Kaynak: https://dusunbil.com/analitik-felsefe-
bir-gelenegin-dogusu/

Nobel Edebiyat ödülü sa-
hibi öbeğinin betimsel ve 
gönderimsel anlamları ne-
lerdir?

Nobel Edebiyat ödülü sahibi 
Türk yazar öbeğinin betim-
sel ve gönderimsel anlamı 
Nobel Edebiyat ödülü sahibi 
öbeğinden hangi açıdan fark-
lılaşmaktadır? Nobel Edebi-
yat ödülü sahibi Türk yazar 
öbeğinin geçmişte ve günü-
müzdeki gönderimleri neler-
dir? Bu öbeğin gönderimsel 
anlamı ve betimsel anlamı 
arasındaki ilişkiyi kurun.

Dil dışında anlam var mı-
dır? Anlatın.

3 Anlamın çok yönlülüğünün farkına varabilme
4 Anlamın zihinsel boyutu ve dış dünyayı ilgilendiren boyutunu ayırt edebilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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BİLEŞİMSEL ANLAMBİLİM
Sözdizim bölümlerinde ve bir önceki anlambi-

lim bölümünde de vurgulandığı gibi, anadili ko-
nuşucuları daha önce hiç duymadıkları tümceleri 
üretme ve anlama becerisi sergilerler. Anadili ko-
nuşucularının anlama ve anlamlandırma yetileri 
öylesine temel nitelikli ve aynı zamanda baskın bir 
yetidir ki konuşucular dilbilgisel olarak iyi-biçim-
lendirilmemiş sözcük dizilerinden bile anlam çıkar-
madan edemezler. Bu konuyu aşağıdaki üç sözcük 
dizisi üzerinden düşünelim: 

(13) 
a. Genetik mühendisliği okuyan öğrenciler 

daha iyi işler buluyorlar.
b. !Genetik mühendisliği okuyan karıncalar 

daha iyi işler buluyorlar. 
c. *Okuyan işler daha genetik iyi karıncalar bu-

luyorlar mühendisliği.
(13a)’nın Türkçenin iyi-biçimlendirilmiş ve 

anlamlı bir tümcesi olduğunu, (13b)’nin ‘ga-
rip’ bir tümce olmakla birlikte dilbilgisel iyi-bi-
çimlendirmişlik kurallarını takip ettiğini, ancak 
(13c)’nin çok açık ve net bir biçimde kötü-bi-
çimlendirilmiş bir tümce olduğunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Öte yandan yalnızca (13c)’deki 
sözcük dizisi ile karşılaşan anadili konuşucula-
rının ondan bile bir anlam çıkarmaya çalışacağı 
konusunda şüphe yoktur. Ancak net olan şu ki 
anadili konuşucuları (13c)’nin yukarıdaki biçi-
miyle kötü-biçimlendirilmiş bir tümce olduğunu 
ve dolayısıyla bir anlamın taşıyıcısı olmak için 
doğal dillerin dayattığı temel koşulları yerine 
getirmediğini bilirler. Kısaca söylemek gerekir-
se, (13c)’deki tümce bir doğruluk değeri taşımaz 
çünkü anadili konuşucuları (13c)’nin doğrulu-
ğu ya da yanlışlığı hakkında yorum yapamazlar. 
Dikkat edilirse, bu (13a)’nın doğru olup olma-
masından farklıdır. (13a)’ya bir doğruluk değeri 
yüklenebilir. (13a) doğru da olabilir yanlış da, 
bu büyük çapta (13a)’nın dünyasal gerçeklik-
le uyumlu olup olmamasına bağlıdır. Genetik 
mühendisliği okuyan öğrencilerin dünyasal ger-
çeklikte diğer alanlarda eğitim alan öğrenciler-
den daha iyi işler bulduğu durumlar varsa (13a) 
doğrudur, aksi durumda yanlıştır. (13c) ile ilgili 
sorun ise farklıdır: (13c)’ye karşılık gelen dünya-
sal bir gerçeklik (ve hatta alternatif/kurgusal/ola-
sı bir gerçeklik) bulunamaz. Yani, (13c)’nin bir 
doğruluk değeri (doğru ya da yanlış) yoktur.

Anlambilim kuramı, genel olarak dilbilgisel 
iyi-biçimlendirilmişlik kurallarının sözcük öbek-
lerinin ve tümcelerin anlamlı olmasını sağlayan 
bir etmen olduğunu kabul eder ve bu iyi-biçim-
lendirilmişlik kurallarının neler olduğu ve anlam-
la ne tür bir etkileşim içinde olduğunun açık ve 
formal bir modelinin oluşturulmasını amaçlar. 
Daha açık söylemek gerekirse, Anlambilim kura-
mı (13a) ve (13b)’deki gibi, yani dilbilgisel olarak 
iyi biçimlendirilmiş, yeni (daha önce üretilme-
miş) tümcelerin nasıl olup da bir anlamın taşıyıcı-
sı olduklarını açıklamaya çalışır. 

Üretici Dilbilgisi modelini ortaya atan ve söz-
dizim bileşenini bu modelin merkezine alan Ame-
rikalı dilbilimci Noam Chomsky insan dillerinin 
sözdiziminin, formal dillerin (yani, matematik/
mantık temeline dayanan dillerin, örneğin bilgisa-
yar dillerinin) sözdizimlerine benzer bir şekilde ele 
alınabileceğini öne sürmüştür. Amerikalı felsefeci 
ve matematikçi Richard Montague (1930-1971) 
de insan dillerinde anlamın Chomsky’nin savladı-
ğına benzer bir biçimde ele alınabileceğini düşü-
nüyordu. Bu açıdan bakıldığında, Chomsky mate-
matiksel yöntemleri sözdizim çalışmalarına getiren 
kişiyse Montague da aynı yöntemlerin anlambilim 
çalışmalarında kullanılmasının önünü açan kişi 
olarak kabul edilebilir. 

Montague’ya (1970:223) göre anlambilimin 
temel hedefi bir tümcenin ‘doğru’ olmasından ne 
anladığımızı ortaya koymaktır. Öte yandan, bir 
tümcenin doğruluğunun başka bir tümcenin doğ-
ruluğu açısından ne ifade ettiğini anlamak, yani 
gerektirim in doğasını anlamak da anlambilimin 
çalışma alanı içindedir. 

Resim 4.2 Richard Montague



96

Tümce Anlambilimi

Montague dilbilgisi, iyi-biçimlendirilmişlik kurallarının sözcük öbekleri ve tümceler için anlamlılığı 
sağlayan bir etmen olduğunu kabul eder ve bu kuralların neler olduğunu ortaya koymaya çalışır. Bu doğ-
rultuda iyi-biçimlendirilmişlik kurallarının anlamla ne tür bir etkileşime girdiğini gösteren açık ve formel 
bir model oluşturma hedefindedir. 

Bu bölümde yukarıda kısaca sunduğumuz anlambilim yaklaşımını kendimize bir başlangıç noktası 
olarak alıp bu yaklaşımla oluşturulabilecek bir anlambilim kuramının temel bileşenlerinin neler olaca-
ğının açık ve net bir resmini sunmaya çalışacağız.

Sözcükler veya sözcüklerden oluşan tümceden küçük öbeklerin doğruluk değerleri ve doğruluk ko-
şulları yoktur. Doğruluk değeri ancak bir önermeye dayanan tümcelere ya da sözcelere atfedilebilecek 
bir özelliktir. Önceki bölümde bir tümcenin anlamını onun doğruluk değeri olduğunu varsayacağımızı 
söylemiştik. Bir tümcenin doğruluğunun ancak içinde bulunduğu duruma göre belirleneceğini kabul et-
tiğimizde, aslında söylediğimiz tam olarak şudur: Bir tümcenin gönderimsel anlamı o tümcenin doğruluk 
değeridir. Tümcelerin gönderimsel anlamları genel olarak kaplam (extension) terimi ile ifade edilse de as-
lında kaplam, gönderim(sel anlam) ve düz anlam aynı kavramlara işaret etmek üzere kullanılır. Bir tümcenin 
doğruluk değeri doğru ya da yanlış olabilir. Anlambilim çalışmalarında geleneksel olarak doğru D veya 
1’le, yanlış ise Y veya 0 ile ifade edilir. 

(14)
a.  Semiha Berksoy bir opera sanatçısıdır.  D/1
b.  Ahmet Adnan Saygun, Yunus Emre Oratoryosu’nun bestecisidir. D/1 
c.  Darwin evrim araştırmalarını Burgazada’da yürütmüştür.  Y/0
Bir tümcenin gönderimsel anlamını onun doğruluk değeri olarak kabul ediyoruz. Tümcenin gönde-

rimsel anlamının tümcenin doğruluk değeri olduğunu kabul etmek aynı zamanda şöylesi bir soruyu da 
gündeme getirir: Aynı doğruluk değerine sahip tümcelerin aynı gönderimsel anlama/kaplama sahip olduk-
larını mı iddia ediyoruz? Örneğin, hem (14a) hem (14b) doğruluk değeri D/1 olarak belirlenmiş tümceler 
olduklarına göre, bu iki tümcenin aynı anlama sahip olduklarını mı söylememiz gerekir? Türkçenin anadili 
konuşucuları bu iki tümcenin aynı anlamı taşımadığını bilirler. Buradan şu çıkarımı yapmak mümkündür: 
Tümcelerin gönderimsel anlamları yani doğruluk değerleri aynı da olsa tümceler aynı anlama gelmemekte-
dir. Dolayısıyla tümcelerin de aynen sözcükler gibi bir betimsel anlam taşıdıklarını varsayabiliriz. Peki, bir 
tümcenin betimsel anlamı nedir? Şimdi ona bir göz atalım.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi anadili konuşucuları tümcelerin yalnızca belli bir durumdaki doğru-
luk değerini bilmezler, aynı zamanda bu tümcelerin hangi olası koşullarda doğru ya da yanlış olabilecekle-
rini çıkarımlama yeteneğine de sahiptirler. Dikkat edilirse, bu durum, bir tümcenin gerçek dünyada doğru 
ya da yanlış olmasından farklı bir şey söyler. Şöyle bir örnek üzerinden düşünelim:

(15) Petrol ürünleri elektriği yalıtır. 
(15)’teki tümceyi ilk kez duyduğumuzu varsayalım. Bu tümcenin gerçek dünyada erişebilğimiz bilgilere 

göre doğru olup olmadığını bilmeyebiliriz. Diğer yandan, bu tümcedeki her bir sözcüğün anlamını biliyor 
olmamız ve bu sözcüklerin ilgili tümceyi oluşturmak üzere nasıl biçimlendirildiği bize bu tümcenin hangi 
koşullarda doğru olacağına ilişkin bilgi verir. Tümcenin iddia ettiği şeyin doğru olup olmadığını bilmesek 
de doğru olduğu durumda dünyanın durumunun ne olacağını biliriz. Bu durumu tümcelerin doğruluk 
koşullarını bilmek olarak kabul ediyoruz.

Dikkat edilirse, bir tümcenin doğruluk koşullarını bilmek, o tümcenin doğruluk değerini bilmek 
için bir önkoşuldur. Bir tümce gerçek dünyanın sunduklarıyla ‘uyumlu’ olup olmamasına bağlı olarak 
doğru ya da yanlış değerlerinden birisini yüklenebilir, ancak anadili konuşucularının tümcelerin bir 
‘anlamı’ olduğunu kavraması için her zaman dış dünyayla uyumlu olup olmadığını bilmesine gerek 
yoktur. Tümcelerin gerçek dünyada karşılıklarının olup olmamasından bağımsız olarak anadili ko-
nuşucuları için anlamlı olmasını sağlayan, tümcelerin doğruluk koşullarıdır. Doğruluk koşullarını, 
tümcelerin betimsel anlamı ya da daha yaygın kullanımdaki terimle söylemek gerekirse, içlemi olarak 
kabul edelim.   



97

Genel Dilbilim II

Herhangi bir fantastik roman ya da bilim-kur-
gu romanında karşınıza çıkabilecek şöylesi bir tüm-
ceyi düşünün: 

(16) Işın kılıcını çıkardı ve ejderhasının sırtına 
atlayıp uzay gemisinin koruma kalkanını delmek 
üzere saldırdı. 

Yukarıdaki tümcenin, içinde yaşadığımız dün-
yada bir gerçekliği olmadığı açıktır. Bu, bize böyle 
bir tümcenin gerçeklikte bir gönderimi, yani kap-
lamı olmadığını söyler. Öte yandan, daha önce 
de belirttiğimiz gibi tümcedeki pek çok sözcüğün 
gerçek dünyada bir karşılığının olmaması anadili 
konuşucularının böyle bir tümceyi anlamasını ve 
hatta bunun gibi tümcelerle dolu kitaplar yazma-
sını/okumasını engellemez. Bunu mümkün kılan, 
herhangi bir tümcenin nasıl yapılandırıldığına 
ilişkin bilgimiz yoluyla o tümcenin içinde üretil-
diği dünyada doğru olmasını sağlayacak koşulları 
biliyor olmamızdır. Diğer bir deyişle, iyi-biçimlen-
dirilmiş tümcelerin anlamla ilişkisi olduğu açıktır: 
İyi-biçimlendirilmiş bir tümcenin anlamı o tümce-
nin içlem ve/veya kaplamıdır. 

Bir sonraki aşamaya geçmeden önce şu ana dek 
öne çıkan kavramların bir özetini yapalım:

Tablo 4.2

Somut/Gerçeklik Soyut/Zihinsel

Tümce

gönderimsel anlam betimsel anlam

doğruluk değeri doğruluk koşulu

Kaplam İçlem

Tablo 4.2’de kavramlar/terimler arasındaki 
karşıtlık, gerçeklik ve bizim zihinsel süreçleri-
mizin nasıl şekilllendirildiği hakkındaki bilgiler 
özetlenmiştir.

Bu bölümde Bileşimsel Anlambilim çalışmala-
rıyla neyin hedeflendiğine odaklanalım. Yukarıda, 
(16)’daki tümceyi tartışırken (16)’yı oluşturan bazı 
sözcüklerin dünya gerçekliğinde yeri olmasa da bu-
nun tümceyi anlamamız için bir engel oluşturma-
dığını öne sürdük. Burada sorulması gereken soru 
bunun nasıl mümkün olduğu sorusudur.

Öncelikle şunu söylemeliyiz ki (16)’daki söz-
cükler/öbekler, yani ışın kılıcı, koruma kalkanı 
ve ejderha, gönderimsiz olsalar bile bir betimsel 
anlamın taşıyıcısıdırlar. Dolayısıyla, her ne kadar 
(16)’daki tümcenin tümcesel olarak bir doğruluk 

değeri (=kaplamı) olmasa da o tümcenin hangi 
koşullarda doğru olacağını belirleyecek temel et-
menlerden birisi, yani ilgili tümceyi oluşturan söz-
cüklerin betimsel anlamları mevcuttur. Öte yandan 
bir tümcenin anlamı sadece o tümceyi oluşturan 
sözcüklerle belirlenmez. Tümcenin doğruluk ko-
şullarının (ve doğruluk değerinin) belirlenmesi-
ni mümkün kılan diğer önemli bir etmen de bu 
bölümün geri kalanında yoğunlaşmak istediğimiz 
bileşimsellik kavramıdır. 

Bileşimsellik kavramı anlambilim kuramında 
önemli bir yer tutar çünkü sözdizim ile anlambilim 
arasındaki ilişki büyük çapta bileşimsellik ilkesi ile 
sağlanır. Anımsayacağınız gibi sözdizim iyi-biçim-
lendirilmiş tümceler üretmekle yükümlü dilbilgisi 
bileşenidir, ancak tümcelerin nasıl anlam yüklene-
ceğine ilişkin sorumluluk dilbilgisinin anlambilim 
bileşeninindir. İşte bileşimsellik ilkesi bu iki dilbil-
gisi bileşeninin arayüzünde işlev görür. Genel ola-
rak kabul gören bileşimsellik tanımı şöyledir: 

(17) Bileşimsellik İlkesi
(Birden fazla ‘atomik’ dilsel birimden oluşan) 

bir ifadenin anlamı, 
i. o ifadeyi oluşturan birimlerin anlamının ve 
ii. bu birimlerin sözdizimsel olarak biraraya 

getiriliş biçimlerinin bir işlevidir. (Partee 
1984, 281) 

Yukarıdaki tanıma göre bileşimsellik ilkesi iki 
kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım, bütünü oluştu-
ran herbir parçanın anlamının bütünün anlamını 
belirleyen şeylerden birisi olduğunu söyler. İkinci 
kısımsa, anlamlı parçaların bütünün anlamını be-
lirlerken nasıl bir biçimsel düzenleniş sergilediğinin 
önemli olduğunu söyler.

Bileşimsellik ilkesinin atomik (yani, daha kü-
çük anlamlı parçalarına indirgenemeyen) yapı ba-
rındırmayan her dilsel birim için geçerli olduğunu 

‘Atomik’ sözcüğü burada daha küçük anlam-
lı parçalarına bölünemeyen dilsel birimleri 
anlatmak üzere kullanılmıştır. Dilbilimde-
ki bu kullanım fizikteki genel anlamından 
esinlenmiştir.

dikkat
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söyleyebiliriz. Bunu bir örnek üzerinden düşüne-
lim. Aşağıdaki sözcük dizisi Türkçede bir ad öbeği 
oluşturur ama her anadili konuşucusunun kolay-
lıkla görebileceği gibi bu tek sözcük dizisi aslında 
birden fazla anlamın kodlayıcısı olabilir.

(18) mavi telefon kapağı 
Anlam#1:  bir telefon kapağı var ve bu telefon 

kapağı mavi renkte
Anlam#2:  bir kapak var ve bu kapak mavi 

renkteki telefonlarda kullanılıyor
(18)’deki sözcük dizisi aynı sözcüklerden oluş-

maktaysa da iki ayrı anlamın taşıyıcısıdır. Bile-
şimsellik ilkesinin ilk kısmı, aynı sözcüklerden 
oluşan bir bütünün aynı anlamı üretmesi ge-
rektiğini dikte etmektedir. Oysa ki (18)’de aynı 
sözcükler farklı iki anlam üretmektedir ve bu bir 
sorun olarak düşünülebilir. Ancak anımsanacağı 
gibi, bileşimsellik ilkesinin ikinci kısmı sözcük-
lerin nasıl biraraya getirildiğinin önemli olduğu-
nu söylüyordu. Durum böyle olunca, (18)’deki 
gibi tek bir sözcük dizisinin birden fazla anlam 
yaratabilmesinin tek bir koşulu vardır: (18a) ve 
(18b)’deki anlamlar aynı sözcük dizisindeki bi-
rimlerin farklı bileşimlerinin bir sonucudur. An-
lamı şimdilik bir yana koyarak, kısaca sorunun 
yapısal boyutunu ele alalım. Üç sözcükten oluşan 
bir birimin kuramsal olarak, aşağıdaki gibi, en az 
iki bileşim biçimi vardır:

(19) 

mavi

mavitelefon

Anlam   1

telefonkapağı

kapağı

Anlam   2

a’. [mavi [ telefon kapağı]] b’. [[mavi telefon] kapağı]]

(19a),/(19b) ve (19a’)/(19b’), aynı bileşim bi-
çiminin iki ayrı sunuluşunu vermektedir. (19a)/
(19a’) telefon ve kapak sözcüklerinin birleşip bir an-
lamsal bileşim yaratmasını ve bir sonraki aşamada 
bu anlamsal bileşimin mavi sözcüğüyle birleşme-
si ve yeni bir anlamsal bileşim yaratması sürecini 
kodlar. (19b)/(19b’) ise önce mavi ve telefon söz-
cüklerinin birleşerek bir anlamsal bileşim yaratması 
ve sonrasında bu bileşimin kapak sözcüğü ile birleş-
mesi durumunu gösterir.

Sözcük dizinlerinin farklı biçimlerde biraraya 
getirilmesi durumunun anlamsal sonuçları vardır. 
Bileşimsellik ilkesi tek tek sözcüklerden oluşan bir-
liklerin oluşma biçimlerinin de en az sözcüklerin 
anlamları kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

(17)’de tanımlandığı biçimiyle bileşimsellik 
ilkesi, bir anlamsal bileşimi oluşturan her bir söz-
cüğün anlamının, oluşturduğu bileşimde birebir 
yansıtılmasını öngörür. Dolayısyla iki sözcükten 
oluşan bir bütünün kazandığı olası yananlamların 
bileşimselllik ilkesine tabi olmayacağını da söyle-
mektedir bu ilke. Bir örnekle açıklayalım. Örneğin 
aşağıdaki sözcük dizisi Türkçede bir ad öbeği oluş-
turur ve anlamı da her iki sözcüğün anlamlarının 
bileşiminden ibaret olarak varsayılır: 

(20) kırmızı telefon

Kırmızı telefon ad öbeği kırmızı ve telefon söz-
cüklerinin bileşimsellik ilkesine uygun biçimde 
biraraya geldiğinde yukarıda verilen kümede yer 
alan telefonlara benzer özelliklere sahip bir telefona 
gönderimde bulunur. 

Öte yandan, kırmızı telefon öbeğinin uluslararası 
siyasette kazandığı özel bir anlam vardır. Buna göre 
kırmızı telefon, 1960’larda, soğuk savaş dönemin-
de ABD ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
arasında kurulan özel bir iletişim hattına işaret eder. 
Kırmızı telefon ad öbeğinin bu anlamı, kırmızı ve te-
lefon sözcüklerinin tek tek anlamlarının bileşimsellik 
ilkesine göre biraraya getirilmesiyle ortaya çıkarıla-
bilecek bir anlam değildir. Bu yüzden, sözcük öbek-
lerinin kazanmış olduğu ve bileşimsellik ilkesinin 
matematiksel/mantıksal çerçevesine oturmayan özel 
yananlamlar bileşimsellik ilkesiyle açıklanamaz. Bir 
önceki bölümdeki çokanlamlılık ve yananlamlılık 
tartışmalarında da konu edildiği gibi, sözcüklerin 
veya öbeklerin kazandıkları yeni ve bleşimsellik il-
kesine göre öngörülemez olan anlamlar eğretilemeler/
aktarmalar başlığı altında ele alınır ve daha çok söz-
cükler arası ilişkiler içinde değerlendirilir. 
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Doğal dillerin anlamı nasıl aktardığına ilişkin 
oluşturduğumuz bu modelin yansız, açık, kesin 
terimler içermesi gerekir. Her modelin ele aldığı 
olguyu en ideal formunda ele aldığı gerçeğinden 
yola çıkarak modelimizin çokanlamlılığa, belirsiz-
lik ve bulanıklıklara neden olmamasını, olguları 
açık ve net bir biçimde ele almasını sağlamalıyız. 
Öte yandan, doğal dillerin birimleri çokanlam-
lılık sergiler. Zaman zaman da belirsiz, bulanık 
veya muğlak olabilirler. Tümce anlambilim çalış-
maları sözcük anlambilimden farklı olarak, doğal 
dillerin birimlerini matematik/mantık alanından 
gelen daha açık ve kesin bir dile çevirerek çalışma-
yı uygun görür. Bu yaklaşımla merkezine dildeki 
çokanlamlılık, belirsizlik ve muğlaklık sorununu 
değil en ideal formuyla dildeki anlamın formülü-
nü üretmeyi koyar. Dildeki çokanlamlılık, belir-
sizlik ve muğlaklık ideal formdan sapma yoluyla 
elde edilmektedir, dolayısıyla idealize edilmiş bir 
formülle açıklanamayabilir. 

Anlambilim modelimizin dünyasal gerçekliğin 
bir modelini sunduğunu söylemek yanlış olur. Bu-
nun başlıca iki nedeni vardır: (i) Modelimiz, bir 
yanıyla, gerçekliğin bize sunduğundan daha fazla-
sını ele alabilir; anımsanacağı gibi, doğal diller in-
sanlara yalnızca dünyasal gerçekliği sunmak değil, 
aynı zamanda varolmayan canlılar, düşsel dünyalar 
üzerine konuşabilme olanağını da sağlar. Dolayı-
sıyla anlambilim modelimiz bunları da açıklamak 
zorundadır. (ii) Modelimiz gerçekliğin bize sundu-
ğundan daha azını ele alabilir, çünkü modelimiz 
gerçekliğin bilimsel algılanışına değil, doğal dillerin 
gerçekliği algılayışına odaklanır. Buna örnek olarak 
doğal dillerde hava sözcüğünü düşünün. Soludu-
ğumuz havanın bugün artık daha küçük atomik bi-
rimlerden oluştuğunu bilmemize karşın doğal dil-
lerde hava kütlesel bir ad olarak kabul edilir. Bu da 
aslında fizik biliminin sunduğunun aksine, havayı 
oluşturan daha küçük parçaların da hava olduğunu 
düşündürtür bize.   

Bu açıdan bakıldığında, anlambilim modeli bir 
yandan doğal dillerin gerçeklikle etkileşimini açık-
layabilecek özelliklere sahipken diğer yandan doğal 
dillerin insanların gerçekliğin ötesine geçmesine izin 
veren yaratıcı/üretken boyutunu da ele alır. 

Öte yandan, anlambilim modelinin matematik/
mantıktan yararlanarak doğal dillerin birimlerini 
daha açık, kesin ve olabilecek en yalın dile çevirmeyi 
hedeflediğini söylemiştik.  Peki, doğal dillerin çevril-
diği bu dil neler, ne tür birimler barındırır?

Doğal dillerin çevrildiği bu dil en basit biçimiy-
le küme kuramından yararlanarak sözcükleri küme 
kuramının nesneleri olarak yeniden yazar. Bugün 
anlambilimde aynı görevi yerine getirmek üzere 
lambda kalkülüs gibi küme notasyonunun öte-
sinde matematiksel kuramlar da kullanılmaktadır, 
ancak bizim buradaki amacımız bir anlambilim 
modelinin en basit biçimiyle nasıl bir yapıya sahip 
olduğunu göstermek olduğundan küme notasyo-
nuyla yetineceğiz.

Sözcükleri küme kuramının nesnelerine çevir-
diğimizde artık öbekleri oluşturmak üzere kulla-
nılan sözdizimsel kurallar/bileşimsel kurallar da 
sözcükleri değil küme kuramının nesnelerini kul-
lanır hale gelir. Küme kuramı küme elemanları, bu 
elemanların oluşturduğu kümeler ve kümeler ara-
sındaki ilişkilerden meydana gelir. Küme kuramı 
aşağıda sunulan diğer bileşenlerle biraraya gelerek 
anlambilim modelinin burada sunulacak olan bi-
çimini oluşturur:

(21)
a.  Sözdizim kuralları 
b.  Betimsel ve gönderimsel anlam
c.  Bileşimsellik ilkesi 
ç.  Doğruluk koşulu
d.  Doğruluk değeri 
(21)’de sunulan bileşenlerin her birisini şu ana ka-

darki tartışmamız içerisinde açıkladığımızdan, şimdi 
doğrudan küme kuramının anlambilim modelinde 
oynayacağı rolün netleştirilmesine odaklanalım.

Bertrand Russell’ın 
Anlam ve Doğruluk 
Üzerine başlıklı çalış-
ması bir tümcenin ne 
ifade ettiğini anlayabil-
memiz için o tümceyi 
oluşturan sözcükler ve 
genel sözdizim kuralla-
rı hakkında bilgi sahibi 
olmamız gerektiğini 
öne sürer.

Araştırmalarla 
İlişkilendir
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Küme Kuramı: Temel Kavramlar
Küme nesnelerin, sayıların bir koleksiyonudur 

ve kendi başına bir oluşumdur. Bu anlamda aslında 
küme bir liste olarak da kabul edilebilir. Kümele-
ri sunmanın pek çok yolu vardır. Bu yollardan ilk 
akla geleni ve en yaygın olarak kullanılanı, küme-
lerin üyelerini listelemektir. Örneğin dünyadaki 
kentler kümesi şöyle sunulabilir:

(22) {İzmir, İstanbul, Ankara, Madrid, Berlin, 
New York, ...}

Burada üç nokta ile ifade edilen bölüm liste-
lenmesi gereken üyelerin sonlanmadığını, diğer 
bir deyişle, (22)’deki kümenin sunduğundan daha 
fazla üye barındırdığını ima eder. Dünya üzerinde 
nüfusu 150.000’den fazla olan kentlerin sayısının 
bugün 2896 olarak belirlendiğini düşündüğümüz-
de (22)’deki kümenin oldukça eksik bırakıldığını 
söyleyebiliriz. Kümelerin (22)’deki sunuluş biçim-
leri genel olarak kaplamsal diye adlandırılır. Anım-
sayacağınız gibi, daha önceki bölümde kaplamsal, 
gönderimsel ile eşanlamlı olarak kullanılmıştı. 
(22)’deki kümede bir bakıma, kent gönderimi olan 
tüm üyeleri listelemek yolu seçilmiştir. Kümelerin 
kaplamsal sunuluşu, yani listeleme, ilk akla gelen 
ve yaygın olarak kullanılan yol olmasına karşın 
(22)’deki örneğin de gösterdiği gibi listelerin çok 
büyük olduğu durumlarda pratik anlamda sorun 
yaratmaktadır. Listelemenin potansiyel olarak so-
run yaratabileceği diğer bir konu da soyut nitelikli 
kavramların nasıl listeleneceği noktasında ortaya 
çıkar. Örneğin, bedeninin yalnızca sol tarafında bir 
siyah benek olan kediler kümesi pek de listeleme 
yoluyla oluşturulabilecek bir küme değildir. Bu 
noktada kümeleri sunmak için kullanılan alternatif 
bir teknikten sözetmek yerinde olur. Bu teknikte 
ilgili kümeyi karakterize eden, tüm küme eleman-
larında ortak olarak bulunan bir özellik özel dilsel 
bir biçimde ifade edilir. Üyeler tek tek sunulmazlar. 
Tek bir değişken seçilir ve seçilen değişken sözgeli-
mi ‘x’ diye kodlanır. Küme bir bakıma ‘x’in özel-
liğini tarif eder. Bu sunuluşta dünyadaki kentler 
kümesi şöyle olacaktır:

(23) {x: x dünyada bir kenttir} 

Bu sunuluş biçimi genel olarak içlemsel küme 
sunuluşu olarak adlandırılır. Anımsayacağınız gibi 
içlem(sel) betimsel anlam ile ilişkilendirilmiş bir 
kavramdır ve gönderimsel ile karşıtlık oluşturur. 
Listeleme gönderimselken (=kaplamsal), dilsel ifa-
deye dökme betimseldir (=içlemsel). İçlemsel su-
nuluş bu biçimiyle kümelerin sunuluşunu soyut 
bir alana taşır ama bu da beraberinde yukarıdaki 
türde soyut, üyelerini tek tek listeleyemeyeceğimiz 
kümelerin sunuluşuna olanak verir: 

(24) { x: x bedeninin yalnızca sol tarafında siyah 
benek olan bir kedidir}

Hangi sunuluş kullanılırsa kullanılsın kümeler, 
belirli özellikleri barındıran şeylerin veya kişilerin 
biraraya gelmesiyle oluşan kavramsal listelerdir.

Kümelerin anlamın ele alınışında ne tür bir rol 
oynadığını örneklendirmeden önce küme notas-
yonu üzerinde durmamızda fayda var. Notasyon, 
matematikte sayıları, miktarları, elemanları/üyeleri 
vs. sunmak üzere kullanılan her türlü yazılı sim-
geye verilen addır. Bu açıdan bakıldığında küme 
notasyonu doğal dilleri çevirmek istediğimiz açık, 
kesin ve yalın dilin ta kendisidir. Burada küme no-
tasyonunun tüm parçalarını sunmayacağız. Aşağı-
da yalnızca buradaki anlambilim tartışmamızda rol 
alacak notasyon öğelerini sırayla sunuyor: 

(25)
•	 Kümeler	A, B, X, Y gibi büyük harflerle im-

lenir. 
•	 Küme	üyeleri	a, b, x, y küçük harflerle im-

lenir.
•	 Üye	ilişkisi:	a ∈ B (yani, a, B kümesinin bir 

üyesidir)
•	 Üye	olmama	ilişkisi:	a ∉ B (yani, a, B kü-

mesinin bir üyesi değildir) 
•	 Altküme	ilişkisi:	A ⊂ B (yani, bir A küme-

sinin her üyesi bir B kümesinin de üyesi ol-
duğunda ve B kümesi A kümesinde olma-
yan en az bir ekstra üye içerdiğinde, A B’nin 
altkümesidir) 

•	 Kesişim	ilişkisi:	A ∩ B (yani, A kümesinin 
üyeleriyle B kümesinin üyeleri arasında bir 
ortaklık varsa, A kümesi B kümesi ile kesişi-
yor demektir. Ortak elemanların kümesine 
de kesişim kümesi denir) 

Yukarıdaki imleme tümce anlamını ele alma-
mız için yeterlidir. Aşağıda şöyle bir yol izleyeceğiz: 
Tümcelerin düzanlamını belirlemek üzere önce tek 

Küme
Dünyadaki somut ya da soyut herşeyin bir 
listesidir.
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tek sözcüklerin gönderimsel anlamını (=kaplamı-
nı) küme notasyonuyla yeniden yazalım. İkinci 
aşamada da her sözcüğün oluşturduğu öbeği ve bu 
öbeklerden oluşan tümceleri küme notasyonuyla 
yeniden yazacağız. Bununla, kuramsal dilbilim ça-
lışmalarında genel olarak türetim (derivation) adı 
altında ele alınan süreçlerin anlambilim çalışmala-
rından bir örneğini sunmayı hedefliyoruz.

Aşağıdaki bölümde, bir tümceyi oluşturan dil-
sel birimlerin, yani temel sözcük türlerinin küme 
imlemesi kullanıldığında nasıl anlamlı birimler 
olarak değerlendirileceği üzerinde duralım.

Dilsel İfadelerin Küme Kuramı 
Üzerinden Modellenmesi

Tümcelerin yalnızca sözcük dizileri olmadığı, 
aynı zamanda yapısal bir organizasyon barındır-
dıkları sözdizim bölümlerinde ayrıntılı olarak tar-
tışılmıştı. Tümcelerin türetimine giren birimler, 
biçimbilim alanını ilgilendiren birimler, yani farklı 
türdeki sözcüklerdir. Anadili konuşucuları sözcük-
lerin yalnızca anlamlarını değil, sezgisel olarak on-
ların hangi ulamlara ait olduklarıyla ilgili de bilgi 
sahibidirler. Bu açıdan bakıldığında örneğin adlar, 
eylemlerden farklı bir ulam olarak bilinirler çün-
kü (başka ayırıcı özellikler bir yana) bu iki ulam 
birbirinden farklı sözdizimsel davranış sergilerler. 
Aşağıda, basit bildirim tümcelerinin türetiminde 
önemli rol oynayan üç sözcük türünden birimleri, 
yani adları, eylemleri ve sıfatları merkeze alarak ön-
celikle bunların küme notasyonundaki görünüm-
lerini, diğer bir deyişle küme-kuramsal çevirilerini 
ortaya koyacağız. Sonraki aşamada, bu birimlerin 
bir tümcenin anlamını oluşturmak üzere girdikleri 
türetim süreçlerini örneklerle açıklayacağız. 

Adlar

Özel Adlar
Anımsanacağı gibi özel adların yalnızca gönde-

rimsel anlamları olduğunu ve betimsel anlamdan 
yoksun olduklarını söylemiştik. Dilsel ifadelerin 
düz anlamlarını ifade etmek üzere ikili köşeli pa-
rantez ‘[[ ]]’ kullanacağız. Aynı gerekçeyle özel ad-
ların gönderimini ifade etmek üzere de ilgili adları 
ikili köşeli parantez içinde ‘[[ ]]’ sunacağız. 

Bir özel ad olan Cahit Arf’ın gönderimi ünlü 
Türkiyeli matematikçinin kendisidir. Cahit Arf tek 

ve kesin bir bireye gönderimde bulunur ve bir kü-
meye gönderimde bulunmaz. Bu yüzden de küme 
notasyonuyla işaretlenmez. Aşağıdaki sunuluşta 
dikkat edilmesi gereken şudur: Cahit Arf ’ın gön-
derimi (düz anlamı) (yani, 〚Cahit Arf 〛), Cahit 
Arf adıyla anılan kişidir. Burada, eşitlik simgesinin 
sağ tarafında Cahit Arf ’ın bir fotoğrafını kullan-
makla adını yazmak arasında bir fark yoktur, çün-
kü her ikisi de aslında gerçek yaşamda varolan bir 
bireyi imler. 

(26)〚Cahit Arf 〛= Cahit Arf

Cins Adları
Köpek sözcüğünün düz anlamı, sözcüğün gön-

derimiyle, yani gerçek dünyada köpek olma özelliği 
ile ilişkilidir. Köpek sözcüğünün bir betimsel anla-
mı vardır ve bu betimsel anlam köpek sınıflandır-
masında olma durumunu ifade eder. Bu, köpeğin 
gönderiminin, betimine bakılarak oluşturulduğu-
nu gösterir. Diğer bir deyişle, bir cins adı olarak kö-
pek (özel adlardan farklı olarak) sözcüğünün doğ-
rudan bir gönderimi yoktur; gönderimini betimsel 
anlamın aracılığıyla alır. 

Tablo 4.3 

Betimsel
anlam

Gönderimsel
anlam

Köpek →

“uzun burunlu, 
koku duyusu 
gelişmiş, 
havlama veya 
uluma türünde 
sesler çıkaran, 
evcilleştirilmiş 
etobur bir 
memeli” 

→    köpekler kümesi



102

Tümce Anlambilimi

Burada betimsel anlamı sözlük anlamıyla özdeş-
leştiriyor gibi görünsek de aslında dikkati çekmek 
istediğimiz nokta köpek sözcüğünün betimsel an-
lamının köpek olma özellikleriyle ilişkisidir. Köpek 
gönderimsel anlamı (düzanlamı) aşağıdaki biçim-
lerde ifade edilebilir:

(27)
a.
      köpek      =

b.
      köpek     =    Karabaş, Çakıl, Zeytin, Topaç, Povi,...

  (= köpekler kümesi)

c.
      köpek      =    x: x köpekler kümesinin bir üyesi

Eylemler
Eylemler de cins adlar gibi bir betimsel anlamın 

taşıyıcısıdırlar ve betimsel anlamları gönderimsel 
anlamın oluşturulmasını olanaklı kılar. Yine küme 
notasyonu ile sunulduğunda bir eylemi gerçekleş-
tiren şeylerin/bireylerin kümesi onun gönderimi/
düzanlamı/kaplamı olarak kabul edilir. Örneğin, 
gül- eyleminin betimsel anlamı, onun gönderimsel 
anlamını oluşturan kümenin bireylerinin belirleyi-
cisi rolünü üstlenir. 

Tablo 4.4 

Betimsel anlam Gönderimsel anlam

gül -        →

“Eğlenme, mutluluk ve bazen alay etme/
edilme gibi durumlarda anlık ve içgüdüsel 
olarak yüzde ve bedende ortaya çıkan 
hareketler”

→ gülmekte olan bireylerin oluşturduğu küme

Küme notasyonuyla gül- eyleminin gönderimi aşağıdaki tekniklerden birisiyle ifade edilir:
(28) 

 

gül-   =

   gül-    =                Can, Suzan, Nil, Pelin, Cem, ...

   gül-    =                x: x gülmekte olan bireylerin kümesinin bir üyesi

a.

b.

c.

Gül- eylemi geçişsiz bir eylemdir, yani yalnızca bir özne ile biraraya gelerek iyi-biçimlendirilmiş tüm-
celer oluşturabilir. Dikkat edilirse, yukarıdaki küme notasyonu ile ifade edilen gönderimsel anlam da bu 
bilgiyi başka bir biçimde de olsa sunar. 

Bu noktada dilde farklı türde eylemlerin olduğu ve bu farklı eylemlerin gönderimsel anlamlarının ne 
olacağı sorusu ile karşı karşıya kalırız. Örneğin, ye-, kes-, oku- gibi geçişli eylemlerin gönderimsel anlamı 
nedir? Geçişli eylemler iyi-biçimlendirilmiş tümceler kurabilmek için özneden başka bir nesneye de ge-
reksinim duyarlar. Geçişli eylemler bu anlamıyla daha karmaşık bir yapı oluştururlar ve geçişli eylemlerin 
gönderimsel anlamları şu ana dek gördüğümüz örneklerden daha ‘karmaşık’ bir küme sunuluşu gerektirir. 
Ye- eyleminin gönderimsel anlamı en basit biçimiyle yiyen (özne) şeyler ve yenilen şeylerden oluşan çiftlerin 
kümelerini üye olarak alan bir küme olarak belirlenebilir. Dikkat edilirse, bir kümenin üyelerinin bireyler/
şeyler değil başka kümeler olduğu bir durumdan sözediyoruz bu kez. 

(29)
a. 
〚 ye- 〛= {{Can, elma}, {Suzan, erik}, {Nil, şeftali}, …}
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b. 
〚 ye- 〛= {x, y: x bir birey ve y bir meyve ve x y’yi yedi}

Sıfatlar
Sıfatlar tipik olarak ad öbeklerinin bir parçası olarak kendilerini gösterirler. Sıfatların anlamsal katkıla-

rını üç grupta ele alabiliriz. 
(i) Özellik ekleyen sıfatlar: Bazı sıfatlar etkileşime girdikleri adlara bir özellik eklerler. Örneğin, kırmızı 

çanta dediğimizde çanta kümesinin üyesi olma niteliklerini barındıran bir ada kırmızılık özelliği atfetmiş 
oluruz. 

(ii) Görecelilik sıfatları: Örneğin büyük çanta dediğimizde büyük sıfatının çanta sözcüğüne büyüklük 
özelliği yüklediğini söyleyebilsek de aslında büyüklük göreceli bir kavramdır ve bu açıdan büyük çanta öbe-
ğinde büyük sıfatının oynadığı rol kırmızı çanta öbeğinde kırmızı sıfatının oynadığı rolden farklıdır. Büyük 
çanta ad öbeği bir çanta için büyük olma durumunu ifade eder ama büyük kamyon ile karşılaştırıldığında 
büyüklük açısından çok büyük bir fark sergiler. 

(iii) Sıfırlayan sıfatlar: Etkileşime girdiği adın anlamını ‘sıfırlayan’ sıfatlardır bunlar. Örneğin sahte para 
ad öbeğinde sahte sıfatı birleştiği para adının, para olma özelliği sergileyen öğeler kümesinde bulunmasının 
önüne geçer; yani, sahte para aslında dünyasal gerçeklikte para olarak kabul ettiğimiz nesneye gönderimde 
bulunmaz. 

Biz bu bölümde yalnızca kırmızı türündeki sıfatları, yani eklemlendiği ada özellik ekleyen sıfatları an-
lam türetimi açısından ele alacağız. 

Şu ana kadarki tartışmamızda ele aldığımız sözcük türlerinin herbiri kendi başlarına tek bir kümenin 
üyesi olarak kabul edildi. Öte yandan kırmızı türündeki sıfatlar ise bir adla etkileşime girip o ada bir özellik 
yükledikleri için farklı bir ilişki türü sunuyor olarak kabul edilir. Biz bu ilişkiyi, anlambilim alan yazınında 
da genel olarak kabul edildiği gibi, kesişim kümesi ilişkisi olarak sunacağız ((14)’te küme notasyonu baş-
lığına bakınız).

Buna göre, çanta ve kırmızı üyeleri olan iki ayrı küme olarak görülür ve bu kümeler çanta ve kırmızı 
sözcüklerinin gönderimsel anlamını işaretler. Çanta kümesi (Ç), çanta olarak belirlenebilecek, çanta 
özelliği taşıyan şeylerin kümesidir. 
Kırmızı kümesi (K) ise kırmızı 
özelliği taşıyan şeylerin kümesidir. 
Kırmızı kümesinin yalnızca çanta-
ları değil kırmızı olan herşeyi ba-
rındırması gerektiğine dikkat edi-
niz. Kırmızı çanta, bu iki kümenin 
kesişim kümesinde yer alır; yani, 
Ç ∩ K.

Tek tek sözcüklerin gönderimsel 
anlamlarının genel olarak nasıl be-
lirleneceğine ilişkin bilgi verdikten 
sonra artık tümce anlamının nasıl 
belirleneceğine ilişkin tartışmamıza 
geçebiliriz. 

Ç K

Şekil 4.3
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Tümce Anlamı
Sözdizim bölümlerinde de ayrıntılı olarak sunulduğu gibi, aşağıda (31i)’de verilen türde bir öbek yapı 

kuralını tümcenin tanımı olarak kabul ediyoruz. Bu öbek yapı kuralını destekleyen iki ayrı kural (31ii ve 
31iii) aşağıda anlamını türeteceğimiz tümceleri sözdizimsel olarak üretmek için yeterli olacaktır, ancak he-
men not etmeliyiz ki Türkçenin tüm iyi-biçimlendirilmiş tümcelerini üretecek kurallar (31)’de sunulandan 
çok daha fazlasıdır:

(31) (i)  T → AÖ EÖ   (AÖ = ad öbeği; EÖ = eylem öbeği)
 (ii)  AÖ → (SÖ) A   (S = sıfat öbeği)
 (iii)  EÖ → (AÖ) E 
Yukarıdaki kurallar geçişsiz ve geçişli eylemlerle oluşturulmuş basit tümceleri üretebilir, bu tümcele-

rin özne ve nesne konumunu işgal eden AÖ’lerin bir SÖ tarafından nitelenmesine de izin verir. Parantez 
notasyonu, ilgili öbeklerin seçimlik olduğunu ifade eder. Buna göre, AÖ yalnızca bir A’dan oluşabilir ya 
da potansiyel olarak bir SÖ de barındırabilir. Benzer şekilde, EÖ yalnızca bir E’den oluşabilir (=geçişsiz 
eylem) ya da nesne işlevinde bir AÖ de alabilir (=geçişli eylem).

 Dikkat edilirse, (31)’deki kurallar özne işlevini ve yüklem işlevlerini ayrıca işaretlemez. (31i)’de okun 
sağındaki AÖ özneyi, EÖ ise yüklemi belirler. Aşağıdaki basit tümcenin yapısına bakalım: 

(32) 

 

T

AÖ

A

Can

E

Uyudu

EÖ

a. Can uyudu.
b. 

‘Can uyudu’ tümcesinin (32b)’de verilen sözdizimsel yapıya sahip olması ilgili tümcenin anlamının ne 
olduğunu açıklamada tek başına yeterli olmaz, her ne kadar tümcenin yapısı belirleyici unsurlardan birisi 
ise de! Anımsayacağınız gibi bu, bileşimsellik ilkesinin bir ayağını oluşturuyordu. Aşağıda bileşimsellik 
ilkesini yeniden veriyoruz (tanımda tümce kavramını da içselleştirerek): 

(33) Bileşimsellik İlkesi
Bir tümcenin anlamı 
(i) o tümceyi oluşturan birimlerin anlamının ve
(ii) bu birimlerin sözdizimsel olarak biraraya getiriliş biçiminin bir işlevidir.
(32a)’daki tümceyi oluşturan daha küçük birimler Can AÖ’sü ve uyudu EÖ’südür. Bunların anlamı 

şudur:
(34)
a. 〚 Can 〛= Can 
b. 〚 uyu- 〛= {uyuyanlar Suzan, Nil, Can, Pelin}
Can bir özel ad olarak tek ve kesin bir bireye, uyu- eylemi ise bir özelliğe ve dolayısıyla bu özelliği yerine 

getiren bireylerin kümesine gönderimde bulunur. Aşağıda (35)’te verilen sözdizim ağacında ilgili anlamsal 
bilgileri de biraraya getirerek tüm bu bilginin tümcenin anlamına dair bir açıklama gücü olup olmadığına 
bakalım. Aşağıdaki sunuluştaki iki farklılığa dikkat ediniz. İlki, AÖ ve EÖ’nün gönderimsel anlamını/
kaplamını belirleyeceğimiz işaret etmek üzere bunların ikili köşeli parantez içinde verilmesi, diğeri ise AÖ 
ve EÖ karmaşık bir yapı içermediği için sunumu basitleştirmek adına bunların dallandırdığı budakların 
yerine üçgen kullanıyor olmamız:



105

Genel Dilbilim II

(35)         

 

T

   AÖ    = Can   EÖ    =   UYUYANLAR Suzan, Nil, Can, Pelin

Can uyudu

AÖ ve EÖ’den dallandırılan üçgenlerin altında yer alan birimler tümceyi oluşturan sözcüklerdir. Bun-
ları italik olarak işaretledik. 〚AÖ〛 budağının sağında yer alan ‘Can’ sözcüğe değil, sözcüğün gönderimsel 
anlamına işaret eder. Benzer şekilde, 〚EÖ〛 budağının sağında yer alan kümede uyuma eylemini gerçek-
leştiren bireylerin bir kümesi sunuluyor. Burada şunu not etmeliyiz: Bu kümenin {Suzan, Nil, Can, Pelin} 
üyelerinden oluşmasının özel bir anlamı yoktur. Bu, hipotetik olarak, ilgili dünyasal durumda uyuyanların 
bu bireylerden oluştuğu belirlemesini yapar. Uyuyanlar kümesi, doğal olarak, başka bireylerden de oluşa-
bilirdi. Burada önemli olan Can’ın bunlardan birisi olup olmadığıdır. 

AÖ ve EÖ’nün anlamlarının (35)’teki tümce yapısı içinde biraraya getirilmiş olması, ilgili tümcenin 
anlamına dair bir belirleme yapmamaktadır. Daha açık bir deyişle, ilgili tümcenin doğruluk değerinin ne 
olduğuna ilişkin bir belirleme hala yapılamamaktadır. Bunu mümkün kılmak üzere gereksinim duyduğu-
muz şey, AÖ ile EÖ’nün anlamlarının etkileşimini garanti altına alacak bir kuraldır. Yüklemleme Kuralı 
adını vereceğimiz kural bu işlevi yerine getirir.  

(36) Yüklem(leme) Kuralı
Özne ad öbeğinin bir özel ad olduğu durumda, [AÖ EÖ] yapısındaki bir tümce ancak ve ancak 

〚AÖ〛∈〚EÖ〛ise doğrudur. 
Diğer bir deyişle, [AÖ EÖ] yapısındaki bir tümcenin doğruluk değerinin D/1 olabilmesi için özne 

konumundaki AÖ’nün anlamı olan özel adın, EÖ’nün anlamını belirleyen kümenin üyelerinden birisi 
olması gerekir. Bu kuralı (32)’deki örneğe uyguladığımızda ‘Can uyudu’ tümcesinin ilgili koşullarda doğru 
olduğunu görürüz: 

(37)

 

T = 1

   AÖ    = Can    EÖ    =  Suzan, Nil, Can, Pelin

Can uyudu

1   AÖ    = Can    EÖ    =  Suzan, Nil, Can, Pelin

Yukarıda verilen yüklemleme kuralı, özne AÖ’sünün, EÖ’nün gönderimde bulunduğu kümenin bir 
üyesi olmasının tümcenin doğru sayılabilmesi için zorunlu bir koşul olduğunu söyler. (34)’teki uyuyanlar 
kümesinde {Suzan, Nil, Can, Pelin} yerine {Suzan, Nil, Pelin} olduğu durumda, yani Can’ın öznesinin 
uyuyanlar kümesinin bir üyesi olmaması durumunda yüklemleme kuralı ilgili tümcenin yanlış olduğu 
belirlemesini yapacaktır ve buna doğruluk değeri olarak yanlış, yani 0 verecektir. 
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(38)
                      

 

T = 0

   AÖ    = Can    EÖ    =   Suzan, Nil, Pelin

Can uyudu

0   AÖ    = Can    EÖ    =   Suzan, Nil, Pelin

(37) ve (38)’deki örnekler bir tümcenin doğruluk koşulları ve doğruluk değerinin belirlenmesine ilişkin 
tartışmamızı somutlaştırması bakımından önemlidir. Anadili konuşucuları ilgili tümcenin gerçek dünyada 
hangi durumda doğru olacağını, hangi durumda yanlış olacağını – yani tümcenin doğruluk koşullarını/
içlemini bilirler. Böyle bakıldığında, tümcelerin içleminin (doğruluk koşullarının), kaplamın ne olduğunu 
belirlemeye yönelik bir yöntem sunduğu söylenebilir.  

Şimdi başka tür bir ad öbeğinin tümce anlamına katkısı üzerine düşünelim. 
Kimi ad öbekleri bireylere gönderimde bulunmaz; yani, özel adlardan farklı olarak, gönderimde bu-

lundukları tek ve kesin bir birey yoktur. Örneğin, hiçbir, bazı, her gibi niceleyici adını verdiğimiz öğeler-
le oluşturulmuş ad öbeklerinin neye gönderimde bulunduğu ilk bakışta kolaylıkla anlaşılabilir nitelikte 
değildir. ‘‘Hiçbir öğrenci konuşmadı’’ tümcesinde hiçbir öğrenci ad öbeğinin ya da ‘‘Her insan acı çeker’’ 
tümcesinde her insan ad öbeğinin gönderimi ne olabilir? Eğer bir bireye gönderimde bulunmuyorlarsa, 
içinde yer aldıkları tümcelerin anlamına nasıl bir katkıda bulundukları da belirsiz olacaktır. Niceleyicilerin 
gönderimsel anlamını ortaya koymak üzere öncelikle cins adlarının gönderimini anımsayalım: Bir cins 
adının gönderimi ilgili özelliklerin bir kümesidir: 

(39)
〚 [AÖ öğrenci] 〛 = öğrenciler kümesi
Bunu aklımızda tutarak, ‘‘hiçbir öğrenci konuşmadı’’ tümcesinin doğru olabilmesi için ne gerektiği 

sorusu üzerine düşünelim. Temel iddiamız, öğrenci kümesi ile konuşma eylemini gerçekleştirenler kümesi 
arasında bir ilişkinin bulunması gerektiğidir. Daha açık söylemek gerekirse, cins adlar ve özel adların eylem 
öbeğiyle girdiği ilişki türüne benzer bir ilişkinin niceleyici barındıran bir ad öbeğiyle onunla birleşen bir 
eylem öbeği arasında da bulunduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu ilişki türünü daha sistematik bir biçimde 
ifade edebilmek üzere, yukarıdaki yüklemleme kuralına benzer bir kural benimseyeceğiz. Bu kurala da 
Niceleme Kuralı diyelim:  

(40)  Niceleme Kuralı 
Bir T budağının dallandırdığı özne AÖ’sünün bir niceleyici ve bir addan oluştuğu durumda, T’nin 

DOĞRU olabilmesi için koşul, 〚A〛’nın 〚EÖ〛 ile 〚niceleyici〛 üzerinden ‘______’ ilişkisini kurmasıdır. 
Altçizgi ile açık bırakılan bölüm, ilişkinin türünün niceleyiciden niceleyiciye değiştiğini ifade eder. 

Örneğin, hiçbir öğrenci ad öbeğinin konuşmadı eylem öbeği ile birleşiminin anlamı, hiçbir niceleyicisinin 
gönderimsel anlamına göre belirlenir. Bu ilişki de aşağıdaki şekilde sunulabilir:

(41) 〚 [niceleyici hiçbir ] 〛 = örtüşmeme-ilişkisi
Buna göre, hiçbir niceleyicisini barındıran bir ad öbeğinin gönderimini belirleyen küme, ilgili tümce-

nin eylem öbeğinin gönderimsel anlamını belirleyen küme ile örtüşmeme-ilişkisi içinde olmalıdır. Örtüşme-
me-ilişkisi, iki kümenin bir kesişim kümesi olmaması durumuna işaret eder. Daha formal terimlerle ifade 
etmek gerekirse: 

(42) 〚 [T hiçbir öğrenci konuşmadı] 〛 = ancak ve ancak 
öğrenci kümesi, konuşanlar kümesi ile örtüşmeme-ilişkisi içindeyse doğrudur.
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Her niceleyicisi ve bazı niceleyicisi içinde bu-
lundukları AÖ ile tümcenin EÖ’sü arasında farklı 
türde ilişkiler kurulmasını sağlarlar. Bu ilişkiler de 
aşağıdaki şekilde sunulabilir:

(43)
a. 〚 [niceleyici her ] 〛 = alt küme-ilişkisi
b. 〚 [niceleyici bazı ] 〛 = örtüşme/kesişme-ilişkisi
(43a)’da verilen her niceleyicisinin gönderimsel 

anlamı temel alındığında, “her öğrenci konuşur” 
tümcesinin doğruluk değerini belirleyecek koşul 
(44)’teki gibidir. Aynı bilgi, küme şeması notasyo-
nuyla Şema 4.4’te verilmiştir:

(44) 〚 [T her öğrenci konuşur] 〛 = ancak ve ancak 
öğrenci kümesi konuşanlar kümesinin altkü-

mesi ise doğrudur.
 
 

 

(43b)’de verilen bazı niceleyicisinin gönderim-
sel anlamı “Bazı öğrenciler konuşur.” tümcesinin 
doğruluk değerini belirlemek üzere (45)’deki gibi 
bir koşulun yerine getirilmesini zorunlu kılar. Aynı 
koşul, küme şeması notasyonuyla Şema 4.5’te ve-
rilmiştir:

(45) 〚 [T Bazı öğrenciler konuşur] 〛 = ancak ve 
ancak 

öğrenci kümesi ile konuşanlar kümesi kesişim-
ilişkisi içerisinde ise doğrudur.

 

Anlambilim kuramının tümce anlamını açık-
lamaya dönük temel iddialarının basit tümceler 
üzerinde nasıl işlediğini gösterdikten sonra şimdi 
de tümcelerarası anlamsal ilişkilerin doğasını kısaca 
ele alalım. 

konuşanlar

öğrenciler

Şekil 4.4

konuşanlaröğrenciler

Şekil 4.5

Altay dilleri ifadesini küme 
notasyonuyla nasıl göstere-
biliriz? Araştırın.

Hint-Avrupa dilleri ve Slav 
dilleri ifadeleri nasıl bir kü-
mesel ilişki içerisindedir? 
İlişkilendirin.

Bir tümcenin doğruluk ko-
şullarını bilmek o tümceyi 
anlamlandırmak için yeterli 
midir? Anlatın.

5 Dilsel ifadeleri küme kuramı üzerinden örnekleyebilme
6 Tümce anlamını açıklayabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı

TÜMCELERARASI ANLAMSAL İLİŞKİLER
Anımsayacağınız gibi, Richard Montague (1970) anlambilimin temel hedefinin (belirli koşullar altın-

da) bir tümcenin ‘doğru’ olmasından ne anladığımızı göstermek olduğunu ve ikincil hedefinin gerektirim 
kavramını açıklamak olduğunu söylüyordu. İlk hedefin anlambilim kuramında nasıl ele alındığını yuka-
rıda kısaca açıkladık. Şimdi, bu ilk hedefin gerektirim kavramıyla ilişkisini ele alacağız ve oradan başka 
tümcelerarası ilişkilere geçerek bu konuyu kısaca tartışacağız. 
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Gerektirim
Tümceler kendi başlarına doğruluk koşulu ve 

doğruluk değeri taşıdıkları gibi bir tümce aynı 
zamanda başka bir tümcenin doğruluk koşulu ve 
değeri hakkında da bilgi verebilir. Bu türden tüm-
celerarası anlamsal ilişkileri de bileşimsel anlambi-
limin mantığa dayanan formal yöntemleriyle mo-
delleyebiliriz. Gerektirim, bir tümcenin anlamına 
baktığımızda diğerinin doğruluk koşulu ve değeri 
hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlayan man-
tıksal bir ilişkilendirmedir. Şimdi bundan tam ola-
rak ne kastettiğimizi açıklayalım. 

A ve B diye adlandırılabileceğimiz iki tümce dü-
şünelim. Gerektirim ilişkisine göre, A, B’yi ancak 
ve ancak A’nın doğru olduğu her durumda B de 
doğruysa gerektirir. Gerektirimin formal notasyo-
nu aşağıdaki gibidir: 

(46) A ⇒ B:  A B’yi gerektirir
  A Z B: A B’yi gerektirmez
Örneğin, ‘‘Can elma yedi’’ tümcesinin anlamı-

nı önceki bölümde sunduğumuz modelin araçla-
rıyla açıklayabiliriz. Buna göre, Can’ın gönderimde 
bulunduğu bireyin meyve yiyenler kümesinin bir 
üyesi olduğu her durumda ilgili tümcenin doğru 
olduğunu söylüyoruz. Anadili konuşucuları bu 
tür bir tümcenin anlamını bilmek için ilgili tüm-
cenin özne AÖ’sünün türünü (özel ad / cins adı / 
niceleyici+ad vs.) ve ilgili AÖ’nün EÖ ile kurduğu 
ilişkinin niteliğini bilmek zorundadır. Gerektirim 
ilişkisi ise bundan fazlasının bilinmesini koşul ko-
şar, çünkü herhangi bir tümcenin doğruluğunun 
bir başka tümcenin doğruluğunu garanti altına al-
ması gerekir. Aksi takdirde gerektirim ilişkisinden 
sözedilemez. Bu açıdan bakıldığında aşağıdaki iki 
tümcenin bir gerektirim ilişkisi içinde olduklarını 
söyleyebiliriz:

(47)
a. Pelin elma yedi. (A)
b. Pelin meyve yedi. (B)
Pelin elma yedi önermesinin doğru olduğu her 

durumda Pelin meyve yedi önermesinin de doğru 
olduğunu söylemek zorundayız. Bu zorunluluk, 
bir bakıma, mantıksal çıkarımların dikte ettiği bir 
zorunluluktur. Eğer (47)’deki tümcelerde yer alan 
sözcüklerin anlamlarını bilinçli bir biçimde değiş-
tirmiyorsak (47a)’nın (47b)’deki tümceyi gerek-
tirdiğini söylememiz mantıksal bir zorunluluktur. 
Yani, A ⇒ B. 

Burada not edilmesi gereken önemli bir konu 
şudur: A ⇒ B demek, yani A’nın B’yi gerektirmesi, 
B’nin de A’yı gerektireceği anlamına gelmez. Pelin 
meyve yedi tümcesinin doğru olduğu bir dünyasal 
durumda Pelin elma yedi tümcesinin doğru olması 
bir zorunluluk değildir. Pelin meyve yedi tümcesi 
Pelin’in herhangi bir meyveyi yediği her durum-
da doğru olabilir, ki buna elma da dahildir, ancak 
gerektirim ilişkisi mutlak bir mantıksal ilişkidir ve 
eğer Pelin meyve yedi tümcesi Pelin elma yedi tüm-
cesinin doğruluğunu garanti edemiyorsa, o ilişkiye 
gerektirim ilişkisi diyemeyiz. Bunu da şöyle kod-
layabiliriz: B Z A. Gerektirim ilişkisi küme no-
tasyonuyla da sunulabilir. Önce altküme ilişkisini 
yeniden bir anımsayalım:

 

Şema 5’teki küme notasyonuna dayanarak gerek-
tirim ilişkisini bir altküme ilişkisi olarak sunalım: 

(48)  Gerektirim
A kümesi B kümesi ile ancak ve ancak 〚A〛⊂〚B〛

ise gerektirim ilişkisi içindedir. 
(48)’deki tanımla Şema 5’teki küme şemasına 

baktığımızda şunu söyleyebiliriz: A kümesi B kü-
mesinin altkümesi olduğuna göre 〚A〛’nın doğ-
ru olduğu her durumda 〚B〛 de doğrudur (yani, 
〚A〛⊂〚B〛ise A ⇒ B). 〚B〛’nin doğru olduğu du-
rumda ise 〚A〛’nın doğru olması gerekmez, dola-
yısıyla da bir gerektirim ilişkisinden sözedemeyiz. 

Diğer tümcelerarası ilişki türlerine dönmeden 
önce gerektirimin, tümcelerarası ilişkiler içinde en 
güçlü olanı olduğunun bir kez daha altını çizme-
miz uygun olur. Güçlülükten kastedilen, gerek-
tirim ilişkisinin mantıksal olarak yanlışlanamaz/
iptal edilemez bir ilişki olmasıdır. Aşağıdaki (49a) 
tümcesinin doğruluğu (49b) tümcesinin doğrulu-
ğunu garanti altına alır, yani (49a) (49b)’yi gerek-
tirir. Dahası, (49a)’nın doğru olduğu bir durum-

A

B

Şekil 4.6
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da (49c)’nin doğru olması imkansızdır. (49a)’nın 
doğru olduğu bir durumda (49c)’nin doğru olması 
ihtimalinin olmaması, (49a)’nın yanlışlanamayaca-
ğının/iptal edilemeyeceğinin bir işaretidir.

(49)
a. Nil bu sabah kahvaltıda peynir ve zeytin yedi.
b. Nil bu sabah kahvaltıda peynir yedi.
c. Nil bu sabah kahvaltıda peynir yemedi.
Yukarıda da belirtiğimiz gibi, gerektirim tüm-

celerarası ilişkilerden yalnızca birisidir. Şimdi diğer 
bir ilişkiye, önvarsayım ilişkisine bir göz atalım. 

Önvarsayım  
Anadili konuşucularının dilsel bir ifadenin ne 

tür bir durumda doğru ya da yanlış olacağına iliş-
kin olarak çıkarım yapabilmesi bir tümceye dair 
yalnızca bu tür bir bilgiye sahip oldukları anlamına 
gelmez. Anadili konuşucuları, bir tümcenin/sözce-
nin taşıyıcılığını yaptığı önermenin potansiyel ola-
rak başka önermelerle ilişkili olduğunu, hatta ilgili 
önermenin başka önermeler üzerine kurulduğuna 
dair sezgisel bilgilere de sahiptir.  

Bunu bir örnek üzerinden düşünelim. Örneğin, 
‘‘İngiltere’nin şu anki kraliçesi 91 yaşındadır’’ söz-
cesine duyduğumuzda bu sözcenin ne tür bir öner-
menin taşıyıcısı olduğunu ve bu önermenin doğru 
olması için gereken koşulların ne olduğunu düşü-
nürüz. Bunun ötesinde, ilgili sözcenin savladığının 
dışında barındırdığı başka bilgilerin de önermesel 
bir nitelik taşıdığı söylenebilir. ‘‘İngiltere’nin şu 
anki kraliçesi 91 yaşındadır’’ sözcesinin doğruluk 
değerinin belirlenebilmesi için doğruluk koşulla-
rının ne olduğunun ortaya konması, bunun için 
de bileşimsel anlamının ortaya çıkarılması gerekir. 
Buna ek olarak, aynı tümce İngiltere’nin şu an bir 
kraliçesi olduğu bilgisini barındırır; yani, 91 ya-
şında olan kişi İngiltere’nin şu anki kraliçesidir. 
İngiltere’nin şu an bir kraliçesi olduğu bilgisi de bir 
önerme olarak yazılabilir: ‘‘İngiltere’nin şu an bir 
kraliçesi var.’’ 

Bir tümcenin savladığı önerme dışında kalan 
ama yine o tümcenin üzerine inşa edildiği diğer 
önermelere önvarsayım adını veriyoruz. Bu açıdan 
bakıldığında, her önermenin birtakım önvarsayım-
lar barındırdığını söylemek yanlış olmaz. 

Önvarsayımlar, içinde yer aldıkları önermenin 
doğruluk değerinden, yani doğru olup olmama-
sından bağımsız olarak varlıklarını sürdürürler. 

Önvarsayımın varlığını göstermek üzere anlambi-
limciler farklı türde testlerden yararlanırlar. Şimdi 
bunlara tek tek bakalım.:

Olumsuzlama Testi
Herhangi bir önermenin olumsuzlanması yo-

luyla o önermenin önvarsayımı olarak belirlenebi-
lecek önermelerin varlığını sürdürüp sürdürmedi-
ğini anlayabiliriz. 

(50)
A: İngiltere’nin şu anki kraliçesi 91 yaşındadır.  

 A’yı olumsuzlayalım:
B: İngiltere’nin şu anki kraliçesi 91 yaşında değil.
A’nın doğruluk değeri/koşulu B’den farklılık ser-

gilese de hem A hem de B tümceleri ‘‘İngiltere’nin 
şu an bir kraliçesi var’’ önvarsayımını sabit olarak 
taşır. 

Sorgulama Testi
Bir önermenin soruya dönüştürülmesi duru-

munda o önermenin önvarsayımı olan önermelerin 
yine varlığını sürdürdüğünü görürüz:

(51)
A: İngiltere’nin şu anki kraliçesi 91 yaşındadır.  

 A’yı soruya dönüştürelim:
B: İngiltere’nin şu anki kraliçesi 91 yaşında mıdır?
A’da örtük olarak bulunan ‘‘İngiltere’nin şu an 

bir kraliçesi var’’ önvarsayımı tümcenin soruya dö-
nüştürülmüş biçiminde de varlığını sürdürür. 

Koşullu Yapı Testi
Aynı önermeyi koşullu bir yapının içine yerleş-

tirdiğimizde o önermenin önvarsayımı olan öner-
melerin varlığını sürdürdüğünü görürüz:

(52)
A: İngiltere’nin şu anki kraliçesi 91 yaşındadır.  

 A’yı koşullu bir yapının içine yerleştirelim:
B: (Eğer) İngiltere’nin şu anki kraliçesi 91 ya-

şında ise...
Yukarıdaki iki testin de gösterdiği gibi, A’da bu-

lunan ‘‘İngiltere’nin şu an bir kraliçesi var’’ önvar-
sayımı tümcenin bir koşullu tümcenin içine yerleş-
tirilmesi durumunda da varlığını sürdürür. 
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Çelişki
Bir diğer tümcelerarası ilişki de çelişki adı veri-

len ilişki türüdür. Mantıksal olarak bir A önermesi 
ile o önermenin olumsuzlanması ile oluşan öner-
menin (olumsuzlama, mantıkta ¬ simgesiyle im-
lenmektedir) yani ¬A’nın, mantıksal bir bağlayıcı 
ile birbirine bağlanması çelişik bir önerme, yani bir 
çelişki yaratır. Mantıkta ‘çelişkisizlik kuralı’ olarak 
adlandırılabilecek kural, A ile ¬A’nın (yani, A öner-
mesi ve aynı A önermesinin olumsuzunun) aynı 
anda doğru olmasının olanaksız olmasıdır. Aşağı-
daki örneklere bir göz atalım:

(53)
a. Can öğretmendir ve Can öğretmen değildir. 
b. Pelin Cem’i seviyor ve Pelin Cem’i sevmiyor.
(53)’teki her iki örnekte de ve bağlayıcısının so-

lundaki ilk önermenin doğru olduğu bir durumda 
bağlayıcının sağındaki ikinci önermenin de doğru 
olması çelişki yaratır. Yukarıdaki örneklerde çelişki 
kendini açık bir biçimde göstermektedir, çünkü 
birinci önerme, birinci önermenin olumsuzlanmış 
biçimiyle (yani, ikinci önermeyle) bir bağlayıcı ara-
cılığıyla doğrudan bir araya getirilmiştir. 

Bu bilgiler ışığında şimdi de aşağıdaki örnekleri 
inceleyelim:

(54) Can dün beyaz bir gömlek aldı ama Can 
dün gömlek almadı.

(54)’teki tümce de bir çelişki örneğidir, ancak 
çelişkinin niteliği yukarıdaki örneklerden biraz 
farklıdır. (54)’ü çelişki olarak belirlememizi sağla-
yanın ne olduğunu göstermek üzere ilgili tümceyi 
oluşturan daha küçük önermelere yoğunlaşalım.

Türkçeyi anadili olarak konuşan herkesin kabul 
edeceği gibi, ‘Can beyaz bir gömlek aldı’ tümcesi 
‘Can gömlek aldı’ tümcesini gerektirir (bkz. yukarı-
da Gerektirim başlığı). Bu da ‘Can beyaz bir gömlek 
aldı’ tümcesinin doğru olduğu her koşulda ‘Can 
gömlek aldı’ tümcesinin de doğru olması anlamına 
gelir. Oysa ki (54)’teki tümcede ama bağlacından 
sonraki kısım, ilk kısımda sunulan bilginin aksine, 
Can’ın lale almadığı bilgisini sunmaktadır. Bu iki 
yargı birbiriyle manıksal olarak çelişir. 

Çelişki, bir bağlaçla birbirine bağlananan tüm-
celerde dizilişin ne olduğundan bağımsız olarak or-
taya çıkar. Aşağıdaki tümcenin de gösterdiği gibi, 
(54)’teki tümcede bağlacın sağında ve solunda ye-
ralan tümcelerin sırası değiştirilse de (54)’te yaptı-
ğımız çelişkiye ilişkin belirleme hala sabit kalır:

(55) Can dün gömlek almadı ama Can dün be-
yaz bir gömlek aldı.

‘Fransa kralı keldir’ tüm-
cesinin ne tür bir anlamsal 
ilişki kodladığını araştırın.

Sınıftaki en uzun boylu 
öğrencinin Cem olması 
durumunda ve sınıftaki öğ-
renciler listesinin Pelin, Nil 
ve Berk ve Efe’den oluşması 
durumunda ne tür gerekti-
rim tümcelerinden bahse-
debiliriz?

Gerektirim ve önvarsayım 
ne açıdan farklılaşmaktadır? 
Anlatın.

7 Tümcelerarası anlamsal ilişkileri tanımlayabilme
8 Gerektirim, önvarsayım ve çelişki ilişkilerini ayırt edebilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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 özeti

Sözce – Tümce – Önerme 

1 Bu bölümde tümce, sözce, önerme kavramlarının gerekliliği ve işlevleri konuları tartışıldı. Tümcenin ‘tam 
bir düşüncenin aktarıcısı olduğu’ türündeki tanımların geçersizliğinden hareketle tümcelerin iyi-biçimlen-
dirilmişlik kurallarını belirlemenin, onların anlamlarınının biçimsel bir modelini ortaya koyma yolunda 
daha sağlam bir temel oluşturduğu iddia edildi. Anadili konuşucusunun zihninde biçimlendirilen bir tümce 
konuşma eyleminin nesnesi olduğunda, yani sessel biçime büründüğünde, sözce diye adlandırıldı. Sözce-
lerin soyut/zihinsel birimler olan tümcelerden farklı olarak fiziksel bir gerçekliğe sahip olduğu vurgılandı. 

Sözce tümce önerme kavramlarını 
örneklendirebilme2

Sözce tümce önerme kavramlarını 
tanımlayabilme1

2 Diğer yandan önermelerin düşüncelerle ilgili olmakla birlikte düşüncelerle birebir aynı şeyler olma-
dıkları, ancak yine de bilişsel bir olguya gönderimde bulundukları tartışıldı. Doğal dillerde bir tümcenin 
birden fazla önermenin taşıyıcısı olabileceğine ve tek bir önermenin birden fazla tümce ile ifade edilebi-
leceğine ilişkin örnekler sunuldu. 

Anlam – Gönderim İlişkisi

3 Anlamın tek boyutlu bir olgu olmadığından hareketle Frege anlamı gönderimsel anlam ve betimsel 
anlam olmak üzere iki düzlemde ele almıştır. Özel adlar gönderimsel anlamın en güzel örneklerini sunar 
ancak bir betimsel anlamın taşıyıcısı değildirler.

Anlamın zihinsel boyutu ve dış 
dünyayı ilgilendiren boyutunu ayırt 
edebilme

4

Anlamın çok yönlülüğünün farkına 
varabilme3

4 Betimsel anlam, bir bakıma herhangi bir dilsel ifadenin (gerçek veya yalnızca zihinde karşılığı olan) 
bir varlıkla ilişki kurmasını sağlayan bilgiyi barındırır. Bir ifadenin gönderimini belirleyebilmek için 
bilinmesi gereken herşey betimsel anlamın kapsamına girer. Betimsel anlamı olmayan ama gönderimsel 
anlamı olan dilsel ifadeler olduğu gibi betimsel bir anlam taşıyan ama gönderimi olmayan dilsel ifadeler 
de vardır, örneğin ‘ancak’ ya da ‘-DA’ gibi dilbilgisel işlev taşıyan sözcükler ve ekler. Tümceler sözkonu-
su olduğunda bir tümcenin gönderimsel anlamı (=kaplamı) onun doğruluk değerine göre ortaya çıkar 
ancak bir tümcenin anlamını  bilmek demek onun doğruluk değerini bilmekten çok, ilgili tümcenin 
doğruluk koşullarını bilmektir. Anadili konuşucuları herhangi bir tümcenin hangi olası koşullarda doğru 
ya da yanlış olarak kabul edilebileceğine dair sezgilere sahiptir. Bir tümcenin doğruluk koşulları, o tüm-
cenin betimsel anlamı (=içlemi) olarak kabul edilir.
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Tümcelerarası Anlamsal İlişkiler

7 Bu bölümde bir tümcenin/sözcenin taşıyıcılığını yaptığı önermenin potansiyel olarak başka önerme-
lerle nasıl ilişkili olduğunu üzerinde duruldu. Tümcelerarası anlamsal bir ilişki olarak benimsenen ‘gerek-
tirim’, bir tümcenin anlamının diğerinin doğruluk koşulu ve doğruluk değeri hakkında da bilgi sahibi 
olunmasını sağlayan mantıksal bir ilişkilendirmedir.

Gerektirim, önvarsayım ve çelişki 
ilişkilerini ayırt edebilme8

Tümcelerarası anlamsal ilişkileri 
tanımlayabilme7

8 Gerektirim ilişkisine göre, A, B’yi ancak ve ancak A’nın doğru olduğu her durumda B de doğruysa 
gerektirir. Bir tümcenin savladığı önerme dışında kalan ama yine o tümcenin üzerine inşa edildiği diğer 
önermeler ‘önvarsayım’ başlığı altında ele alındı. Bir tümcenin olumsuzuyla aynı dilsel çevrede kullanıl-
ması o tümcede iddia edilenin yanlışlanmasına, yani mantıksal bir çelişkinin ortaya çıkmasına yol açar. 
Böylesi iki tümce arasındaki ilişki de ‘çelişki’ başlığı altında incelendi.

Bileşimsel Anlambilim

5 Bu bölüm, basit bildirim tümcelerinde önemli rol oynayan üç sözcük türü olarak adları, eylemleri ve 
sıfatları merkeze alarak öncelikle bunların küme notasyonundaki görünümlerini belirledi. Yalnızca gön-
derimsel anlamları olması ve betimsel anlamdan yoksun olmaları gerekçesiyle özel adların gönderimi ikili 
köşeli parantez içinde ‘[[  ]]’ sunuldu. Cins adların ise bir betimsel anlamı vardır ve bu betimsel anlam 
bir sınıflandırılmaya dahil oldukları anlamına gelir. Bir cins adı olarak köpek sözcüğünün doğrudan bir 
gönderimi yoktur ve gönderimini, küme notasyonu ile belirlenen betimsel anlamı aracılığıyla alır. Ey-
lemler de cins adları gibi bir betimsel anlamın taşıyıcısıdırlar ve betimsel anlamları gönderimsel anlamın 
oluşturulmasını olanaklı kılar. Yine bu bölümde ele alınan sözcük türlerinden birisi olarak sıfatlar tipik 
olarak ad öbeklerinin bir parçası olarak kendilerini gösterirler. Burada yalnızca anlam türetimi açısından 
eklemlendiği ada özellik ekleyen sıfatlar ele alındı. Bu tür sıfatların oluşturduğu kırmızı çanta gibi ad 
öbekleri çanta ve kırmızı üyeleri olan iki ayrı küme olarak kabul edilir ve bu kümelerin kesişiminin kır-
mızı çanta öbeğinin anlamını sunduğu kabul edilir.

Tümce anlamını açıklayabilme6

Dilsel ifadeleri küme kuramı 
üzerinden örnekleyebilme5

6 Bu bölümde ayrıca tümce anlamı ve bileşimsellik ilkesi üzerinde duruldu. ‘Bileşimsellik İlkesi’, bir 
tümcenin anlamının o tümceyi oluşturan daha küçük birimlerin anlamının ve bu birimlerin sözdizimsel 
olarak biraraya getiriliş biçiminin bir işlevi olarak tanımlandı. Tümce anlamını belirlemek üzere ‘Yük-
lemleme Kuralı’ adı verilen bir kural daha tartışmaya dahil edildi. Bileşimsellik İlkesi ve sözcük türlerinin 
küme notasyonu sunumu ile biraraya getirildiğinde bu kuralın tümcelerin doğruluk değerini belirlemeye 
ilişkin biçimsel bir modelin temellerini oluşturabileceği gösterildi. 
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neler öğrendik?

1  Aşağıda verilen tümcelerden hangisi önvarsa-
yım ilişkisi barındırmaktadır?

A. Kral intihar etti.
 Kral öldü.
B. Türkiye’nin şu anki Birleşmiş Milletler kültür el-

çisi genç bir akademisyen. 
 Türkiye’nin bir Birleşmiş Milletler kültür elçisi var.
C. Mete Arzu’yu dikkatlice dinledi.
 Mete Arzu’yu dinledi.
D. Pelin Hukuk Binasının asansörüne bindi.
 Pelin asansöre bindi.
E. Öğrenciler tatil yaptı ve öğrenciler tatil yapmadı.

2  Aşağıdakilerden hangisi ilgili sözcük için doğ-
ru ilişki biçimini kodlamaktadır?

A. ile → gönderimi var — betimsel anlamı yok
B. öğretmen → gönderimi var — betimsel anlamı yok
C. ama → gönderimi yok — betimsel anlamı var
D. Pablo Picasso → gönderimi var — betimsel anlamı var
E. İngiltere Kraliçesi → gönderimi var — betimsel 

anlamı yok 

3  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Gezegen ={Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpi-
ter, Satürn, Uranüs, Neptün} kümesi, Gezegen 
={x: x güneş sistemindeki bir gezegen} olarak da 
yazılabilir. 

B. Bir tümcenin anlamını bilmek için o tümcenin 
gerçek dünyada doğru ya da yanlış olduğunu 
bilmek zorunlu değildir.

C.  Birleşimsellik, bir öbeğin anlamının, onu oluş-
turan her bir parçanın anlamına ve o parçaların 
birleşme biçimlerine bakılarak belirlenmesidir.

D. Bir tümcenin gerçek dünyada belli bir durum-
da doğru olup olmadığının belirlenmesi o tüm-
cenin doğruluk değeridir.

E. Bir tümcenin gerçek dünyada belli bir durum-
da doğru olup olmadığının belirlenmesi o tüm-
cenin doğruluk koşuludur. 

4  Aşağıdakilerden hangisinde birinci önerme 
ikinci önermenin doğruluğunu gerektirmez?

A. Can ile Ayşe evliler.
 Can ile Ayşe birbiriyle evli.
B. Can Ayşe’yle evli.
 Ayşe Can’la evli.
C. Can Paris’te yaşıyor. 
 Can Fransa’da yaşıyor.
D. Can dün çiçek satın almadı.
 Can dün bir çiçekçide para harcamadı. 
E. Can ile Ayşe sinemaya gitti.
 Ayşe sinemaya gitti.

5  Aşağıdaki ifadelerden hangisi Can yüzüyor 
tümcesinin anlamını bileşimsel anlambilim yöntem-
leriyle doğru betimlemiştir?

A. Can yüzüyor tümcesi doğruluk koşullarını kar-
şıladığı sürece doğrudur. 

B. Can yüzüyor tümcesinin gönderimi Can’ın bo-
ğulmadığı durumlardır.

C. Can yüzüyor tümcesi gerçek dünyada Can’ın 
yüzmesini gerektirmez.

D. Can yüzüyor tümcesinin gönderimi yoktur. 
E. Can yüzüyor tümcesi ancak ve ancak Can’ın yü-

zenler kümesinin bir üyesi olması  durumunda 
doğrudur. 

6  eski sıfatı aşağıdakilerden hangisinde Bileşimsel 
Anlambilimin ilkelerine göre doğru betimlenmiştir?

A. 〚eski〛= eski olan şeylerin kümesi 
B. 〚eski〛= yeni olmayan 
C. 〚eski〛= adları yeni olmama durumuna göre 

niteleyen sıfat
D. 〚eski〛= eski 
E. 〚eski〛= {eski ev, eski kitap, eski bardak}
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7  Aşağıdaki şema, hangi dilsel ifadenin anlambi-
limsel çözümlemesi olarak düşünüleblir?

A. Hiçbir öğrenci uyumuyor.
B. Bazı öğrenciler uyumuyor.
C. Her öğrenci uyuyor.
D. Öğrenciler kümesiyle uyuyanlar kümesi örtüş-

müyor.
E. Bu şemada hiçbir kümesi eksik.

8  Aşağıdaki tümcelerden hangisinde önvarsa-
yım yanlış belirtilmiştir?

A. Can’ın kardeşi Ankara’dan yeni döndü.
 Can’ın kardeşi var.
B. Berna son sınavdan kaldı.
 Berna daha önce de sınava girdi. 
C. Pelin artık öğrenci değil. 
 Pelin önceden öğrenciydi.
D. Dolapta bıraktığın yemeği bitirdiğim için çok 

üzgünüm.
 Dolapta yemek bıraktın.
E. Bu yazarı da okumayacağım. 
 Başka yazarları da okudum.

9  Aşağıdakilerden hangisi çelişki içermemektedir?

A. Defne yaprakları yeşildir ama defne yaprakları 
yeşil değildir.

B. Defne yaprakları yeşil değildir ama defne yap-
rakları yeşildir.

C. Tüm defne yaprakları yeşildir ve tüm defne 
yaprakları yeşil değildir.

D. Defne yaprakları yeşildir ama defne dalları yeşil 
değildir.

E. Bazı defne yaprakları yeşildir ama bazı defne 
yaprakları yeşil değildir.

10  Aşağıdakilerden hangisinde tek bir önerme-
nin farklı iki tümce/sözce tarafından ifade edilme-
sine bir örnek vardır?

A. Ali ile Ayşe geçen hafta evlendi.
 Ali ile Ayşe geçen hafta Fatma ve Hasan ile ev-

lendi.
B. Ben geçen yıl 53 tane kitap okudum.
 Ben geçen yıl 50’nin üzerinde kitap okudum.
C. Derse gelen tüm öğrenciler bu kitabı okudu.
 Bu kitap derse gelen tüm öğrenciler tarafından 

okundu.
D. Geçen hafta derse kimse gelmedi.
 Geçen hafta derse herkes gelmedi.
E. Can sabah kahvaltısında meyve yedi.
 Can sabah kahvaltısında elma yedi.

öğrenciler uyumayanlar



Genel Dilbilim II

115

neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Önvarsayım” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

1. B Yanıtınız yanlış ise “Sıfatlar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Bileşimsel Anlambilim” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. E Yanıtınız yanlış ise “Önvarsayım” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Anlam ve Gönderim” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. C Yanıtınız yanlış ise “Tümce Anlamı” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “Gerektirim” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “Tümce Anlamı” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Çelişki” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Önerme” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

10. C

Araştır Yanıt
Anahtarı

4

Araştır 1

Tümceler bir anlamın kodlayıcısıdırlar ancak kodladıkları anlamı yapılarında 
doğrudan yansıtmayabilirler. Bir tümcenin aktaracağı temel anlam önerme 
düzeyinde belirlenir ve önerme düzeyindeki anlam, tümceler ya da sözceler 
olarak kendilerine dilsel edimde karşılık bulurlar. Bu nedenle sözceleri, öner-
melerin dolaylı bir sunumu (tümceler aracılığıyla olduğu için) olarak düşüne-
biliriz. Özellikle adılları barındıran tümcelerin sözcesel düzlemde gerçekleş-
mesi anlamın önermesel kodlanmasında önem taşır.

Araştır 2

Nobel Edebiyat ödülü sahibi öbeği, merkezi İsveç’te bulunan Alfred Nobel 
adına her yıl edebiyat alanına seçkin katkılarda bulunmuş yazarlara verilen 
ödülü ve bu ödülün sahibini ifade etmektedir. Öbeğin betimsel anlamı az çok 
bu biçimde verilebilir. Gönderimsel anlamıysa edebiyat alanına katkı sunan 
yazarlara göre her yıl yeni bir gönderim kazanır. Sözgelimi, Nobel Edebiyat 
Ödülü sahibi öbeği 2006 yılında Orhan Pamuk’a gönderimde bulunurken, 
2016 yılında Bob Dylan’a gönderimde bulunmuştur. 

Araştır 3
Altay dilleri ifadesi küme notasyonuyla aşağıdaki biçimlerde sunulabilir:

a. {Tükçe, Moğolca, Tunguzca, Japonca, Korece, ...}
b. {x: x bir Altay dilidir}

Araştır 4

‘Fransa kralı keldir’ tümcesi Fransa’nın bir kralı olduğu bilgisini önvarsayar. 
Diğer bir deyişle, Fransa’nın kralı hakkında konuşabilmek için öncelikle 
Fransa’nın bir kralı olduğunun kabul edilmesi gerekir. Diğer yandan, anadili 
konuşucuları, önvarsayılan bilgi bugün için yanlış olsa da ilgili tümceyi doğru 
yorumlayabilirler. Bunu mümkün kılan, anadili konuşucularının tümcelerin 
doğruluk koşullarını bilmeleridir.
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Bölüm 5
Edimbilim I: Bağlam, Konuşma İlkeleri ve Söz 

Eylem Kuramı

Anahtar Sözcükler: • Edimbilim-Anlabilim İlişkisi • Bağlam • Konuşma İlkeleri • Söz Eylemler
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1
Edimbilim — Anlambilim İlişkisi
1 Edimbilim ve Anlambilim arasındaki 

farkları açıklayabilme 2
Bağlam
2 Kavram olarak bağlam ve çeşitlerini 

açıklayabilme ve bağlama dayalı dil 
kullanımını tartışabilme

4 Söz Eylem Kuramı
4 Söz Eylemleri tanımlayabilme ve söz 

eylemleri gruplandırabilme

Konuşma (İşbirliği) İlkesi
3 Konuşma ilkelerini tanımlayabilme, 

örnekler verebilme3
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GİRİŞ 
Sevgili Prof. Ellen Prince’in anısına 

Dilbilimin alt dalları olan sözdizimde 
tümce yapısı, anlambilimde sözcüklerin ve 
önermelerin anlamı ve edimbilimde sözce-
lerle ifade edilen anlam, inceleme kapsamı-
na girer. Öyleyse, hem anlambilimin hem de 
edimbilimin konusu anlamdır. Dilbilimin 
bu iki alt dalı, birbirleriyle bağlantılı olsalar 
da dilin farklı anlam boyutlarını araştırırlar. 
Anlambilimin kapsamı, önermenin içeriğin-
deki sözlüksel anlamdır; edimbilimin kap-
samı ise konuşucunun niyetine ve bağlama 
dayalı anlamdır. Bu anlam farkları aşağıda 
daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Edimbilim, 1930’larda Amerikalı felsefeci-
ler Morris ve Peirce ile Viyana Çevresi felse-
fe ekolünden Alman asıllı felsefeci Carnap’ın 
çalışmalarıyla başlamıştır. Edimbilimi bir 
çalışma alanı olarak ilk kez ortaya koyan bu 
felsefeciler, dilbilimin alt alanlarını şu şekilde 
ayırmışlardır: Sözdizim, dilsel işaretleri (söz-
cük gibi) birbirine bağlayan biçimsel ilişkile-
rin, anlambilim dilsel işaretler ile işaretlerin 
gönderimleri arasındaki ilişkilerin ve edimbi-
lim dilsel işaretler ile bu işaretleri kullanan ve 
yorumlayanlar arasındaki ilişkilerin incelen-
mesidir. Edimbilim, anlamın önerme içeri-
ğinden ayrı, bağlama dayalı anlam unsurlarını 
inceleyen bir daldır.

Dilde anlamı inceleyen dil felsefesi uzun yıl-
lar matematiksel mantık ile iç içe ele alınmıştır. 
Örneğin, Alman felsefeci Gotlob Frege hem 
matematiksel mantık hem de dil çözümleme-
lerine aynı anda katkı sağlamıştır. Daha sonra 
dil felsefecileri Grice (1967), Austin (1962) 
ve Searle (1969) dilin formal mantık yöntemi 
aracılığıyla çözümlenmesine karşı çıkmışlar ve 
dil incelemelerinde salt mantıkçılığın yeterli ol-
madığını ve kişilerin niyet etikleri anlamın da 
incelenmesi gerektiğini savunmuşlardır.

İnsan bilişini anlamak için doğal bir dil olan 
insan dilinin incelenmesi amacıyla yapay man-
tık dilinin araç olarak kullanılmasının bir çelişki 
oluşturduğunu gören Grice, iletişim süreçlerini 
başka bir araç ile incelememiz gerektiğini gös-
terir. Austin ve Searle ise dil kullanırken aynı 
zamanda bir eylem gerçekleştirdiğimizi açığa ka-
vuştururlar. Bu araştırmacılar, edimbilimin geliş-
mesinde önemli katkı sağlamışlardır.

Edimbilim, dilbilimin diğer dallarına göre 
dilin daha çok iletişimsel boyutlarını inceler. 
Bu ünitede edimbilimsel dil çözümlemesi 
konu edildiğine göre önce dil, iletişim ve biliş 
arasındaki ilişki ve sonra anlambilim ve edim-
bilim arasındaki farklar açıklanacak; ardından 
edimbilimdeki temel dönüm noktalarını oluş-
turan dilsel çözümleme yöntemleri ele alına-
caktır.

Dilin bir iletişim aracı olduğu yadsınamaz. 
Ancak dili yalnızca ‘bir iletişim aracı’ olarak 
tanımlamak yetersizdir; çünkü dil her zaman 
iletişim için kullanılmaz. Örneğin, zihnimiz-
deki içsel konuşmalarımız ve belleğimizde 
tutmak amacıyla dili kullanarak yazdığımız 
küçük notlar iletişim kurmak amacıyla yapıl-
maz (Bierwisch, 1980). Ayrıca iletişimin dil 
dışı görsel ya da sese dayalı başka boyutları da 
vardır: vücut dili, yüzümüzdeki mimikler, el 
hareketleri, dans, resim, sözsüz müzik, trafik 
işaretleri, vd. gibi. Üstelik dilsel iletişim de, 
iki insanın bilişlerinde var olan bilgiyi kulla-
narak ve bu bilgiyi güncelleyerek etkileşimde 
bulunmasıdır. İletişim esnasında konuşucu ve 
dinleyici zihinlerinde birlikte çeşitli çıkarımlar 
da kullanarak birer bilişsel model oluştururlar. 
Brown ve Levinson’a (1987:8) göre konuşula-
nın anlaşılması konuşucunun niyetinin din-
leyicinin zihninde yeniden oluşturulmasıdır. 
Konuşucu ve dinleyicinin bilişsel modelleri ne 
kadar birbirine yakınsa iletişim o kadar başa-
rılı; bu modeller birbirlerinden ne kadar fark-
lı ise o kadar yanlış anlama söz konusu olur. 
Bunu şu şekilde örneklendirebiliriz:

1. Ayşe Antalya’ya taşındı.
Bu sözceyi dile getiren konuşucu, dinleyici-

sinin zihninde hangi bilgiler olduğu konusun-
da bir fikir sahibidir: Her ikisi de ‘Ayşe’nin kim 
olduğunu’, ‘Antalya’nın Türkiye’nin güneyin-
de bir kent olduğunu’ biliyorlardır ve yine 
her ikisi de bu bilgiyi diğerinin bildiğini bili-
yordur. Bu örnekte olduğu gibi iletişim kuran 
kişiler arasında ortak bilişsel bir bilgi envanteri 
mevcuttur (Prince, 1981; Clark ve Marshall, 
1981). Daha sonra göreceğimiz gibi, bu biliş-
sel bilgi dökümüne söylem modeli (Webber, 
1979) ya da (bilişsel bağlam) diyeceğiz. Yu-
karıdaki konuşucu, bu sözceyi söyleyerek ve 
dinleyicisinin bilişsel dökümünde bulunmadı-



120

Edimbilim I: Bağlam, Konuşma İlkeleri ve Söz Eylem Kuramı

ğını düşündüğü bir bilgiyi (Ayşe’nin Antalya’ya 
gitmesi) vererek onun söylem modelini ya da 
bilişsel bağlamını günceller. Dili zihinsel ola-
rak işlemlemek ve iletişim kurmak bir bakıma 
konuşucu ve dinleyicinin dil aracılığıyla biliş-
sel bağlamlarını mümkün olduğunca uyumlu 
hale getirmektir. Aksi takdirde yanlış anlama-
lar veya iletişimde kopukluk oluşur.

Bir dili konuşmak ve anlamak demek, söz-
dizim yapılarının edinçteki bilgisinin yanı sıra 
dili bağlam içinde ne şekilde kullanarak iletişi-
min başarıya ulaşacağını bilmek de demektir. 
Bu nedenle, Amerikalı toplum dilbilimci Dell 
Hymes (1974), Chomsky’nin edinç teriminin, 
dilin iletişimsel düzeydeki bilgisini de kapsaya-
cak şekilde genişletilmesi amacıyla iletişimsel 
edinç kavramının gerekliliğini savunmuştur. 
İletişimsel edinç, dilin ses ve sözdizim yapıla-
rının bilgileri yanı sıra bağlam içinde iletişim 
amacıyla uygun sözcelerin ne şekilde kullanıl-
ması gerektiği ve hangi sözcelerin hangi bağ-
lamda uygun olacağı bilgisini içerir.

Yukarıda gördüğümüz gibi dil kullanımı ve yo-
rumlamasının sosyal iletişimsel bir yanı olduğu gibi 
bir de bilişsel boyutu da vardır. Dilbilimin her alt 
alanında biliş ve bilişsel dil işleme süreçleri önemli 
boyutlardır.

EDİMBİLİM — ANLAMBİLİM 
İLİŞKİSİ

Anlambilim ve edimbilimin anlam çözüm-
lemesi kapsamındaki iş bölümünü açıklamak 
için sözdizim ve anlambilim ünitelerinde de 
sözü edilmiş olan temel terimleri bir kez daha 
hatırlayarak bunları karşılaştıralım: Tümce, 
önerme ve sözce terimleri, sırasıyla sözdizim, 
anlambilim ve edimbilimin inceleme konusu 
olan kavramlardır. Hem tümce hem de öner-
me kuramsal soyut birimlerdir,

Tümce, sözdizimsel; önerme anlambilim-
sel bir kavramdır. Fransızca, Japonca, vs. dil-
lerindeki tümcelerin farklılık gösteren yapıları 
vardır. Oysa önerme aynı ifadeyi içeriyorsa her 
dilde aynı anlamı taşır; yani önerme herhangi 
bir dilde ifade edilse de belli bir dile ait değil-
dir. Hem tümce hem de önerme bağlamdan 
bağımsız kavramlardır. Sözce ise bağlam için-
de kullanılan bir tümce ya da onun bir parçası 
olabilir. Bir sözce belli bir yerde, belli bir zaman 
diliminde belli bir konuşucu tarafından dinle-
yicisine söylenen birimdir. Önerme, zaman-
sızdır, sözce belli bir zaman da kullanılmıştır. 
Bu yüzden önermeleri inceleyen anlambilimin 
konusu, Grice’ın (1967) belirtiği gibi zamanı 
olmayan anlamdır. Tümce ve önerme, özne 
ve yüklem içerirken, sözce tam bir tümceden 
oluşabileceği gibi onun eksiltili bir parçası da 
olabilir. Örneğin, belli bir bağlam içinde dile 
getirilirse ‘Evet, belki de’, ‘olmaz’, ‘tabii ki’, vs. 
gibi parçalar sözce olabilir. Bir önermeyi anla-
mak için sözcüklerin birleşimsel anlamını bil-
mek yeterlidir. Oysa bir sözceyi anlamak için 
sözcüklerin birleşimsel anlamından daha fazla 
bilgiye gereksinim vardır.

İletişimsel Edinç: Konuşucuların iletişim 
boyutunda dilin kullanımına ilişkin soyut 
bilgileridir. İletişimsel edinç, dilbilgisel 
edinci de kapsar.

Tümce özne ve yüklemden oluşan ve ko-
nuşucunun edincinde bulunan soyut ku-
ramsal ve biçimsel bir yapıdır

Önerme: Bir tümce kullanılarak ifade edi-
len ve konuşucu, dinleyici, yer ve zaman 
gibi dil dışı bağlamdan tümüyle bağımsız 
ve soyut bir anlambilimsel birimdir. Bir 
önerme, Fransızca, İngilizce,  İtalyanca, 
Türkçe ya da Japonca olabilir ama bunla-
rın hepsi aynı ifadeyi içeriyorsa aynı öner-
medir.

Sözce: Belli bir bağlam içinde, belli bir 
zamanda bir konuşucu tarafından din-
leyiciye belli bir yerde söylenen sözcük, 
nida, onaylama sesleri, bir ifade gibi bir 
birimdir. Bir sözce, bir tümce olabildiği 
gibi “Evet”,   “olabilir”,   “ya”, “öyle mi?”, 
vs. gibi tek ya da birkaç sözcük ya da bir 
nidadan ibaret olabilir.  Sözce, önermenin 
tersine somut edimbilimsel bir birimdir.
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Anlambilim, sözcük anlamını ve öner-
melerin doğruluk değerini; edimbilim ise 
konuşucunun sözcesinde dile getirmeyi 
amaçladığı anlamı incelemeye yöneliktir. Bir 
başka deyişle, edimbilimde sözcükler aracılı-
ğıyla dile getirilmeyen, yüzeyde görülmeyen 
anlam incelenir. Öyleyse, anlambilim dilsel 
anlamı, edimbilim ise konuşucunun sözce-
sini kullanırken bağlam içinde niyet etiği 
anlamı inceler. Her dilde konuşucular söy-
lediklerinden daha fazlasını anlatırlar. Örne-
ğin, “burası çok sıcak” gibi bir önerme içinde 
bulunulan ortamın sıcak olduğu gerçeğini 
belirtirken fiziksel bağlam içinde bir değer 
ifade eden sözce, konuşucu, dinleyici, arala-
rındaki ilişki, fiziksel ortam, vs. göz önüne 
alındığında dildeki sözcükler ve önermenin 
belirtiği anlamın ötesinde görünmeyen bir 
anlam da taşıyacaktır. Bu sözce, bir konuk 
tarafından ev sahibine yöneltilirse o kişinin 
pencereyi ya da klimayı açması yönünde bir 
rica olarak yorumlanabilir. Ancak bu sözce, 
kaloriferi yakmakla görevli kat görevlisi-
ne söylendiğinde bir şikâyet ya da kalorifer 
kazanındaki ısının azaltılmasına yönelik bir 
rica anlamı taşıyabilir. Bir üçüncü senaryoda 
ise deniz kenarında güneş altında oturan iki 
arkadaş arasında geçen böyle bir konuşmada 
bu sözce denize girerek bir parça serinlemeye 

ya da gölgede başka bir yere gitmeye yönelik 
bir niyet anlamı içerebilir. Dördüncü olarak 
böyle bir sözce bir alışveriş merkezinde bir 
erkeğin, eşinin çok uzun süren mağaza gez-
mesini sona erdirip bir an önce açık havaya 
çıkma yönündeki isteğini belirtebilir. So-
nuçta bu örnekte de gördüğümüz gibi aynı 
sözler farklı bağlamlarda değişik biçimlerde 
yorumlanabilmektedir. Anlambilim dil içi 
anlamla; edimbilim ise dil ötesi bağlama da-
yalı anlamla ilgilidir. Bağlama dayalı anlam 
Örnek (2)’de de görülmektedir:

2. Yarın sinemaya gideceğiz.
Burada bir önerme ve bir sözce vardır. 

Anlambilim önermenin anlamını açıklar-
ken, ‘sinemaya gidecek kişilerin kim olduğu’ 
ve ‘yarın’ın hangi gün olduğu’ sorularıyla 
ilgilenmez. En fazla gizli öznenin konuşu-
cuyu da içeren birinci çoğul kişi olduğunu 
ve yarın belirteciyle sözcenin söylendiği gün-
den bir sonraki güne işaret edildiğini belir-
tir. Anlambilim, bu sözcenin hangi amaçla 
söylendiği ile de ilgilenmez. Bu sözcenin 
davet mi, öneri mi, vs. olduğu soruları da 
anlambilimin konusu değildir. Bu soruların 
yanıtı, edimbilim kapsamında araştırılır.

Anlambilim ve edimbilimde anlam çözümle-
mesine yönelik iş bölümü şu şekilde özetlenebilir:

 Tablo 5.1 

 Anlambilim ve Edimbilimde Anlamı İncelemeye Yönelik İş Bölümü

Anlambilim Edimbilim

Tümce (ve sözcük) anlamı
X sözcüğü/tümcesi ne demek?

Konuşucu (niyetine bağlı) anlam Konuşucu X sözcüğü ya da 
sözcesi ile ne demek istedi?

Zamana ve konuşucuya bağlı olmayan ve 
her zaman geçerli olan anlam

Belli bir zaman dilimine ve konuşucuya bağlı olarak yorumlanan 
anlam

Birleşimsel anlam Gizil, dolaylı, çıkarıma dayalı olabilen anlam

Bağlamdan bağımsız anlam Dil içi ve dil dışı bağlama dayalı anlam

Önerme anlamı Sözce anlamı

Doğruluk değerine dayalı anlam Doğruluk değerinin ötesinde anlam

Yapıya dayalı anlam İşleve dayalı anlam

İletişimden bağımsız ele alınan anlam Örtük iletişimsel anlam

Konuşucu ya da dinleyici üzerinde 
yaptırımı bulunmayan anlam

Konuşucu ya da dinleyici üzerinde yaptırımı olabilen anlam 
(Örneğin, söz verme, emretme, rica etme, vd.)

Bu bölümde hem edimbilim hem de edimbilimin inceleme birimi olan sözce için bağlamın önemli 
olduğunu gördük. Bu nedenle aşağıdaki bölümde bağlam kavramı ele alınacaktır. 
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Anlambilim ve Edimbilim 
arasında çizilen çalışma ala-
nı sınırları nelerdir? 

Karikatür: Erdil Yaşaroğlu

Aşağıda yer alan yazıyı okuyarak, 
buradaki bilginin dilbilimin an-
lambilim ve edimbilim alanların-
dan hangisinin kapsamına girece-
ğini açıklayın. 
İspanyol Kraliyet Akademisi’nin 
İspanyolca Sözlüğü’ne göre arena 
sözcüğü Latince arēnadan gel-
mektedir. Bu sözcük Latincede 
“kum” anlamına gelmekteydi ve 
gladyatörlerin yaptığı gösteriler 
için düzenlenen salonlardaki yer-
ler, gladyatörlerin kanlarını em-
mesi için kum kaplanırdı. (David 
Brodsky, 2008, 6) Daha sonra, 
Latincede bu sözcük hem kum 
hem de kısaca gladyatörlerin dö-
vüştüğü yer anlamında kullanıldı. 
İspanyolcaya da Latincedeki bu 
iki anlamı girmiştir. İspanyolcada 
ayrıca “escribir en la arena” (kuma 
yazı yazmak) deyimi bulunmak-
tadır. 
Arena sözcüğü, Türkçeye bu 
sözcüğün “gösteri yapılan yer 
anlamında” Fransızcadan geç-
miş olup, Türkçede “Boğa gü-
reşi, yarış, oyun, vb. gösteriler 
yapılan alan; siyasi çekişmelerin 
geçtiği yer” anlamında kullanıl-
maktadır (Türk Dil Kurumu, Gün-
cel Türkçe Sözlük, http://www.

tdk.gov.tr/index.php?option=com_
gts&kelime=ARENA) 
Yukarıdaki kısa metinde anlamla 
ilgili bilgiler okudunuz. Anlamın, 
hem anlambilim hem de edim-
bilimin konusunu olduğunu 
belirttik. Bu yazıdaki anlamın, 
anlambilim mi yoksa edimbilim 
kapsamında mı incelenmesi ge-
rektiğini gerekçeleriyle belirtiniz. 

Bir sözcüğün anlamının bir 
dilden diğerine geçerken 
değişebileceğini arkadaş-
larınızla paylaşın. Bunun 
yanı sıra, İspanyolcadaki 
kuma yazı yazmak ne anla-
ma geliyor olabilir? “Kum” 
sözcüğünün anlamsal özel-
likleriyle bağdaştırarak bir 
tahmin yürütebilir misiniz? 
Türkçede buna benzer de-
yimler var mıdır? Arkadaş-
larınızla tartışın.

1 Edimbilim ve Anlambilim arasındaki farkları açıklayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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BAĞLAM
Edimbilim, dili gerçekleştirildiği bağlam kap-

samında inceler (Stalnaker, 1972:383). Konuşu-
cu için bağlam, sözce seçimi ve sözcenin sunum 
biçimini belirlerken dinleyici için sözcenin belli 
bir şekilde yorumlanmasını sağlar. Eğer bağlam, 
konuşucu ve dinleyici için bu kadar önemli ise, 
onların kullandığı dili ve onu üreten bilişlerini 
modellemeyi amaçlayan araştırmacı da bağlam 
kavramını göz ardı edemez. Bağlam kavramı ve 
bağlama ilişkin aşağıdaki bilgiler, hem bu bölüm-
de hem de bir sonraki edimdilbilim bölümünde 
işlenecek konulara ışık tutucu niteliktedir.

Bağlam, bir sözcenin içinde yer aldığı dilbi-
limsel unsurlar ile sözcenin üretilmesi, anlaşıl-
ması ve çözümlenmesinde rol oynayan bilişsel, 
durumsal ve toplumsal-kültürel unsurlardır. 
Sözcelerin anlaşılmasında, konuşucu ve din-
leyiciler, farklı bağlamlardan yararlanırlar. Bu 
farklı bağlamları şu şekilde açıklayabiliriz: 

Söylemsel Bağlam: Bu bağlam, aslında 
daha geniş kapsamlı olan dilbilimsel bağlamın 
bir parçasıdır. Fakat bizim amaçlarımıza uy-
gun olan söylemsel bağlam olduğu için daha 
geniş olan dilbilimsel bağlamdan söz etmek-
sizin söylemsel bağlamı tanımlayacağız. Söy-
lemsel bağlam, bir sözcenin içinde yer aldığı 
sözlü söylem ya da yazılı metnin yakınında 
ya da uzağında bulunan her türlü dil öğesidir. 
Bir sözcenin hemen önünde ya da arkasındaki 
sözce, gönderimsel ifadeler (yani adıllar, işaret 
sıfat ve adılları), zaman ve kip kullanımları 
söylemsel bağlamın içindeki bazı öğelerdir.

Bilişsel Bağlam-(Söylem Modeli: Konuşu-
cu/yazar, dil kullanarak dinleyici/okurun 
bilişinde belli bir söylem modeli (Webber, 
1979) ya da bilişsel bağlam oluşturmasını 
sağlar. Bu bağlamda söylem varlıkları (ki-
şiler, olaylar, varlıklar, vd.) onlara atfedilen 
özellikler, eylemler ve bunların arasında-
ki bağlar bulunur (Webber,1979; Prince, 
1981; Prince, 1992). Söylemde iletişim, bu 
söylem varlıkları, onlara atfedilenler ve ara-
larındaki bağlara yöneltilen dikkat ile kuru-
lur. Bilişsel bağlam, söylem ilerlerken aynı 
anda oluşturulur. Konuşucu ve dinleyicinin 
bilişsel bağlamları birbirine ne kadar yakınsa 
veya örtüşürse iletişim o kadar başarılı olur. 
Bağlam devinimseldir ve yeni sözceler ile 

güncellenir. Öyleyse bilişsel bağlam, konu-
şucu ve dinleyicinin dil kullanarak birlikte 
oluşturdukları, sürekli değişen, güncellenen 
bir bağlamdır. Konuşucu ve dinleyicinin pay-
laştıkları bilgi ya da “ortak zemin” üzerine 
yeni bilgiler eklenir. Ahmet, bir arkadaşım, 
Türkiye, Pamuk Prenses, bir adam, gibi öğeler 
söylem varlıklarıdır. Söylem varlığı, üzerinde 
konuşulan, sözü edilen öğedir. Söylem var-
lıkları, bilişsel bağlam ya da söylem modelin-
de, üzerine başka bilgiler asılacak askılar ya 
da içine yeni bilgi eklenen zihinsel dosyalar 
olarak görülebilir. Öyleyse bilişsel bağlamda 
konuşulan varlıklar, onlara atfedilen özel-
lik, eylem, nitelikler ile bunların arasındaki 
bağlar bulunur. Bu kitapta bilişsel bağlam ve 
söylem modeli aynı anlamda kullanılmak-
tadır. Örneğin, bir sözcede geçen Eskişehir 
ya da bir şehir öbekleri bilişimizde bir dosya 
açmamız doğrultusunda bir talimat gibidir. 
Daha sonra bu dosyaya bir havacılık kenti 
olma yolunda... gibi bir atıf eklenerek bağ-
lam güncellenebilir.

Durumsal Bağlam: Bir sözcenin içinde 
yer aldığı zaman, mekân ile konuşucu ve 
dinleyicinin kim oldukları gibi unsurlar-
dır. ‘Senin bana bu kitabı getirmen gerek’ 
gibi bir sözcenin dile getirilmesi ve anla-
şılması için sen ve bana adıllarının ve bu 
kitap gibi bir Ad Öbeğinin gönderimsel 
özelliklerinin anlaşılması, yalnızca konuşu-
cu ve dinleyicinin kim oldukları ve hangi 
kitabın söz konusu edildiğinin bilinmesi 
ile gerçekleşebilir. Bunun için de bu kişilerle 
söz konusu kitabı durumsal bağlam içinde 
konumlandırabilmek gereklidir. Dün si-
nemaya yeni bir film geldi sözcesinde dün 
belirtecini anlamak için sözcenin zamanını 
bilmek önemlidir. Benzer şekilde, bana şu 
kitabı uzatıver sözcesinde hangi kitabın 
kastedildiği durumsal bağlamdan anlaşılır. 
Durumsal bağlam, iletişim sırasında işaret 
adılları, işaret sıfatları ve işaret eden zaman 
ve yer belirteçlerini (bu ay, bu ülkede, sen, 
ben, gelecek yıl, geçen hafta, burası, böyle bir 
yer, vd.) işlemlemek için önemlidir.

Toplumsal-kültürel Bağlam: Sözcenin 
içinde yer aldığı toplumsal ve kültürel unsur-
ları içeren bağlamdır. Sözcenin kullanıldığı 
ortamdaki konuşucu ve dinleyici arasındaki 
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resmiyet veya samimiyet ilişkileri, konuşu-
cu ve dinleyicinin cinsiyeti, yaşları, eğitim 
düzeyleri, içinde bulunulan kurumsal ortam 
(okul, hastane, banka, gibi). Örneğin, bir 
doktorun bir meslektaşı, hastası, arkadaşı ve 
eşiyle konuşurken kullandığı dil, farklılıklar 
gösterecektir. Hatta bu doktorun eşi de aynı 
işyerinde çalışan bir başka doktorsa aynı kişiye 
hastanede ve evde kullandığı dil farklı olacak-
tır. Bir kadının ve erkeğin kullandıkları sözcük 
ve tümce seçimleri de 18 ve 78 yaşındaki in-
sanların kullandıkları de dil farklıdır. Dil dışı 
toplumsal unsurlara dayalı bu farklılıklar, ‘dil 
değişkeleri’ olarak adlandırılır ve bu konular, 
dilbilimin başka bir alt dalı olan toplum dil-
bilimin alanıdır. Bu bölümde dil değişkelerin-
den söz etmeden toplumsal-kültürel bağlamın 
edimbilimi ilgilendiren yönlerine değineceğiz. 
Örneğin, Türkçede sen/siz İtalyancada tu/voi 
ve Almancada du/Sie adıllarının seçimi, ko-
nuşucu ve dinleyici arasındaki ilişkinin yakın 

ya da mesafeli olmasıyla ve dinleyicinin göre-
ce toplumsal konumu ile ilgilidir. Bu seçim 
de edimbilime ilişkin diğer bölümde deği-
neceğimiz kibarlık stratejilerine bağlıdır. Bir 
başka edimbilimsel dil tercihi ve yorumu ise 
konuşucuların toplumsal-kültürel bağlam 
kapsamında ise konuşucunun dinleyicisi ile 
paylaştıklarını düşündüğü -kültürel ve bilişsel 
bağlamlardaki bilgiyle yakından ilişkilidir. Ko-
nuşucu dinleyicinin neyi bilip neyi bilmediği 
hakkında bir görüşe sahiptir (Clark ve Havil-
land, 1977; Clark ve Marshall, 1981, Prince, 
1981). Öyleyse toplumsal-kültürel bağlamın 
uzun süreli bellekte depolanan bilgi anlamın-
da bilişsel bağlam ile etkileştiğini ve bu etkile-
şimin de gönderimsel ifade ve sözce seçimini 
belirlediğini söyleyebiliriz. Edimbilimdeki 
eski-yeni bilgi kavramları buna ilişkindir. Bu 
konuya sonraki bölümde biraz daha ayrıntılı 
biçimde değinilecektir.

Aşağıdaki videoda Korece-
de yaşça büyük ya da mevki 
sahibi kişilerle konuşurken 
kullanılan hi-
tapları izleyebi-
lirsiniz. 

Yaşça büyük ya da mevki 
sahibi kişilerle konuşurken 
kullanılan hitaplar hangi 
bağlam kavramı ile ilgilidir? 
Neden?

İzlediğiniz videoda Kore-
cedeki hitap biçimleriyle 
Türkçede kullanılan hitap 
biçimlerini arkadaşlarınıza 
anlatın.

2 Kavram olarak bağlam ve çeşitlerini açıklayabilme ve bağlama dayalı dil kullanımını 
tartışabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı

KONUŞMA (İŞBİRLİĞİ) İLKESİ
Konuşmalarımız birbirinden kopuk, ardı ardına sıralanmış bağıntısız sözcelerden oluşmaz. Eğer 

öyle olsaydı konuşma sağduyulu ve akılcı olmaz ve bizler de anlaşamazdık. Aşağıdaki çocuklarınkine 
benzer bir konuşma sizce mümkün olabilir mi? Buna iletişim diyebilir miyiz?

3. Ahmet: Bugün sinemaya gittim
 Ahsen: Ben çikolatayı çok severim 
 Ferhan: Bugün Mars’ta su olduğu bulundu.
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Resim 5.1  

 Yukarıdakine benzer bir konuşmanın ileti-
şim olamayacağı açıktır. Biz bu şekilde birbi-
rinden tamamen kopuk ve herkesin kendince 
ürettiği sözceleri duymaya ve bu şekilde ko-
nuşmaya alışık değiliz. Sürekli bu şekilde ko-
nuşsaydık iletişim kurmamız olanaksız olurdu. 
Amaç, gevezelik etmek olsa bile konuşmanın 
ortak bir hedefi vardır. Konuşucular, bir diğeri 
ile işbirliği yaparak konuşmaya bu amaç doğ-
rultusunda katkıda bulunurlar. Konuşmanın 
belli bir yerindeki katkı diğer konuşulanlar-
la ilintilidir. Öyleyse, konuşmalarımızı dü-
zenleyen bazı ilkeler vardır. Grice, insanların 
genelde davranışlarını ve özelde dil kulla-
nımlarını belirleyen ve insan aklı tarafından 
düzenlenen ve İşbirliği İlkesi adını verdiği 
düzenleyici kuralların varlığını önermiştir. 
İşbirliği ilkesinin alt ilkeleri ise şunlardır: 
Nicelik İlkesi, Nitelik İlkesi, Bağıntı İlkesi ve 
Tarz İlkesi. Bu ilke ve alt ilkeleri örneklerle 
açıklayacağız. Konuşucular, konuşmanın he-
def ve kapsamı doğrultusunda doğru oldukla-
rına inandıkları bilgiyi verirler. Bu, konuşucu 
için yalan yanlış bilgi vermekten daha kolay ve 
daha ekonomiktir. Ancak daha sonra göreceği-
miz gibi bu ilke de bazen çiğnenebilir.

İşbirliği İlkesi, Grice tarafından 1975 yı-
lında önerilmiştir. Konuşmanın amaç ve he-
defi doğrultusunda ve uygun yerinde konuş-
maya olan katkınızı beklendiği şekilde yapın. 

Resim 5.2

Nicelik İlkesi
a) Konuşmaya katkınızı (konuşmanın 

amacı doğrultusunda) yeterince bilgi-
lendirici olacak şekilde yapın

b) Konuşmaya katkınızda gereğinden çok 
bilgi vermeyin.

Aşırı bilgilendirici olmak zaman kaybına 
yol açar. Ayrıca doğrudan ilintili olmayan yan 
konuların ayrıntılarını vermek dinleyicinin 
aklını karıştırabilir. Gereğinden az bilgi ver-
mek de dinleyici için yeterince bilgilendirici 
olmayacaktır. Nicelik İlkesini açıklamak için 
aşağıdaki konuşmanın Eskişehir’de yeni tanı-
şan iki arkadaş arasında geçtiğini varsayalım: 
Ahmet: “Nerede oturuyorsun?” diye sorunca, 
Sedef: “Türkiye’de” yanıtını verirse bu konuş-
mada Sedef, yeterince bilgilendirici değildir, 
Türkiye bulundukları yer itibariyle çok geniş 
bir alanı kapsamakta ve yeterli bilgi verme-
mektedir. Tepebaşı’nda deseydi, Eskişehir’de 
bulunan bir semt olarak Tepebaşı, konuşma-
nın amacı doğrultusunda yeterince bilgilen-
dirici sayılırdı. Oysa postaneden Sedef ’e bir 
paket yollayacak kişi için ise gereğinden az 
bilgi olurdu çünkü postaneden yollanacak bir 
paket için tam adres gereklidir. Bunun yanı 
sıra, Ahmet ve Sedef yurt dışında karşılaşsalar-
dı, Sedef ’in ilk yanıtı yeterince bilgilendirici 
sayılırdı çünkü o zaman yurtdışında yaşama 
olasılığı da söz konusu olurdu. Yukarıdaki ko-
nuşmada Sedef ’in Ahmet’e tam posta adresini 
vermesi de konuşmanın hedefi doğrultusunda 
aşırı bilgilendirici olduğu için zaman kaybına 
yol açar. Ayrıca doğrudan ilintili olmayan yan 
konuların ayrıntılarını vermek Ahmet’in aklı-
nı karıştırabilir. Gereğinden az bilgi vermek de 
dinleyici için yeterince bilgilendirici olmaya-
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caktır. Yani her iki durumda da Nicelik İlkesi 
çiğnenmiş olur. Öyleyse, konuşmanın amacı, 
bağlam ve konuşmayı sürdüren kişilerin amaç-
ları doğrultusunda önem kazanır. Burada bağ-
lamın konuşmayı ne ölçüde belirlediğini bir 
kez daha gözlemlemiş oluyoruz.

Nitelik İlkesi 
Konuşmaya doğru katkı yapmaya çalışın.
a) Yanlış olduğuna inandığınız bir şeyi 

söylemeyin.
b) Yeterince kanıtınız olmadan bir şey söy-

lemeyin.
Nitelik İlkesine Brezilya’dan bir örnek vere-

biliriz. Brezilya’nın başkenti 1960’a kadar Rio 
de Janeiro idi. Ancak bu kentin aşırı kalaba-
lıklaşması nedeniyle başkent, 1960’ta Brasi-
lia kentine taşındı. Seda “Brezilya’nın başken-
ti nedir?” diye bir soru yönelttiğinde, Sedat 
“Brasilia” diye yanıtlayabilir. Bu yanıt Nitelik 
İlkesine uygundur çünkü Sedat doğru bilgi 
olduğunu düşündüğü bilgiyi vermiştir. Ancak 
Sedat, Brezilya’nın başkentinin hâlâ Rio oldu-
ğunu düşünseydi ve o şekilde yanıtlasaydı da 
kendince Nitelik İlkesine uymuş olacaktı çün-
kü Nitelik İlkesi doğruluk değerleri gibi birebir 
dünyadaki gerçeklerle örtüşmek zorunda değil-
dir. Konuşucuların niyetlerine bağlı bir ilkedir.

Konuşucular, konuşmanın hedef ve kap-
samı doğrultusunda doğru olduklarına inan-
dıkları bilgiyi verirler. Bu, konuşucu için yalan 
yanlış bilgi vermekten daha kolay ve daha eko-
nomiktir. Ancak daha sonra göreceğimiz gibi 
bu ilke de bazen çiğnenebilir.

Bağıntı İlkesi
Konuşmanızı bağıntılandırın. (Diğer söyle-

nenlerle ilişkilendirin).
İnsanlar konuşma sırasında daha önce 

söylenmiş olanlara bağıntılı katkı yaparlar. 
Örneğin, birisi size dün gördüğü bir film-
den söz ederse siz de sinema ile bağlantılı 
konuşursunuz. Son zamanlarda gördüğünüz 
bir film ya da en çok sevdiğiniz filmden söz 
edersiniz. Diğerinin sinemaya ilişkin sözcesi 
üzerine “Mars’a olası insan yolculuğundan” 
söz açılmaz (elbette karşıdaki kişinin izle-
diği film Mars’a ilişkin değilse).

Tarz İlkesi
Açık olun.
a. İfadede belirsizliği önleyin.
b. Bulanık anlamlılığı önleyin.
c. Kısa ve öz konuşun (Gereksiz söz kulla-

nıp lafı uzatmayın)
d. Düzenli olun.
İnsanlar, bir öykü anlatacaklarsa ya da bir 

yemek tarifi vereceklerse olayların oluş sıra-
sına göre bir düzenleme yaparlar. Örneğin 
pilav tarifi verirken, önce pirinci ayıklayıp 
yıkamalı, sonra yağda kavurmalı, daha son-
ra da pirincin çekebileceği kadar sıcak suda 
haşlamalıyız ve bu tarifi bu sırada vermeli-
yiz. Yoksa “önce pilavı haşlamalı, sonra pi-
rinci ayıklayıp yıkamalı” sırasında bir yemek 
tarifi yapmak Tarz İlkesine uygun değildir.

Yukarıda görüldüğü gibi İşbirliği İlkesi ve 
alt ilkeleri 2. tekil kişiye yönelik emir kipin-
de düzenlenmiş olsa bile, bu ilkeler kuralcı 
ve yaptırımcı değildir. Bir başka deyişle “Ben 
Grice’a göre mi konuşacağım?” sorusu söz ko-
nusu değildir; çünkü bu ilkeler, akılcılık çerçe-
vesinde zaten var olduğu düşünülen ve dili dü-
zenleyici prensipleri betimleyen ilkelerdir. Bu 
ilkeler, dilbilimcilere dil kullanımına ilişkin 
çözümleme araçları sunar. Konuşucu ve ya-
zarlar Grice’ın bu ilkelerini bilmeseler bile akıl 
sahibi kişiler olarak bu ilkelere uyarlar. Kullan-
dıkları dilin dinleyici ve okuyucu için en iyi 
anlaşılacak biçimde düzenlenmesi için gerekli 
çabayı harcar lar. İletişime giren kişilerin or-
tak bir hedefi vardır. Bu ortak hedef, sıradan 
bir konuya ilişkin konuşurken, dedikodu ya-
parken ve gevezelik ederken bile mevcut tur. 
Yapılan katkı bu hedef doğrultusunda ve di-
ğer konuşulanlarla ilintilidir. Aslında İşbirliği 
ilkesi ve alt ilkeleri, kural olmaktan çok insan 
davranışlarını yönlendiren unsurlardır. Grice, 
akılcılık ve konuşucu niyeti kavramlarını özel-
likle vurgular. Grice’in İlkeleri de dilsel kul-
lanıma ve insan davranışlarına ilişkin olarak 
akılcılığın ve niyetin temelinde olan ilkelerdir. 
Öyleyse, İşbirliği ilkesi yalnızca dili kullanma 
ve anlama boyutunda değil, sağduyulu insan 
davranışlarının bütününde gözlemlenen olgu-
lardır (Grice, 1975). Örneğin, Deniz’in kek 
pişirirken 4 adet yumurtaya ihtiyacı varsa ona 
2 ya da 6 yumurta vermek Nicelik ilkesine ters 



127

Genel Dilbilim II

düşecektir. Nitelik ilkesine ilişkin olarak ise 
kek yapımında yardım eden kişinin katkısının 
gerçek ve doğru olduğu umulur. Örneğin biri-
si kek yaparken ona tuz değil, şeker verilmesi 
beklenir. Bağıntı ilkesine göre ise yapılan iş ile 
en bağıntılı katkının yapılmasını bekleriz. Ör-
neğin kek malzemelerini karıştırırken tam o 
esnada güzel bir kitap vermek yerine yumurta 
ya da şekeri uzatmak bağıntılı olacaktır. O sı-
rada kek yapan kişiye güzel bir parfüm hediye 
etmek ise bağıntı ilkesini çiğnemek demektir.

Sezdirim
Sezdirim, kısaca kişinin konuşma sırasında bir 

sözceyi dile getirdiğinde onunla amaçladığı örtük 
anlam demektir. 

Grice, bazen konuşma ilkelerinin çiğnene-
bileceğini göstermiştir:

4. Sezen: Ayşe Sedat’ın sevgilisi mi?
 Nermin: Bu konuda konuşmak istemiyorum.
Burada Nermin, Sezen’e bu konuda konuş-

mak istemediğini belirterek onunla işbirliği 
yapmayı açıkça reddeder. İşbirliği ilkesinin bu 
kadar açık çiğnenmediği örtük olarak işbirliği 
yapılmadığı durumlarda veya konuşucunun 
sözcesinde kastettiği örtük anlamlar sonucu 
Grice’in sezdirim dediği edimsel anlam ortaya 
çıkar:

5. Meral: Ahmet her şeye burnunu sokuyor, 
değil mi?

 Füsun: (Kısa bir sessizlikten sonra) Son za-
manlarda hava iyice soğudu.

Bu örnekte Füsun Meral’in sözcesine ba-
ğıntılı bir biçimde yanıt vermeyerek bağıntı 
ilkesini çiğner. Yani Meral ile işbirliği yapmaz. 
Bunun sonucunda Füsun, Ahmet’e ilişkin yo-
rum hakkında görüş bildirmek istemediğini 
sezdirmektedir.

Aşağıdaki örnek ise biraz daha farklıdır:
6. Ayça: Brezilya’nın başkenti nedir? 
 Yiğit: Brasilia ya da Rio herhalde.
Örnek (6)’da, nitelik ve nicelik alt ilkele-

ri çatışmaktadır. Yiğit, Brezilya’nın başkenti-
ni tam olarak bilmediği için doğru olduğuna 
inandığı bir yanıt verememekte ama bu kenti 
tam olarak belirtemediği için de yeterince bil-
gi sunamamaktadır. Burada Yiğit’in tek kanıtı, 
sunduğu iki seçenekli bilgidir. Sonuçta Nitelik 

İlkesi pahasına yeterince bilgilendirici olma 
doğrultusundaki Nicelik ilkesi çiğnenmiştir. 
Ortaya çıkan sezdirim, Yiğit’in konuya ilişkin 
yeterli bilgisinin olmadığıdır. Aşağıdaki örnek 
de sezdirim içerir:

7. Akif: Can iyi bir araştırmacı, değil mi? 
 Berna: El yazısı çok güzel.
Burada Akif, Can’ın iyi bir araştırmacı 

olduğunu düşünürken, Berna yalnızca el ya-
zısının güzelliğinden söz ederek onun iyi bir 
araştırmacı olmasına ilişkin bir özellik söyle-
meyerek öyle olmadığı konusundaki görüşünü 
sezdirmektedir.

Sezdirim, sözcelerin belirli bir şekilde kul-
lanılması ya da ilkelere uyulmaması sonucu 
ortaya çıkar; bir sözcede açıkça dile getiril-
meyen, ama konuşma ilkeleri doğrultusunda 
konuşucunun iletmeyi hedeflediği örtük an-
lamdır, dile getirilmeyen ama yine de anlaşılan 
bilgidir. Grice, sezdirimi ikiye ayırır: Gelenek-
sel sezdirim ve konuşmaya dayalı sezdirim. 
Örnek (8), (9), (9) konuşmaya dayalı sezdirim 
örnekleridir. Konuşmaya dayalı sezdirim söz-
cenin dilbilimsel anlamından değil, iletişim-
deki bağlamından ortaya çıkan anlamdır. Öte 
yandan geleneksel sezdirim, sözcede ki dilsel 
öğeler aracılığıyla ortaya konulan sezdirimdir. 
Aşağıdaki örnekte geleneksel sezdirim örnek-
leri görülmektedir:

8. a. Ayşe evlendi ve bebeği oldu.
 b. Ayşe’nin bebeği oldu ve evlendi.
Örnek (8a) ve (8b)’deki sözceler aynı 

doğruluk değeri taşıyan önermeler içerseler 
de sezdirimleri farklıdır: (8a)’da Ayşe önce 
evlenip sonra bebek doğurmuştur; (8b)’de ise 
önce bebek doğurup sonra evlenmiştir. Öyley-
se “ve” bağlacının kullanımı ile sözce sırala-
nışı Ayşe’nin evlenme ve bebeğinin olması 
olaylarının gerçek hayata da aynı sırada ger-
çekleştiği sezdirimini ortaya çıkartır. Aşa-
ğıdaki sözcede de “ve” bağlacı ve sözcelerin 
sıralanışı geleneksel sezdirim içerir:

9. Ayşe Ali’ye hakaret eti ve Ali evi terk eti.
Bu örnekte açıkça dile getirilmemesine kar-

şın önce Ayşe’nin hakaret etmesi ve Ali’nin evi 
terk etmesi “ve” bağlacı ile birlikte bir neden 
sonuç ilişkisi sezdirimi içermektedir. Gerek 
(8) gerekse (9) Tarz ilkesi doğrultusunda dü-
zenlenmiş sözcelerdir. Örnek (10) ise Nicelik 
İlkesi doğrultusunda değerlendirilebilir:
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10. Bazı arkadaşlarım partiye geldiler.
Yukarıdaki örnekte bazı arkadaşlarımın partiye 

gelmesi, hepsinin gelmediği anlamını sezdirmekte-
dir. Konuşucu, yeterli bilgiyi vermektedir: Eğer bütün 
arkadaşları partiye gelseydi, “bazı” yerine “bütün” 
niceleyicisini kullanırdı. Dolayısıyla sözcenin kendi-
sinden çıkarımda bulunularak hesaplanan bu sezdi-
rim de geleneksel sedirimdir. Geleneksel sezdirimi 
hesaplamak (Grice’in terimi compute) için sözcedeki 
dilbilimsel unsurlar yeterlidir. Öte yandan eğretile-
me (istiare), gizli alay (istihza), gibi kimi söz sanatla-
rı konuşmaya dayalı sezdirimlerdir. Aşağıdaki fıkrada 
konuşmaya dayalı sezdirim bulunmaktadır:

Bu fıkrada Cin adamın “tek” dilekte bulunabileceği-
ni belirtir. Adam, ise “çocuğunun altınlarını saatlerce say-
masını” ister. Adam çocuğunun olması öncelikle evlenmiş 
olmasını ve altınlarının olması ise zengin 
olmasını gerektirir. Öyleyse aslında tek-
miş gibi görünen isteği içinde başka bir-
kaç isteği daha barındırmaktadır.

Sezdirim hakkında söylediklerimizi 
aşağıdaki şekli kullanarak özetleyebiliriz

Şekilde görüldüğü gibi konuşucu 
anlamı ikiye ayrılır: Söylenen ve sezdirilen. Söylenen dile getirilen, sezdirilen ise 
dile getirilmeyen anlamdır. Sezdirilen anlam geleneksel sezdirim ve konuşmaya 
dayalı sezdirim olarak ikiye ayrılır. Yukarıda da belirtiğimiz gibi geleneksel sez-
dirim, sözcenin kendisinden, konuşmaya dayalı sezdirim ise söylmsel bağlamdan 
hesaplanan sezdirimdir.

Gözleri kör yalnız ve yoksul bir adam kır-
larda başıboş dolanırken bastonuna değen 
sihirli lambayı alıp içinden Cin çıkarmayı 
başarmış. Cin çalışmaktan çok yorgun-
muş ve adama şöyle bir baktıktan sonra; 
“Senin hayli isteğin vardır; şimdi sen göz-
lerin açılsın istersin, zenginlik dilersin, 
evlenmeyi arzularsın, ama uğraşamam. 
Sadece bir dileğini yerine getireceğim. 
İyi düşün ve ne isteyeceksen iste.” demiş. 
Adam biraz düşündükten sonra dileğini 
söylemiş;-”Çocuğumun saatlerce altınları-
mı saymasını görmek istiyorum”

Konuşucu
Anlamı

Geleneksel
Sezdirim

Konuşmaya
Dayalı Sezdirim

Sezdirilen

Şekil 5.1

Şu durumu göz önünde bu-
lundurun: Selen, Ceyda’ya 
“Yarın akşam tatlı yemeğe bek-
liyorum” dediğinde Ceyda, 
yemek yiyerek Selen’e tatlı 
yemeğe gider. Oraya ulaştığın-
da masanın harika yemeklerle 
donatılmış olduğunu görür ve 
Selen’in kendisini aslında ye-
meğe davet etiğini anlar. 
Bunu Grice’ın konuşma ilkele-
rini göz önünde bulundurarak 
ne şekilde açıklayabilirsiniz?

Günlük hayatınızda karşı-
laştığınız konuşmalarda bu 
duruma benzer bir örneği 
arkadaşlarınızla paylaşarak, 
onu Grice’in konuşma ilke-
leriyle açıklayın. 

Bunu arkadaşlarınıza anlatın.

3 Konuşma ilkelerini tanımlayabilme, örnekler verebilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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SÖZ EYLEM KURAMI
Söz Eylem Kuramı, kişilerin inanç, amaç, 

isteklerine dayalı niyetlerine bağlı olarak edim-
sel anlam taşıyan sözcelerin konuşucu ve dinle-
yiciyi eyleme geçiren etkilerini inceler. Söz Ey-
lem Kuramı, İngiliz dil felsefecisi John L. Austin 
(1955, 1962) tarafından ortaya konmuş ve 
daha sonra Austin’in Harvard Üniversitesi’nde 
öğrencisi olan Amerikalı felsefeci John Searle 
(1969) tarafından geliştirilmiştir.

Resim 5.3
Austin, dili matematiksel mantık çözümle-

mesi ile inceleyen dil felsefecilerinin önerme an-
lamına doğrulanabilirlik değerlerine indirgeme-
lerine tepki olarak her önermenin bir doğruluk 
değeri taşımak zorunda olmadığını göstermiştir. 
Bir başka deyişle, bizler konuşurken yalnızca 
dünya hakkında bir takım gerçekleri ve olgula-
rı dile getirmeyiz: Soru sorarız, emir veririz, rica 
ederiz. Yani, bazı sözceleri kullanarak bir edimde 
bulunuruz. Öyleyse, bir şey söylemek aynı za-
manda bir şey yapmaktır. Bir sözce doğrultunda 
aynı zamanda bir eylem gerçekleştirdiğimiz bu 
işleme söz eylem denir. Austin doğruluk değeri 
taşıyan ve doğruluk değeri taşımak zorunda ol-
mayan sözceler arasındaki ayrıma dikkat çeker:

11. a. Bugün yağmur yağdı.
b. Seninle iddiaya girerim ki yarın yağ-

mur yağacak.
c. Servetimi eğitim kurumlarına bağışlı-

yorum.
d. Toplantıya zamanında geleceğime 

söz veriyorum.
e. Sizi karı koca ilan ediyorum.
f. Seni işten atıyorum.
g. Özür dilerim.
h. Çok teşekkür ederim.
i Buraya gel.

Yukarıda (11a) sözcesi dünyaya ilişkin bir 
olguyu saptar ya da betimler. Bunu Austin sap-
tayıcı ya da betimleyici sözce olarak belirler. 
Buradaki önerme yağmur yağmış ya da yağ-
mamış olmasına göre doğru ya da yanlış ola-
bilir. Buna karşın, (11b-i)’deki diğer sözceler 
saptayıcı değil, bir eylem ortaya koyan sözce-
lerdir. Bu sözceleri dile getirerek aynı zamanda 
bir iş gerçekleştiririz. Yani, dili kullanarak aynı 
zamanda iddiaya girer, mirasımızı bağışlar, söz 
verir, insanların medeni durumlarını değişti-
rir, bir çalışanımızı işten atabilir ve özür di-
leyebilir, teşekkür edebiliriz. Bunlar, edimsel 
sözcelerdir. Edimsel terimi etmek eyleminden 
türeyerek dil aracılığıyla aynı zamanda bir iş 
yaptığımızı gösterir. Austin, daha sonra sapta-
yıcı sözcelerin de aslında edimsel olduğunu 
belirtir; çünkü saptayıcı sözceleri kullanarak 
bir durumu belirtebilir, bir gerçeği dile getir-
me işlemi yaparız. Ayrıca, edimsel sözceler, 
edimsel eylemler ile birlikte kullanılabilir: 
söylemek, belirtmek, dile getirmek, iddiaya 
girmek, söz vermek, yemin etmek, özür di-
lemek, affetmek, yasaklamak, vd. edimsel 
eylemlerdir.

12. Sizi yarın akşam yemeğine davet ediyorum.
Örnek (12)’de dili kullanarak arkadaşları-

mızı akşam yemeğine davet edebiliriz. Ancak 
edimin başarı ile gerçekleşmesi için aşağıda 
sözü edilen belli koşullar gereklidir. Bu ko-
şullar gerçekleşmezse, yukarıdaki sözce ile bir 
edim gerçekleştirmek söz konusu olamayaca-
ğı için sözce geçersiz, Austin’in terimiyle mut-
suz ya da uygunsuz, isabetsiz sözce olur. Bir 
sözce ile eylem gerçekleştirmek için gerekli 
olan ön şartlar uygunluk ya da mutluluk ko-
şullarıdır. Örneğin, birisine söz vermek için 
samimi olmak ve gelecekte söz verilen eylemi 
gerçekleştirme niyeti olması gerekir. Örneğin, 
söz verdiğimizde buna ilişkin şaka yapmıyor 
ya da söz verme eylemini yazdığımız bir şiir 
ya da roman için 
kullanıyor olma-
mamız gereklidir. 
Eğer söz verilen iş 
gerçekleştirilme-
diyse doğru/yanlış 
yargısı yerine söz-
cenin mutlu/mut-
suz sözce olması 
söz konusudur.

John L. Austin (1911-1960) John Searle (1932)

Burada verilmiş olan koşul-
lar söz eylemlerin artalanını 
daha iyi anlamanız için ve-
rilen EK BİLGİdir.
Söz Eylem Mutluluk Ko-
şulları (Austin, 1962)

dikkat
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Sözcenin mutlu olabilmesi için gerekli koşulları 
Austin şu şekilde sıralar:

A.1. Belli koşullar altında belli kişiler tarafın-
dan dile getirilen sözlerin kabul edilmiş 
geleneksel usulleri olmalıdır.

A.2. Belirli kişiler ve içinde bulunulan belirli 
koşullar o edimin yürütülmesi için uygun 
olmalıdır.

B.1. Prosedür tüm kişilerce uygun ve
B.2. eksiksiz biçimde yürütülmelidir.
C.1. Edimi gerçekleştirmeye yönelen insanla-

rın duygu ve düşünceleri o prosedürü ger-
çekleştirmeye hazır olmalıdır

C.2. Ve bu edimler eksiksiz biçimde gerçekleş-
tirilmelidir.

Eğer edimsel sözcelerde yukarıdaki ku-
rallardan herhangi birine uyulmazsa ortaya 
mutsuz sözce çıkar. Daha önceki ünitelerde 
gördüğümüz gibi tümceler, dilbilgisel açıdan 
kuralsız ise (*) kullanılır, edimbilimde ise mut-
suz/uygunsuz sözce için (#) işaretini kullan-
mak gelenektir.

Yukarıdaki koşulların yanı sıra kurumsal 
edimleri gerçekleştirmek için yetki sahibi de 
olmak gereklidir:

13. Sizi karı koca ilan ediyorum.
14. Toplantıyı açıyorum.
15. Seni aforoz ediyorum.
Örnek (13)-(15)’deki sözceler ile bir edim ger-

çekleştirmek için kurumsal bir yetkiye sahip ol-
mak gerekir (Searle,1979). (13)’te belediyenin, 
(14)’te yönetim kurulunun, (15)’te ise Hıristiyan 
âleminde kilisenin verdiği yetkiler gereklidir. Öte 
yandan, İslam’a dayalı şer’i hükümle yönetilen bir 
hukuk sisteminde bir koca eşini söz eylem aracılı-
ğıyla boşayabilir:

16. Boş ol! Boş ol! Boş ol!
Austin, söz eylemleri Şekilde görülen 

üçlü yapıya ayırmıştır:
Düzsöz eylemi: Bir sözceyi, ses, sözcük ve 

tümce olarak dilbilgisel kurallara uygun bir bi-
çimde dile getirme edimidir.

Edimsöz eylemi: Sözceyi kullanarak ger-
çekleştirilmek istenen amaca edimsöz denir. 
Örneğin birisini yemeğe davet etme amacı-
nı bir sözce ile dile getirmek bir edimsöz 
eylemidir. Bazı edimsözler şunlardır: soru 

sormak, cevap vermek, bilgi vermek, güven-
ce vermek, uyarıda bulunmak, ilan etmek, 
randevu vermek, eleştirmek, sözleşmek, ye-
min etmek, söz vermek, emretmek, rica et-
mek, teşekkür etmek, onaylamak, önermek, 
tavsiye etmek, tasdik etmek, vs.

Şekil 5.2

Aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi, bazı 
edimözler, söz ermek, uyarmak, onaylamak ve 
yalvarmak gibi açık edim eylemleriyle (dile 
getirilebilir:

17. Yardım etmeye söz veriyorum.
18. Seni son kez uyarıyorum.
19. Bu konuyu onaylıyorum.
20. Sana yalvarıyorum.
Bunun yanı sıra sözceler aracılığıyla başka 

edimsözler gerçekleştirilebilir: Birisini aşağıla-
yabilir, tehdit edebilir, şaşırtabilir, kızdırabili-
riz. Ancak bu eylemleri kullanarak edimsözü 
açıkça dile getiremeyiz:

21. #Seni şaşırtıyorum,
22. #Seni kızdırıyorum
23. #Seni aşağılıyorum, vd.
Örnek (21-23)’teki sözceler bir edim ger-

çekleştirmek için değil ama bir gözlemi dile 
getirmek için kullanılabilir. Bunlar ancak sap-
tayıcı sözceler olarak kullanılabilir. Edimsöz, 
tüm insan dillerine özgüdür; belirli bir dile 
göre değişmez ama edimsöz belirten sözcük-
ler bir dilden diğerine farklılık gösterir (Searle, 
1976: 2). Yani, söz verme edimi tüm dillerde 
aynıdır; ama İngilizcede “promise”, Almancada 
“versprechen”, Fransızcada “promettre”, Türk-
çede “söz vermek” sözcükleriyle dile getirilir.

Etkisöz eylemi: Bir sözceyi dile getirmenin 
sonucunda ortaya çıkan etkidir. Austin’e göre 

Söz eylemin bişenleri

Söz

Edimsöz
Eylemi

Düzsöz
Eylemi

Etkisöz
Eylemi
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etkisöz eylemleri, konuşucu, dinleyici ya da diğerlerinin duygu, düşünce, görüş ve hareketlerinde 
sözceler sonucunda yaratılan etkidir. Örneğin, sözce kullanarak birisini ikna edebilir, ona ken-
dimizi affettirebilir, birisine bir işi gerçekleştirme yükümlülüğü hissettirebilir, ya da konuşucu 
olarak kendimizi yükümlülük altına sokabiliriz. Bu etkilerin her biri etkisöz eylemleridir.

Söz eylemin bileşenlerini aşağıdaki örneği kullanarak açıklayabiliriz:
Tablo 5.2

Örnek: Saat 10’da okula gel.

Düzsöz eylemi
Konuşucunun dilin ses, sözdizim, vs. kurallarını kullanarak “Saat 10’da okula gel” 
sözcesini dile getirmesi

Edimsöz eylemi
“Saat 10’da okula gel” sözcesini dile getirerek konuşucunun buluşmak için davet 
ya da emir gibi bir edim gerçekleştirmesi

Etkisöz eylemi
“Saat 10’da okula gel” sözcesinin dinleyicinin üzerinde bu işi gerçekleştirmesi 
doğrultusunda yaptırım gücü

Dolaysız ve Dolaylı Söz Eylemler
Searle (1975) söz eylemleri dolaysız ve do-

laylı söz eylemler olarak ikiye ayırmıştır. Söz 
eylemlerdeki edim açıkça dile getirilebildiği 
gibi konuşucu niyetini dolaylı olarak da ifade 
edebilir. Açıkça dile getirilen söz eylemlere do-
laysız söz eylemler, edimin açıkça dile getiril-
mediği durumlardaki söz eylemlere ise dolaylı 
söz eylemler denir. Dolaylı söz eylemde ko-
nuşucu dinleyiciye paylaştıkları bağlama bağlı 
olarak onun akılcı yetilerine güvenerek çıka-
rımda bulunması amacıyla bir söz eylem iletir.

24.  a. Bana çikolata ver.
b. Bana çikolata verir misin?
c. Çikolatan var mı?
d. Canım çikolata istiyor.
e. Keşke çikolata olsa...

Örnek (24a)’da açıkça dile getirilen bir emir 
görüyoruz. Bu dolaysız bir söz eylemdir. Öte 
yandan (24b-c) soru tümceleridir. Normal 
şartlar altında, soru bir bilgi edinmek amacıyla 
sorulur ama burada bir rica edimi gerçekleşti-
rildiği için bu sözceler dolaylı söz eylemleridir. 
Benzer şekilde (24 d-e) örnekleri de dinleyici-
nin çıkarımına dayalı bilgi içerdikleri için do-
laylı söz eylemlerdir. Konuşucu, dinleyicinin 
bu sözceleri rica olarak yorumlayıp, çikolata is-
teği yönünde etkisöz edimi gerçekleştirmesini 
beklemektedir. Dolaysız söz eylemlerin bir tek 
anlamı vardır; oysa dolaylı söz eylemlerde çok 
lu anlam söz konusudur.

25. Kitabı verir misin?
Yukarıdaki sözce, dinleyicinin kitabı vere-

bilme yetisini sorgulama ve rica anlamı gibi 

iki anlam içerir. Oysa aşağıdaki gibi doğru-
dan dile getirilen söz eylemlerin sadece tek 
anlamı ve tek edimsöz gücü vardır:

26. Kitabı ver.
Dolaylı söz eylemlerin bazıları aşağıda gö-

rüldüğü gibi gelenekselleşmiştir (Searle, 1975; 
Morgan 1978).

Konuşucu, karşısındakinin bir işi yapabilme 
yetisine ilişkin soru sarabilir:

27. Kapıyı kapatabilir misin?
28. Kapıyı kapatman mümkün mü?
Konuşucu bir işin yapılması konusunda 

kendi isteğini belirtebilir:
29. Çay içmek istiyorum.
30. Çay içsek ne iyi olur.
Dolaylı söz eylemde ayrıca konuşucu dinle-

yicinin işe ilişkin iznini isteyebilir:
31. Çay alabilir miyim?
Ancak her zaman bir söz eylemin belli bir yapı 

ile örtüşmesi söz konusu değildir. Örneğin aşağıda 
çeşitli teşekkür etme eylemi gerçekleştirebileceğimiz 
örnekler verilmiştir: 

32.  Çok teşekkür ederim.
b. Teşekkürler.
c. Sağ ol.
d. Bana bu kadar güzel bir yemek yapa-

rak beni çok mutlu etin.
e. Bu yemeğe bayıldım. Ellerine sağlık.
Öte yandan tıpatıp aynı yapıya sahip olan 

ve aynı anlamı taşıyan sözceler farklı bağlam-
larda farklı edimsöz gerçekleştirebilir:
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Tablo 5.3

Örnek Bağlam Edimsöz

Oturun!
Karşısındakinin başında dikilmesinden bunalan 
bir müdürün çalışana söylediği sözce

Emir

Oturun!
“Oturabilir miyim?” Çalışanın müdüre sorduğu 
sorunun yanıtı olarak

İzin

Saat bir hayli geç oldu. Bir davete bir kadının eşine söylediği sözce: (Eve dönme konusunda) Rica

Saat bir hayli geç oldu.
Geç saate eşinin çok yemek yemesi sonucu 
sağlığının bozulmasından çekinen kadının davete 
eşine söylediği sözce

Uyarı

Edimsözlerin Sınıflandırılması
Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi aynı 

sözcükleri, aynı yapı ve aynı anlamları taşıyan 
sözceler ile farklı edimsöz gerçekleştirilebi-
lir. İletişimin başarılı olabilmesi için bu farklı 
edimsözlerin bağlama uygun biçimde yorum-
lanması gereklidir. Öyleyse, bu edimsözleri 
anlamak iletişimsel edincin bir parçasıdır. Do-
layısıyla edimsözlerin sınıflandırılması dilbilim 
çözümlemeleri için gereklidir. Edimsözleri ya-
pısal ve anlamsal özelliklere bağlı olarak farklı 
biçimlerde sınıflandıran araştırmacılar vardır 
(Austin, 1962; Vendler, 1972; Searle, 1976 ve 
başkaları). Biz burada en yaygın olarak başvu-
rulduğu için Searle’ün (1976) sınıflandırması-
nı temel alacağız:

Searle (1976) edimsözün amacı, sözcenin 
dünya ile bağlantısı ve konuşucu ve dinleyici-
nin psikolojik/bilişsel durum ölçütlerini kulla-
narak söz eylemleri sınıflandırır. Searle, edim-
söz sınıflamasında bu üç ölçütü kullanır:

•	 Edimsözün	 amacı:	 Örneğin	 rica etmek 
ve emretmek aynı edimsöz amacı taşırlar: 
Karşıdaki kişinin bir şekilde bir iş yapma-
sını sağlamak

•	 Sözler ile gerçek dünya arasındaki bağlantı:
(a) Gerçekte olan bir olayı mı anlatıyo-

ruz? (dün başıma geleni anlatmak)
(b) Sözlerimizle (yakın ya da uzak) gele-

cekte olacakları mı belirliyoruz? (bir 
işi yapmaya söz vermek, birisini işten 
atmak, bir durumu ilan etmek, vs.)

Sözlerimizle ifade etiğimiz bilişsel/psikolo-
jik durum: Söz verirken yapmaya niyet etmek, 
emir verirken diğer kişinin işi gerçekleştirme 
olasılığına ve bu konudaki yetisine inanmak 
ve o işi gerçekleştirmesini istemek, gibi. Dola-
yısıyla “#Sana mektup yazmaya söz veriyorum 

ama mektup yazmak gibi bir niyetim yok” di-
yemeyiz, çünkü söz vermek bilişsel olarak o 
işi yapmaya yönelik niyeti gösterir. Benzer şe-
kilde bir kişiye “#Fransız ol!” diyemeyiz çünkü 
o kişi Fransız değil, Amerikalı ise Fransız ola-
maz ama “Fransızca öğren!” diyebiliriz çünkü 
insanlar yabancı dil öğrenebilirler. “#Kapıyı 
aç ama kapıyı açmanı istemiyorum” diyemeyiz 
çünkü emir vermek diğerinin o işi gerçekleştir-
mesini istemek demektir. 

Searle bu ölçütleri kullanarak beş çeşit söz 
eylem grubu önerir:

İddia İfadeleri (Belirtici): Konuşucunun 
dünyada gerçekleşmiş olan, gerçekleşmesi olası 
olan olayları, vuku bulduğundan emin olduk-
larını, varsayımlarını, tahminlerini belirtiği 
sözcelerdir. Konuşucu söylediğinden kesinlikle 
emin olabilir, sadece öyle olduğunu duymuştur 
ya da tahmin yürütüyordur. 

33. Nermin’in bugün döneceğini belirtiyorum.
Burada dünyadaki bir olaya ilişkin bir sapta-

ma-yani Nermin’in döneceği-dile getirilmiştir.
Yönlendirici: Amacı dinleyicinin bir iş 

yapmasını sağlamak olan edimlere yönlen-
dirici denir. Emretmek, rica etmek, yalvar-
mak, izin vermek, yasaklamak, önermek, bir 
şey dilemek, niyaz etmek, ısrar etmek, gibi. 

34. Sana televizyon seyretmeyi yasaklıyorum.
Örnek (34)’teki sözce ile konuşucu, dinleyiciye 

bir işi yapmaması konusunda yasak getirmektedir.
Yükümleyici: Konuşucu gelecekte gerçek-

leştirmeye yönelik bir yükümlülüğü üstlendi-
ğinde bu edimsöze yükümleyici denir: Söz 
vermek, yemin etmek, garanti etmek, temin 
etmek, tehdit etmek, istifa etmek, gibi.

35. Paranın zamanında ödeneceğini garanti 
ederim.
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Örnek (35) yükümleyicidir; çünkü konu-
şucu bu sözce ile kendisini garanti verme yü-
kümlülüğü altına sokmuştur.

Yansıtıcı: Konuşucu, bir psikolojik durumu-
nu dışa vurur: teşekkür etmek, başsağlığı dilemek, 
mutluluk dilemek, teselli etmek, tebrik etmek, gibi. 

36. Başarılarından dolayı seni kutlarım.
Bu örnekte konuşucu tebrik etme gibi duy-

gu belirten bir ifade kullanarak yansıtıcı edim-
söz gerçekleştirmiştir.

İlan edici (Bildirici): Bu edimsözler ara-
cılığıyla dünyada bir durum değişikliğine yol 
açılır: Seni işe alıyorum, Bu bebeğin adını 
“Gülsüm” koyuyorum, gibi.

37. İş başvurunuzu inceleyerek sizi işe al-
mamamızın uygun olacağı sonucuna 
vardık.

38. Yukarıdaki sözce, dinleyiciye bir durum 
değişikliğini ilan etmektedir.

Örneklerde ve açıklamalarda görüldüğü gibi, 
belirticiler dünyadaki gerçekleri olduğu gibi resme-
derken, yönlendirici ve yükümleyiciler gelecekte 
olacak olayları şekillendirmeye yöneliktir. Dinle-
yici (yönlendirici) ve konuşucunun (yükümleyici) 
gelecekte yapacaklarına karar verir. Yansıtıcılar ise 
bir gerçek, bir olay karşısında duygusal tepki gös-
teren edimsözlerdir. İlan ediciler, dünyada bir olay 
gerçekleştiren eylemlerdir.

Yaşamla İlişkilendir

Sözün Önemi/Sözünde Durmak
(Karay Türkçesinde) (k)işinin toplum içe-

risinde değer kazanması, verdiği sözü yerine ge-
tirmesine bağlıdır. Atasözlerinde sözün hayata 
geçirilmesi, ağızdan çıkan söze dikkat edilmesi 
gerektiği öğütlenir. Halk nazarında, kişilerin hu-
zurunda, toplum içerisinde verilen söz, mutlaka 
ifa edilmesi gereken bir borçtur. Söz adeta kanun 
hükmündedir. Çünkü verilen söz atılan oktur. 
(Atılgan soz, atılgan ok, aşkan tirlik kaytıp kel-

mez). Söz ya verilmemeli ya da verilirse mutlaka 
yerine getirilmelidir. Ayrıca sözün önemli oldu-
ğu, büyük söz söylemenin insana zarar vereceği, 
her söylenen söze değer verilmemesi gerektiği 
atasözlerinde veciz bir şekilde dile getirilmiştir. 
Bunlarla ilgili şu atasözleri verilebilir: “Buyuk ti-
gim ekmek aşa, buyuk soz sozleme”, “Yavaş yuru, 
bek basma, olır olmaz sozge kulak asma”, “Er soz-
ge kulak asılmaz”, “Tilden tatlısı da yok, eççisi da 
yok”. (Alkaya, 2006: 93)

Söz verme, teşekkür etme, rica 
etme gibi söz eylemler, bir dil-
den diğerine değişebilir. Bildi-
ğiniz başka bir dil varsa orada 
teşekkür etme ya da rica etme 
eylemlerinin nasıl yapıldığını 
araştırın. Başka bir dil bilmi-
yorsanız, Türkçe bir fıkra bu-
lup, onu söz eylem kuramıyla 
ilişkilendirebilirsiniz. 

Yukarıda araştırdığınız ör-
nekleri, söz eylem kuramı 
kapsamında Türkçedeki 
karşılıklarıyla ilişkilendirin. 

Bunu arkadaşlarınızla pay-
laşın. 

4 Söz Eylemleri tanımlayabilme ve söz eylemleri gruplandırabilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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Edimbilim - Anlambilim İlişkisi

Edimbilim ve Anlambilim 
arasındaki farkları 
açıklayabilme

1

Edimbilimsel kuramlar, akılcılık, niyetlilik, işbirliği, ortak bil-
gi, bağıntı gibi kavramlar üzerinde durmuşlardır. Edimbilimsel 
çalışmaların bir bölümü dilde kibarlık gibi toplumsal ve kül-
türel bağlamda dil dışı unsurlar kapsamında incelenirken, bir 
bölümü de çıkarım, niyetlilik, vs. gibi içsel yani bilişsel faktör-
lerle açıklanır. Bu ünitede içsel unsurlara dayalı iki edimbilim 
kuramından söz etik. Bir sonraki ünitede dilde kibarlık da ele 
alınacaktır.
Bu bölümde edimbilimin anlambilimden farklı olarak konu-
şucu anlamını incelediğini örneklerle gösterdik. Anlambilimin 
alanı ise dilsel anlamı incelemekle sınırlıdır.

Bağlam

Kavram olarak bağlam ve çeşitlerini 
açıklayabilme ve bağlama dayalı dil 
kullanımını tartışabilme

2

Dil içi ve dil dışı bağlam edimbilim çözümlemelerinde son de-
rece önemli bir unsurdur. Söylem bağlamı, bilişsel bağlam (Söy-
lem modeli), durumsal bağlam ve toplumsal-kültürel bağlam 
sözcelerimizi oluştururken, diğerlerinin sözcelerini yorumlar-
ken ve araştırmacı olarak dili çözümlerken önemlidir. Örneğin 
aynı tümcenin neden bir durumda tersinleme diğerinde övgü 
olarak yorumlandığına ilişkin yanıtı bağlamdan çıkarabiliriz. 
Sözdizimi ve anlambilim dili dil dışı bağlamdan bağımsız in-
celerken edimbilim bağlamı göz önünde bulundurur. Bir başka 
deyişle, edimbilim dil ile bağlamın ilişkisini inceler.
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Konuşma (İşbirliği) İlkesi

Konuşma ilkelerini 
tanımlayabilme, örnekler 
verebilme

3

İşbirliği ilkesi konuşmada akılcı bireylerin niyete bağlı konuşu-
cu anlamını dile getirmek amacıyla uyguladıkları zımni ilkeleri 
açıklar. Grice’a (1975) göre konuşmacının sözlerinin doğru ve 
içten olacağı (nitelik ilkesi), bu sözlerin yakın konuşma amaç-
larıyla ilgili olacağı (bağıntı ilkesi), konuşmacının açık olacağı, 
sözlerini düzenli olarak dile getireceği (tarz ilkesi) ve konuşmacı-
nın konuşma amaçları açısından ne fazla ne de eksik söyleyeceği 
(nicelik ilkesi) ilkeleri söz konusudur. Bu ilkelerin belli bir şekilde 
kullanılması veya bilerek ya da bilmeyerek çiğnenmesi durumun-
da örtük konuşucu anlamı olan sezdirimler ortaya çıkar.

öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

Söz Eylem Kuramı

Söz Eylemleri 
tanımlayabilme ve söz 
eylemleri gruplandırabilme

4

Söz eylem, söz verme, selamlama, emretme, bilgilendirme, uyar-
ma, tehdit etme, iltifat etme, vs. gibi dil aracılığıyla gerçekleşti-
rilen eylemlere verilen addır. Austin (1962) Searle (1969) söz 
eylem kuramı çerçevesinde sözler aracılığıyla aynı zamanda işler 
gerçekleştirdiğimizi gösterirler. Sözceler yoluyla, belirli koşullar 
altında insanları motive edebilir, olanları teselli edebilir, incite-
bilir, savaş ilan edebiliriz.
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1  Dil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?

A. Dil,  bilişimizi yansıtır.
B. Dil,  iletişim aracıdır.
C. Dilin hem iletişimsel hem de bilişsel boyutu 

vardır.
D. Dil, belleğimizle ilintilidir.
E. Dil, konuşucuların iletişim için kullandıkları 

tek yoldur.

2  Aşağıdakilerden hangisi edimbilimin incele-
me alanında değildir?

A. Önermelerin  doğruluk değerleri
B. Sözcelerin iletişimsel anlamı
C. Konuşucunun niyet etiği anlam
D. Bağlam bağımlı anlam
E. Çıkarıma dayalı anlam

3  Söylem modeli aşağıdakilerden hangisini içerir?

A. Söylemdeki her sözceyi
B. Konuşucuların söylem varlıklarına ve onlara at-

fedilenlere ilişkin bilişsel modellerini
C. İletişimin yer aldığı ortamdaki her türlü unsuru
D. Uzun süreli bellekte yer alan olguları
E. Kültüre  ilişkin söylemi

4  “Güneş Dünya’nın etrafında döner” sözcesi 
hangi işbirliği ilkesini çiğner?

A. Nicelik ilkesi B. Nitelik ilkesi
C. Bağıntı ilkesi D. Tarz ilkesi
E. Sezdirim

5  Aysun: Yarın benimle sinemaya gelir misin? 
Serap: Saçımı tarayacağım.

Yukarıdaki konuşmada Serap’ın sözcesinde nasıl 
bir sorun vardır?

A. Nitelik ilkesi çiğnemiştir.
B. Nicelik ilkesi çiğnenmiştir.
C. Tarz ilkesi çiğnenmiştir.
D. Yanlış bilgi verilmiştir.
E. Bağıntı ilkesi çiğnenmiştir.

6  Seda: Mehmet, sen beni terk etmek mi isti-
yorsun? Mehmet: Ben seni çok seviyorum.

Yukarıdaki konuşmada Mehmet’in yanıtı hakkın-
da ne söylenebilir?

A. Mehmet, sezdirim yoluyla Seda’yı terk etmek 
istemediğini belirtmek ister.

B. Mehmet lafı değiştirir.
C. Mehmet, nicelik ilkesine  uymaz.
D. Mehmet, konuşmada işbirliği  yapmaz.
E. Mehmet, sezdirim yoluyla gerçek niyetini giz-

lemeyi başarır.

7  Aşağıdakilerden hangisi geleneksel sezdirim 
örneğidir?

A. Nursun genç ve dinamik bir  kızdı.
B. Nursun genç ve güzeldi.
C. Nursun genç ve huzur dolu bir kadındı.
D. Nursun genç bir anneydi.
E. Nursun genç ama yorgun düşmüş bir kişiydi.

8  Aşağıdakilerden hangisi söz eylem değildir?

A. Yemek yemek 
B. İfade etmek
C. Beyan etmek 
D. Yalvarmak
E. Rica etmek

9  “Ali kapıyı aç” sözcesi üzerine Ali kapıyı açar.  
Bu söz eylem kuramına göre hangi söz eylem bileş-
kesine işaret eden bir iştir?

A. Düzsöz B. Edimsöz
C. Etkisöz D. Sezdirim
E. Yükümleyici

10  Bir kişi bir dilekçe yazdığı zaman nasıl bir 
edimsöz gerçekleştirir?

A. Yönlendirici
B. Yansıtıcı
C. Yükümleyici
D. İlan edici
E. Belirtici
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Dil, İletişim ve Biliş İliş-
kisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. C Yanıtınız yanlış ise “Sezdirim” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Bağlam ve Bilişsel Bağ-
lam” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. B Yanıtınız yanlış ise “Söz Eylem  Kuramı” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “Anlambilim ve Edimbi-
lim” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. A Yanıtınız yanlış ise “Sezdirim” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “İşbirliği İlkesi” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

4. B

Yanıtınız yanlış ise “İşbirliği İlkesi” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Söz Eylem  Kuramı” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Sözedimlerin Sınıflandı-
rılması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. A

Araştır Yanıt
Anahtarı

5

Araştır 1
Anlambilim ve Edimbilim arasındaki farklar daha önce açıklandığı gibi sözcük 
ve tümce anlamına karşı niyetsel anlam, açık ve örtük anlam gibi özelliklerdir. 

Araştır 2 Bu kullanım, toplumsal – kültürel bağlamla ilişkilendirilebilir çünkü yaş, cin-
siyet, statü gibi toplumsal değişkelerle belirlenir.

Araştır 3

Eğer Selen, Ceyda’yı yemeğe çağırmayı amaçladıysa ve ona mütevazi olmak 
amacıyla “Tatlı yemeğe bekliyorum” dediyse, Grice’in İşbirliği İlkerinden Ni-
celik İlkesine uymamış ve gereğinden az bilgi vermiştir. Bu da dinleyici için 
yanıltıcı niteliktedir. Bunu Grice’ın Nicelik İlkesinin “Konuşmaya katkınızı 
(konuşmanın amacı doğrultusunda) yeterince bilgilendirici olacak şekilde ya-
pın” kısmına uymamaktadır, çünkü eksik bilgi vermektedir.

Yanıtlar açık uçludur.Araştır 4
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Dilde Kibarlık ve Kabalık

Anahtar Sözcükler: • Bilgi Değeri: Tanıdıklık Varsayımı • Bilgi Yapısı • Konu • Odak • Karşıtsallık 
• Dilde Kibarlı • Kibarlık İlkeleri • Kibarlık Stratejileri • Yüz • Olumlu Yüz • Olumsuz Yüz • Dilde Kabalık
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1

Bilgi Değeri ve Bilgi Yapısı
1 Bilgi değeri ve bilgi yapısını örneklerle 

açıklayabilme
2 Bilgi değeri ve Bilgi yapısı arasındaki 

ilişkiyi açıklayabilme
3 Bilgi Yapısının dilsel kodlama biçimlerini ve 

Türkçedeki özelliklerini açıklayabilme 2
Dilde Kibarlık ve Kabalık
4 Dilde Kibarlığı örneklerle açıklayabilme
5 Dilde Kabalığı örneklerle açıklayabilme



141

Genel Dilbilim II

GİRİŞ
Sevgili Ellen F. Prince’in anısına 

Edimbilim kapsamında incelenen konular oldukça 
çeşitlilik göstermektedir. Bir önceki bölümde ko-
nuşmayı oluşturan ilkeler ve sözeylem kuramları 
tanıtıldı. . Bu bölümde ise öncelikle tümce yapısı, 
bağlam ve dil kullanımı arasındaki bağlantılar in-
celenecektir. Konuşurken, dinleyicinin ne bildiğini 
göz önünde bulundurarak tümcelerin ne şekilde 
düzenlendiği örneklerle tartışılacaktır. Öncelikle 
bilgi değeri ve bilgi yapısı kavramlarını tanıtılacak 
ve bu kavramların dile ne şekilde yansıdığı irdele-
necektir. Bilgi yapısının kodlanmasında kullanılan 
dilsel araçlar da tartışılacak konular arasındadır Bil-
gi değeri ve bilgi yapısı konularından sonra dilde 
kibarlık kavramı ve kibarlık kuramları tanıtılacak, 
bunlar örneklerle incelenecektir. Kibarlığın, ko-
nuşucular arasındaki toplumsal statü, yakınlık ve 
yaş gibi etmenlere dayalı olarak farklılık göstere-
bileceği, bir dilden diğerine o dilin konuşulduğu 
toplumlarda benimsenen kültüre bağlı olarak diller 
arası değişkenlik oluşturulabileceği ve hatta aynı 
dilin konuşulduğu kültürel bağlamda yıllar içinde 
de değişebileceği gösterilecektir. Kibarlık kuramla-
rının yanı sıra dilde kabalığın da dil kullanımının 
bir parçası olarak çalışılması gereken bir konu ol-
duğu görüşünden hareketle bu konuda yapılmış 
çalışmalar tanıtılacak, kibarlık kuramına destek 
olarak önerilen kabalık kuramındaki kavramlar dil 
kullanımı örnekleriyle gösterilecektir. Buna bağlı 
olarak dilde tabu ve küfür kullanımından da söz 
edilecektir. 

BİLGİ DEĞERİ VE BİLGİ YAPISI
İletişim, bir bakıma bilgi aktarımı demektir. 

İnsan bilişi bilgiyi işlemler, depolar, geri getirir, 
kullanır ve uyarlar. Konuşucular, Grice’ın Nicelik 
ilkesinde de gördüğümüz gibi başkalarınca bilinen 
bilgiyi tekrar söylemezler. Söyledikleri zaman bu 
sözcenin birleşimsel anlamından farklı bir sezdi-
rimi ortaya çıkar: “Çocuk çocuktur” gibi bir eşsöz 
içeren bir sözce çocuk olmanın tipik özelliklerini 
vurgulamak için söylenebilir. Bunun yanı sıra bil-
gi aktarmayan ve toplumsal ilişkileri düzenleyen 
“merhaba”, “nasılsınız?” gibi sözceler ve durumsal 
bağlamda paylaşıldığı için yeni bilgi sunmayan 
“Bugün ne kadar sıcak” gibi sözceler, kişiler arası-
na iletişimde sosyal ilişkileri sürdürmek ve dost-
luk, yakınlık göstermek amacıyla kullanılır ve yeni 

bilgi taşımazlar. Bunların dışında yeni bilgi içeren 
sözceler kullanılarak bilgi paylaşımı sağlanır ve ile-
tişim ilerleyebilir İletişimsel edinç sayesinde konu-
şucular, sözcelerini Örnek (1)’de olduğu gibi diğer 
kişilerin bilişsel durumlarına göre uyarlarlar.

1. a. Ali dün bir kitap aldı.
b. Bir arkadaşım dün bir kitap aldı.
c. Bir adam dün bir kitap aldı.

İletişim sırasında diğerlerinin ne bilip ne bilme-
diği konusunda bir varsayımımız vardır ve bu gö-
rüş doğrultusunda dinleyicinin söylem modellerini 
(bilişsel bağlamlarını) güncelleriz. Bunu yaparken 
de sözcelerimizi bilgi yapısına bağlı olarak dinle-
yicinin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda gün-
celleriz. Bilgi yapısı, konuşucunun sunacağı bilgiyi 
en etkin şekilde aktarmak amacıyla bağlam içinde 
sözcesini tümce düzeyinde belli bir şekilde düzen-
lemesi ya da bilgiyi paketlemesidir (Chafe 1976; 
Vallduvi 1992; Dalrymple ve Nikolaeva 2011). 
Konuşucu, bir önermeyi dinleyicinin bilişsel bağla-
mına en uygun biçimde şekillendirir; tümce yapı-
sını bilgiye dayalı olarak uyarlar. Sözceler hem eski 
hem de yeni bilgiler içerir. Başarılı iletişim eski ve 
yeni bilginin dengeli olarak düzenlenmesidir. Çok 
fazla yeni bilgi söylem bağlamında bulunan önce-
ki sözcelerle ilişki kurmayı güçleştirebilir. Her yeni 
sözce söylem bağlamındaki önceki sözcelerle bağın-
tılıdır ve aynı zamanda yeni bilgi ekleyen bölümü 
vardır (de Swart ve de Hoop 1995:3).

Yeni bilgi genelde dinleyicinin bilişsel bağ-
lamında bulunan yani eski olan bilgiye eklenir. 
Böylelikle bilgi güncellenir. Bilgi yapısının düzen-
lenmesi bir bakıma dinleyiciye bilişsel bağlamdaki 
dosyaları düzenlemesine ilişkin bir yol göstericidir. 
Bilgi yapısı terimi ilk kez Halliday (1967) tarafın-
dan tümcedeki konu ve odak doğrultusunda eski 
ve yeni bilgi düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır. 
Bugün dilbilim alanyazınında bilgisellik iki şekilde 
ele alınmaktadır: Gundel (1999) bilgiselliğin bu iki 
boyutunu şu şekilde ayırır:

•	 (Gönderimsel)	bilgi	değeri
•	 (Göreceli)	bilgi	yapısı

Gönderimsel bilgi değeri söylem varlıklarının 
özelliğidir: (1)’deki örnekte “Ali “, “bir arkadaşım”, 
“birisi “, vs. gibi öğeler eski ya da yeni bilgi değeri 
taşıyabilirler: “Ali”, “bir arkadaşım” ve “bir adam” 
farklı eski yeni bilgi değerleri taşırlar. Bilgi değeri-
nin seçimi, konuşucunun zihnindeki dinleyicinin 
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neyi bilip neyi bilmediğine ilişkin “tanıdıklık varsayımı”na dayanır: “Ali” derken dinleyicinin de o kişiyi 
tanıdığını biliyor ya da varsayıyordur. “Bir arkadaşım” dediği zaman o arkadaşını dinleyicinin tanımadı-
ğını, “bir adam” dediği zaman ise bu kişinin ne konuşan ne de dinleyen tarafından tanınmadığını düşü-
nüyordur. Öyleyse söylem varlıklarına ilişkin farklı farklı eski yeni bilgi değerleri bulunmaktadır. Bu tür 
eski yeni bilgiyi (gönderimsel) bilgi değeri olarak adlandıracağız. Öte yandan, (1a)’daki sözcede “Ali” ve 
“bir kitap” öğelerinin de sözcede bir diğerine göre eski yeni bilgi yapısı vardır: “Ali” eski, “bir kitap” yeni 
bilgidir. Sözce içinde eski-yeni bilginin düzenlenmesine (göreceli) bilgi yapısı adını vereceğiz.

Bilgi değeri ve bilgi yapısı bağımsız kavramlar olmakla birlikte örtüşebilirler. Örneğin, daha sonra görü-
leceği gibi göreceli eski bilgi olan konu, genelde gönderimsel olarak da eski bilgidir. Aşağıdaki bölümlerde 
bilgi değerleri ve bilgi yapısı tanıtılacaktır.

Varsayılan
Tanıdıklık

Yeni Bilgi

Yepyeni 
Bilgi

İliştirilmemiş
Yepyeni Bilgi

İliştirilmiş
Yepyeni Bilgi

Söylemeli
Eski Bilgi

Durumsal
Eski Bilgi

Kullanılmamış Yeni
Bilgi

Çıkarımsal
Bilgi

Eski Bilgi

Şekil 6.1

Bilgi Değeri: Varsayılan Tanıdıklık Sınıflandırılması
Daha önce sözünü etiğimiz gibi söylem varlıkları sözlü ve yazılı dilde sözünü etiğimiz ve gönderim 

yaptığımız ve genellikle Ad Öbeği ile kodlanan varlıklardır. İstanbul, Ali, bizim okul vs. gibi öğeler söylem 
varlığı olabilir. Hâlihazırda dinleyicinin zihninde bulunan söylem varlıkları eski, dinleyicinin zihninde 
bulunmayan söylem varlıkları ise dinleyici için yenidir. Prince (1981) gönderimsel öğeleri tanıdıklık (eski) 
ya da tanıdık olmama (yeni) bilgi olma durumlarına göre sınıflandırır. Prince’in bu sınıflandırması Şekil 
(6.1)’de gösterilmiştir. 

Bu sınıflandırmayı Tablo (6.1)’de sunulan tanım ve örneklerle açıklayabiliriz:
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Tablo 6.1 Varsayılan Tanıdıklık Grupları ve Örnekler
YE

N
İ B

İL
G

İ

Yepyeni bilgi
Dinleyicinin bilişsel bağlamında (söylem modelinde) bulunmayan yepyeni 
söylem varlıklarıdır: “Dün bir adam gördüm” örneğindeki bir adam gibi.

Yepyeni (İliştirilmiş)
bilgi

Bilinen bir söylem varlığına iliştirilmiş yeni bilgi taşıyan bir söylem varlığı: 
Benim yanımda çalışan bir adam gibi.
Burada yeni bilgi olan bir adam dinleyicinin tanıdığı, yani söylem modelinde 
bulunan ve eski bilgi olan ben adılına iliştirilmiştir.

Kullanılmamış yeni 
bilgi

Konuşucu ve dinleyici tarafından toplumsal kültürel bağlam kapsamında 
bilinen ama dinleyicinin o anda bilişinde etkin olmayan söylem varlığı. 
Örneğin, Zeki Müren, İstanbul, Eskişehir, gibi. Türkçede ayrıca hatırlatma 
için kullandığımız “hani Ayşe teyze var ya...” gibi örnekler. Bir kiplik söylem 
belirteci olan hani sözcüğü uzun süreli bellekte paylaşılan ama konuşma 
anında dinleyicinin bilişinde olmayan (kullanılmamış) bilgiye işaret eder.

ÇI
K

A
RI

M
SA

L 
Bİ

LG
İ

Çıkarımsal bilgi

Dinleyicinin söylem modelinde bulunan bir söylem varlığıyla ilgili olarak 
çıkarım yoluyla ulaşılabilecek bilgi.
“Bugün bir taksiye bindim. Şoför çok yorgun görünüyordu». Burada şoför, 
taksi gibi bir söylem varlığına ilişkin olarak çıkarım aracılığıyla ulaşılabilir 
bilgidir.
Benzer şekilde bir düğünden söz edildiğinde gelin, damat, takılar, davetliler, 
vd. kişinin bilişinde çağrışımsal olarak oluşturulur.

ES
Kİ

 B
İL

G
İ Söylemsel eski bilgi

Sözlü ya da yazılı söylemde daha önce dile getirilmiş olan, yani söylem 
bağlamında bulunan bir varlık söylemsel eski bilgiyi oluşturur: “Dün bir 
kazak almıştım. Leyla onu çok beğendi.” Bu örnekte “onu” adılı daha önce söz 
edilen bir varlıkla eş gönderimseldir ve söylemsel eski bilgi içerir.

Durumsal eski bilgi
Durumsal bağlamda bulunduğu için eski bilgidir. Örneğin, konuşucu ve 
dinleyici olarak kullandığımız adıllar, ben, sen, odadaki duvarda asılı tablo, 
içinde bulunduğumuz yıl , dün gibi.

Özellikle Chafe (1976, 1987) tarafından vurgulandığı gibi söylem varlıklarına ilişkin bilgi değerleri 
uzun süreli bellekte bulunan ama etkinleştirilmemiş ve kısa süreli bellekte etkinleştirilmiş olabilir. Bu konu 
Chafe tarafından vurgulanmıştır ve Prince’in gruplandırmasında örtük olarak bulunur. Örneğin, Prince’in 
kullanılmamış yeni bilgi dediği grup, toplumsal-kültürel bağlam içinde uzun süreli bellekte yer alan ama 
bilişte etkinleştirilmemiş bilgidir. Etkinleştirilmiş bilgi ise, söylemde o anda sözü edilen söylem varlığıdır.

Bilgi Yapısı
(Göreceli) Eski yeni bilgi yapısı: Sözcede bir ögenin diğerine göre eski ya da yeni olma durumu 

ve konuşucunun tümcesini dinleyicisinin bildiğini sandığı bilgiye göre düzenlemesidir. Yeni bilginin 
dinleyicinin bilişinde etkin olan bilgi doğrultusunda tümce içinde paketlenmesidir (Chafe, 1976). Dil-
bilimde bilgi yapısının incelenmesi Prag ekolü dilbilimiyle başlamış ve bugüne kadar çeşitli dilbilimsel 
yaklaşımlarla farklı dillerde araştırılmıştır. Bilgi yapısı, yalnızca Ad Öbekleriyle kodlanan söylem varlık-
larına ilişkin değildir. Eylem Öbeği de eski ya da yeni bilgi taşıyabilir. Bilgi yapısı iletilen mesajın içe-
riğine değil ne şekilde sunulduğuna ilişkindir. Öyleyse aynı önerme değerine sahip olan sözceler, farklı 
bilgi yapısı taşıyabilirler. Bir başka deyişle bilgi yapısının sunumundaki farklı seçenekler, önermenin 
doğruluk değerini değiştirmez. Örneğin, Türkçede temel söz dizilimi özne-nesne ve eylem biçiminde 
olmasına karşın aynı önermeyi altı farklı söz dizilimiyle dillendirmek mümkündür:
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2. a. Suzan bebeği uyuttu.
b. Bebeği Suzan uyuttu.
c. Suzan uyuttu bebeği
d. Bebeği uyuttu Suzan.
e. Uyuttu bebeği Suzan.
f. Uyuttu Suzan bebeği

Yukarıda verilen örnekteki sözceler aynı öner-
mesel anlamı içerseler de aralarında farklılıklar 
vardır. Bu farklılıklar söylem bağlamı ve iletişimsel 
amaca bağlı unsurlardan kaynaklandığına göre bil-
gi yapısını incelemek edimbilimin konusudur. Bu-
rada görülen söz dizilimlerinin hangi bağlamlarda 
tercih edildiğini daha sonra tartışabilmek için ön-
celikle bilgi yapısını açıklamak ve bazı kavramları 
açığa kavuşturmak gereklidir. 

Bilgi Yapısının Bileşenleri: Konu, 
Odak, Karşıtsallık 

Bilgi yapısının farklı bileşenleri konu, odak ve 
karşıtsallıktır.

Konu: Bir sözcede hakkında konuşulan, yo-
rum yapılan ya da hakkında bir şey sorulan varlık-
tır (Reinhart, 1982). Reinhart’a göre “Bana X’ten 
bahset” gibi bir ricaya verilen yanıtta X sözce ko-
nusu olur. Konu, genelde eski bilgidir (Erguvanlı, 
1984; Erkü, 1983; Prince, 1992). Ancak Reinhart 
(1982) ve (Prince 1981, 1992) eski bilgi olmanın 
konu için bir gösterge olmakla birlikte yeterli ve 
tek ölçüt olmadığını belirtmişlerdir: Prince’e göre 
sıklık açısından konunun eski bilgi olma eğilimi 
vardır; yani konu, genellikle söylemsel veya du-
rumsal eski bilgi değeri taşır ama bu zorunluluk 
değildir. Konu, çıkarımsal olabilir ya da yeni bilgi 
değeri de içerebilir.

Bunun yanı sıra konu, çoğunlukla canlı ve hat-
ta insan olan özne konumundaki ögedir (Givón, 
1983; Dahl ve Fraurud, 1996). Söylemde sözü 
edilerek bilişsel olarak etkinleştirilmiş, dolayısıyla 
kısa süreli bellekteki en belirgin ögedir. Türkçe gizli 
özneli bir dil olduğu için konu, gizli özne olabilir. 
Aslında kimi kuramlarda bir sözcedeki konu bi-
lindiği için bilişsel bağlamda bulunan ve eski bilgi 
olduğu için ses vurgusu almayan dolayısıyla gizli 
özneli dillerde gizli adıl olabilen öge olarak kabul 
edilir. Cansız varlıklar da konu olabilirler ama ge-
nelde canlı ve insan olan ve daha önceki söylemde 
söz edilen varlıklar diğerlerine göre daha konusal-
dır. Söylemin konusu, sözce konusu ile karıştırıl-

mamalıdır. Örneğin, söylemin konusu alışveriş 
etmek olabilir ama her sözcede farklı bir tümce ko-
nusu bulunabilir. Bilgi yapısını ilgilendiren tümce 
düzeyindeki konudur. Konu, tümcenin başlangıç 
noktası olarak da görülebilir. Chafe’e (1976) göre 
konu, tümcedeki yorumun ne hakkında olduğuna 
dair kısıtlayıcı bir ögedir. Chafe (1976), konunun 
bir çerçeve oluşturduğunu savunur.

Bilgi yapısı çözümlemelerinde konuşucu ve 
dinleyicinin bilişlerinde paylaşılan bilgi ve bu bil-
ginin iletişim sırasında ne şekilde değişip güncelle-
neceği modellenir. Söylem modelinde bulunan var-
lıklar göz önünde bulundurularak bu model yeni 
sözcelerle güncellenir. Konu, yeni verilecek bilgi-
nin depolanabileceği bir dosya olarak da görülebilir 
(Chafe, 1976; Vallduvi, 1993; Hoffman, 1995).

3. a. Ahmet’in çocukları tatile çıktılar.
Yukarıdaki örnekte “Ahmet’in çocukları” bir 

dosya açar, “tatile çıktılar” ise bu, konu hakkındaki 
yorumdur.

Konu, hemen hemen tüm araştırmacılara göre 
gönderimsel bir ögedir (Gundel 1999).

4. a. Biri bizi gözetliyor.
b. Hiç kimse çalışmıyor.

Konu gönderimsel olduğuna göre (5a-b)’deki 
örneklerde altı çizili ögeler konu değildir. Yani bu 
sözcelerde konu yoktur. Öyleyse her sözcede bir 
konu bulunmak zorunda değildir.

Yorum: Sözcede konu hakkında yapılan yorum-
dur. Konunun dışında sözcenin geri kalan bölümü-
dür. Yorum, tamamen yeni bilgiden oluşabilir.

Odak: Odak söylem bağlamı kapsamında en 
yeni bilgi olarak tanımlanabilir (Prag ekolü araştır-
macıları ve Erguvanlı 1984). Odak yeni bilgi ta-
şıdığı için soru tümcelerindeki soru sözcükleri ve 
onlara verilen yanıt odak ögeleridir (Gundel, 1998; 
Büring, 1997:44). Aşağıdaki örneklerde odak bü-
yük harflerle gösterilmiştir:

5. Ayşe: Bu pastayı KİM yedi? 
Serap: Pastayı CAN yedi.

Burada hem soru sözcüğü hem de onun yanı-
tı olan Can odak alan ögelerdir. Aşağıda ise Eylem 
Öbeği yeni bilgi taşıyan odağı içerir:

6. Serap: Can ne yapıyor?
Erhan: Can YEMEK PİŞİRİYOR.

Herhangi bir öge odak olabileceği gibi tüm bir 
tümce de odak olabilir:
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7. Ne oldu?
Bir kız aniden caddede bağırmaya başladı. 

Örnek (7)’de sorunun yanıtı yani sözcenin ta-
mamı yeni bilgidir ve odaktır. Bunlara tüm-odak 
sözceleri denir.

Odak sözlü dilde her zaman sesbilimsel vurgu 
taşır. Dolayısıyla Türkçe gibi adıl düşmeli dillerde 
odak gizli özne olamaz:

8. a. Ahmet: Sinemaya KİM gidiyor? 
b. Sanem: BEN gidiyorum. / #Gidiyorum.

Örnek (8)’de Sanem’in sözcesindeki “ben” adılı 
odaktır ve bu yüzden sesletilmelidir. Bu adıl gizli 
özne olduğu zaman vurgu alamaz ve bu nedenle bu 
bağlamda kullanılamaz. Türkçede soru tümcesine 
verilen yanıtta eski bilgi taşıyan ögeler eksiltilebilir. 
Örnek (9)’da üstü çizilmiş ögeler eksiltilebilir: 

9. Soru: Lokumları KİM yedi? 
Yanıt: Lokumları AYŞE yedi.

Örnek (9)’daki yanıtta “kim” sorusunun yanıtı 
“Ayşe” yeni bilgi ve odaktır; odak eksiltilemez an-
cak diğer ögeler eksiltilebilir. Odak vurgulanarak 
öne çıkartılır ve bu yüzden sesbilimsel vurguyu 
üzerine çeker ve eksiltilemez. 

Karşıtsallık: Bir öge benzeri olan bir diğer öge-
ye göre ya da bir kümede bulunan diğer benzer se-
çeneklere göre karşıtsallık oluşturur: 

10. Ali mi Ayşe mi geldi? 
Ali geldi.

Burada “Ali” ve “Ayşe” benzer varlıklardır çün-
kü her ikisi de gelme olasılığı bulunan kişilerdir 
ve bu eylemi gerçekleştirme açısından karşıtsallık 
oluştururlar. Yapılan eylemler de diğerlerine göre 
karşıtsallık oluşturabilir:

11. Bugün sinemaya mı gidelim yoksa yüzelim mi? 
Yüzelim. 

Yukarıdaki örnekte sinemaya gitmek ve yüzmek 
eylemleri karşıtsaldır. Karşıtsal ögeler eski ya da bil-
gi içerebilirler. Karşıtsal ögeler de odak gibi altı çi-
zilen ve sesbilimsel vurgu alan ögelerdir. Dolayısıy-
la bazı dilbilimsel çalışmalarda karşıtsallık, odağın 
bir parçası olarak ele alınmıştır. Başka araştırmacı-
lara göre ise karşıtsal odak ve karşıtsal konu da 
ayrı kategoriler oluşturur (Hajicová, Partee ve Sgall 
2010; Lee 1999, 2006; Şener 2010). Erguvanlı da 
(1984:37) karşıtsal olan ve sesbilimsel vurgu alan 
karşıtsal konuyu fark etmiştir (Erguvanlı buna güç-
lü konu adını vermiştir). Karşıtsallığın bilgi yapısı 
için ayrı bir ulam olarak ele alınması gereği Molnár 
(2000, 2006) gibi eserlerde ayrıca tartışılmıştır. 
Dolayısıyla karşıtsallığı bilgi yapısının odaktan ayrı 
ve bağımsız bir birimi olarak ele almakta yarar var-
dır. Biz burada Prince’in söylemsel ya da durumsal 
eski ve çıkarımsal bilgi olarak gruplandırdığı bilgi 
değerleri içeren ögeleri sözce konusu ve karşıtsal ol-
dukları durumda karşıtsal konu olarak adlandıra-
cağız. Karşıtsal yeni bilgi taşıyan öğeleri ise karşıtsal 
odak olarak niteleyeceğiz:

12. a. Çok güzel gömlekler var. Bir gömlek 
Ayşe’ye bir gömlek de Ahmet’e alalım.
 Karşıtsal konu: Bir gömlek (söylem eski ve 
sözcenin hakkında olduğu varlık)
b. Karşıtsal odak: Ayşe... Ahmet (söylem 

yeni)b. Ayşe ve Ahmet doğum günlerini 
birlikte kutladılar. Ayşe’ye de Ahmet’e 
de gömlek hediye edildi.

Karşıtsal konu: Ayşe ... Ahmet (söylem-eski 
sözcenin hakkında olduğu varlıklar)

13. Muazzez: Piknik sepetindeki yiyecekler ne-
rede? 
 Serap: Yumurtalar sepete ve köfteler de 

bu pakette.
Karşıtsal konu: Yumurtalar, köfteler

(Piknik sepetine bağlantılı olarak çıkarımsal bilgi 
değeri taşıyan sözcenin hakkında olduğu konular)

Bu bölümde bilgi yapısının bileşenlerini gör-
dük. Aşağıdaki bölümde bu bileşenlerin dilde nasıl 
kodlandığına ilişkin gözlemlere değineceğiz.

Bilgi Yapısının Dilbilimsel Kodlanışı 
Bilgi yapısı her dilde bulunan bir ulamdır. Ev-

rensel olarak bilgi yapısını kodlayan üç unsur bu-
lunmaktadır (de Swart ve de Hoop 1995):

Resim 6.1
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•	 Biçimbirimsel	özellikler
•	 Sesbilimsel	özellikler
•	 Sözdizimsel	özellikler
Büyük olasılıkla evrensel olarak, yeni bilgi içe-

ren odak ve karşıtsallık gösteren ögeler sesbilimsel 
vurgu alırlar ve bu ögeler vurgusuz ya da gizli adıl 
olamaz, eksiltilemez.

Bilgi yapısının kodlanışı bakımından dillerde 
evrensel özelliklerin yanı sıra farklılıklar da bulu-
nur. Örneğin, bilgi yapısı bazı dillerde biçimbirim-
lerle kodlanabilir. Japoncada wa ve ga biçimbirim-
lerinin sırasıyla konu ve odak kodladıkları uzun 
süredir alanyazında bilinmektedir (Kuno, 1972). 
Benzer şekilde Fildişi sahillerinde konuşulan Kwa 
dil ailesinden Afrika Gbe dili de konu ve odağı bi-
çimbirimsel olarak kodlayan bir dildir:

Gbe (Kwa)
14. Kòfí yà Lssì [Gúkoms ton] i ww ék yì xo ti

Kofi konu pirinç Gukome odak gidip aldı.
Kofi GUKOME’DAN PİRİNÇ almaya 
giti.

(Aboh, 2004’ten Couto ve Putnam, 2008 
içindeki kaynakça)

Yukarıdaki örnekte yà biçimbirimi konuyu, 
ww biçimbirimi ise odağı kodlar. Benzer şekilde 
Avusturalya’da konuşulan bir dil olan Jinguluda 
bilgi yapısını kodlayan biçimbirimler olduğu be-
lirtilmiştir (Şener 2010:2 Panselfani (2004)’ten 
alıntı). Türkçede ise mI soru eki odaklanılan ögeyi 
gösterir. Odak aynı zamanda vurguyla da işaretle-
nir. Vurgu, büyük harflerle gösterilmiştir:

15. a. ALİ mi Ayşe’ye kitap verdi?
Ali AYŞE’YE mi kitap verdi?
Ali Ayşe’ye KİTAP mı verdi?
Ali Ayşe’ye kitap VERDİ mi?

Örnek (15a-d)’de mI soru biçimbiriminin 
önünde bulunan ögeler odaktır. (16d)’de görül-
düğü gibi eylem de odak olabilir. Burada da oldu-
ğu gibi bilgi yapısını işaretleyen biçimbirimsel ve 
sesbilimsel özellikler bir arada görülebilir. Biçim-
birimsel, sesbilimsel ve sözdizimsel özellikler bilgi 
yapısını bir arada kodlayabilirler. Bir unsur, diğe-
rini dışlayıcı nitelikte değildir. Sesbilimsel vurgu, 
odak ve karşıtsallığı gösteren önemli bir unsurdur. 
Örnek (16)’da hem Almancada hem de Türkçede 
odak içeren ögelerin sesbilimsel vurgu aldığı görül-
mektedir:

16. Es war einmal ein alter KÖNIG. 
Bir zamanlar yaşlı bir KRAL vardı. 
Der hatte drei SÖHNE.
Üç tane OĞLU vardı.
 Ihre Burgen standen entlang eine wich-

tige HANDELstrasse. 
 Kaleleri önemli bir TİCARET yolunun 

üzerinde bulunuyordu.
(Almanca örnekler Steube ve diğ., 2004:16)

Bilgi yapısının sözdizimsel olarak kodlandığı 
bir duruma örnek vermek gerekirse, evrensel ola-
rak dünya dillerinde yeni bilginin tümcenin sonu-
na doğru kaydırıldığı görülmektedir:

17. a. Es war einmal ein alter König. (Almanca)
b. There was once an old king. (İngilizce)
c. Bir zamanlar yaşlı bir kral vardı.
d. #Yaşlı bir kral bir zamanlar vardı.

Adıl düşürmeye izin vermeyen Almanca, İngi-
lizce ve Fransızca gibi dillerde es ya da there gibi hiç 
bir varlığa gönderim yapmayan ama yapısal olarak 
özne konumunu dolduran anlamsal olarak boş söz-
cükler bulunur. Bunlar, yeni bilgi taşıyan ögenin 
tümcede ilk öge olmasını engellemek ve dinleyici-
yi yeni bilgiye hazırlamak için kullanılırlar. Örnek 
(17d)’de de görüldüğü gibi Türkçede de odak olan 
yeni bilginin tümcenin başında verilmesi uygun 
değildir. Onun yerine dinleyiciyi yeni bilgiye hazır-
layan ve bilgiselliği zayıf olan “bir zamanlar” gibi 
bir belirtecimsi ile başlamak daha uygun görün-
mektedir (17c). Bu durum, Fransızcada görülmek-
tedir:

18. a. Il a été tué trois femmes. (Yeni bilgi) 
    Üç kadın öldürüldü.
b.*Il a été tué trois femmes que vous avez 

vues. (Eski bilgi konu) 
    Sizin gördüğünüz üç kadın öldürüldü.

(Fransızca, örnek Tomlin, 1986:60, Perl-
muter ve Postal 1975’ten alıntı)

Örnek (18a)’da Fransızcada yeni bilgi olan “üç 
kadın” anlamsal açıdan boş bir adıl olan il ‘den 
sonra kullanılır ve üç kadın Sözce konusu olmadığı 
ve yeni bilgi taşıdığı için sağa kaydırılmıştır. Öte 
yandan (18b)’de görüldüğü gibi eski bilgi içeren ve 
konu olan öğe il adılının arkasında kullanılamaz. 
Konunun tümcenin başında bulunma eğilimi var-
dır. Oysa boş adıllar, tümcenin başındaki yeni bil-
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gi taşıyan ögenin geleceğine dinleyiciyi hazırlayan 
bilgisel olarak hafif hatta bilgisel anlamda boş olan 
ögelerdir. Benzer şekilde İngilizcede de “there is” 
varlıksal yapısının arkasından her zaman Örnek 
(19a)’daki gibi yeni bilgi taşıyan bir Ad Öbeği gel-
mek zorundadır belirli Ad Öbeği, dolayısıyla eski 
bilgi taşıyan ve konu olan öge bulunamaz; aksi 
takdirde Örnek (19b)’deki gibi kuralsız bir tümce 
olur: 

19. a. There is a man in the garden. Bahçede bir 
adam var.

b. *There is the man in the garden.
Bunun yanı sıra gizli özneli bir dil olan ve yapı-

sal nedenlerle özne yeri doldurmaya yarayan there, 
es, il, gibi anlamsal içeriği boş bir adılı bulunmayan 
Rusçada da aynı Ad Öbeğinin tümcenin sonunda 
ve başında kullanılması farklı bilgi yapısını kodla-
maktadır:

20. a. V komnate drovaty (yeni bilgi) 
Odada yatak var.

b. Drovaty v komnate.
Yatak odada. (eski bilgi) 

(Rusça örnekler: Tomlin, 1986: 61)
Örnek (20a)’da hem Rusça hem de Türkçede 

“yatak” bilinmeyen yani yeni bilgi olan (20b)’de ise 
bilinen, eski bilgi taşıyan bir ögedir. (20a)’da bilgi-
sel olarak daha zayıf olan “odada” yer belirtecimsi 
ögesi zayıf bilgisel içeriği ile dinleyiciyi yeni bilgiye 
hazırlar. Öte yandan (20b)’de tümce başındaki “ya-
tak” bilinen ve sözcenin konusu olan ögedir.

Türkçede bilgi yapısı değişik araştırmacılar ta-
rafından çok çalışılmış bir konudur (Erguvanlı, 
1984; Erkü, 1983; Hoffman, 1995; Kılıçaslan, 
1994; Aksan, 1995; İşsever, 2000; Şener, 2010; 
Özge ve Bozşahin, 2010). Bunun yanı sıra Göksel 
ve Özsoy (2000; 2003) Türkçede odağın tümcede-
ki konumunu ve İşsever (2002) konu kavramını 
irdelemişlerdir. Bu çalışmalar ayrıntılarda farklılık 
göstermektedir. Türkçede bilgi yapısı konusunda 
çalışma yapmak isteyen araştırmacılar bu kaynak-
lara başvurabilirler. Ancak şunu belirtmek gerekir 
ki bu bölümde olduğu gibi karşıtsallığın bilgi yapı-
sında özerk bir unsur olarak ele alınması, buradaki 
çözümlemeyi Türkçe üzerine yapılan diğer çalışma-
lardan ayıran bir özelliktir. Türkçenin bilgi yapısına 
ilişkin yapılan çalışmaları burada ayrıntılarıyla sun-
mak yerine aşağıda Türkçedeki bilgi yapısına ilişkin 
genel gözlemler sunulacaktır. 

Türkçede Bilgi Yapısı: Söz Dizilimi ve 
Diğer Özellikler 

Türkçe, yukarıda belirtiğimiz gibi esnek söz 
dizilimine izin veren bir dildir. Ancak temel söz 
dizilimi özne-nesne-eylemdir. Buna ilişkin dört 
farklı kanıt gösterebiliriz. Birincisi, ad durum eki 
almamış nesneleri bulunan tümcelerde Özne-nes-
ne-eylem söz dizilimi anlamı belirler. Bu aşağıdaki 
örneklerde görülmektedir:

21. a. Mutluluk sağlık getirir.
b. Sağlık mutluluk getirir.

İkincisi, sıklık açısından baktığımız zaman 
Türkçede tümcelerin çoğunluğunun bu sırada ol-
duğunu görürüz. Üçüncüsü, tüm ögelerin belirtisiz 
olduğu durumda söz dizilimi temel dizilim sırasın-
dadır (Erguvanlı 1984: 42):

22. Bir adam bir kadına bir gül verdi.
Bunun yanı sıra bir dilde temel söz dizilimi “Ne 

oldu?” sorusuna verilen yanıt ile belirlenir (Pinto, 
1997). Türkçede de böyle bir soruya verilecek yanıt 
aşağıdaki gibi özne-nesne-eylem dizilimindedir:

23. Ahmet: Ne oldu? (Neden sessizsiniz?) 
a.Nuran: a. Suzan bebeği uyutu.
b. #Bebeği Suzan uyutu.

Örnek (23a) soruya verilecek uygun yanıttır;; 
oysa (24b) ancak bebeğin eski bilgi ya da konu ol-
duğu durumlarda kullanılabilir. Bir başka deyişle 
bebekten daha önce söz edildiyse (23b) uygun söz-
ce olabilir.

Türkçede temel söz diziliminin özne-nesne-ey-
lem şeklinde olduğunu gördük. Ancak, yukarıdaki 
gibi üç ögeli bir tümcenin altı ayrı biçimde dile ge-
tirilebileceğini örnek (3)’de görmüş ve farklı dizi-
limlerin farklı bağlamlarda kullanıldığını ve farklı 
bilgi yapısı özelliklerini kodladığını belirtmiştik.

Konunun hangi konumda olabileceğini görmek 
için aşağıdaki örneğe bakabiliriz:

24. Soru: Bebek nerede?
Olası yanıtlar: a. Bebeği Suzan uyuttu.
b.Suzan uyuttu bebeği.
c. Suzan uyuttu.

Örnek (24)’te yanıttaki “bebek” soruda söz 
edilmiş olan konuyu oluşturur; çünkü sözce onun 
hakkındadır. Burada konu dinleyicinin bilişinde 
etkinleştirilmiş belirgin ve söylemsel eski bilgidir. 
Bu durumda konu, tümce başında yer alabilir. Er-
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guvanlı (1984) ve Hoffman (1995) konunun tümce başında olduğunu belirtirler. Ancak bu katı bir kural 
değildir, (24b)’de olduğu gibi eylem sonunda da kullanılabilir; çünkü bu örnekte konu iletişimsel olarak 
en zayıf bilgiselliğe sahip olan ögedir. Eylem ardı ya da tümce sonu böyle belirginleştirilmiş ögeler için 
bir konum olabilir. Benzer şekilde bilgisellik açısından yeni bilgi taşımayan söylem eski ve belirgin öğe-
ler eksiltilebilir. Bu da (24c)’de görülmektedir. Pek çok araştırmacı, tümce konusunun tümce-başı konu-
munda kodlandığı görüşünü paylaşmaktadır (Halliday, 1967; Gundel, 1988; Vallduví, 1992; Erguvanlı, 
1984; Hoffman, 1995). Bu görüş daha önce de gördüğümüz gibi eski ya da zayıf bilginin, yeni ve daha 
güçlü bilgisellik taşıyan bilgiden önce yer alma eğilimi doğrultusunda geçerli gibi görünmektedir. Ancak 
bu mutlak bir kural değildir; böyle bir eğilim vardır. Clark ve Haviland’a (1977) göre tümce başında ve 
tümce başına yakın konumda yer alan ögeler tüm sözceyi bellek yapısına bağlamaya yararlar. Öyleyse, eski 
bilgi içeren konunun tümce başında yer alması beklenebilecek bir olgudur. Öte yandan eğer sözceler din-
leyicinin belleğindeki düzenlemeye yardımcı olmak amacıyla belli bir biçimde kurgulanıyorsa, Türkçede 
eylem sonunda yer alan ögeler de dinleyiciye bunların bilişsel anlamda çok altı çizilecek ögeler olmadığını 
ve etkinleştirilmiş olarak iletişimde yeni bilgisellik taşımadığı konusunda yol gösterebilirler. Öte yandan 
karşıtsal ve odak olan ögeler eylem ve tümce sonunda yer alamazlar; gizli özne olamazlar: 

25. Bugün KİM geldi?
a. Bugün ALİ geldi.
b. ALİ geldi bugün.
c. #Bugün geldi ALİ.
d. # Bugün geldi.

26. Bugün çocuklar ne yaptı?
a. AHMET okula gitti; CEM televizyon seyretti.
b. #Okula gitti AHMET; televizyon seyretti CEM.
c. #Okula gitti; televizyon seyretti.

Örnek (25)’te Ali odaktır ve eylem önü ve tümce başında yer alabilir. Ancak eylemin ardında kullanıla-
maz ve gizli özne olamaz. Bunun yanı sıra (26)’da Ahmet ve Cem karşıtsal konu oluştururlar, çünkü soru-
daki “çocuklar” ögesi ile bağlantılı olarak çıkarımsal ögelerdir. (26)’daki yanıta eylemler odaktır. Karşıtsal 
konular da sesbilimsel vurgu aldıkları için eylem sonunda kullanılamazlar, gizli özne olamazlar. Öyleyse, 
eylem sonu konumunun dinleyicinin bilişindeki belirgin olan ve iletişimsel olarak en az bilgiselliğe sahip 
ögenin yer alabileceği bir konum olduğu bir kez daha görülmektedir. Buraya kadar tartışılmış olan Türk-
çede bilgi yapısının özellikleri Tablo (2)’de özetlenmektedir: 

Tablo 6.2 Türkçede Bilgi Yapısının Özellikleri 

Konu Odak Karşıtsallık

Tanım Hakkında konuşulan varlık İletişimsel olarak en yeni 
bilgi taşıyan varlık

Benzer bir ya da bir grup başka 
varlıkla karşıtsallık oluşturan varlık

Eski Yeni Bilgi 
Değeri

Genelde eski bilgi Söylemsel, 
durumsal eski varlık olma 
eğilimi vardır. Ama bu mutlak 
bir koşul değildir.

Yeni bilgi Eski bilgi içerirse karşıtsal konu; yeni 
bilgi içerirse karşıtsal odak olur.

Tümce Konumu

Tümce başında olma eğilimi 
vardır; ya da çok belirgin olduğu 
durumlarda eylem sonunda da 
yer alabilir.

Tümcede eylem ile varsa 
eski bilgi taşıyan öğenin 
arasında yer alır. Eylem 
sonunda bulunamaz.

Eylem sonunda yer alamaz.

Eksiltilebilirlik
Özelliği Belirgin ise eksiltilebilir. Eksiltilemez. Eksiltilemez.

Sesbilimsel 
Vurgu

Karşıtsal konu dışında vurgu 
almaz. Vurgu alır. Vurgu alır.
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Aşağıdaki sözcelerde odak, 
konu ve karşıtsal ögeleri bu-
lunuz. Eğer konu ve odak 
yoksa nedenleriyle belirtiniz:
1. Burada Kenan değil, 

Mehmet sorumludur.
2. Her gün yeni bir mal-

zeme almak gerekiyor. 
Bir gün kalem, başka bir 
gün dergi, daha sonra 
cetvel, kitap alınıyor. 

3. Şenay’a gelince, çok ne-
şelidir; her gün dans 
eder.

4. Sen yaz tatilinde Roma’ya 
mı gittin?

Aşağıdaki sözcelerde tümce 
konumu “üç adam” gön-
derimsel ifadesinin bilgi 
yapısını ne şekilde etki-
lemektedir?

1. Bahçede üç adam var.
2. O üç adam dün buraya 

geldiler. 

İse biçimbirinin aşağıdaki 
sözcelerdeki işlevi nedir?

a. Ahmet, Suzan ve Ne-
riman partiye geldiler.     
Can ise gelemedi.

b. Arkadaşlarım  İstanbul’a 
bayılır. Ben ise  İstanbul’ 
da yoruluyorum.

Türkçedeki bilgi yapısı özel-
liklerini bildiğiniz başka bir 
dildekiyle ilişkilendirin. 

Bilgi değeri ve bilgi yapısı-
na başka örnekler bularak 
yukarıdaki örneklerle ilişki-
lendirin.

İse biçimbirimi, geleneksel 
dilbilgisi kitaplarında ne şe-
kilde ele alınmaktadır? Bilgi 
yapısı açıklamasına benze-
yen ya da farklılaşan açıkla-
malar var mıdır?

Bilgi değeri ve bilgi yapısı-
nın evrensel dil özellikleri 
olup olmadığını tartışın. 

Bilgi Değeri ve Bilgi Yapı-
sı arasındaki farkları ve bu 
iki kavramın ne şekilde et-
kileştiğini arkadaşlarınızla 
tartışın. 

İse biçimbiriminin ve bilgi 
yapısı kodlamadaki işlevini 
anlatın.

1 Bilgi değeri ve bilgi yapısını açıklayabilme
2 Bilgi değeri ve Bilgi yapısı arasındaki ilişkiyi açıklayabilme

3 Bilgi Yapısının dilsel kodlama biçimlerini ve Türkçedeki özelliklerini açıklayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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DİLDE KİBARLIK VE KABALIK
Aşağıdaki durumlarda arkadaşınıza neler söyle-

yebileceğiniz üzerine birkaç gözlem yapalım:
Durum: Ceyda ve bir arkadaşı çok önemli bir 

sınava girdiler ve Ceyda her ikisinin de sınavı ka-
zandığını öğrendi. Bu durumda şu sözcelerden birini 
söylediğini varsayalım. 

Sizce hangileri kibar ve hangileri kaba olarak ni-
telendirilebilir? Neden?

a. Yaşasın! İkimiz de sınavı kazandık. Hadi bunu 
kutlayalım.

b. Hem sen, hem de ben sınavı kazandık. Zaten 
ikimiz de çok çalışmıştık. Tebrikler!

c. Hem sen, hem de ben sınavı kazandık. Oysa 
sen benim kadar çalışmamıştın bile. Haksız-
lık bu! Yoksa torpilin mi vardı?

d. Biliyor musun? Ben sınavı kazandım.
Bu sözcelerden birinin seçimi dilde kibarlık ya 

da kibarlık yoksunluğu ile yakından ilgilidir. Ör-
nek (a) ve (b)’deki sözceler kibar, (c)’deki sözce ise 
kabadır. Bunun nedeni de ilk iki örnekte sevinci 
paylaşarak dayanışma gösterme, (c)’de ise arkada-
şını küçümseyip, ona hakaret ederek onun öz im-
gesini tehdit etmektedir. Örnek (d) ise, ilk bakışta 
kaba gibi görünmese bile tuhaftır; çünkü konuşu-
cu, arkadaşının da sınavı kazandığı gerçeğini bildiği 

halde bunu belirtmeyerek, Konuşma İlkelerinden 
Nicelik ilkesini çiğnemektedir. Bu da ortak sevinç 
paylaşma ve dayanışma anlayışına terstir. Aslında 
arkadaşı, Ceyda’nın sakladığı bilgiyi fark ederse, 
sözcesi kaba olarak bile algılanabilir. Dil kullanı-
mındaki bu tür sözce tercihleri, kibarlık adı altında 
incelenir. Aşağıdaki bölümlerde dillerde kibarlık ve 
kabalık kavramlarını irdeleyeceğiz.

Dilde Kibarlık 
Daha önce gördüğümüz gibi Grice, insanların 

sağduyulu bireyler olarak iletişimi etkin biçimde 
iletmek için işbirliği yaptığını belirtmiştir. Dilbi-
limde kibarlığı ilk kez araştıran Amerikalı dilbilim-
ci Robin Lakoff (1973, 1977) Grice’tan etkilene-
rek kibarlık ilkeleri önermiştir. Daha sonra Leech 
(1983) yine Grice’tan etkilenerek kibarlık ilkelerini 
genişletmiş, Brown ve Levinson (1978, 1987) ise 
Amerikalı toplumbilimci Erving Goffman’ın yüz 
kavramı açısından bir kibarlık modeli önermişler-
dir. En yaygın olarak kullanılan bu modelleri aşağı-
da açıklayacağız.

Kibarlık İlkeleri
Robin Lakoff (1973) dil çözümlemelerinde 

dilbilgisel ve anlambilimsel kuralların yanı sıra 
edimbilimsel kuralların da eklenmesi gerektiğini 
savunmuştur. Bunlar Grice’ın konuşma ilkelerin-
den esinlenen kibarlık ilkeleridir:

a. Dil kullanımında açık ol (Grice anlamında 
yani dilde bulanıklığa izin verme).

b. Kibar ol
 Karşıdakine dayatmada bulunma. Seçe-

nek tanı.
 Dinleyicinin kendisini iyi hissetmesini 

sağla; arkadaşça davran
 Lakoff (1975) daha sonra bu ilkelere 

aşağıdakileri eklemiştir:
a. Resmiyet: Mesafeli davran.
b. Saygı: Seçenek tanı.
c. Dostluk / samimiyet: Duygudaşlık, dostluk 

göster.
Bu ilkelerin hepsi dinleyiciye yöneliktir ve onun 

kendisini iyi hissetmesini sağlamayı amaçlar.
Leech (1983) benzer şekilde Grice’ın ilkeleri-

nin uzantısı olarak daha ayrıntılı kibarlık ilkele-
ri önermiştir. Leech’e göre kibarlık ilkeleri kişiler 

Resim 6.2
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arasındaki iletişimsel uyuşmazlık ya da olası kırgın-
lıkları ortadan kaldırarak en üst düzeyde iletişimsel 
uyuşmayı sağlamaktır. Leech (1983) kibarlığın ya 
konuşucu ya da dinleyici üzerinde bir yarar ve çaba 
ilişkisine bağlı olduğunu belirtir. Bu anlamda kibar-
lık, asimetriktir. Leech’in (1983: 107) yarar - çaba 
ilişkisi Şekil (6.2)’deki gibi örneklendirilebilir: 

Şekil (6.2)’deki örneklerde dinleyici, patatesleri 
soymak için göreceli olarak fazla, gazeteyi uzatmak 
için daha az çaba harcayacaktır. Diğer sözcelerde 
dinleyicinin çabası, aşağıya doğru gittikçe azalır. İyi 
bir tatil dileği ve dinleyicinin bir sandviç daha yeme-
sini önermek, dinleyiciye iyilik dilemek ya da ikram 
etmek söz eylemleri olarak onun yararı için söylenen 
sözcelerdir. Dolayısıyla kibarlık aşağıdaki sözcelerde 

giderek artar. Bu tür çaba yarar ilişkisini göz önünde bulunduran Leech, kibarlık modelini bu asimetrik 
ilişkiye dayandırır. Bunun yanı sıra, kibarlık ve dolaylı olma yakından bağlantılıdır (Leech, 1983: 108):

27. a. Telefona cevap ver.
b. Telefona cevap vermeni istiyorum.
c. Telefona cevap verir misin?
d. Telefona cevap verebilir misin?
e. Zahmet olmazsa telefona cevap verebilir misin?

Yukarıdaki örneklerde dinleyiciden istenen işin, (27a)’da olduğu gibi doğrudan ifadesinden başlayarak 
(27e)’ye doğru gittikçe daha dolaylı biçimde dile getirilen sözceler en az kibardan en kibara doğru sıralan-
mıştır. Yani, Leech ve daha sonra sözünü edeceğimiz araştırmacılara göre, dolaylı dil kullanımı karşıdakine 
yaptırım uygulamayıp, seçenek sunması nedeniyle daha kibardır. Dilin dolaylı kullanımına aşağıda tekrar 
değinilecektir. Bazı edimsözler, içsel olarak konuşucu için bazıları da dinleyici için yarar (ya da zarar) sağla-
yan ya da çaba gerektiren özelliğe sahiptir ve edimsözün amacı kişilerarası ilişkideki sosyal amaçla uyumlu 
veya uyumsuzdur. Leech (1983: 104) bu edimsözleri Tablo (6.3)’te görüldüğü gibi sınıflandırır: 

Tablo 6.3 Edimsöz Sınıfları 

(1) Rekabetçi edimsözler Edimsözün amacı sosyal amaçla rekabet halindedir:
emretme, isteme, rica etme, talep etme, vs.

(2) Dost ve yakınlık edimsözleri Edimsözün amacı sosyal amaçla örtüşür: davet etme, ikram etme, 
selam verme, teşekkür etme, tebrik etme, vs.

(3) İşbirlikçi edimsözler Edimsözün amacı sosyal amaçla bağlantılı değildir: rapor verme, ilan 
etme, öykü anlatma, vs.

(4) Çatışmacı edimsözler Edimsözün amacı sosyal amaçla çatışır: tehdit etme, suçlama, küfretme, 
azarlama, vs.

Yukarıdaki edimsözlerden (1) ve (2) numaralı olanlar kibarlıkla yakından ilgilidir. (1) numaralı edim-
sözler konuşucunun isteğinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda dinleyicinin çabasını gerektirirken, (2) nu-
maradakiler dinleyici yararı içindir. (3) numaradaki edimsözler, kibarlığa duyarlı değildir, çünkü yarar ve 
çaba söz konusu değildir. (4) numaralı edimsözler ise dilde kabalık ile bağlantılıdır ve dilde kabalık daha 
sonra ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Leech, Tablo (4)’te görülen altı adet kibarlık ilkesi önermiştir:

Patatesleri say.

Bana gazeteyi uzat.

Otur.

Şuna bak.

İyi bir tatil geçir.

Bir sandviç daha ye.

Dinleyici çabası Daha az kibar

Daha kibarDinleyiciye yarar
Şekil 6.2 Leech’in yarar-çaba ilişkisine bağlı olarak 

değişen kibarlık



152

Edimbilim II: Bilgi Değeri, Bilgi Yapısı ve Dilde Kibarlık ve Kabalık

Tablo 6.4 Kibarlık İlkeleri (Leech, 1983)

Nezaket ilkesi (a) Dinleyicinin çabasını azalt 
(b) Dinleyiciye yararı artır.

Cömertlik İlkesi (a) Kendine yararı azalt. 
(b) Kendi çabanı artır.

Övgü İlkesi (a) Dinleyiciye eleştiriyi azalt. 
(b) Dinleyiciye övgüyü artır.

Tevazu İlkesi (a) Kendine övgüyü azalt. 
(b) Kendine eleştiriyi artır.

Uyuşum İlkesi (a) Diğeri ile arandaki görüş ayrılıklarını azalt. 
(b) Diğeri ile arandaki görüş uyuşumunu artır.

Duygudaşlık İlkesi (a) Diğeri ile arandaki karşıt duyguları azalt. 
(b) Diğeri ile arandaki duygudaşlığı artır.

Cömertlik İlkesi, kendine yararı azaltıp, dinleyiciye yararı artırmaya ilişkindir. Bunu Tablo (5)’teki 
örneklerle açıklayabiliriz:

Tablo 6.5 Kibarlık İlkeleri Örnekleri 

Kibarlık 
İlkeleri

Örnekler Yorumlar

Nezaket 
Üst ilkesi Beni eve götür. Karşıdakinin çabasını kendi yararını artırdığı için kibar bir sözce değildir.

Cömertlik 
İlkesi

Bana arabanı verebilirsin. Karşıdakinin çabası kendi yararını artırdığı için kibar bir sözce değildir.

Bize yemeğe buyurun. Kendi çabanı artırıp karşıdakinin yararını artırdığı için kibar bir sözcedir.

Size yemeğe gelmeliyim. Kendi yararını artırıp karşıdakinin çabasını artırdığı için kibar bir sözce değildir.

Övgü 
İlkesi

Daha dikkatli olmalısın. Karşıdakini eleştirdiği için kibar bir sözce değildir.

Harika bir kek yapmışsın. Karşıdakini övdüğü için kibar bir sözcedir.

Tevazu 
İlkesi

Lütfen bu minik hediyeyi anı 
olarak kabul edin. Tevazu gösterdiği için kibar bir sözcedir.

Lütfen bu müthiş harika hediyeyi 
anı olarak kabul edin. Tevazu göstermediği için kibar bir sözce değildir.

Tevazu İlkesi bazı kültürlerde diğerlerine göre daha fazla vurgulanan bir ilkedir. Örneğin, Japonlar sürekli olarak kendilerini ve sahip 
olduklarını küçümseyerek tevazu ve kibarlık gösterirler. Hata bir sürü nefis yemekle dolu bir masada bile konuklarına “sofrada bir 
şey yok ama lütfen buyurun” diye masadaki nefis yemeklerin varlığını bile inkâr edebilirler (Leech, 1983:136). Tevazu ilkesi Türk 
kültürünün de önemli bir parçasıdır. Türkçede “Naçizane”, “Estağfurullah” gibi belirteçler ve “bendeniz” gibi adıllar tevazu göstergesi 
olarak kullanılan bazı sözcüklerdir.

Uyuşum 
İlkesi

A: Seren ne kadar güzel şarkı 
söylüyor, değil mi?
B: Ne demezsin?

(B), (A) ile aynı duyguları paylaşmadığını gösterdiği için sözcesi kibar değildir.

Bazı kültürlerde Uyuşum İlkesi, Tevazu ilkesinden daha önemlidir. Örneğin, Amerikan kültüründe karşıdakiyle uyuşmamazlık kibar 
olmayan bir tavırdır:
A: Harika bir kıyafetin var.
B1: Çok teşekkürler. Ben de çok beğeniyorum.
B2: Yok canım, zaten ben onu yıllar önce almıştım. Üstelik pek de güzel değil.
(B1) sözcesi, uyuşum ilkesi doğrultusunda aynı görüşte olmayı kapsar ve tevazu gösteren (B2) sözcesine göre Amerikan kültüründe 
daha kibar olarak kabul gören bir sözcedir. Japon kültüründe olduğu gibi, diğer bazı kültürler ise, tevazu ilkesi doğrultusundaki (B2) 
sözcesini daha kibar olarak değerlendirebilirler.

Duygudaşlık 
İlkesi

(Üzgün birisine) Sen hiç 
çalışmadığın için sınıfta kalmayı 
hak etmiştin.

Duygudaşlık göstermeyen sözce kibar değildir.

Bu kadar üzülme. Bir dahaki sefer 
mutlaka sınavı başarırsın. Duygudaşlık ve teselli gösteren bu sözceler kibardır.
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Bu bölümde Leech’in Kibarlık İlkeleri tanıtıldı. 
Aşağıda yine en yaygın olarak kullanılan bir başka 
kibarlık modeli Brown ve Levinson’ın (1987) ki-
barlık stratejileri kuramı açıklanacaktır. 

Yüz Kavramı ve Kibarlık Stratejileri
Brown ve Levinson’ın (1978, 1987) geliştirdiği 

kibarlık stratejileri, kişinin yüz adı verilen öz imge-
sini koruma amacıyla kullanılır. 

Yüz kavramı ilk kez Amerikalı toplumbilimci 
Erving Goffman (1967) tarafından önerilmiştir. 
İngilizcedeki karşıtıyla face (yüz) sözcüğü, lose (kay-
betmek) eylemiyle birlikte kullanıldığında lose face 
(itibarını kaybetmek) anlamına gelir ve itibar anla-
mı buradaki yüz terimiyle de yakından ilişkilidir. 
Goffman’a göre yüz, iletişimde konuşucunun, top-
luma karşı kendi olumlu sosyal imgesini sunma ve 
bu öz imgeyi koruma çabasıdır.

Türkçede yüz akı, yüz kızartıcı, yüz karası, yüzü 
yere gelmek, yüzü olmamak, yüzüne bakamamak, 
gerçek yüzünü görmek ve yüzsüz gibi deyimler ki-

şinin toplum içindeki imgesi, toplumdaki itibarı 
ve kendini sunuşu ya da başkalarınca algılanışı an-
lamlarını içerir. Dolayısıyla bu deyimlerin de bura-
da teknik terim olarak kullandığımız yüz kavramı 
ile bağıntılı olması ilginçtir ve bu bağıntı Ruhi ve 
Işık-Güler (2007) tarafından incelenmiştir. Benzer 
şekilde Ukosakul (2003) Tayland dilinde naa (yüz) 
sözcüğünün kişinin toplumsal ruhsal yönü, onuru, 
saygınlığı ve duygularıyla yakından bağlantılı oldu-
ğunu savunur: ikiyüzlü bir insan, yüzü gülerken içi 
kan ağlamak, gibi. Teknik terim olarak yüz soyut 
bir kavramdır ve iki boyutu vardır:

Olumlu yüz: Kişinin toplum tarafından, en 
azından bazı bireyler tarafından onaylanma, hoş-
lanma, kabul görme ve onlarla sosyal ilişki kurma 
isteği ya da toplumun yüz akı olan birey olma is-
teği,

Olumsuz yüz: Diğerlerince zorlanmama, ya da 
başka bir ifadeyle bir kişiyi, yüzünün tutmayacağı 
bir eyleme zorlanmaması, güç duruma sokulma-
ması, özerk olma, saygı gösterilme gibi isteklerini 
içerir. 

Öyleyse, soyut yüz kavramına göre kişinin dilsel 
kibarlığı da dâhil olmak üzere davranışlarını yöne-
ten birbirine ters iki etki vardır:

a. Kişinin toplumda kabul görme ve başka-
larıyla bağlantılı olma, bağlanma isteği 
(Olumlu yüz)

b. Kişinin özerk bir birey olma ve saygı göste-
rilme isteği. (Olumsuz yüz)

Brown ve Levinson (1987:13) olumlu ve olum-
suz yüzün evrensel bir insan özelliği olduğunu sa-
vunurlar. Ancak bununla bağlantılı unsurlar kül-
türden kültüre değişebilir: Hangi davranışlar yüz 
tehdit edicidir, hangi insanlar yüz korumaya yö-
nelirler, kişisel ilişkiler ne şekilde düzenlenir gibi 
sorular kültüre bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Yüz
Her toplumdaki her bireyin bir yandan 
bağlanma bir yandan özerk olmaya yöne-
lik topluma sunduğu öz imgesidir. Yüz, 
kişilerin psikolojik bir boyutudur

Resim 6.3 Yüz, Kişinin Öz İmgesi

Olumlu Yüz
Kişinin toplum tarafından kabul görme, 
diğer bireylerle yakın sosyal ilişkiler içinde 
olma isteğidir.

Olumsuz Yüz
Kişinin diğer bireyler tarafından özgür bı-
rakılma ve bağımsız bir birey olma isteğidir. 
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Brown ve Levinson’a göre insanlar arası iletişimin güdüsü bu yüzü korumaktır. Olumlu yüz, bir kişinin 
başkalarının kendi hakkında olumlu ve iyi düşüncelere sahip olmaları yönündeki çabası; olumsuz yüz 
ise özerklik alanını korumaya yönelik başkaları ile arasına mesafe koyma ve üzerinde hiç kimsenin baskı 
oluşturmaması için elinden geleni yapma gayretidir. İletişimde konuşucular, bir yandan kendi yüzlerini 
öte yandan da dinleyicinin yüzünü korumak için denge oluşturmaya çalışırlar; çünkü iletişim olumlu 
yüze karşı yüz tehdit edici unsurlar içerir. Kibarlık stratejileri, konuşucuların bir yandan yüz tehdit edici 
unsurları savuşturmak ve bir yandan da olumlu yüzlerini korumak arasındaki denge çabası sonucu ortaya 
çıkan stratejilerdir. Kişilerin imgelerini korumaya yönelik bu çabalar da yüz çalışması olarak bilinir. İnsan-
lar yüzlerini koruyabilir, aşağılanabilir, mahcup olabilir ya da teknik bir ifadeyle yüzlerini kaybedebilirler. 
Öyleyse yüz kavramının duygusal bir boyutu vardır. Yüz çok kırılgan ve duygusal bir boyut olduğuna göre 
insanların kırıcı olmamak amacıyla birbirlerinin yüzlerini koruma konusunda işbirliği yaptıkları varsayılır. 
(Brown ve Levinson, 1987:61) Yukarıda, Leech’in bazı edimsözlerin olası kibarlık içerip içermediğinden 
söz etiğini görmüştük. Öte yandan Brown ve Levinson’a göre bazı eylemler, yüz tehdit edici, diğerleri yüz 
koruyucu ya da artırıcı niteliktedir.

Tablo 6.6 Yüz Tehdit Edici Eylemler

Diğerinin olumsuz yüzünü tehdit eden eylemler Dinleyiciye bir işi yapması ya da yapmaması 
konusunda baskı oluşturan eylemler,
Emir ve ricalar,
Dinleyiciye bir işi yapma konusunda hatırlatmalar,
Tehdit, uyarı ve bir işin yapılmaması sonucu cezai 
yaptırımlar

Dinleyicinin olumlu yüzünü tehdit eden eylemler fiikayet etme, eleştirme, diğerinin fikrine karşı çıkma, 
tabu olan konularda konuşma, kişilik, inanç, sahip 
oldukları ve değerlerine karşı nefret gösterme,

Konuşucunun olumsuz yüzünü tehdit edebilecek 
eylemler

Teşekkür etme, isteksizce söz vermek zorunda kalma

Konuşucunun olumlu yüzünü tehdit edebilecek 
eylemler

Özür dileme, iltifatları kabul etme, itiraf etme

Yüz tehdit edici eylemler karşısında Şekil (6.3)’teki stratejilerden biri benimsenebilir: 

Kibarlık
Stratejileri

Yüz tehdit
eden eylem

Kayıtlı

Kayıt dışı

Doğrudan

Olumlu
 Kibarlık

Olumsuz
 Kibarlık

Yumuşatılmış

Yüz tehdit
eden eylemi

dile getirmeme

Şekil 6.3 Kibarlık Stratejileri
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Yukarıda da gördüğümüz gibi bazı edimsözler 
içkin özelliklerinden dolayı yüz tehdit edici nite-
liktedir. Brown ve Levinson’a (1987:69) göre ussal 
varlıklar olan insanlar diğerleriyle çatışmaya engel 
olmak amacıyla çaba harcarlar. Yukarıdaki şekilde 
kayıtlı ve kayıt dışı edimler dile getirilmiş olanlar-
dır. Kayıtlı ve kayıtsız olanlar arasındaki fark şudur: 
Kayıt dışı edimler açıkça dile getirilmez. Örneğin:

28. Eyvah, eyvah! Bankaya gitmeyi unutmu-
şum. Yanımda hiç para yok.

Örnek (28)’deki sözceleri söyleyen kişinin ni-
yeti ona borç verilmesini sağlamak olabilir. Ancak 
bunun açıkça dile getirilmemesi, edimin kayıt dışı 
olduğunu göstermektedir. Öte yandan şöyle bir ko-
nuşma söz konusu olabilirdi:

29. A: Bana biraz borç versene!
B: Bu kaçıncı kardeşim. Sana tam on sekiz 

kez borç verdim. Yeter artık, başının ça-
resine baksana.

A: !!!
Örnek (29)’da (A)’nın sözcesi doğrudan kayıtlı-

dır. Ancak bu doğrudan kayıtlı sözce, (B)’nin söz-
cesindeki gibi bir meydan okumaya yani bir başka 
yüz tehdit edici edime yol açabilir. Böylesine yüz 
tehdit edici yani utandırıcı bir edimle karşı kaşıya 
gelmemek için dolaylı ifadeler kullanarak kayıt dışı 
strateji benimsenebilir. Kayıtsız edimde, konuşucu 
için her zaman bir kaçış söz konusu olabilir; niyeti-
ni gizleyebilir, hatta yadsıyabilir:

30. A: Eyvah, eyvah! Bankaya gitmeyi unutmu-
şum. Yanımda hiç para yok.
B: Bu kaçıncı kardeşim. Sana tam on sekiz 

kez borç verdim. Yeter artık, başının ça-
resine baksana.

A: Ben senden borç istemedim ki...
Öyleyse konuşucular, kimi kez konuşmalarını 

açıkça dile getirmek yerine bunu örtük olarak ifade 
etmeyi tercih ederler. Genel olarak birisine cinsel 
çekim duyduğunu dile getirme, romantik bir ilişki 
kurma önerisi, rüşvet teklifi, kibar rica gibi söz ey-
lemler hep örtük olarak dile getirilir. Bunun nedeni 
de yüz tehdit edici bir edimin dinleyicinin üzerin-
de olumsuz bir tepkiye yol açarak onun tarafından 
derhal reddedilme olasılığıdır. Dolayısıyla dinleyici 
yüz tehdit eden bir edim karşısında istenmedik bir 
tepki göstererek konuşucuyu mahcup edebilir. Bu 
da konuşucu ile dinleyici arasında duygusal bir ça-
tışma ve uyuşmazlığa yol açabilir. Bunun ötesinde 

kişiler arası ilişkinin tamamen bozulmasına neden 
olabilir. Ancak sözce örtük olduğu zaman konuşu-
cu tarafından “yanlış anlaşıldığı” bahanesiyle tama-
men geri adım atılabilir. Öte yandan sözce doğru-
dan dile getirildiğinde bu geri adım atma eylemi 
mümkün olmayacaktır. Örnek (31)’de bazı kayıt-
dışı strateji örnekleri yer almaktadır:

31. a. Memur Bey, bu cezayı çözmek için bir 
öneriniz var mı? (Örtük rüşvet teklifi)

b. Çok hoş bir çocuğunuz var. Eğer kaybo-
lursa çok yazık olur. (Gizli tehdit)

c. Keşke biri beni havaalanına bıraksa! (Ör-
tük rica)

Böylesine belirsiz, açık olmayan konuşma, 
Grice’ın Tarz İlkesine aykırı görünmektedir. Yine 
de neredeyse evrensel olarak tüm dillerde gözlen-
mektedir (Pinker ve diğ., 2008:833) Pinker ve 
diğerlerine göre insan dilini yöneten iki unsur iş-
birliği ve çatışmadır. Çatışma olasılığı yüksek olan 
durumlarda dolaylı, örtük dil kullanılır. Emir ki-
pinde kullanılan bir sözce konuşucunun üstünlük 
tasladığı, tevazu göstermediği anlamında anlaşılır. 
Bunlar, Brown ve Levinson’ın sözünü etiği kayıt 
dışı edimler grubundadır.

Öte yandan, bir edimi en açık biçimde lafı do-
landırmadan ve doğrudan gerçekleştirmek Örnek 
(32)’deki gibi kayıtlı doğrudan edimdir:

32. Bu mektubu postaneye götür.
Eğer dinleyicinin yüzü tehdit edilmeyecekse ya 

da bu konuşucu bunu umursamıyorsa son derece 
dolaysız veya buyruk veren sözceler seçilebilir. Bu, 
kişiler arası rollerin getirdiği güce de bağlı olarak 
değişir. Örneğin, anne-baba ve çocuk ilişkisinde 
anne-baba, müdür ve posta işlerine bakan görevli 
ilişkisinde, müdür daha güçlü toplumsal role sa-
hiptir. Bu durumda toplumsal güç rolüne sahip 
kişiler kayıtlı doğrudan edim gerçekleştirebilirler.

Yumuşatılmış kayıtlı stratejiler ise diğer kişinin 
yüzüne saygı gösteren edimlerdir. Bu durumda di-
ğer kişinin yüzünü tehdit etmemek amacıyla sözce-
leri lütfen, zahmet olmazsa gibi belirteçlerle yumu-
şatarak, rica sorusu gibi dilsel araçlar kullanabiliriz. 
Yumuşatılmış kayıtlı edimler ikiye ayrılır: Olumlu 
kibarlık ve olumsuz kibarlık. Olumlu kibarlık, 
dinleyicinin acısını paylaşmak, dayanışma, paylaş-
ma ve ortak yönleri vurgulamak, iyimser tavır gös-
termek için söylenen sözler olumlu kibarlık strate-
jileridir. Yakınlık, dostluk, arkadaşlık ve dayanışma 
gösteren ‘Ayşeciğim, tatlım, canım, güzelim, hey 
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yakışıklı, aslan kardeşim’, gibi hitap şekilleri ile din-
leyicinin hoşlanacağını düşündüğümüz sözcükleri 
kullanarak paylaşım sağlamaktır. Olumlu kibarlık, 
aile bireyleri arasında, yakın arkadaşlarla birliktey-
ken kullanılır çünkü olumlu kibarlık yakınlık gös-
tergesidir. Olumlu kibarlık, aynı camiadan olmak-
tır; “senin neyin varsa benim, benim neyin varsa 
senindir”. Olumlu kibarlık yakınlık göstergesidir. 
Öte yandan olumsuz kibarlık mesafe ve resmiyet 
göstergesidir. Olumsuz kibarlık stratejileri dolaylı 
dil kullanımını ve saygı dolu hitap ifadelerini içerir. 
Diğer kişiye baskı uygulamaktan kaçınmak, ona 
seçenekler sunmak, olası yüz tehdit edici edimlere 
özür dileyerek başlamak, olumsuz kibarlık strateji-
leridir: Siz, Doktor Hanım gibi hitap tarzları olum-
suz kibarlık stratejilerine örnek oluşturur.

Kibarlık stratejilerini belirleyen toplumsal kül-
türel bağlam unsurları şunlardır: Konuşucu ve 
dinleyici arasındaki ilişkinin mesafesi, konuşucu 
ve dinleyicinin sosyal rollerine dayalı görece güç-
leri, içinde bulundukları kültürün diğer kişiye ne 
oranda baskı ya da üsteleme yapmaya izin verdiği. 
Konuşucuların birbirlerine hitap biçimleri, sen/siz 
gibi adıl kullanımları ikisinin arasındaki toplumsal 
rol gücüne, yaş ve mesafeye bağlıdır. Sen kullanımı 
olumlu kibarlık, yakınlık belirtirken, siz kullanımı 
olumsuz kibarlık, yani diğer kişinin özerkliğine 
saygıyı ifade eder. Benzer şekilde, bir kişiye adıyla 
hitap etmek olumlu kibarlık olarak görülebilirken, 
Hanımefendi/Beyefendi, Ayşe Hanım, Ahmet Bey, 
gibi hitap tarzları olumsuz kibarlık belirtir. Do-
laylı dil kullanmak da dinleyicinin üzerindeki yü-
kümlülüğü kaldırarak ona kararında seçim olasılığı 
sunduğu için daha kibar olarak algılanır. Bir başka 
deyişle, diğer kişinin özerkliğine, seçim yapma fır-
satına saygı gösterilmektedir. Blum-Kulka (1985) 
hem İngilizce ve hem de İbranicede dolaylı söz ey-
lemlerin daha kibar olarak algılandığını göstermiş-
tir. Bu da olumsuz kibarlık stratejisidir.

Brown ve Levinson bu beş stratejinin evrensel 
olduğunu iddia ederler ancak bu iddianın birey 
odaklı ve özerkliğine düşkün Batı toplumlarının 
dışındaki kültürlerde geçerli olmadığını savunan 
araştırmacılar da vardır. Örneğin daha grup odaklı 
toplumlarda dolaysızlık her zaman kaba olarak yo-
rumlanmayabilir (Blum-Kulka, 1997).

Farklı Kültürlerde Kibarlık
Dilbilimciler, 1970’lerden beri dilde kibarlığı 

araştırarak belli bir yol kat etmişlerdir. Kibarlık 
modelleri geliştirerek, kültürler arası kibarlık stra-
tejilerini irdelemişlerdir. Teknolojik ve diğer geliş-
meler kültürlerarası iletişimi kolaylaştırdığına göre 
diğer toplumlardaki dilbilimsel kibarlık normlarını 
da anlamak önem kazanmıştır. Burada kısaca kül-
türler arası bağlam ve kibarlıkta diğer boyutlardan 
söz edilecektir.

Goffman (1967) kibarlık söz konusu olduğun-
da bedava ve bedava olmayan mallardan söz eder. 
Örneğin restoranda tuz kullanımı herkes içindir ve 
bedavadır. “Tuzu uzatır mısın?” demek yüz tehdit 
edici değilken, birisinin arabasını istemek yüz teh-
dit edici bir edimdir. Ancak paylaşımın değerli ola-
rak görüldüğü bazı toplumlarda birisinin arabasını 
istemek başka toplumlardaki kadar yüz tehdit edici 
sayılmayabilir.

 Toplumsal kültürel bağlam yüz tehdidi ve ki-
barlık ölçütü olarak ortaya çıkar. Türkiye’de birin-
den sigara istemek çok olumsuz karşılanmayabilir 
ama sigara içmenin çok olumsuz karşılandığı bir 
ülke olan ABD’de sigara istemek üstelik de New 
York City’de bir paket sigaranın 13 Dolar olduğu 
göz önünde bulundurulursa oldukça yüz tehdit 
edici bir rica olabilir. İngiltere’de bir kişinin maaşı, 
medeni durumu ve çocuğunun olup olmadığının 
sorulması kabalık olarak algılanmayabilir. Wolfson 
(1989) Amerikalıların “bir gün bir araya gelelim” 
gibi sözceleri sıkça sarf etiklerini ve bunu yaparken 
sadece kibar davrandıklarını bunun ciddi bir davet 
olmadığını sonradan anlayan yabancıların hayal kı-
rıklığına uğrayarak Amerikalıları samimiyetsiz bul-
duğunu yazar. Wolfson’un verisini oluşturan kayıt-
larında ancak zaman ve yer belirlendiğinde gerçek 
davet olduğu görülmüştür.

Wierzbicka’ya göre Anglo-Amerikan kültürü 
kişisel bağımsızlığa önem verirken diğer toplum-
lar daha çok toplumcu dayanışmaya önem verirler. 
Bireysellik ölçütlerinde Türkiye 37, Yunanistan 35, 
İngiltere 89, Amerika Birleşik Devletleri 91 olarak 
hesaplanmıştır (Bayraktaroğlu: 2001: 6, Hoppe, 
(1998)’den alıntı). Bu da Türk ve Yunan toplum-
larında toplumsal dayanışmanın bireyselciliğe göre 
daha yaygın olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla, 
birbirlerini daha yakın ilişkiler içinde gören top-
lum bireyleri olduğu için, Bayraktaroğlu’na göre 
öğüt vermek Türkçede İngilizcede olduğu kadar 
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olumsuz algılanmaz. Ancak toplumsal mesafe ol-
duğu durumda bu saygısızlık olarak addedilir. Bi-
reysel toplumlarda öğüt vermek, üstünlük taslamak 
olarak yorumlanabilir Türkiye’de öğüt vermek biri-
sinin sorununu çözmek, ona destek olmak ve yar-
dım etmek olarak algılanabilir. Benzer şekilde, Yu-
nan toplumunda uzak mesafe koyanlar kibar olarak 
kabul edilmezler; kibirli olarak görünürler (Sifia-
nou1992:22). İngilizler bireyselliğe, kişisel doku-
nulmazlıklara daha fazla önem verirken (olumsuz 
yüz) Yunanlılar daha çok dayanışma, toplumsal 
kabul gibi yönlere ağırlık verirler (olumlu yüz). 
Sifianou’ya göre Yunanlılar için kibarlık yakınlık, 
sıcaklık, arkadaşlık, dayanışma göstermektir.

Türkçede “yenge, teyze, amca, dayı, kardeş”, 
gibi kullanımlar da yakınlık belirtisi olarak gö-
rülerek olumlu kibarlık olarak algılanabilir. “Evli 
misiniz?”, “Çocuğunuz var mı?” gibi sorular özel 
hayata müdahale olarak algılanmayabilir. Brown 
ve Levinson’un kuramında doğrudanlık kabalık 
olarak algılanabilirken, Zeyrek (2001) ve içindeki 
kaynakçada söz edilen yurt dışına göçmüş olan bir 
ailenin konuşmalarında olumsuz kibarlık ögele-
rine rastlanmaması ailedeki dayanışma olarak da 
yorumlanabilir. Cömertlik, bir kibarlık stratejisi 
olarak Türkçede de görülür. Türkiye’de konuğu-
nuza ikram etiklerini yemesi doğrultusunda ısrar 
bekleyen insanlar vardır. Defalarca ısrar edilmeden 
ikram edilenleri yemeyen konuklar kibarlık ettik-
lerine inanırlar. Dolayısıyla aşağıdaki bazı sözceler, 
konuğunuza verdiğiniz değeri göstermesi nedeniyle 
olumlu kibarlık olarak algılanabilir:

33. a. Ne olur
b. Allah Aşkına!
c. Küserim bak...
d. Ölümü gör.

Öte yandan (33)’teki sözceler daha bireysel top-
lumlardaki konuşucular tarafından yaptırım artı-
ran, baskıcı sözceler olarak yorumlanabilir. Oysa 
Türkçede cömertlik, dayanışma, yakınlık belirtisi 
olarak kullanılır (Zeyrek, 2001:53).

İspanyol kültüründe de dinleyici ile olumlu 
ilişki kurmak için aradaki mesafe hoş görülmez. 
Olumlu kibarlık aracılığıyla diğer kişinin onaylan-
dığı ve grup içine kabul edildiği vurgulanır. Kişi 
kendi fikirlerini açıkça belirtir; çünkü grup tarafın-
dan birey olarak onaylanmış ve grubun bir parçası 
olarak kabul görmüştür. Bu durumda olumlu ve 
olumsuz yüz birbirine zıt kavramlar olarak görül-

mez. İspanyolcada güçlü bir biçimde fikirlerinizi 
savunmanız özerkliğinizin belirtisi olarak kabul 
edilir ve onaylanır.

Giritliler cömertlikte o kadar ileri giderler ki 
birisi onların her hangi bir eşyasını övdüğü zaman 
onu o kişiye hediye ederler ve bu hediyeyi kabul 
etmemek kabalık olarak görülür (Durrell 1978, Si-
fianou, 1992:28). Blum-Kulka’ya (1982:31) göre 
İsrailliler, doğruluk ilkesine kibarlık ilkelerinden 
daha fazla önem verirler. İbranicede reddetme söz 
eylemi doğrudan “hayır” sözcüğüyle ifade edilir. 
Bu da İsraillilerin kaba olarak tanınmasına neden 
olabilir. İbranicede açık sözlü olmak diğerlerini 
kırmama eğiliminden daha baskındır (Blum Kul-
ka, 1992). Kochman (1981), Afrikalı Amerikalılar 
arasında tevazuun kibarlık göstergesi olmadığından 
söz etmiştir. Onlara göre bir kişinin olumlu yan-
larını görmesi çok doğal ve samimidir; bunların 
kibarlık uğruna yadsınmasına gerek yoktur. Meş-
hur Afrikalı Amerikalı bir boksör olan Muhammed 
Ali’nin kitabının başlığı “En büyük benim”dir. Oysa 
Japon kültüründe tevazu çok önemlidir ve bunun 
örneklerini yukarıda görmüştük. Mizutani’ye 
(1987) göre Japon kültüründe başkalarını övmek 
bile çok bilmişlik ve kibirlilik olarak algılanır.

Avusturya’da, İngiltere’de olduğu gibi bir kişi-
nin mali durumu ve siyasal görüşünden söz etmek 
kabalık olarak görülürken, erotik konulardan söz 
açmak eskiden olduğu kadar kaba bir davranış ola-
rak görülmemektedir (Haumann ve diğ. 2005: 82).

Avusturya’da Almancadaki du / Sie (sen/siz) ay-
rımının uygunsuz kullanımı da yüz tehdit edici 
bir unsur olarak görülür. Kendisine du (sen) diye 
hitap eden biri ne “Askerlik arkadaşı değiliz, değil 
mi?” diye yanıt vermek yadırgatıcı değildir. An cak 
son zamanlarda genç kuşak arasında ilk adla ve sen 
adılıyla hitap güncellik kazanmaktadır ve “sen” den 
“siz”e geçiş kesinlikle kaba ortak kabul edilir. (Ha-
umann ve diğ, 2005: 87)

Norveç dilinde “lütfen” gibi kibarlık belirten 
bir belirteç, sen/siz ayrımı, hanımefendi, beyefendi 
gibi hitap sözcükleri olmamasına karşın, Norveççe-
de çok fazla sayıda ve abartılı şekilde teşekkür etme 
alışkanlığı vardır. Örneğin, ev sahibine “yemek için 
binlerce kez teşekkür ederim” demek kibar bir dav-
ranıştır.

Leech (1983:136) Japon kültüründe övgü kar-
şısında tevazu ilkesinin uyuşum ilkesinden daha 
önemli olduğunu belirtir. Oysa, Amerikan kül-
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türünde uyuşum ilkesi kibarlığın önemli bir göstergesidir. Dilde kibarlık da dilin kendisi gibi durağan 
değildir ve yıllar içinde değişim gösterir. Örneğin, Lakoff (2005) 1990’lardan ve özellikle 11 Eylül 2001 
tarihinden sonra Amerikan toplumundaki kibarlık anlayışının değiştiğini, cinsel tabu olan sözcüklerin ar-
tık televizyonda alenen dile getirildiğini belirtmektedir. Bunun yanı sıra televizyonda şiddet gösterilerinin 
arttığından ve siyasilerin kazanma gayretlerinde aşırı eleştiri ve rakibini itibarsızlaştırarak öne geçme çaba-
larından söz etmektedir. Son zamanlarda küfürlü sözlerin arttığını, artık herkesin herkes yanında küfretti-
ğini ileri sürmektedir. Özellikle hayatın çok hızlı geçtiği kalabalık New York City’de küfürlü dil kullanımı-
nın yaygınlaştığı gözlenmiştir. Ayrıca, dönemin Amerikan Başkanı Clinton’a yıllar öncesinde başkanlara 
hitap edildiği gibi Sayın Başkan yerine, kısaca Bill diye hitap edilmesinden söz etmektedir. Lakoff’a göre 
Amerikan toplumunda yakınlık ve kibarlık algılaması değişmektedir. Ayrıca, medyanın rating savaşları ve 
internet medyası daha az dikkatli olunmasına yol açmaktadır. Lakoff (2005) Amerikan toplumunda dilde 
kibarlık anlamında 1990’lardan beri büyük bir değişim yaşandığını iddia etmektedir.

Görüldüğü gibi dilde kibarlığın ifadesi kültürden kültüre ve hatta aynı kültürün içinde zamanla deği-
şiklik göstermektedir. Dilde kibarlık çalışmaları, anadili öğretiminde, yabancı dil öğretiminde, kültürler 
arası iletişimde, kişiler arası çatışmalarda çözüm bulma konularında çalışmalara ışık tutmuş ve hem kişiler 
arası hem de kültürler arası iletişimin daha iyi anlaşılmasında önemli bir rol üstlenmiştir.

Yaşamla İlişkilendir

Aşağıdaki parçada Kore kültürü ve diline iliş-
kin gözlemler göreceksiniz. Bunların Türk kültü-
rü ve dili ile ne ölçüde benzerlik ve farklılıklar 
gösterdiğini bir arkadaşınızla tartışabilirsiniz.

Türkiye’de, Kore kültüründeki gibi yaşa göre 
belirlenmiş hiyerarşik yapı düşünülerek, kendin-
den yalnızca bir yaş büyük bir bayana “abla” şek-
linde hitap edilmesi şaşırılacak bir durum olarak 
görülebilmektedir. Buna rağmen Koreliler yal-
nızca kendi yaşıtlarını arkadaş olarak görerek bu 
şekilde hitap ederken, kendilerinden yaşça büyük 
ya da küçük kişiler için farklı hitap şekillerini 
kullanırlar. Fakat Türk kültüründe kendinden bir 
ya da iki yaş büyük birini arkadaş olarak görmek 
ve bu şekilde hitap etmek kültürel bağlamda uy-
gun görülmektedir. Bu durumda, Türkçeyi öğ-
renen Koreliler ya da Korece’yi öğrenen Türkler 
için “abla” olgusu hem dilin hem de kültürün 
öğrenilmesi anlamına gelmektedir. Burada asıl 
belirtilmek istenilen şey, yalnızca dilbilimsel bir 
bilgi ya da kelime anlamının bilinmesi değil, aynı 
zamanda kültürel anlamların da bilinmesi duru-
munda sağlıklı ve etkili bir iletişimin gerçekleşe-
bileceğidir (sayfa: 15-16).

Korelilerin çok kullandıkları atasözlerinden 
birisi olan “Fasulye çekirdeği kadar ufak olsa 

bile paylaşarak yemek gerekir” atasözü bir kişi-
nin sahip olduğu fasulye kadar ufak bir şeyin bile 
paylaşılması gerektiğini öğütlerken aslında pay-
laşmanın önemini vurgulamaktadır. Burada asıl 
söylenilmek istenilen, kötü zamanlarda üzüntüyü 
kederi paylaşmak ve aynı zamanda mutluluğu ve 
sevinci paylaşmanın anlamı ve öneminin çok bü-
yük olduğudur.

Koreliler ilk karşılaştıkları kişilere “Kaç ya-
şındasın?”, “Evli misin?”, “Çocuğun var mı?”, 
“Kan grubun ne?”, “Hangi makyaj malzemesi-
ni kullanıyorsun?” gibi kişisel soruları çok fazla 
sorarlar. Bu tarz soruların sorulması Korelilerin 
kendi aralarında çok fazla sorun çıkarmayabilir 
fakat yabancılar için aynı sorular şaşırtıcı ve bek-
lenmedik hata rahatsız edici olabilmektedir. Fa-
kat Koreliler bir bütünlük içerisinde kendilerine 
ait kişisel konuları, kendi özellerinin irdelenme-
si ve içine girilmesi ni doğal karşıladıkları için, 
karşıdaki bireyin de özeline girmenin normal bir 
olay olduğunu düşünmektedirler (sayfa: 49-50).

Kişisel soruların sorulması dışında yabancı-
ların kabul edemedikleri ve garip karşıladıkları 
diğer bir kültür ise Korelilerin yemek yeme kül-
türüdür. Yenilecek ya da yenilmekte olan yemek 
hep birlikte yenilir hatta ortaya
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Dilde Kabalık
Kişilerarası iletişim dinamikleri konusundaki araştırmalar dilde kibarlık kavramı kadar kaba söylemin 

de önemli bir etken olduğunu göstermiştir (Locher ve Bounsfield 2008:2 ve içindeki kaynakça). Dil-
de kabalık kavramını çalışan araştırmacıların amacı kibarlık kuramına rakip bir kuram önermek değil 
onu tamamlayacak bir çerçeve sağlamaktır (Culpeper ve diğerleri, 2003: 1546). Leech’in (1983:105) kaba 
edimsözlerin yalnızca sıra dışı dilsel davranış olduğunu belirtmesine rağmen askeri eğitimde (Culpeper, 
1996), mahkemede (Lakoff, 1989), parlamentoda (Harris, 2001 İngiltere parlamentosunda) ve bazı radyo 
ve televizyon tartışma programlarında kaba söylemin neredeyse tek iletişim yöntemi olduğu gözlenmiştir. 
Tüm bu durumlarda kibarlık kuramı dili çözümlemeye yeterli olamamaktadır. Culpeper (1996) askeri 
eğitim söyleminde yoğun kaba dil kullanımı bulmuştur. Bu tür söylemde kabalığın çok yoğun olarak bu-
lunmasının nedeni komutan ve askerler arasındaki statü eşitsizliği, askerlerin sıkı disiplin kuralları ve zorlu 
askeri eğitimin gerektirdiği felsefedir. Mahkeme salonlarında savcının sanığa kaba davranması da kurumsal 
boyutta kabul edilebilir bir davranıştır. Mahkeme salonları en çok kişiler arası çıkar çatışmaları, suçlama-
lar ve uyuşmazlığın olduğu yerlerdir (Harris, 2001). Defalarca soru sorma, aynı soruyu farklı biçimlerde 
sorma, suçlama, alay, tehdit, imalar yoğun olarak bulunabilir. Hâkimin savcı ve avukatlara göre konumsal 
gücü yanı sıra savcının da tanık ve sanıklara karşı konumsal gücü kaba dil kullanımına uygun bir ortam 
sağlayabilir.

Ismarlanan sadece tek kaba konulan yemek 
herkese açıktır ve herkes o yemeği hep birlikte 
yer. Bu kültür yabancılara kirli ve hata iğrenç ge-
lebilmektedir. Yabancı kültürlerde ortaya tek bir 
kaba konulan yemek genellikle bir servis kaşığı ile 
birlikte getirilir ve her birey kendi istediği kadarı-
nı servis kaşığı ile kendi tabağına servis eder ya da 
servis kaşığı olmadığı durumlarda kendi kaşığı ile 
kendi tabağına servis yapar. Kore kültüründe sa-
mimiyetin ve dostluğun daha da güçlenmesi için 
kaşığa diğer bireylerin mikroplarının da geçmesi 
yani mikrobun bile paylaşılması gerektiği düşü-
nülmekte yemeğin lezzetinin birlikte paylaşarak 
yendikçe daha da çoğaldığına inanılmaktadır 
(sayfa: 4950).

Kore’de restoran ve kafelere gidildiğinde ya 
da taksiden inerken sık sık karşılaşılabilecek man-
zaralardan biri de hesabın ya da taksi ücretini 
ödemek için tartışan insanlardır. Farklı kültürden 
olan yabancılar, herkesin kendi hesabın ödemesi-
nin çok daha kolay olduğunu, neden Korelilerin 
her yemek sonrasında hesap ödemek istemekte 
ısrar etiklerini anlamadıklarını dile getirmekte-
dirler (sayfa: 52).

Kore’de itibar kavramı ile ilgili olarak kulla-
nılmakta olan birçok kelime bulunmaktadır. (İti-
barını yükseltmek)’, (İtibarı zedelenmek)’ (Kendi 
itibarını düşünmek)’, (İtibarını korumak)’ ta-
nımlamalarından da anlaşılacağı gibi itibar Kore 

kültüründe çok fazla kullanılan ve büyük önem 
taşıyan değer yargılarından birisidir. Genellikle 
tüm kültürlerde itibar kavramı bulunmaktadır 
fakat Kore kültüründeki itibar sosyal yaşamda 
büyük öneme sahip ve hayatı tümden etkileyen 
bir unsur olarak düşünülmektedir (Sayfa 53-54).

Koreliler için özellikle vurgulanan itibar 
kavramı günlük hayattaki dilsel kullanımlarda 
da karşımıza çıkmaktadır. “İtibarını korumak”, 
“başkasının itibarını düşünmek”, “itibar oluştur-
mak” gibi bir çok farklı kullanımlarla sınıflandır-
malar yapılmıştır (Cho Y.T., 2003:77). Yukarıda 
da belirtildiği gibi, itibar; batı kültüründe olduğu 
gibi bireysel hedeflere önem veren, eşitlikçi ve 
bireysel merkezli kültürlere göre, başkalarının 
görüş ve düşüncelerini önemseyen, statüye dayalı 
ve otoriter yapısı olan toplumsal merkezli kültür-
lerde daha fazla önem taşımaktadır. Bu anlamda 
itibar kültürü Korelilerin sosyal yapısının karak-
teristik özelliklerinden birisi olarak yerini almak-
tadır (sayfa: 56-57).

Eunmi Yu (2011), Türkiye’de kültür öğretimi 
temelinde yabancı dil olarak Korece öğretimi ve 
kültürlerarası olarak Korece eğitimi ve kültürlera-
rası uzmanlık. Yüksek Lisans tezi. Ankara: Anka-
ra Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. 
(Yukarıdaki okuma parçası, adı geçen çalışmadan 
alınmıştır.)
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Kibarlık ya da kabalık konuşucunun karşısın-
dakinin yüzünü koruma ya da onu tehdit etme 
amacıyla yaptığı kasıtlı tercihtir. Elbette insanlar 
farkında olmadan da kabalık yapabilirler. Ancak 
kabalık çalışmaları, kasıtlı kaba dil kullanımına 
yöneliktir. Konuşucular, kasıtlı olarak kötü niyet-
le hakaret etme niyetiyle dil kullanabilirler. Bunun 
yanı sıra farkında olmadan söylenen sözler kaba 
davranış olarak görülebilir. Örneğin, öğrencisine 
yardım etmek isteyen bir öğretmen eğer onu eleş-
tirirse, öğrenci kırılabilir ancak bu davranışta bir 
kasıt yoktur. Bir diğeri ise gaf olarak adlandırabi-
lecek ve konuşucunun aslında iyi niyetle söylediği 
ama sonuçta yüz tehdit edici olabilen sözcelerdir. 
Örneğin:

34. Suna: Merhaba Meral Hanım. Sanırım ya-
nınızdaki beyefendi babanız. 
Meral: Hayır, eşim.

Yukarıdaki örnekte Meral ve eşinin yüzleri teh-
dit edilmiştir. Ancak kasıtlı bir hareket olmadığı 
için araştırmacılar bu tür gafları çoğunlukla kaba 
dil kullanımı olarak ele almazlar. Kaba dil sözel şid-
det içeren, karşısındaki kişiyi kasıtlı olarak kırmayı 
ve incitmeyi hedefleyen dil olarak tanımlanabilir. 
Culpeper ve diğ., (2003), Lachenicht’in (1980) yüz 
tehdit edici, şiddet içeren dili Brown ve Levinson’ın 
(1987) kibarlık kuramının bir uzantısı olarak şu şe-
kilde sınıflandırdığını gösterirler:

a. Kayıt dışı: Bulanık anlamlı hakaretler, ima-
lar, ipuçları ve ince alay. Bu stratejiler, ha-
kareti yapan kişinin aslında masum olduğu 
iddiasına başvurabilmesine ve bundan dola-
yı sorumlu tutulmaktan her an kaçınmasına 
olanak sağlar.

b. Doğrudan kayıtlı: Burada yüz tehdit edici 
söz eylemler ve dayatmalar kullanılır. “Ko-
nuşma!”, “işine bak!”, gibi. Bu Brown ve 
Levinson’ın kibarlık kuramındaki doğrudan 
kayıtlı ulamının kabalıktaki kullanımıdır.

c. Olumlu yüze saldırı: Karşıdaki kişinin 
onaylanmadığı, ona saygı duyulmadığı, 
gruptan dışlandığı, söylediklerinin dinlen-
mediği durumlar ve benzer sözler ve hare-
ketler.

d. Olumsuz yüze saldırı: Kişinin olumsuz yü-
zündeki yaptırıma maruz kalmak isteme-
mesine yönelik, özgürlüğünü kısıtlayıcı, 
toplumsal konumuna ve saygınlığına yö-
nelik sözel şiddet. (Lachenicht, 1980: 619, 
Culpeper ve diğ, içinde, 2003: 1553).

Culpeper (1996), Brown ve Levinson’ın (1987) 
modeline paralel olarak kabalık stratejileri önerir. 
Karşıdaki kişinin yüzünü korumak yerine yüze sal-
dırı söz konusudur.

1. Doğrudan kayıtlı kabalık: Kişinin yüzüne dil 
aracılığıyla doğrudan yapılan saldırıdır. Bu-
rada yüz tehdit edici söz eylemler ve dayat-
malar kullanılır. “Konuşma!”, “işine bak!”,

2. Olumlu yüze yapılan saldırı: Kişinin olum-
lu yüzüne yapılan saldırıyı içerir. Ona is-
tenmediğini, kabul görmediğini, ve onun 
bir etkinlikten dışlandığını, ilgisizliği, vd. 
gösteren sözler, tabu sözcüklerin kullanı-
mı, küfretme, ad takmalar, kasıtlı olarak 
bulanık anlamlı, anlaşılmayan dil kullanı-
mı, diğerinin huzurunu kaçırıcı nitelikteki 
söylemler, vs. “Ne yaptığın umurumda bile 
değil! “, “Cehenneme git! “, “Sen ne zaman 
doğru dürüst bir iş yaptın ki? “, gibi.

3. Olumsuz yüze yapılan saldırı: Kişinin 
olumsuz yüzüne yapılan sözel şiddeti içerir: 
Korkutmak, azarlamak, dalga geçmek, kü-
çümsemek, itibarsızlaştıran sözler kullan-
mak, diğer kişinin kişisel alanına saldırı, vd. 
“Sen bu işten ne anlarsın? “, gibi.

4. Sözde kibarlık: Samimi olmayan, alay et-
mek amacıyla kullanılan strateji “Ne kadar 
akıllısın!”, “Aman ne kadar iyisin” diyerek 
tam tersini kast etme gibi.

5. Kibarlık uygulamamak: Kibar sözlerin 
beklendiği durumlarda sessiz kalınmasıdır. 
Örneğin, bir kişiye hediye verildiğinde te-
şekkür etmesi beklenir; bu durumda teşek-
kür edilmediğinde kasten kaba davrandığı 
görüşü söz konusu olabilir.

 Culpeper (2005) bu modele bir üst strateji 
daha eklemiştir:

Kayıt dışı Kabalık: Sezdirim aracılığıyla dalga 
geçerek söylenen tersinin kast edildiği sözceler.
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Dilde Kibarlık/kabalık söylem türleriyle yakın-
dan ilişkilidir. Kabalık toplumdaki kişinin gücü ya 
da güç gösterisi ile yakından bağlantılıdır (Harris, 
2011). Culpeper (2005:44) dolaylı kaba dil kulla-
nımının doğrudan kayıtsız kaba dil kullanımından 
daha kırıcı olduğunu belirtmektedir. Dilde kabalık 
konuşucunun sahip olduğu toplumsal roldeki güç 
ile ya da bu gücüne karşı koyma amacıyla uygulanır.

Bunun yanı sıra İngiltere kaynaklı olan ve bir 
süre Türkiye’de de yayınlanan Zayıf Halka adlı tele-
vizyon bilgi yarışmasında programın formatı gereği 
sunucunun kullandığı kaba dil Culpeper (2005) 
tarafından incelenmiştir. Sunucu, yarışmacıların 
sözlerini keserek onlara “bu benim programım; so-
ruları ben sorarım” gibi sözler söyleyerek onlara söz 
hakkı tanımaz. Yarışmacılara karşı “korkaksınız, de-
ğil mi?” gibi sözceler kullanarak olumlu yüzlerine 
saldırır. Bu program sonuçta bir eğlence programı 
olmasına rağmen ve güç mücadelesi söz konusu 
olmadığına göre Culpeper eğlencede kabalığın iş-
levinin güç sağlama isteğinden farklı bir güdü ile 
açıklamak gerektiğini belirtir. Programın popüler 
olmasını şu etkenlerle açıklar:

1. İçsel keyif: Meyers’ın (2001) de belirti-
ği gibi bazı medya programlarındaki kaba 
dil kullanımı, insanda bulunan olası şiddet 
duygularına hitap ederek izleyicide bir he-
yecan yaratır. Sözel dövüş heyecan yaratıcı 
etkiye sahiptir.

2. Röntgencilik keyfi: Bazı radyo ve televizyon 
programları, karşılıklı sürtüşmeleriyle araba 
yarışları, güreş gibi insanların eğlenmesine 
neden olabilir. Renkli tartışmalar, karşıda-
kini sözcelerle incitme bu programlarda bir 
kural olmuştur (Richardson and Meinhof 
1999, Culpeper 2005 içinde). Bu da insan-
ların başkalarının hayatlarını, tartışmalarını 
gizlice izleme zevki verir.

3. İzleyicinin üstünlüğü: Bergson (1911, 
Culpepper 2005 içinde) gibi üstünlük ku-
ramı çalışan araştırmacılar, insanların ken-
disinden daha zayıf durumda olduğunu 
görmekten keyif aldığını belirtir. Eflatun 
ve Aristo’ya kadar uzanan bir görüşe göre, 
insanlar kendilerinin üstün konum ve ba-
şarılarından ya da başkalarının kötü durum 

ve başarısızlıklarından zevk alırlar. Böylece 
kendilerini alkışlama fırsatı bulurlar. (Hatta 
bu duygu için Almanca bir sözcük bile var-
dır: Schadenfreude: Bir başkasının mutsuz-
luğundan keyif alma duygusu. Bu sözcük, 
Almancadan İngilizceye de geçmiştir). 

4. İzleyicinin güvende olduğu duygusu: Baş-
kaları denizde fırtına ile boğuşurken kıyıda 
bunu izlemek, o durumda olmadığınıza se-
vinerek bundan keyif duymaktır. Eğlence 
programlarında da izleyici kaba dile maruz 
kalmayan kişi olduğu için kendini güvende 
hisseder. (Culpeper, 2005:45)

Ancak eğlence dünyası dışında dildeki kabalı-
ğın karşıdaki kişiye göre gerçek ya da algılanması 
istenen toplumsal, cinsel, konumsal güç üstünlüğü 
ya da üstünlüğü kabul ettirme nedeniyle kullanıl-
dığı araştırmacılar arasında kabul görmüştür. Bo-
usfield (2008), kabalık stratejilerinin yerine kabalık 
taktikleri olarak adlandırdığı iki taktik kullanıldığı-
nı belirtir: “Aşağılamak, küçümsemek, alay etmek” 
ve “Tabu dil kullanmak” taktikleri. Aşağıda, kısaca 
Pinker’ın (2007) tabu sözcükleri ve küfre ilişkin 
görüşleri ele alınacaktır.

Tabu Sözcükler ve Küfür
Dil, duygu ve düşüncelerimizin yanı sıra aynı 

zamanda duygu ifade eden bir araçtır. İnsanlar ne-
den bazı sözcüklerden olumsuz olarak etkilenir? 
İnsanların vücut salgıları ve cinsellikle ilgili küfür 
olarak adlandırılan bazı sözleri kırıcı ve yaralayıcı 
bulurlar. Steven Pinker (2007) küfretmenin nöro-
biliminden söz ederken şunları söyler: Tabu söz-
cükler beynin sağ yarıküresinde olumsuz duygular 
uyandıran bölgelerini etkinleştirir. Tabu sözcükler 
dile getirildiğinde çağrıştırdığı tüm olumsuz duy-
gularla birlikte otomatik olarak algılanır. Küfret-
mek, karşıdaki kişide olumsuz duygular uyandır-
mak için dili bir silah olarak kullanmaktır. Tabu 
olarak addedilen kavramlar olumsuz duyguları 
tetikler. Tabu sözcükler bir kültürden diğerine de-
ğişiklik gösterse de her kültürde aşağıdaki konulara 
ilişkin sözcükler tabuyu oluşturur:

•	 Doğaüstü yer, varlık ve güçler: İnsanlar 
birebir tanık olmadıkları, bilemedikleri do-
ğaüstü yer, güç ve varlıklardan korku duyar-
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lar. Cehenneme git... sözcesi de bilemediği-
miz ama tek Tanrılı dinlerin korkunç olarak 
tanımladığı bir yerden söz ettiği için korku 
uyandıran bir yer olarak algılanır. 

•	 Vücut salgıları ve vücut organları: Vü-
cut salgılarının olumsuz olarak algılanma-
sı bunların pis olması, parazit içerebilmesi 
ve bulaşıcı hastalık yaymasına bağlı olarak 
insanda nefret ve tiksinti uyandırmasından 
kaynaklanır.

•	 Hastalık ve Ölüm: Bu iki kavram da insan-
da korku ve olumsuz duygular uyandıran 
iki kavramdır. Almanya’da konuşulan eski 
İbranicede (Yidiş) bir insana bela okumak 
amacıyla: “Cholerya!” (kolera ol) denebilir. 
Türkçede ise birisine “Geber” diyerek ona 
ilişkin olumsuz duygularımızı dile getire-
biliriz. Çağımızın hastalığı olan kanser söz-
cüğünün tabu olduğunu ve “kötü hastalık”, 
“uzun süren bir hastalık” gibi kavramlarla 
yumuşatılmaya çalışıldığını, ölümün “hak-
kın rahmetine kavuşmak”, “birisini kaybet-
mek” gibi yumuşatarak dile getirildiğini 
biliyoruz.

•	 Cinsellik:	Cinselliğin	dile	getirilmesi	olum-
suz duygular yaratabilir Pinker’a göre bu-
nun nedeni gayri meşruluk, ensest, kadına 
saldırganlık, vahşet, kıskançlık, gibi kav-
ramlarla da ilişkili olabilir.

•	 Farklı	 topluluklara	 ilişkin	 önyargı,	 nefret	
ve aşağılama gösteren sözcükler: “Gavur”, 
“Rum çocuğu”, vs. 2003’te Amerika’nın Irak 
savaşı sırasında Irak’a asker göndermeyi 
reddeden Fransızlara o dönemin A.B.D. 
başkanı olan Bush’un yandaşlarının Fran-
sızların peynir yeme alışkanlıklarına gön-
dermede bulunarak “peynir yiyen teslimiyetçi 
maymunlar” sözleri ırkçı ve kaba bir yakış-
tırmadır (Bousfield, 2008:128).

Pinker (2007) insanların neden diğerlerinde 
olumsuz duygular uyandırmak istediği sorusunu 
şu şekilde açıklamaktadır:

Küfrederken, bir şeyin ne kadar iğrenç olduğu-
nun düşünülmesini isteyebilirler: “Çok b...tan bir 
iş”, gibi. Kasten birisini kırmak, karşıdaki kişiye 
gözdağı vermek, onu korkutup aşağılamak için, 
karşıdaki kişiyi şok etmek için, dikkatlerini çekmek 
için kaba dil ve tabu sözcükler kullanabilirler. Ay-
rıca insanlar, ruhsal açıdan rahatlamak ve duygusal 
baskılardan kurtulmak için küfredebilirler.

İnsanlar da kökenlerinde bulunan özellikler doğ-
rultusunda ve diğer memeli hayvanlar gibi tehlike 
karşısında saldırganı korkutmak için ani kızgın ses-
ler çıkarabilirler. Saldırganı korkutmak ve olumsuz 
duygular uyandırmak için tabu kullanılabilir. Tra-
fikte sizi zorlayan bir sürücüye bağırıp küfretmek 
tehlike karşısında tepki göstermeye ilişkin bir örnek 
olabilir. Pinker’ın, Erving Goffman’a atfettiği bir gö-
rüşe göre insanlar kontrol edemedikleri güçlü duy-
guları iletmek için de kaba ve tabu dil kullanırlar.
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Wierzbicka (1991:115-
116) Avustralya ve Ameri-
kalılar ile Polonyalı ve diğer 
Doğu Avrupalıların “Nasıl-
sın?” sorusuna verdiği yanı-
tın içtenliğine ilişkin görüş-
lerini açıklarken, Avustralya 
ve Amerika’da bu soruyu so-
ran kişinin aslında yanıtın 
içeriği ile ilgilenmediğinden 
ve bu soruya yanıt olarak 
sağlık sorunlarından söz 
etmenin bu toplumlarda 
kibar karşılanmadığından 
söz etmektedir. Oysa, Doğu 
Avrupa’da bu soruya yanıt 
olarak gerçek sağlığınızdan 
söz edersiniz. Türkiye’de bu 
sorunun yanıtı içtenlikle mi 
yanıtlanır yoksa bu soruya 
verilen sağlık sorunlarına 
ilişkin gerçek yanıt kaba 
olarak mı nitelenir? 

Çok şık ve pahalı bir otel-
de resepsiyon görevlisi içe-
ri yeni giren ve otelde boş 
oda olup olmadığını soran 
müşteriye şöyle bir yanıt ve-
rir: “Anlaşılan, efendim, siz 
çok zengin olmalısınız. Ne 
de olsa bu otelde ancak çok 
üst gelir grubundaki insan-
lar kalabilir.” Bu görevlinin 
müşteriye verdiği yanıtı dil-
de kibarlık / kabalık açısın-
dan nasıl açıklayabilirsiniz? 

“Nasılsın?” sorusuna farklı 
kültürlerde beklenen yanıtı 
ilgili Kibarlık Stratejileri ile 
ilişkilendirin. 

Karşılaşmış olduğunuz kaba 
dil kullanımını Kabalık Ku-
ramı ile ilişkilendirin. 

Farklı kültürlerdeki Kibar-
lık stratejilerini arkadaşları-
nızla paylaşın. 

Dil kullanımında kabalığı 
arkadaşlarınızla paylaşın.

4 Dilde Kibarlığı örneklerle açıklayabilme
5 Dilde Kabalığı açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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Bilgi Değeri ve Bilgi Yapısı

1 İletişimde eski ve yeni bilgi içeren sözceler kullanılır. Yeni bilgi sayesinde bilgi paylaşımı sağlanır ve 
iletişim ilerler. Konuşucular iletişimsel edince sahiptirler ve seçtikleri gönderimsel ifade ve sözceleri di-
ğerlerinin ne bilip ne bilmediği doğrultusunda kullanırlar. Yeni bilgi dinleyicinin bilişsel bağlamında bu-
lunmayan ve eski bilgi bağlamda paylaşılan bilgidir. Bilgisellik incelemelerinde bilgi değeri ve bilgi yapısı 
kavramları birbirinden ayrı olan ama birbirleriyle etkileşen iki kavramdır.

Bilgi değeri ve Bilgi yapısı arasındaki 
ilişkiyi açıklayabilme2
Bilgi Yapısının dilsel kodlama 
biçimlerini ve Türkçedeki özelliklerini 
açıklayabilme 

3

Bilgi değeri ve bilgi yapısını 
tanımlayabilme1

2 Bilgi değeri gönderimsel varlıklara ilişkin bir özelliktir. Bunlar yepyeni bilgi, iliştirilmiş yepyeni bilgi, 
kullanılmamış bilgi, çıkarımsal bilgi ve söylemsel / durumsal eski bilgi taşıyabilirler. Bilgi yapısı ise bir söz-
cede bir öğenin diğerine göre eski veya yeni bilgi biçiminde paketlenmesidir. Bilgi yapısı konu, odak, yo-
rum ve karşıtsallık gibi farklı bileşenler çerçevesinde incelenir. Konu, sözcenin hakkında konuşulduğu öge, 
odak sözcedeki en yeni bilgiyi sunan ögedir. Yorum, konu hakkında belirtilen görüş, yorum ve saptamadır. 
Karşıtsallık ise benzer ögelerin oluşturduğu seçenekler arasında bir ya da bir kaçının seçilmesiyle oluşur.

3 Bilgi yapısı her dilde bulunur ve farklı dilbilimsel araçlarla kodlanabilir: Bunlar biçimbirimsel, sesbi-
limsel ve sözdizimsel özelliklerdir. Birinin varlığı diğerini dışlamaz. Evrensel olarak dillerde en yeni öge 
eğilim olarak sağda kullanılır. Yeni bilginin eski ya da bilgi açısından hafif ögelerin ardından kullanılma 
eğilimi bellek düzenlemelerine ilişkin bir stratejidir. Bilişsel olarak yeni bilgiyi eski bilgiye bağlama eğilimi 
vardır. Türkçede bilgi yapısı hakkında söylediklerimizi şu şekilde özetleyebiliriz. Konu genellikle söylemsel, 
durumsal eski ya da çıkarımsal bilgi içerir. İletişimsel olarak yoğun yeni bilgi taşımadığı için Türkçede ek-
siltilebilir, eski bilgi olarak yeni bilgiden önce gelme eğilimi olduğu için tümce başında yer alabilir. Söylem 
bağlamında belirgin bir öğe olarak eylem sonu konumunda bulunabilir. Odak iletişimsel açıdan en yeni 
bilgiyi içeren öğedir. Sesbilimsel vurgu alır. Eylem sonunda bulunamaz. Tümcede eylemden önce bulun-
mak zorundadır. Tümcede eksiltilemeyen ögedir. Karşıtsal konu Türkçede genellikle tümce başı konumda 
yer alır. Eski bilgi içeren ögeler eksiltilmezlerse tümcede odaktan önce yer alırlar. Bu da evrensel olan önce 
eski sonra yeni bilgi dizilimi stratejisine uygundur. 
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Dilde Kibarlık ve Kabalık

4 Kibarlık ve kabalık, toplumsal, kültürel ve psikolojik unsurların etkileşimi sonucu ortaya çıkan karma-
şık kavramlardır. Burada, çalışmalarda en yaygın olarak kullanılan Kibarlık İlkeleri ve Kibarlık Stratejileri 
ele alınmış ve irdelenmiştir. Kibarlıkta karşıdaki kişinin yararını arttırma ya da yüzünü koruma önemli 
unsurlardır. Dilbilimde kibarlık konusunu çalışan araştırmacılar, kibarlığın iletişimde norm olduğunu 
ancak ilke ve stratejilerin bir kültürden diğerine farklılıklar gösterebileceğini savunurlar. 

Dilde Kabalığı  açıklayabilme5

Dilde Kibarlığı örneklerle 
açıklayabilme 4

5 Bazı araştırmacılara göre askerlik, mahkeme salonları gibi ortamlarda kibarlığın değil, kabalığın yay-
gın olduğunu ve dilsel bir olgu olarak kabalığın da kibarlık çalışmalarını tamamlayıcı nitelikte çalışması 
gerektiğini önermişlerdir. Kabalık stratejileri, kibarlık stratejilerinin uzantısı olarak alanyazına girmiştir 
ve karşıdakinin yüzünü tehdit eden kasıtlı sözel saldırılardır. Tabu dil ve küfür kullanımı da insanların 
bilinmeyenden, hastalık ve ölüm korkularından kaynaklanan dil kullanımıdır. Küfür, tabu sözcüklerle 
yakından ilgili olup, bir çeşit sözel silah olarak kullanılır.
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1  Aşağıdakilerden hangisi iliştirilmiş yeni bilgi 
içerir?
A. Bir arkadaş farklı davranmalıydı.
B. İyi bir arkadaş sana yol gösterir.
C. Arkadaşlarla yüzmeye gidiyoruz.
D. Benim bir arkadaşım bugün bana gelecek.
E. Her arkadaşın farklı özellikleri olabilir.

2  Aşağıdaki sözcelerden hangisinde konu bu-
lunmaz?

A. Hiç kimse zalimce davranmamalı.
B. Ahmet’ten söz ederek onun yetenekli olduğunu 

belirti.
C. Ben ise hep çok çalıştım.
D. Serap işe gitti.
E. Bugün çalışmayacakmış Yasemin.

3  Aşağıdaki sözcelerden hangisinde karşıtsallık 
bulunmaktadır?

A. Her şeye karşı çıkılmaz.
B. Bir kitap sana bir kitap da kardeşine aldım.
C. Gaye başarısızlığına karşın çalışmaktan vazgeç-

miyor.
D. Ben ve sen iyi iki arkadaşız.
e. Her başarının altında yoğun emek vardır.

4  A: Bugün kiminle buluşacaksın?

B: Bugün Mehmet’le buluşmayı planladım.

Yukarıdaki yanıtta hangisi odaktır?

A. Bugün B. Mehmet
C. buluşmayı D. planladım
E. ben

5  #Bir kitap kitaplıkta var.

Yukarıdaki sözcedeki sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A. İletişim değeri yüksek olan yeni bilgi bilgiselliği 
zayıf ögeden sonra sıralanmıştır.

B. İletişim değeri olan bir öge yoktur.
C. Sözcenin konusu bulunmamaktadır.
D. Sözcüklerin tekrarlanması sorun yaratır.
E. İletişim değeri yüksek olan yeni bilgi, bilgiselli-

ği zayıf ögeden önce sıralanmıştır.

6  Aşağıdakilerden hangisinde duygudaşlık ilke-
sine uygunluk görülür?

A. Bir gün görüşelim.
B. Başarılarından dolayı seni kutlarım.
C. Bana şu kitabı uzatır mısın?
D. Saçların çok güzel olmuş.
E. Beni hiç anlamıyorsun.

7  Aşağıdakilerden hangisi olumsuz yüz tehdit 
edici bir edim olabilir?

A. Yeni tanıştığınız yaşça büyük birine “siz” diye 
hitap etmek

B. Yeni tanıştığınız bir çocuğa “sen” diye hitap etmek
C. Yeni tanıştığınız yaşça büyük birine “sen” diye 

hitap etmek
D. Yeni tanıştığınız birine iltifat etmek
e. Yeni tanıştığınız yaşça büyük birine otobüste 

yer verirken “Buyurun” demek

8  Aşağıdakilerden hangisi yüz tehdit edici bir 
edimdir?

A. Eleştirmek
B. Teşekkür etmek
C. Yağmur yağdığını belirtmek
D. Söz vermek
E. Hatır sormak

9  Aşağıdakilerden hangisi kayıt dışı bir edimdir?

A. Bana yarın arabanı verir misin?
B. Bana yarın arabanı versene.
C. Bana yarın arabanı verirsen çok sevinirim.
D. Yarın bana araba lazım olacak.
E. Yarın arabanı istiyorum.

10  Senin ne yaptığın beni ilgilendirmez.

Yukarıda verilen kabalığın nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A. Olumsuz yüze saldırı
B. Kayıt dışı kabalık
C. Tabu sözcükleri kullanma
D. Olumsuz kibarlık stratejisi
E. Olumlu yüze saldırı
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Bilgi Değeri: Varsayılan 
Tanıdıklık” konusunu yeniden gözden geçi-
riniz.

1. D Yanıtınız yanlış ise “Kibarlık İlkeleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

6. B

Yanıtınız yanlış ise “Bilgi Yapısı” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

3. B Yanıtınız yanlış ise “Kibarlık Stratejileri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “Bilgi Yapısı” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

2. A Yanıtınız yanlış ise “Kibarlık Stratejileri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Bilgi Yapısı” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

4. B

Yanıtınız yanlış ise “Bilgi Yapısının Dilbi-
limsel Kodlanışı” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Yüz Kavramı ve Kibarlık 
Stratejileri” konusunu yeniden gözden geçi-
riniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Dilde Kabalık” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

10. E

Araştır Yanıt
Anahtarı

6

Araştır 1

1. Kenan ve Mehmet karşıtsal ögelerdir aynı zamanda Mehmet yeni bilgi taşı-
yan ve eylem önünde yer alan odaktır.

2. kalem, dergi, cetvel, kitap ögeleri konu oluşturuyor. Hepsi daha önceki 
sözcede kullanılan malzemenin çıkarımsal parçalarıdır.

3. Şenay’a gelince, yapısı sözcenin o kişi hakkında olacağını gösterir ve bu 
nedenle sözcenin konusu, geri kalan kısım ise onun hakkında yorumdur.

4. mı soru biçimbiriminin odağı işaretlediğini görmüştük.
Roma odak, sen ise konudur. Bunun nedeni de Roma’nın sesbilimsel vurgu 
alması ve en çok bilgisellik içeren bölüm olmasıdır.

“Üç adam” ögesi sağda kullanıldığında yeni bilgi içerir, dolayısıyla sözcenin 
odağıdır. Öte yandan tümce başında kullanıldığında daha önce sözü edilen 
eski bilgi ve sözce konusunu oluşturur.

İse biçimbirimi her iki sözcede de karşıtsal konuyu kodlamaktadır. Can, Ah-
met, Suzan ve Neriman gibi partiye giden insanlar listesinde seçenek oluşturur 
ve partiye giden insanlar listesinin bir konusudur.

Araştır 2

Açık uçlu yanıt gerektiren soru

Otel resepsiyon görevlisinin sözceleri kayıt dışı kabalık olarak anlaşılabilir 
çünkü aslında söylenenin tersi ima ediliyor ve müşterinin o otelde kalabilecek 
kadar zengin olmadığı sezdiriliyor olabilir. 
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Anahtar Sözcükler: • Metin • Metindilbilim • Metinsellik ölçütleri • Metin ve Söylem Türü Özellikleri

öğ
re

nm
e 

çı
kt

ıla
rı 1 Metindilbilim Nedir?

1 Metindilbilim çalışmasının temel sorularını 
sıralayabilme 2

Dile Dayalı İletişimin Temel Birimi: Metin
2 Metni metin yapan temel ölçütleri 

açıklayabilme

4
Metin Türü Nedir?
4 Metin, söylem, metin türü ilişkisini 

açıklayabilme
5 Metin türünü belirleyen söylem özelliklerini 

sıralayabilme

Metinsellik Ölçütleri
3 Bağlaşıklık ve tutarlılığın ne olduğunu 

tanımlayabilme3
Söylem ve Metin Türü Sınıflamaları
6 Temel söylem türlerini örnekleyebilme5
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GİRİŞ
Kitabımızın bu bölümünde metin, metindilbi-

lim, metinsellik ölçütleri, metin türü, metin türü-
söylem ilişkisi konularını ele alacağız. Dilbilimin 
bağımsız bir çalışma alanı olarak 1970’li yıllardan 
bu yana gelişen bir parçası olan metindilbilim, baş-
langıçta sadece üretilmiş metinler üzerinde gözlem 
ve tartışmalar içerirken, zamanla gelişen teknolo-
jinin de etkisiyle sadece üretilmiş metinleri değil, 
aynı zamanda metin üretim sürecini de kendine 
temel araştırma konularından biri olarak seçmiş-
tir. Modern akademik gelişmeler metindilbilimin 
konu nesnesi olan metinlere ilişkin çalışmaları, 
artık yapay zeka çalışmalarıyla da doğrudan ilişkili 
hale getirmektedir. Biz de bu bölüm boyunca me-
tindilbilimin yukarıda saydığımız temel kavramla-
rını size tanıtarak bu kavramları bilgi dağarcığınıza 
eklemeyi ve ilgili kavramları işlevsel bir biçimde 
kullanabilmeniz için pekiştirici destekler vermeyi 
hedeflemekteyiz.

İnsanoğlu, kendini ifade etme ihtiyacı ile dün-
yaya gelir. Bebeğin kendini ifade etme biçimi olan 
farklı tondaki ilk ağlamaları ile başlayan uzun bir 
yol boyunca da hep bu ihtiyaç kendini hissettirir. 
Çeşitli iletişim ortamlarında, “Kendimi yeterince 
ifade edemiyorum!” belki de hayatınız boyunca 
defalarca duyacağınız ya da zaman zaman sizin de 
dile getireceğiniz bir söz olacaktır. İşte bu nedenle 
metinlerle etkileşim, dilbilim alanının temel konu-
larından biri haline gelmiştir. Biz kendimizi metin-
lerle ifade ederiz ve ifade edebildiklerimiz metinle-
rimiz kadardır. O halde metnin dünyasını, insan 
beyninin metin denen bu dil birimini üretiş ilkele-
rini, farklı türdeki metinlerin özelliklerini bilmek; 
metinlerle etkileşimin baş döndürücü dünyasında 
gezinmek doğal olarak her gün metinleri farklı 
amaçlarla kullanırken size hem doğrudan bir katkı 
sağlayacaktır hem de başkaları tarafından üretilmiş 
yazılı ve sözlü metinlerle daha etkili bir biçimde et-
kileşime girebilmenizi kolaylaştıracaktır.

METİNDİLBİLİM NEDİR?
Bu yüzyıl içinde dilbilimin kuramsal gelişimine 

şöyle bir göz atıldığında temel olarak Chomsky ve 
takipçilerinin ortaya koyduğu tümce merkezli ba-
kış açısından, 70’li yılların başından itibaren yavaş 
yavaş bir ölçüde metni ya da söylemi dikkate alan 
yaklaşıma geçiş yapıldığı görülür. Bu geçişin temel 
nedenlerinden biri, yalnızca tümceye yönelik çalış-
manın dilbilim çalışmasını kapsamı açısından çok 
sınırlıyor oluşudur. Oysa dilbilim çalışması, dilin 

doğal bağlamlarında ortaya çıkan bütün görünüm-
lerin açıklanması için de çok kullanışlı bir kuramsal 
ve uygulamalı altyapı oluşturabilecek niteliktedir. 
Metindilbilim bu düşünceyi savunan dilbilimcile-
rin ilk somut ürünlerini ortaya koydukları dilbilim 
alanlarından biri olarak karşımıza çıkar.

Tümceden Metne

Metindilbilim çalışması, metin nedir ve metni 
metin yapan özellikler nedir sorularına yanıt arayan 
bir dilbilim çalışması türüdür.

Metindilbilim alanında yapılan çalışmalarda, 
dilbilimsel bakış açısıyla ve fakat farklı yaklaşım-
larla çalışıldığı görülür. Yaklaşım farklılıkları me-
tin dilbilgisi, metindilbilim, söylem çözümlemesi 
gibi farklı terimleri de ortaya çıkarmıştır. Ancak, 
bir metin çalışmasında bu yaklaşımların yalnızca 
birinin seçilip kullanılması güçtür. Bu nedenle, 
aşağıda özetle tanıtılan yaklaşımlar, alanda yapılan 
çalışmalarda çoğu zaman çeşitli düzeylerde birlikte 
kullanılmaktadır:

•	 Metin	dilbilgisi	(Van	Dijk,	1972)	metinle-
rin dilbilgisel yapılar yoluyla betimlenmesi-
ne katkıda bulunacak bir model geliştirme-
yi hedeflemiştir.

•	 Metin	 dilbilgisi	 yaklaşımının	 tam	 tersine,	
metindilbilim	yaklaşımı	(de	Beaugrande	ve	
Dressler,	1981;	de	Beaugrande,	1984)	me-
tinlerin nasıl üretildiği ve anlaşıldığı konusu 
üzerine yoğunlaşmıştır. Bu yaklaşımla yapı-
lan çalışmalarda metinselliğin, yani metin 
olmayı sağlayan bileşenlerin özelliklerinin 
belirlenmesi üzerinde durulmuştur.

•	 Söylem	 çözümlemesi	 yaklaşımıyla	 yapılan	
metin	 çalışmalarındaysa	 (Renkema,	 1993;	
Schiffrin,	 1994)	 geleneksel	 olarak	 temelde	
yazılı metinlerin toplumsal etkileşim gücü 
ortaya konmaya çalışılmaktadır. Örneğin 
yazarın, bir konuda yazarken metninde 
yaptığı hangi düzenlemelerle okuyucusu 
üzerinde yönlendirici olabildiğini açıkla-
mak üzere yapılan bir çözümleme bu yak-
laşımı içermektedir.

Metindilbilim, metni oluşturan öğelerin ve me-
tindeki dilsel düzenlerin çözümlenmesiyle ilgili 
dilbilim dalıdır.
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Bu aşamada metin nedir sorusunu yanıtlamaya 
başlamadan önce dizge tümceleriyle metin tümcele-
ri arasındaki ayrımı ortaya koyalım. Bu amaçla aşa-
ğıdaki iki örnek durumu birlikte değerlendirelim:

Yukarıdaki iki örnek gözden geçirildiğinde he-
men farkına varılabilecek ilk durum “Ali bir trafik 
kazası geçirdi” ifadesinin dinleyen öğrenciler için 
benzer değerinin olmadığıdır. İlk durumdaki ifa-
de, dinleyenler için dış dünyadaki bir olay ya da 
durum hakkında bilgi aktarmayan sadece dilbilgi-
sel içeriğiyle dikkate alınan ve çözümlenen bir dil 
birimi örneğidir. Bu nedenle ikinci örnektekinin 
tersine toplumsal etkileşim etkisine sahip değildir. 
Oysa ikinci durumdaki aynı ifade, dinleyen öğ-
renciler için belli olan bildik bir kişinin, yani ta-
nıdıkları Ali’nin başına gelen kötü bir olayı haber 
veren bir ifadeye dönüşmüştür. Böylece bir söylem 
bağlamında kullanılarak alıcıları üzerinde duygusal 
etki de taşır hale gelmiştir. Ali artık onlar için ilk 
durumdaki	gibi	sadece	bir	özel	ad	değildir.	Sadece	
bir özel ada gönderim yapmamaktadır. Bu içeriğe 
bir de Ali hakkında bildikleri, tüm etkin deneyim-
leri ve yaşanmışlıkları da eklenmiştir.

Yukarıda örneklediğimiz tümceler arasındaki bu 
fark, metindilbilim çalışmalarında dizge tümceleri 
ile metin tümceleri ayrımının yapılmasını gerektir-
miştir. Dizge tümceleri, dilin yapısına ve işlevlerine 
yönelik konulardaki kuramsal tartışmalarda sunu-
lur ve bir dilin dilbilgisel betimlemeleri yapılırken 
kullanılır. Buna karşın dilin doğal kullanımında 
metinler içinde metin tümceleri yer almaktadır.

Özetle dizge tümcesi ve metin tümcesi kavram-
ları, aşağıdaki farklar nedeniyle metin çalışması açı-
sından ayırt edilmesi çok önemli kavramlara işaret 
etmektedir:

Dizge Tümceleri
•	 Tümceler	kendileriyle	sınırlandırılmış	yapı-

sal birimlerdir.
•	 Tümceler	içindeki	varlıklar	ve	olaylar	için	bi-

lindiklik ve tanıdıklıktan söz edilemez.
•	 Tümceler	 üreteninin	 kim	 olduğu,	 nerede	

ve ne zaman üretildiği ve hangi amaçla üre-
tildiği gibi kullanımsal sorulara duyarlılık 
taşımaz.

Metin Tümceleri
•	 Metin	tümceleri,	birlikte	kullanıldıkları	di-

ğer metin tümceleri ile sınırlandırılmış kul-
lanımsal birimlerdir.

•	 Metin	tümceleri	içindeki	varlıklar	ve	olay-
lar için bilindiklik ve tanıdıklıktan söz edi-
lebilir.

•	 Metin	 tümcelerine	 üreteninin	 kim	 oldu-
ğu, nerede ve ne zaman üretildiği ve hangi 
amaçla üretildiği gibi kullanımsal sorular 
yöneltilebilir.

Dizge tümceleriyle metin tümcelerini bu özel-
likleriyle birbirinden ayırdıktan sonra şimdi de 
kullanım çalışmalarının bir diğer kavramını ta-
nımlayalım. Sözce, dili doğal bağlamlarında ele 
alan dilbilim çalışmalarının, örneğin metindilbili-
min	bir	diğer	temel	kavramıdır.	Sözce,	bir	iletişim	
ortamında, örneğin bir konuşma anında bir konu-
şucunun iki susma arasında ürettiği söz birimidir. 
Bütünüyle somut dil kullanımına ilişkin bir kav-
ramdır. Bir sözce aşağıdaki örnekte de görüldüğü 
gibi, tek bir sözcükten oluşabileceği gibi, bir ya da 
bir kaç metin tümcesinden de oluşabilir. Aşağıda 
bir sözce örneği görülmektedir. 

örnek 7.1
Öğretmen sınıfa girdi ve “Çocuklar bugün tümcenin 
öğeleri	üzerine	konuşacağız.	Söyleyin	bakalım!	Ali	bir	
trafik kazası geçirdi, tümcesinin öznesi nedir?” dedi. 
Çocuklardan biri söz isteyerek “Ali” öğretmenim di-
yerek yanıt verdi.
Öğretmen sınıfa girdi ve “Çocuklar çok üzgünüm ar-
kadaşınız Ali bir trafik kazası geçirdi” dedi. Çocuklar 
söz istemeden nerede öğretmenim, bir şey olmuş mu 
öğretmenim, ne zaman öğretmenim, diyerek ağlama-
ya başladılar.

Dizge tümceleri dile ilişkin açıklama ve betimleme-
lerde kullanılan soyut içerikli tümcelerdir.
Metin tümceleri, doğal iletişim ortamlarında, metin-
ler içinde geçen tümcelerdir.

dikkat

Sözce,	somut	dil	kullanımında	bir	konuşucunun	
iki susma arasında ürettiği söz birimidir.



175

Genel Dilbilim II

Örnekte, Nil’in tek sözcükten oluşan sözcesi 
karşısında, Ahmet’in bir metin tümcesinden olu-
şan sözcesi yer almaktadır.

örnek 7.2
(Nil)	 -Günaydın!	 (dikkat	 çekici	 bir	 coşku	 ve	 sevinç	
tonlamasıyla)	(Ahmet)	–Ohhh	bugün	çok	neşelisin!

Bir gazete köşe yazısındaki 
tümceler, dizge tümcesi mi-
dir yoksa metin tümcesi mi? 
Neden?

Aşağıdaki karşılıklı konuş-
mada koyu renkte yazılan 
ifadenin neden bir soru ifa-
desi olarak düşünülemeye-
ceğini yorumlayın.
•	 İçtiğiniz	suyun	boş	plas-

tik şişesini neden yere 
atıyorsunuz!

•	 Özür	dilerim.

Günlük	 hayatınızda	 “Sa-
yenizde” sözcesini nasıl ve 
hangi iletişimsel amaçlarla 
kullanabileceğinizi düşüne-
rek örnek durumları arka-
daşlarınıza anlatınız.

1 Metindilbilim çalışmasının temel sorularını sıralayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı

DİLE DAYALI İLETİŞİMİN TEMEL BİRİMİ: METİN
Dilin kullanımında, yani dile dayalı iletişimde ne tek tek sesler, ne tek tek sözcükler ne de tek tek metin 

tümceleri görev üstlenmektedir. Bir başka deyişle dile dayalı iletişimi, yalnızca adını andığımız bu birim-
lerle açıklayamayız. Bu durumu aşağıda yer alan iki örneği birlikte inceleyerek açıklamaya çalışalım. Açık-
lamamızı	yönlendirecek	temel	soru	şu	olmalı:	Örneğin	Resim	7.1’deki	gibi,	bir	dizi	olayı	arkadaşlarımıza	
anlattığımız herhangi bir anı düşünelim ve ilk örnekteki gibi mi yoksa ikinci örnekteki gibi mi anlatırız 
diye	kendimize	soralım.	Sonra	da	bu	soruya	“neden”	sorusunu	ekleyip	yanıtını	arayalım.

Resim 7.1 Günlük sohbet
Kaynak: http://www.istockphoto.com/tr/

foto%C4%9Fraf/students-sitting-in-university-atrium-
three-in-foreground-gm597957846-102443937
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Verilen	 örnekler	 yukarıdaki	 başlangıç	 sorula-
rıyla gözden geçirildiğinde yanıtımız, bir dizi olayı 
anlatırken elbette ikinci örnekteki durumu ger-
çekleştiririm	 olacaktır.	 Seçimimizin	 neden	 ikinci	

örnekten yana ortaya çıktığını ise şöyle açıklaya-
biliriz: Bu iki örneği karşılaştırdığımızda, ikin-
ci örnekte ilk örnekteki tümcelerin kimilerinin 
birleştirildiğini,	 kimi	 sözcük	 (çünkü,	 ama	 gibi)	
ve	öbeklerin	(bir	kaç	saat	sonra	gibi)	eklendiğini,	
kimi	 sözcüklerin	 (yinelenen	 Ali’ler	 gibi)	 silindi-
ğini, kimi sözcüklerin de onları işaret eden başka 
sözcüklerle	 (Ali’nin	 yerine	Onun	gibi)	 yer	değiş-
tirdiğini vb. gözlemekteyiz. Öyle ki, bu ayrılıklar 
sonucunda son örnek, bir öncekine göre tümce 
sayısı açısından kısalmasına karşın daha çok bilgi 
vermektedir. Çünkü, bir yandan ilgili tümcelerde 
anlatılanlar,	 neden	 ilişkileri	 (Ali	 eve	 erken	 geldi.	
ÇÜNKÜ	hastaydı...),	zıtlık	ilişkileri	(Ayşe	Hanım,	
onun ateşini düşürmek için uğraştı. ANCAK ateşi 
düşmedi...),	zaman	ilişkileri	(Annesi	Ayşe	Hanım	
buna	çok	şaşırdı.	BİR	KAÇ	SAAT	SONRA,	anne-
si, Ali’nin ateşi iyice yükseldiği için aile doktorları 
Selim	Beyi	aradı...)	gibi	ilişkiler	kullanılarak	man-
tıksal-anlamsal açıdan bağıntılı bir bütünlük hali-
ne getirilirken öte yandan da ilk örnekte yinelenen 
bir çok öğe ikinci örnekte işlevsel bir biçimde silin-
mektedir. Böylece ikinci örnek biçimsel ve anlam-
sal olarak kesintisiz bir bütünlük oluşturulmakta-
dır. Öyleyse, bu iki örnek arasındaki temel ayrılık, 
ikinci örneğin üreticisinin iletişimsel amaçlarına 
hizmet eden biçimsel ve anlamsal bir bütünlük, 
yani metin durumuna getirilmiş olmasıdır.

örnek 7.3
•	 Ali	eve	erken	geldi.
•	 Ali	hastaydı.
•	 Ali’nin	ateşi	vardı.
•	 Ayşe	Hanım	çok	şaşırdı.
•	 Ayşe	Hanım	Ali’nin	annesidir.
•	 Ateş	iyice	yükseldi.
•	 Ayşe	Hanım	aile	doktoru	Selim	Beyi	aradı.
•	 Selim	Bey	evde	yoktu.
•	 Ayşe	Hanım	uğraştı.
•	 Ali’nin	ateşi	düşmedi.
•	 Ayşe	Hanım,	Ali’yi	hastaneye	götürdü.

Ali	eve	erken	geldi.	ÇÜNKÜ	hastaydı	VE	ateşi	DE	
vardı.	AnneSİ	Ayşe	Hanım	BUNA	çok	şaşırdı.	BİR	
KAÇ	 SAAT	 SONRA,	 ANNESİ,	 Ali’nin	 ateşi	 iyice	
yükselDİĞİ	 İÇİN	aile	doktorLARI	Selim	Beyi	 ara-
dı	AMA	Selim	Bey	 evde	 yoktu.	 BUNUN	ÜZERİ-
NE	Ayşe	Hanım,	ONUN	ATEŞİNİ	DÜŞÜRMEK	
İÇİN	uğraştı.	ANCAK	ateşi	düşmedi.	Ayşe	Hanım,	
ALİ’NİN	ATEŞİNİ	DÜŞÜREMEYİNCE	Ali’yi	has-
taneye götürdü.

Aşağıdaki ardışık tümce-
ler kesintisiz bir bütünlük 
oluşturarak bir metin kura-
bilmekte midir? Neden?
Babam ve annem bu yıl ta-
tillerini Karadeniz kıyıların-
da	 geçirdi.	 Özellikle	 Sam-
sun kıyıları çok güzelmiş.

Aşağıdaki ardışık metin 
tümcesi çiftleri arasındaki 
farkın anlamı nasıl değiştir-
diğini yorumlayın.
Annem el salladı. Pencereyi 
kapattı.
Pencereyi kapattı. Annem el 
salladı.

“Ne kadınlar sevdim zaten 
yoktular” dizesinde şairin 
iki metin tümcesi arasında-
ki bütünlüğü nasıl sağladığı 
üzerinde düşünerek açık-
lamanızı arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

2 Metni metin yapan temel ölçütleri açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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METİNSELLİK ÖLÇÜTLERİ
Bir ürün metni, metin yapan özellikler alanya-

zınında metinsellik başlığı altında ele alınmaktadır. 
Bu özellikleri belirleyen ölçütlerse metinsellik ölçüt-
leri olarak adlandırılmaktadır.

Ürün metinlerin tipik yapılanışına bakıldığın-
da	 hepsinin	 bağlantılılık	 sergilediği	 görülür.	 Söz	
konusu bu bağlantılılık, Beaugrande ve Dressler’de 
(1981)	metin	merkezli	metinsellik	ölçütleri	olarak	
sunulan bağlaşıklık ve tutarlılık kavramları ile 
açıklanmaktadır. Metinsellik, aynı zamanda kulla-
nıcı	merkezli	ölçütlerle	de	ilişkilidir.	Tablo	7.1.’de	
Beaugrande ve Dresslerin önerdiği metinsellik öl-
çütlerinin tamamı yer almaktadır. Biz önce metin 
merkezli ölçütleri ayrıntılı olarak gözden geçirece-
ğiz, ardından da kullanıcı merkezli ölçütler hakkın-
da bilgiler vereceğiz.

Tablo 7.1 Metinsellik Ölçütleri

Metin Merkezli Ölçütler Kullanıcı Merkezli Ölçütler

Bağlaşıklık Amaçlılık

Tutarlılık Durumsallık

Kabuledilebilirlik

Bilgisellik

Metinlerarası İlişki

Metin Merkezli Metinsellik Ölçütleri

Bağlaşıklık
Bağlaşıklık metin tümceleri arasındaki bağı sağ-

layan dilbilgisel ve sözcüksel bağıntıdır. Bu ilişki 
yoluyla metin tümceleri birbiriyle birleşerek bir bi-
rim-bütün olarak metni biçimlendirir. Bağlaşıklık 
doğası gereği, metin tümcelerinin parçalarını hem 

dilbilgisel hem de sözcüksel olarak iki yönlü bir-
birine bağlar. Ürün metindeki bileşenler dilbilgisel 
biçimler ve uzlaşmalarla birbirine bağlıdır. Bir di-
ğer deyişle, bir dil kullanıcısının dilin sözdizimine 
ilişkin bilgisi metinde bağlaşıklık bağıntısını yapı-
landırmasında	önemli	bir	rol	oynar.	Tümceler	bir-
birine bağlandığı için bir tümcenin yorumu, ya bir 
önceki tümcedeki bazı öğelerle bağıntılıdır ya da 
önceki öğeler genellikle de önceki tümce hakkında 
bilgi	verir.	Halliday	ve	Hassan	(1976)	bu	olgunun	
anlambilimsel bir doğası olduğuna işaret eder. Bağ-
laşıklık metindeki bir öğeyle, onun yorumlanması 
için gerekli olan diğer öğe arasındaki anlamsal bir 
ilişkidir. Diğer metin merkezli metinsellik ölçütü 
olan tutarlılık ile yakından ilişkilidir.

Dilbilgisel Bağlaşıklık
Metindeki öbekler ve tümceler arasında kuru-

lan dilbilgisel bağıntılar metnin bağlaşıklık sergile-
mesinde önemli bir rol oynar. Bu dilbilgisel bağlar 
şu temel türler altında kümelenmektedir:

•	 Gönderim
•	 Eksilme	ve	değiştirme
•	 Bağlaçlı	bağlaşıklık

Gönderim
Gönderimin	 tanımını	 yapmadan	 önce	 aşa-

ğıdaki örneği birlikte inceleyelim. Örnek metin 
parçasına dikkatlice bakıldığında, metin alıcısının 
zihninde ilk tümcedeki çocuklar öğesi ile sonraki 
tümcedeki onların öğesini eşleyen bir anlam bağı 
olduğunu hemen fark etmek mümkündür. İlginç 
olan ilk tümcede metne giren öğe bir ad öbeğidir ve 
bu nedenle tek başına da bir anlam aktarmaktadır. 
Oysa izleyen tümcedeki öğe, yani onlar ancak ço-
cuklar öğesiyle eşlendiğinde anlam kazanmaktadır; 
tek başına anlamı yoktur. Bu öğe, dil kullanıcısı-
na kolaylık sağlayarak daha önce metne girmiş bir 
öğeyi, tekrar kullanmaya gerek kalmayacak biçim-
de ikinci tümcede de sürdürebilmektedir. Bu yüz-
den, iki tümce de söz konusu çocuklar hakkındadır 
ve bu iki tümce bir bütün olarak algılanmaktadır. 
Bir bağlaşıklık aracı olarak gönderim, bu iki öğeyi 
birbirine	eş	kılan	anlam	bağını	oluşturur.	Sözkonu-
su	 öğeler	 eş-göndergelidir.	Halliday	 ve	Hasan	 eş-
göndergeli öğelerden birinin diğerine gönderimde 
bulunmasını yineleme olgusu içinde ele almakta ve 
metindeki bağlaşıklığın yineleme olgusuna dayan-

Metinsellik, metni metin yapan bileşenlerin oluş-
turduğu bütündür.

Bağlaşıklık, metin tümceleri arasındaki dilsel, dil-
bilgisel bağlantıdır.

Tutarlılık,	 metnin	 tümceleri	 ve	 tümceden	 daha	
büyük	parçaları	(örneğin	yazılı	metinlerde	parag-
raflar)	arasındaki	mantıksal,	anlamsal	bağlantıdır.
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dığını belirtmektedir. Örneğin, gönderimsel bağla-
şıklık ilişkisinde, aşağıdaki örneklerde de görülece-
ği gibi, bir adıl bir gönderge ile gönderim ilişkisine 
girdiğinde, bu gönderge adıl kullanımı yoluyla 
metinde yinelenmiş olur. Bu durum göndergenin 
gösterdiği kavrama süreklilik kazandırır. Bir baş-
ka deyişle, metinde geçen kişiler, yerler, durumlar, 
nesneler metnin akışı içinde gereken yerlerde gön-
derim araçları yoluyla metin alıcısının dikkat oda-
ğında tutulur. Bu nedenle, söz konusu süreklilik, 
alıcı için metin konusunu belirginleştiren temel 
yollardan biridir.

Gönderim,	metinde	 gönderim	 aracı	 ile	 gön-
dergesi arasında gerçekleşir. Örnekte de gözle-
diğimiz gibi, tipik olarak bir metin tümcesiy-
le metne katılan bir öğenin, bir diğer deyişle 
göndergenin sonraki tümcede de bir diğer öğe, 
yani gönderim aracı vasıtasıyla metin alıcısı için 
ulaşılır	 kılınması	 gönderim	 ile	 sağlanır.	Gönde-
rim, metinler için etkin bir bağlaşıklık aracıdır. 
Metinler içinde gönderim, eşgönderimsel olma-

ya dayalı olarak oluşabileceği gibi, üye altküme 
ya da iyelik ilişkileri gibi yollarla birbirine bağlı 
olarak ilişkilendirilmiş gönderim biçiminde de 
gerçekleşebilir. Örneğin, “Ali eve geç geldi. An-
nesi kızdı.” tümce dizisinde iyelikli gönderim, bir 
ilişkilendirilmiş gönderim bağıntısı içermektedir. 
Benzer durum, “İş arkadaşlarım çok iyi. Mesela 
Ahmet çok yardımsever.” tümce çiftinde de gö-
rülmekte; bu örnekteyse üye olmaya dayalı bir 
gönderim ilişkisi öne çıkmaktadır.

Metinde eşgönderimsel gönderim kuran temel 
öğeler şunlardır:

•	 Burada	Ø	ile	işaretlenen	boş	adıllar	(Türkçe	
gibi bağlantılı dillerde çekimli eylem üze-
rindeki	kişi	ekleri	boş	adılları	ulaşılır	kılar.)	
Ayşe	 ve	 ben	 dışarı	 çıkıyoruz.	Ø	Alış	 veriş	
yapacağız.
•	 Kişi	adılları(=	ben,	sen,	o,	biz,	siz,	onlar)
•	 Gösterme	adılları(=	bu,	şu,	o)
•	 Gösterme	sıfatları(=	bu	kadın,	o	adam	vb.)
•	 Dönüşlülük	adılları(=	kendi,	kendisi	vb.)

Gönderim Türleri
Göndergenin,	metin	 içinde	yer	 alıp	 alması	 ve	

metin akışı içinde göndergeler ile onlara gönderim 
yapan öğelerin birbirlerine göre değişen konumu, 
aşağıdaki	Tablo	 7.	 2’de	 sunulan	 farklı	 gönderim	
türlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Gönderim,	ardışık	metin	tümcelerindeki	sözcük-
ler arasında kurulan ve bu tümceler boyunca aynı 
metin	varlığının	(örneğin	Ali)	farklı	dil	öğeleriyle	
doğrudan ya da dolaylı olarak yinelenmesini sağ-
layan bağıntıdır.

örnek 7.4
Çocuklar bugün okuldan erken geldi. Onların ant-
renmanı varmış.

İlişkilendirilmiş gönderim metin içinde gönde-
rimin üye-alt küme, iyelik ilişkileri gibi yollarla 
ilişkisel olarak kurulmasıdır.

Tablo 7.2 Gönderim Türleri

Metindışı gönderim (durumsal) Metiniçi gönderim (metinsel) Metiniçi gönderim (metinsel)

Gönderim aracı (örneğin “O”) 
metin içindedir; göndergesi 
ise metinde yer almaz. Metnin 
kullanıldığı durum bağlamında 
belirginleşir.

Artgönderim (gönderim aracının 
(örneğin “O”, metinde kullanıldığı 
yere göre metnin öncesine 
gönderim)

Ali bugün gelmedi ← O hastaymış.
O bugün gelmedi. Hastaymış.

Öngönderim (gönderim aracının 
(örneğin “O”) metinde kullanıldığı 
yere göre metnin sonrasına 
gönderim) 

O → bugün gelmedi. Ali hastaymış.

Tablo	7.2’de	de	görüldüğü	gibi,	metindışı	gönderim	ve	metiniçi	gönderim,	gönderim	türleri	için	temel	ay-
rımı oluşturur. Metindışı gönderim özellikle doğal konuşma ortamlarında ya da anlatı metinlerinde, reklam 
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metinleri gibi etkileşimsel özellikler taşıyan kimi özel 
metin türlerinde sıklıkla kullanılan bir gönderim 
türüdür. Bu tür gönderimde gönderim aracı metin 
içindedir; göndergesi ise metinde yer almaz. Metnin 
kullanıldığı durum bağlamında belirginleşmektedir.

Örnekte yer alan siz adılının gönderimi bu met-
nin alıcısı olacak herkese yöneliktir. Bu adıl, metin-
de belirli bir gönderge ile gönderim ilişkisine gir-
memektedir. Bu nedenle, bu kullanımda bir metin 
dışı gönderim gerçekleştirilmektedir.

Hem	gönderim	aracı,	hem	de	göndergesi,	yani	
yinelediği ad öbeği metin içinde birlikte bulunuyor-
sa bu kez de metiniçi gönderimden söz ederiz. Met-
nin akışında gönderge önce, gönderim aracı sonra 
geliyorsa bu iki öğe arasında artgönderim bağı olu-
şur. Aşağıdaki metinde örnekleri verilen artgönde-
rim, gönderim bağının oluşumundaki tipik dizilişi 
sunar. Bu örnekte, ilk iki metin tümcesinde geçen 
fare	göndergesiyle,	izleyen	tümcelerdeki	o	III.	tekil	
kişi adılı arasında artgönderim bağı bulunmaktadır.

Gönderim	 bağı	 kurulurken	 metin	 akışında	
gönderim aracı önce, göndergesi sonra geliyorsa bu 
iki öğe arasında bu kez öngönderim bağı oluşur.

Aşağıda yer alan örnekte yine gönderim aracı ola-
rak üçüncü tekil kişi adılı kullanılmış ve üçüncü tekil 
kişi adılı o ile göndergesi genç kadın arasında öngön-
derim	 ilişkisi	 kurulmuştur.	Türkçe,	 çoğu	 durumda	
adıl düşürebilen bir dil olduğu için bu örnekte gön-
derim aracı boş adıldır. Metin alıcısı yüklemdeki 
üçüncü tekil kişi sıfır biçimbirimini bir iz olarak kul-
lanarak bu adıla çıkarımsal olarak ulaşabilmektedir.

Gönderge	ile	gönderim	aracının	örnekteki	gibi	
öngönderim bağıntısıyla birbirine bağlanması, alı-
cının önce anlamı kendi içinde belirginleşmeyen 
sözcüğe, ardından da bu sözcüğün anlamsal yo-
rumunu belirleyen öğeye ulaşmasına neden olur. 
Bu durum anlamlandırmayı bir ölçüde geciktirir. 
Anlamlandırmayı geciktirme, kimi zaman metin 
üreticisinin metin türüne bağlı olarak kullanmayı 
yeğlediği bir stratejidir. Öngönderim bağıntısı bu 
stratejiye yönelik olarak kullanılabilir.

Eksiltme, metinde daha önce bütüncül bir yapı 
içinde geçen bir metinsel öğenin yüzey metinden 
çıkarılmasıdır. Metinsel ilişkiler, örneğin, gönde-
rim bağıntısı atılan öğenin alıcı tarafından çıkarım-
sal olarak tamamlanmasını öngörür. Bu nedenle 
eksiltme bütünüyle diliçi bağlamın varlığına dayalı 
bir dilsel düzenlemedir.

Olası bütüncül yapılar şunlardır:
•	 Yüklemi	kuran	çekimli	eylem	özne	gerektirir.
•	 İyelik	öğesi	tamlayan	öğe	 gerektirir.
•	 Geçişli	çatıdaki	yüklemcil	öğe	nesne	gerektirir.
•	 Belirteç	yüklemcil	öğe	gerektirir.
Beaugrande ve Dressler’e göre eksiltme metin 

yoğunluğuna ve etkililiğine katkıda bulunan bir 
araçtır.	 Eksiltmeye	 başvurmadan	metin	 oluşturma	
zaman ve enerji kaybına neden olur. Aşağıdaki ör-
nek	Resim	7.	2’de	gördüğünüz	D.	Aksan’ın	Türkiye	
Türkçesinin	Dünü,	Bugünü,	Yarını	adlı	kitabından	
alıntılanmıştır. Bu alıntıda gözlenen bütüncül yapı-
ların varlığına dayanılarak yapılan eksiltmeler örnek 
üzerinde parantez içinde ve koyu renkte yazılmıştır:

örnek 7.5
(Bir	duvar	panosunda)
BİR	GÜN	SİZ	DE	YAŞLANACAKSINIZ!

örnek 7.6
Bir	Hint	masalına	 göre,	 kediden	 korktuğu	 için	 de-
vamlı endişe içinde yaşayan bir fare vardır. Büyücü-
nün biri fareye acır ve onu bir kediye dönüştürür. 
Ama o, kedi olmaktan son derece mutlu olacağı yerde 
bu kez de köpekten korkmaya başlar. Büyücü de onu 
bir kaplana dönüştürür. Kaplan olan fare, sevineceği 
yerde avcıdan korkmaya başlayınca büyücü der ki: 
“Anladım ki korkuyu yenen cüsse değil, yürektir!”

örnek 7.7
Ø	32	yaşındaydı	(üçüncü tekil kişi).	Ø	Bundan	bir	
kaç ay önce yanlış bir teşhis sonucu gerçekleştirilen 
ameliyatla gözlerini kaybetmişti (üçüncü tekil kişi). 
Bir daha asla göremeyecekti genç kadın...

örnek 7.8
(Ben)	Bundan	52	yıl	önce,	Ankara	Üniversitesi	Dil	
ve	Tarih	Coğrafya	Fakültesi’nde	Türk	dili	 ve	 edebi-
yatı öğrenimine başladığımda, lisede (benim) öğren-
diklerimin	dışında,	Türkçenin	geçmişi,	(Türkçenin) 
dünyadaki yayılımı, özellikle de (Türkçenin) gücü 
konusunda	 pek	 bir	 şey	 bilmiyordum.	Geçen	 bunca	
yıl boyunca, önce öğrenci olarak, sonra da dilbilime 
yönelip akademik yola girince (benim) öğrendikle-
rimi, daha sonra da (benim) kişisel çalışmalarımın 
(bana)	 kazandırdıklarını	 düşününce	 Türkçe,	 engin	
bir deniz olarak (benim) karşıma çıktı.
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Değiştirme ise değiştirme öğeleri olarak adlan-
dırılan örneğin “öyle” gibi işlevsel metin öğelerinin, 
metinde kendilerinden önce geçen adların, ey-
lemlerin ya da bir metin bölümünün tamamının 
yerine kullanılması düzenlemesidir. Değiştirme de 
eksiltme gibi bütünüyle diliçi bağlama bağlıdır. 
Yani, değiştirme bağıntısı ile birbirine bağlanan 
kurucu parçaların her ikisi de metinde bulunur.

Yukarıdaki örnekte “öyle” sözcüğü metin akışı 
içinde önceki tümcenin tamamının yerine kullanıl-
maktadır.

Değiştirme öğeleri anlamsal yorumlarını değiş-
tirildikleri adlar, eylemler ya da öbeklerden alırlar. 
Zaman	zaman	değiştirme,	eksiltme	ile	karıştırılabi-
lir. Benzer yanları olmasına karşın bu iki bağlaşık-

lık bağıntısı arasında önemli farklılıklar bulunmak-
tadır.	 Örneğin,	 Türkçede	 “yapmak”	 eylemi	 kimi	
durumlarda değiştirme, kimi durumlarda eksiltme 
ilişkisi	 kurar.	 Eksiltmeli	 kullanımlarda,	 eksiltilen	
öğe tümceye ait bir birim olarak “yapmak” eylemi-
ne eklenebilir. Ancak bu eylem, değiştirme göster-
diğinde böyle bir eklemeyi kabul etmez. Yalnızca 
bir anlatım denkliği gösterir.

Yukarıdaki	 örnekte,	 (a)’da	 koyu	 renkle	 yazıl-
mış olan “ödevlerimi” sözcüğü eksiltilmektedir. 
İstenirse bu sözcük tümceye eklenebilir. Ancak 
(b)’de	 Ahmet	 “yapmak”	 eylemini	 “Çantamı	 dü-
zeltip dişlerimi fırçaladım.” tümcesinin yerine 
kullanmakta, böylece eksiltme değil bir değiştir-
me yapmaktadır.

Bağlaçlı Bağlaşıklık
Resim	7.3’te	Türkçedeki	bazı	örnekleri	görülen	

bağlaçlar, bir metindeki dilbilgisel bağlaşıklığın ti-
pik araçlarından bir diğeridir. Bağlaçlar metindeki 
öbekleri, tümceleri ya da tümce öbeklerini birbiri-
ne dilsel olarak eklemlerken metinler içinde ayrıntı-
landırma, genişletme ve güçlendirme işlevlerine yö-

Resim 7.2 D. Aksan’ın bazı kitapları

Eksiltme,	 metnin	 akışında	 daha	 önce	 bütüncül	
bir yapıda geçen bir öğenin metinden çıkarılma-
sıdır. Çıkarılan bu öğe alıcı tarafından çıkarımsal 
olarak tamamlanabilir.

Değiştirme, örneğin “öyle” gibi işlevsel metin 
öğelerini, metinde kendinden önce geçen adlar, 
eylemler ya da bir metin bölümünün tamamının 
yerine kullanmaktır.

örnek 7.9
Akşam kız arkadaşıyla buluşmuş, sinemaya gitmişler 
sonra onu eve bırakmış. Öyle söylüyor.

örnek 7.10
Ahmet ödevlerini yaptın mı oğlum?
(Ödevlerimi) Çoktan yaptım anne!
Ahmet, çantanı düzeltip dişlerini de fırçaladın mı oğlum?
(Çoktan çantamı düzeltip dişlerimi fırçaladım anne!) 
=	Çoktan	yaptım	anne!



181

Genel Dilbilim II

nelik olarak kullanılır. Bu işlevleriyle kullanılırken 
metin alıcısı için metindeki tutarlılık ilişkilerini de 
açık	hale	getirirler.	Halliday	ve	Hasan,	bağlaçları	en	
yalın biçimde şu alt türlere ayırmaktadır:

•	 Ekleyiciler:	ve,	bunlara	ek	olarak
•	 Çeliştiriciler:	fakat,	ama
•	 Nedenleyiciler:	çünkü,	bu	nedenle
•	 Zamansal	bağlaçlar:	sonra,	sonradan

Resim 7.3 Türkçeki bağlaçlara örnekler

Sözcüksel Bağlaşıklık
Metin bağlaşıklığında, sözcükler arasında kurulan anlam ilişkileriyle oluşan bağlar yoluyla sağlanan yi-

nelemeler	de	önem	kazanır.	Tablo	7.3’te	de	görüldüğü	gibi,	sözcüksel bağlaşıklık temelde metin tümce-
lerinde aynı öğenin tekrarı ve anlamsal olarak ilişkili öğelerin kullanımıyla sağlanan metin bağlarını içerir. 
Sözcüksel	bağlaşıklık	çağrışımsal	gönderimlerle	kurulur.

Tablo 7.3 Sözcüksel bağlaşıklık

Sözcük tekrarıyla yineleme İlişkili sözcüklerle yineleme

Aynı sözcüğü tekrarlama
Aynı kökten türemiş farklı sözcük türlerindeki sözcükleri 
kullanarak yineleme

Eşanlamlı ya da yakın anlamlı sözcükleri kullanarak 
yineleme

Üsterim-altanlamlık ilişkisi içeren sözcükleri kullanarak 
yineleme

Genel sözcükleri kullanarak yineleme

Zıt anlamlı sözcükleri kullanarak yineleme

Parça-bütün ilişkisi kuran sözcükleri kullanarak yineleme

Eşdizimli sözcükleri kullanarak yineleme

Metin tümcelerinde sözcük tekrarıyla yineleme, metinlerde sık karşılaşılan bir sözcüksel bağlaşıklık ba-
ğıdır. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, ardışık iki metin tümcesinde aynı sözcüğün kullanılması bu tümceler 
arasında bir bağlaşıklık bağı kurulmasını sağlamaktadır.

Sözcüksel bağlaşıklık, birbirini izleyen metin tümcelerinin, sözcükler arasındaki anlam ilişkile-
rine dayalı gönderimlerle birbirine bağlanmasıdır.
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Öte yandan, ilişkili sözcüklerle yineleme de 
metin örneklerinde sözcüksel bağlaşıklığın olu-
şumunda	 etkili	 bir	 bağlaşıklık	 yoludur.	 Sözcükler	
arasındaki eşanlamlılık ya da yakın anlamlılık, üs-
terim-altanlamlık, genel anlamlılık, zıt anlamlılık 
ya da parça-bütün ve eşdizimlilik ilişkileri metin 
tümcelerini aşağıdaki örneklerde de görüleceği gibi 
birbirine bağlamaktadır.

Aşağıdaki örnekte görüldüğü aynı kökten türe-
miş farklı sözcük türlerindeki sözcükleri kullanma, 
metinlerde karşılaşabileceğimiz ilişkili sözcüklerle 
yineleme yollarından biridir. Bu örnekte de görül-
düğü gibi, aynı metin parçasında bir sözcüksel bağ-
daşıklık bağı, bir diğer dilbilgisel bağdaşıklık bağıyla 
birlikte ortaya çıkabilir. Aşağıdaki metin parçasında 
bir artgönderim bağının da bulunduğu örnek ince-
lendiğinde bu nokta dikkatinizi çekecektir:

Metinlerde eşanlamlı ya da yakın anlamlı söz-
cükleri kullanarak yineleme de sözcüksel bağlaşık-
lık bağı kurar. Aşağıda bu durumun bir örneği yer 
almaktadır. Örnekte, oğlan ve delikanlı sözcükleri 
arasındaki yakın anlamlılık ilişkisi nedeniyle ikinci 
tümcede yer alan delikanlı göndergesi, oğlan gön-
dergesiyle eşlenmektedir. Kurulan bu bağ, her iki 
tümcenin de aynı metin varlığını içerdiğini, bir 
başka deyişle aynı kişiden söz edildiğini anlama-
mızı sağlamaktadır. Bu iki tümcede iki ayrı sözcük 
(oğlan	 ve	 delikanlı)	 olsa	 da	 metinden	 sözcüksel	
bağlaşıklık nedeniyle tek bir varlıktan söz edildiği 
bilgisine ulaşılmaktadır.

Üsterim-altanlamlık ilişkisi içeren sözcükleri 
kullanarak yineleme, sözcüksel bağlaşıklığın bir 
diğer	görünümüdür.	Eşanlamlı	ya	da	yakın	anlam-
lı sözcüklerin kullanımındakine benzer durum, 
üsterim-altanlamlık ilişkisinde de söz konusudur. 
Ancak, örnekte görüleceği gibi, bu kez üsterim-al-
tanlamlık ilişkisiyle sağlanmaktadır. Örnekte ikinci 
tümcede yer alan çocuk bir üsterimdir. Kız ve oğ-
lan, bu üsterimin altanlamlıklarıdır. Bu örnekte bu 
iki altanlamlıktan oğlan kullanılmıştır.

Aşağıda yer alan örneğe baktığımızda da ör-
nekteki metin tümcelerinde yer alan oğlan ve aptal 
sözcüklerinin yine tek ve aynı varlığa işaret ettiğini 
görmekteyiz. Bu örnekteki ikinci tümcede yer alan 
aptal sözcüğü ad gibi davranarak tümcede özne ko-
numu almaktadır. Bu sözcük anlam ilkelerine göre 
yetişkin olma ya da olmama bilgisini içermediği, 
insan olan her varlığı göstermek üzere kullanıla-
bileceği	 için	 bir	 üst	 terim	 değildir.	Genel	 sözcük	
özelliği taşımaktadır.

Karşıt anlamlı sözcüklerin metin tümceleri 
içinde kullanımı, bir diğer sözcüksel bağlaşıklık 
bağı kurma yoludur. Karşıt anlamlılar için pek 
çok alt türden söz etmek mümkünse de temelde 
üç ölçüte dayanan bir ayrımdan söz edilebilir: De-
recelenme içeren karşıt anlamlılar, derecelenme 
içermeyen karşıt anlamlılar ve ters yön ilişkisi içe-
ren karşıt anlamlılar. Örneğin büyük-küçük karşıt 
anlamlı çifti, bir derecelenme içerirken ölü-canlı 
karşıt anlamı çifti içermemektedir. Bunlardan 
farklı olarak doğru-yalan, giriş-çıkış ve yükselmek-
alçalmak örneklerindeki karşıt anlamlı çiftler ters 
yön ilişkisi içeren karşıt anlamlılardır. Aşağıdaki 
örnekte yükselmek-alçalmak karşıt anlamlı çifti, 
içerdikleri ters yön ilişkisiyle eğretilemeli anlam-
da kullanılmıştır. Bu iki sözcüğün metin tümce-

örnek 7.11
Hükümetin	enflasyonla mücadelesi sürüyor. Bu yıl 
alınacak önlemlerle enflasyon inişe geçecek.

örnek 7.12
Ahmet sınavı başardı. Başarısı tüm ailesini sevince 
boğdu.

örnek 7.14
Bizim oğlan çok yaramaz. Çocuğum yapma düşersin 
desem de dinlemez.

örnek 7.15
Baksana! Bir oğlan ağaca tırmanıyor. Aptal, dikkatli 
olmazsa düşecek!

örnek 7.13
Baksana! Bir oğlan ağaca tırmanıyor. Delikanlı dik-
katli olmazsa düşecek!
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leri arasında sağladığı bağdaşıklık bağı, iki tümce-
nin birlikte, tek bir birim olarak algılanmasında 
önemli bir role sahiptir.

Metin tümcelerinde parça-bütün ilişkisi kuran 
sözcük çiftleri kullanılarak da sözcüksel bağdaşıklık 
bağı kurulabilir:

Sözcüklerin	eşdizimsel	kullanımları	da	sözcük-
sel bağlaşıklığı sağlayan ilişki türlerinden biridir. 
Dilbilimde metinsel eşdizimli sözcükler olarak ad-
landırılan bu tür sözcükler, örneğin bebek-biberon-
emzik üçlüsündekine benzer olarak birlikte sıklıkla 
kullanıldıkları için alıcının zihninde özel bir sahne-
nin katılımcıları olarak yer alırlar. Bu özellikleriyle 
metin tümceleri arasında söz konusu sahnenin yi-
nelenmesine neden olurlar.

Tutarlılık

Bağlantılılığı açıklamaktaki en güçlü ölçüt tutarlı-
lıktır.	Her	metin,	metin	tümcelerinin	ve	örneğin	yazılı	
metindeki paragraflar gibi daha büyük parçaların bir-
birine mantıksal ve anlamsal olarak bağlanması yoluy-
la bütün olarak algılanan bir metinsel anlam yaratır.

Metnin	alıcısı	(okuyucu	ve(ya)	dinleyici)	etkile-
şime girdiği dil ürününün metin olduğu algısına ula-
şabilmek için metin tümceleri ve metnin tümceden 
daha büyük parçaları arasında bir anlam sürekliliği 
oluşturmaya çabalar. Bu nedenle tutarlılık metnin 
hem küçük yapısında, yani ardışık tümceler arasın-
da, hem de büyük yapısında, yani metnin konu ve 
alt konularını sunan ve içerik şemasıyla biçimlenen 
parçaları arasında oluşur. Bölgesel tutarlılık küçük 
yapıda, bütüncül tutarlılıksa büyük yapıda oluşur.

Örnek 19’da altı çizili tümceler ile çünkü ile baş-
layan iki tümce arasında metnin küçük yapısı düzle-
minde kurulan mantıksal-anlamsal bağ nedendir ve 
tümceler bu bağın varlığıyla tutarlı bir metin bütün-
lüğü	oluşturmaktadır.	Örnek	20’de	 ise	 yine	küçük	
yapı düzeyinde kurulmuş bir karşıtlık ilişkisi ardışık 
metin tümcelerini tutarlılık bağıyla bağlamaktadır.

Çünkü ayrılık da sevdaya dahil çünkü ayrılanlar 
hâlâ	sevgili…	(Atilla	İlhan)

örnek 7.19
Gecenin	 ırmağında	 yüzüyor	 zambaklar	 yaseminler	
unutulmuş!	Tedirgin	gülümser

örnek 7.16
Modern dünyada herhangi bir alanda insan kalarak 
yükselmek çok zor. Alçalmaksa o kadar kolay ki...

örnek 7.17
Tıpkı	 Resim	 7.4’te	 görüldüğü	 gibi	 sonbaharda,	 her	
bir yaprak muhteşem birer müzik aletine dönüşür. 
Her	bir	ağaç da insanoğluna bu müzik aletinin uyu-
mundan oluşan birer senfoniyi sunar.

örnek 7.18
Okullar iki hafta sonra açılacak. Öğrenciler yeni bir 
öğretim yılının heyecanını şimdiden yaşamaya başla-
dılar bile. Zil çalacak ve öğretmenler sınıflarına ışık 
saçmak üzere girecek...

Resim 7.4 Sonbahar yaprakları

Tutarlılık, metnin önermelerinin birbiriyle man-
tıksal anlamsal olarak bir bütünlük oluşturmasıdır.

Bölgesel tutarlılık, metinde birbirini izleyen 
tümceler arasında; bütüncül tutarlılık ise metnin 
örneğin paragraflar gibi konu ve alt konuları be-
lirleyen tümceden daha büyük parçaları arasında 
oluşur.
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Tutarlılık,	metnin	büyük	yapı	düzleminde	yu-
karıda da değindiğimiz gibi içerik şemasının par-
çaları arasında sağlanır. Aşağıdaki tam metnin içe-
rik şeması, metnin konusunun yalan söylemek ya 
da yalan olduğunu göstermektedir. Ayrıca, başlık 
da işlevini yerine getirmekte ve metin konusunu 
işaretlemektedir. Bu konu, metnin akışında her 
tümcede doğrudan ya da dolaylı olarak sürdürül-

mektedir. Öte yandan, bizim aşağıda rakamlarla 
işaretlediğimiz metin parçalarında alt konuların 
oluştuğu görülmektedir. Bu parçalar birbirlerine 
ilişkili	 kavramlar	 yoluyla	 (yalan-yalan	 söyleyen-
yalanın	nedeni-yalanın	öğrenildiği	kaynak)	oluşan	
bir çerçeve içinde bağlanmaktadır. Böylece sadece 
ardışık tümceler değil; içerik şemasındaki parçalar 
da tutarlı bir bütünlük oluşturmaktadır.

Bir metnin büyük yapısında tutarlılık, bu ör-
nekte	olduğu	gibi	kavramlar	arası	ilişkilerle	ve(ya)	
yukarıda küçük yapı örneklerinde gözlediğimiz 
gibi neden ilişkisi, karşıtlık ilişkisi gibi ilişkiler yo-
luyla kurulabilir.

örnek 7.20
Kadın çok yaşlıydı. Belki de seksen yaşlarına yakındı. 
Ama	yıllar	onu	yıpratamamıştı.	Hâlâ	yeşil	gözleri	ışıl	ışıldı.

örnek 7.21
İnsanın En Sık Yaptığı Eylemlerden Biri: Yalan Söylemek

1. Yalan, bir hatayı gizlemek amacıyla gerçeğe uygun olmayan davranış girişimlerinde bulunmaktır. Bu girişim 
sözel	yolla,	jest	yoluyla	ya	da	susma	yoluyla	olabilir.	Sosyal	bir	davranış	olan	yalanın	amacı;	başkalarını	aldat-
maktır. Yalan bazen zararını gördüğümüz, bazen de kısa süreli bize faydası dokunan ama hepimizin karşılaş-
tığı	acı	bir	gerçektir.	Yalan,	insanlığın	varoluşuyla	başlayan	ve	devam	eden	bir	gerçektir.	(YALAN	NEDİR?)

2.	 Yalan	söylemek,	artık	hayatımızda	yediğimiz	yemek,	içtiğimiz	su,	cinsel	ihtiyaçlarımız	kadar	doğal	ve	hatta	
bu ihtiyaçlarımızla iç içe geçmiş durumdadır. Küçüğümüz büyüğümüz, yaşlımız, gencimiz hepimiz bir şekil-
de yalan söylüyoruz. Aslında hepimiz yalan söylememiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Yalanın zayıf karakterli 
insanların silahı olduğunun da farkındayız. Peki, bunları bile bile bizler neden yalan söylemeye devam ediyo-
ruz?	Neden	herkes	yalan	söylüyor,	yalan	söyleme	hastalığı	bizde	nasıl	yerleşiyor?	(KİM	YALAN	SÖYLER?)

3.	 İki ana nedenden dolayı yalan söylüyoruz:
a. Cezadan kaç(ın)mak: Babasının dayağından korkan çocuk yalan söyler çünkü doğru söylerse ceza ile 

karşılaşacaktır. Ödevini yapmayan öğrenci yalan söyler çünkü öğretmenin kendisine düşük not verme-
sini istememektedir.

b. Mükafat (ödül) elde etmek: Küçük çocuk ilgiyi üzerine çekmek için yalan söyler, göreceği ilgi onun 
mükafatıdır.	Tüccar	kalitesiz	malı	kaliteli	diye	anlatır,	alacağı	ücret	onun	ödülüdür.	(NEDEN	YALAN	
SÖYLENİR?)

4. Cezadan kurtulmak ya da ödüle ulaşmak amacıyla yalan söyleyen bizler acaba yalanı nereden öğreniyoruz?
a. Ailemizden: Küçüklüğümüzden beri anne babalarımız bize yalan söylüyor. “Oğlum sesiz ol sana çikolata 

alacağım.	“Akşam	baban	gelince	sana	oyuncak	getirecek”.	Sakın	demeyin,	bebek	ne	anlar	yalandan!	Ancak	
zihni, bu yalanlarını otomatik olarak kaydeder. Çocuk biraz büyür ve sonra başka yalanlara şahit olur.

b. Basılı ve görsel yayınlardan: Bir gün televizyonunuzu sadece izlediğiniz programlardaki yalanları bul-
mak için izleyin. Aşk dizilerinde, aksiyon filmlerinde, magazin programlarında, sabah programlarında, 
reklamlarda, haberlerde sizce ne kadar yalana rastlarsınız? Maalesef yalan söylemeyi biz daha küçüklü-
ğümüzde	televizyonlardan	öğreniyoruz.	En	masum	çizgi	filmlerde,	romanlarda	bile	yalana	maruz	kalan	
bizlerin bilinçaltına yalan o kadar normal bir şey olarak kazınıyor ki, sonrasında onu içimizden söküp 
atmak çok güçleşiyor.

c. Çevremizden: Ailemiz yalan söylemese, televizyon izlemesek de çevremizde yalan söyleyen o kadar 
kimse var ki! Kısacası arkadaşlarımız, komşularımız, amcalarımız, teyzelerimiz gözümüzün içine baka 
baka yalan söyleyebiliyorlar. Bazen şaka olsun diye yalan söylüyorlar ama sonuçta netice değişmiyor ve 
biz	yine	yalana	muhatap	oluyoruz.	(YALAN	SÖYLEMEK	NEREDEN	ÖĞRENİLİR?)
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Okul Alanı Hızı Azalt Yol İşareti

örnek 7.22

Kullanıcı Merkezli Metinsellik 
Ölçütleri

Bu ünite içinde metinsellik ölçütleri konusunu 
ele almaya başlarken ürün metinleri, metin yapan 
kullanıcı merkezli ölçütler de olduğunu belirtmiş 
ve bu ölçütlerin adlarını anmıştık. Bu başlık altında 
kısaca kullanıcı merkezli ölçütlere de göz atacağız.

Amaçlılık, metnin iletişimsel amaçlarına uy-
gun biçimde bağlaşık ve tutarlı kılınmasıdır.

Durumsallık, metnin iletişimsel amaçlarının 
(örneğin	 bilgi	 vermek	 ve	 bu	 yolla	 uyarmak	 gibi)	
belli bir durum bağlamı içinde belirginleşmesidir. 
Bu	nedenle,	Örnek	22’de	yer	alan	Resim	7.	5’teki	
gibi bir yol işareti yalnızca sürücüler için belli bir 
anlam taşır. Yayalar bu işaretin aktardığı bilgiyi 
dikkate almaz:

Kabuledilebilirlik, metnin hem bağlaşık ve tu-
tarlı hem de durum bağlamı ile uyumlu olmasıdır. 
Kabuledilebilirlik taşıyan bir metin, iletişimsel amaç-
larına uygun bir biçimde bağlaşık ve tutarlı kılınmış 
ve uygun bir durum bağlamında kullanılmıştır.

Bu sözler şu nedenlerle kabuledilebilirlik taşı-
mamaktadır:

•	 Bağlaşık	ve	tutarlı	 değildir.
•	 Durum	bağlamına	uygun	değildir.	Tümceler	

iletişimsel amaçlarını yerine getirmemektedir.
Bilgisellik, metnin alıcısı için yeni bilgi taşıma-

sıdır. Yeni bilgi değeri taşımayan tümce yığınlarının 
metinsellik değerleri çok azalır ya da yoktur. Örne-
ğin, aşağıdaki anlatımlar, sadece bir söz kalabalıklı-
ğıdır ve metinsellik değeri bu nedenle çok zayıftır:

Metinlerarası ilişki ise bir metnin önceki diğer 
metinlerle	kurduğu	ilişkidir.	Her	metin,	önceki	diğer	
metinlerle ilişkiye girer. Bu metnin anlamlandırılması 
sırasında alıcının o metni, ilişkili olduğu diğer metin-
leri de düşünerek kavramasını sağlar. Bir bilimsel yazı-
daki alıntılar, bir gazete köşe yazısındaki göndermeler 
ya da bir karşılıklı konuşmada geçen önceki sözlere yö-
nelik hatırlatmalar metinlerarası ilişkinin örnekleridir.

Amaçlılık, her metnin, iletişimin doğası gereği üre-
ticisi tarafından bağlaşık ve tutarlı bir bütün olarak 
oluşturulması gereğine işaret eder.

dikkat

Durumsallık, metnin kullanıldığı belli bir du-
rumda, o duruma özgü iletişimsel amaçlara hiz-
met etmesidir.

Kabuledilebilirlik, metnin bağlaşık ve tutarlı 
olmasının yanı sıra kullanıldığı bağlamın gerek-
tirdiği özellikleri de taşımasıdır.

örnek 7.23
Bir düğün töreninde, yeni evlileri kutlamak için söy-
lenen şu sözler kabuledilebilirlik taşımayacaktır:
“ On yıllık evliliğinizin bu ilk gününde, size başsağlığı 
dilerim.”

örnek 7.24
a. Beni annem doğurdu. Bir başka deyişle beni ba-

bam doğurmadı. Yani benim bir annem var.
b.	 Su	sudur.	Yani,	suyu	su	yapan	su	olmasıdır.

Bilgisellik, metnin alıcısı için yeni bilgi içermesi ko-
şuluna işaret eder.

dikkat

Metinlerarası ilişki, her metnin önceki diğer metin-
lerle kurduğu bağlarla ilişkilidir.

dikkat
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METİN TÜRÜ NEDİR?

Söylem-Tür-Metin
Metindilbilim ürün metni, metin yapan ölçüt 

ve kuralları saptamanın yanı sıra çeşitli metin tür-
lerindeki değişik yapılanmaları ve bu yapılanmala-
rın kazandığı işlevsel özellikleri de araştırır.

Tür	kavramı,	bütün	bilim	alanları	içinde	söz	ko-
nusu nesne ya da olgunun diğerleriyle olan benzer-
lik veya farklılıklarını, dolayısıyla da kendine özgü 
niteliklerini betimlemek için insan zihninin yaptığı 
soyutlamayı gösteren bir kavramdır. Dilbilimde 
tür kavramının tanımı yapılırken daha özelleşmiş 
olarak söylem ve söylem topluluğu kavramlarına 
başvurulduğu görülmektir.

Metindilbilimde, metin türü ayrımını daha 
iyi kavrayabilmek için metne tür kazandıran yani 
metnin, örneği olması amaçlanan türe ait özellik-
ler sergilemesini sağlayan söylem kavramı üzerinde 
durmak gereklidir.

Söylem, dilin bir iletişim aracı olarak etkile-
şimsel boyutuyla ele alınışıyla ilişkilenir. Metinle-
rin iletişim işlevi kazanmasını sağlayan, metindeki 
dilsel düzenlemeler aracılığıyla izlenebilen ve algı-
lanırlık kazanan soyut bir olgudur. Dili bir iletişim 
aracı	 olarak	 ele	 aldığımızda,	 üreticisi	 (konuşucu,	
yazar)	 ve	 alıcısı	 (dinleyici,	 okur)	 incelemenin	dı-
şında tutulamaz. Dolayısıyla böyle bir inceleme, 
Ruhi’nin	(1996)	de	belirttiği	gibi,	dilin,	belli	bir	
zaman-uzam bağlamı içinde, belirli iletişimsel iş-
lev ve amaçlarla yani söylem bağlamlarında üre-
tilmiş sözceler ya da metinler yoluyla ele alınıyor 
oluşu demektir. Çeşitli dilbilim çalışmaları, biliş-
sel ruhbilimdeki gelişmeler ve toplumdilbilimin 
ortaya koyduğu betimlemeler, iletişimde iletinin 
içeriğinin yalnızca dil düzeneği ile sınırlı tutula-
mayacağını göstermektedir. Öyle ki, dil dizgesi 
bağlam, işlev, amaç, bağıntı kavramlarından so-
yutlandığında iletişimi bir bütün olarak anlamak 
güçleşmektedir.

Reklam	metinlerinde	meti-
niçi gönderim mi yoksa me-
tindışı gönderim mi daha 
çok karşımıza çıkacaktır? 
Neden?

Aşağıdaki ardışık metin 
tümcesi çiftlerinde koyu ile 
işaretlenmiş “bu” biriminin 
metindeki bütünleştirici işle-
vindeki değişimi yorumlayın.
a. Kardeşim Aylin ile tanışın. 

Bu zehir gibi bir kızdır.
b. Kardeşim Aylin tuttuğu-

nu koparan bir kızdır. Bu 
çoğu zaman çevresindeki 
pek çok kişiyi rahatsız eder.

Okurken takip etmekte 
zorlandığınız metinler ile 
zorlanmadığınız metinler 
arasındaki farkı metinsellik 
ölçütlerini dikkate alarak 
arkadaşlarınıza açıklayınız.

3 Bağlaşıklık ve tutarlılığın ne olduğunu tanımlayabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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Metin Türü ve Söylem Topluluğu 
İlişkisi

Metnin iletişimsel amaçları ve işlevleri, tür için-
de belirginleşir. Metnin iletişimsel amaçları, met-
nin türünü; metin türü de o metne özgü söylem 
şemasını	 ve	 dil	 kullanımlarını	 belirler.	 Swales’in	
(1990)	belirtiği	gibi,	tür	belli	bir	iletişimsel	olay	sı-
nıfıdır ve belli iletişimsel amaçları taşıyan üyeleri, 
yani söylem topluluğunun	üyelerini	kapsar.	Tü-
rün beklentileri, o türü kullanan söylem topluluğu 
üyelerinin amaçları doğrultusunda oluşmaktadır. 
Bir diğer deyişle, bu amaçlarla önce söz konusu tü-
rün ne olduğu ve ne olmadığı, yani mantığı tanım-
lanır. Ardından da tanımlanan bu tür, söylem top-
luluğunun	tüm	üyeleri	tarafından	tanınır.	Swales’e	
göre türün mantığı, bir yandan söylemin şematik 
yapısını biçimlendirir, bir yandan da içeriğe ve bi-
çeme yönelik seçimleri etkiler. İletişimsel amaç, 

belli bir sözbilimsel eylemin gerçekleştirilmesine 
yönelik olarak türün sınırını çizer. Bir türün ör-
nekleri kendi aralarında yapı, biçem, içerik, hedef 
alıcılar gibi özellikler açısından benzerlik gösterir. 
Türün	 tüm	olası	 beklentilerini	 yerine	 getiren	bir	
örnek ortaya çıkarsa, yani üretilirse bu örneği ön-
tip kabul edilir.

Swales,	 yukarıda	 yer	 verdiğimiz	 tür	 tanımını	
yaparken söylem topluluğu kavramının dilsel top-
luluk kavramından nasıl ayrıldığını açıklamakta-
dır.	Bu	iki	topluluğun	dil	kullanım	koşulları	Tab-
lo 7.4’te sıralanan yanlarıyla birbirinden farklıdır. 
Bu	 farklılaşmaları	 okurken	 Türkçe	 konuşanlar	
kümesi	ile	Türkçe	bilim	dilini	kullananlar	küme-
sinin birbirine olan konumlanışını düşünürsek 
dilsel topluluğunun ilk kümeye, söylem toplulu-
ğununsa ikinci kümeye örnek oluşturduğunu he-
men görebiliriz.

Tablo 7.4 Dilsel topluluk-Söylem topluluğu ayrımı

Dilsel Topluluk Söylem Topluluğu

 Dil kullanımı toplumsal bir davranıştır.  Dil kullanımı işlevsel bir davranıştır.

 Dil temel toplumsallaşma sürecinin bir parçasıdır.  Dil temel toplumsallaşma sürecinden ayrıdır.

 Dilsel topluluğa katılım doğal süreç içinde 
kendiliğinden gerçekleşir; çevre ve duygusal 
koşullara bağlı olarak belirlenir.

 Söylem topluluğuna katılım irade ve istekle 
gerçekleştirilen ve topluluk üyelerince kabulü 
öngören aşamalı bir süreçtir.

 Örneğin grup dayanışması, bireysel beklentiler 
gibi daha pek çok günlük yaşama ilişkin bireysel 
ihtiyaçlarla biçimlenir.

 Söylem topluluğunun paylaştığı ortak amaçlarla 
biçimlenir.

Söylem	ve	söylemi	sergileyen	tür	içinde	oluşturulan	dil,	metindilbilimde	tür	çözümlemesinin	ayrı	bir	
çalışma konusu oluşturmasına neden olmuştur. Bu konu hem ürün metinlerin türe özgü söylemsel özellik-
lerinin tanımlanmasına yöneliktir hem de özellikle bir metin türünde yazma eyleminin öğretilmesi açısın-
dan öğretim ortamlarına önemli katkılar sağlayabilmektedir.

Buraya kadar söylediklerimizi özetlersek; her ürün metin, bir söylem topluluğunun tanımladığı amaç-
lara göre biçimlenen ve türünü belirleyen bir söylem şemasına sahiptir. Bunun yanı sıra türe özgü içerik ve 
biçem özellikleri taşımaktadır. Üst yapı düzenlemeleri, söylem topluluğunun beklentileri doğrultusunda 
gerek söylem şeması gerekse içerik ve biçem özellikleri açısından türe özgü ürün metinler oluşturulmasını 
sağlamaktadır.
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SÖYLEM VE METİN TÜRÜ 
SINIFLAMALARI

Tür	çözümlemesinin	metindilbilim	içinde	gi-
derek önem kazanmasıyla birlikte alanyazınında 
ortaya çıkan temel soru, metin türlerinin tanım-
lanmasında hangi söylemsel ölçütlerin kullanılabi-
leceği olmuştur. Bu soru çerçevesinde metin türleri 
için tanımlamalar geliştirmeye çalışan araştırmacı-
lar, bir yandan metnin iletişimsel amaçlarının ve 
dolayısıyla farklı söylem bağlamlarının dilbilgisel 
düzenlemelere nasıl yansıdığını, dil kullanımını 
nasıl biçimlendirdiğini tanımlamaya çalışmışlardır. 

Diğer yandan da farklı metin türlerine özgü yapı 
çözümlemeleri ortaya koyabilmek üzere çalışmalar 
yapmışlardır.

Metnin iletişimsel amaçlarının ve dolayısıyla 
farklı söylem bağlamlarının dilbilgisel düzenleme-
lere nasıl yansıdığını, dil kullanımını nasıl biçim-
lendirdiğini tanımlamak amacıyla ilk çalışmalarda 
söylem türlerinin sınıflanmasına gidilmiştir. Örne-
ğin	Werlich	(1982)	Tablo	7.5’teki	söylem	sınıflama-
sını yapmakta ve temel söylem türlerinde öznellik 
ve nesnellik algısı değişkenini kullanarak alt ayrım-
lara gitmektedir:

Yaşanmış bir olayın bir ki-
şinin anısı olarak anlatılışı 
ile bir olay yeri tutanağında 
adli kayıt biçiminde anlatılı-
şı aynı mı olacaktır? Neden?

“İskelet” sözcüğünün fark-
lı söylemleri taşıyan farklı 
metinlerdeki anlam farklı-
laşmalarını yorumlayın.

Üyesi olarak kabul gördü-
ğünüz söylem toplulukları-
nın hangileri olabileceğini 
düşündüğünüzü ve neden 
bu söylem topluluklarının 
üyesi olabileceğinizi arka-
daşlarınıza anlatınız.

4 Metin, söylem, metin türü ilişkisini açıklayabilme
5 Metin türünü belirleyen söylem özelliklerini sıralayabilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı

Tablo 7.5 Werlich’in söylem sınıflaması

Temel Türler Öznel Nesnel

Betimleyici söylem İzlenimsel betimleme Teknik betimleme

Anlatısal söylem Günlük kişisel öyküler Haber öyküleri

Açıklayıcı söylem Deneme Teknik açıklama

Savlayıcı söylem Eleştiri Akademik savlama

Öğretici-bilgilendirici söylem Bilgilendirme Kurallar, talimatlar, yasalar

Betimleyici söylem özellikleri içeren metinler durağan, zamansal tempo taşımayan durumsal görü-
nümler sunar. Betimleyici söylem özellikleri içeren metinler, izlenimsel betimleme ya da teknik betimleme 
metinlerinde olduğu gibi öznel ya da nesnel görüş açısı kuran metinlerdir. Aşağıda yer alan her iki örnek 
de betimlemeli söylem özellikleri içermektedir. İlk metinde öznel görüş açısı vardır ve bu metin bir izle-
nimsel betimleme örneği sunmaktadır. İkinci metinse nesnel görüş açısı içerir ve teknik betimlemenin bir 
örneğini oluşturur.
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Aşağıdaki örnekte de görüldüğü gibi, anlatısal 
söylem özellikleri içeren metinlerde olaylar arasın-
daki geçici ilişkilere tematik olarak yapılan gönde-
rimler yer alır. Olay ve hareket sıralaması yapılan 
metinlerde anlatım anlatısallık taşır.

Açıklamalı söylem özellikleri içeren metinler, 
bir konunun ya da düşüncenin nedenlenerek ve 
gerekçelendirilerek ele alındığı metinlerdir. Bu tür 
metinlerde, aşağıdaki deneme örneğinde olduğu 
gibi olaylara onları birleştirerek ya da tematik olarak 
yapılan gönderimler tipiktir.

Savlayıcı	 söylem	 özellikleri	 taşıyan	 metinlerde	
aşağıda örneklenen metin parçasındakine benzer 
biçimde bir iddia ya da karşı iddianın savunusu 
yapılır. İddianın doğruluğu tanıtlanmaya çalışılır. 
Bu süreç sav oluşturma sürecidir. Ürün metinlere 
bakıldığında, kimi örneklerde sav oluşturma sü-
recinin tamamını izlemek mümkün olmaktadır. 
Örneğin akademik metinler bu özelliği sergiler. Bir 
iddia oluşturabilmek için bu iddianın oluşturul-
masını haklı çıkaracak ve bizim dışımızdaki herkes 
için geçerlilik taşıyacak bir verimizin olması gere-
kir.	Savlayıcı	 söylemi,	açıklayıcı	 söylemden	ayıran	
en	 temel	özellik	budur.	Verisi	 olmayan	bir	 kişisel	
düşünce, iddiaya dönüşemez ve savlanamaz.

örnek 7.25
Yeşil, yumuşak çimenlerin üzerine oturmuş, gözlerin-
den birbiri ardı sıra yuvarlanan gözyaşları arasından 
bana bakıyordu. Oturduğu yerdeki çimenlerin sarı, 
yeşil	 parıltısı	 gözlerimi	 kamaştırdı.	 Gerideki	 bahçe	
duvarını gözden saklayan mor leylaklardan etrafa ha-
fif, serin bir koku yayılıyordu.

örnek 7.26
İstanbul’un	eski	semtleri	olan	Beyoğlu,	Sirkeci,	Emi-
nönü ve Beyazıt’ta taş ve ara sokaklarda ahşap binalar, 
birbirlerini kesen dar sokak ve caddeler yer almakta-
dır.	Bakırköy,	Caddebostan,	Etiler,	Nişantaşı,	Levent	
gibi yeni semtlerde çoğu kez doğrusal uzanış göste-
ren ve birbirlerini dik olarak kesen cadde ve sokaklar 
vardır. Ataköy, Bahçeşehir gibi planlı olarak kurulan 
semtlerde daha düzenli caddeler yer almakta, çok kat-
lı binalar yapılmaktadır.

örnek 7.27
Tam	pencereme	yakın	bir	dut	ağacı	vardı.	Ay	ışığı	dut	
yapraklarından süzülür, odaya pâre pâre dökülürdü. 
Aşağı yukarı yaz kış pencereyi açık bırakırdım. Ne se-
rin,	ne	tuhaf	rüzgârlar	eserdi.	Vapurlarda	da	çalıştığım	
için, rüzgârların kokularından lodos, poyraz, karayel, 
günbatımı diye tefrik eder, tanırdım. Ne rüzgârlar 
battaniyemin üzerinden acayip birer rüya gibi gelip 
geçtiler.	Uykum	çok	hafiftir.	Sabaha	yakındı.	Dışarı-
dan bir gürültü geliyordu. Adeta dut ağacında birisi 
vardı. Korkmuşum ki, kalkamadım, bağıramadım. 
Tam	bu	sırada	da	pencerede	bir	hayal	belirdi.	O’ydu,	
yavaşça pencereden sıyrıldı. Benim önümden geçer-
ken, gözleri mi kapadım, dolapları karıştırdı. İstişe-
ri	uzun	müddet	alan	taran	etti.	Sesimi	çıkarmadım.	
Doğrusu bu cesarete karşı bütün malı alıp gitseydi, 
sesimi	çıkarmayacaktım.(Sait	Faik	Abasıyanık)

örnek 7.28
DÜŞE	ÇAĞRI
Severim	 gerçekçi	 edebiyatı.	 Bu	 yaşa	 değin	 en	 çok	
onun ürünlerini, o yolda yazılmış hikayeleri, ro-
manları, hep o çığırı öven denemeleri, eleştirmeleri 
okudum. Bir hikayede, bir romanda anlatılanların, 
gerçekte olanlara benzememesi, çok kimseler gibi be-
nim için de büyük bir suçtur. Peri masallarından, dev 
masallarından çocukluğumda bile pek hoşlanmadım. 
Olmayacak şeyler, benzerleri görülmeyecek insanlar 
anlatan hikayeler arasında beğendiklerim yoktur de-
meyeceğim, ama onlarda da gerçeği aradım. “Bütün 
bunlar gene bir doğruyu söylüyor, ancak yazar gerçeği 
bir düşle örtmüş, kaldırın o örtüyü, arasından bakın, 
gerçeğin ta kendisini, çırılçıplak doğruyu bulursu-
nuz” diye düşünürüm.
Bunun içindir ki bugünkü yazarlarımızın çoğunun 
gerçekçiliğe özenmelerine göneniyorum. Bize hayatı 
anlatıyor, her gün gördüğümüz insanları tanıtıyorlar, 
okurlara çevrelerindekilerin de kendileri gibi düşünen, 
duyan, dertler çeken birer varlık olduğunu sezdiriyor-
lar. İnsanoğlu, çoğu bencildir, yalnız kendiyle ilgilenir, 
kendi kendisiyle uğraşır da başkalarının gerçekliği-
ni kavrayamaz. Benliğimiz içi ne kapanır kalırız. Bu 
kabuğu dışarıya değinmemize, yani temas etmemi-
ze bırakmayan bu benlik kabuğunu ancak edebiyat, 
gerçekçi	edebiyat	kırabilir.	Hani	şiir	okumayı,	hikaye	
okumayı boş bir iş sayıp da kendilerine yakıştırama-
yan kimseler vardır, siz onlar arasında başkalarını an-
layan, başkalarının dertlerine, kaygılarına ortak olan 
birini gördünüz mü hiç? Onu ancak edebiyat aşılar. 
Batılıların edebiyata “humanites” yani “insanlıklar” 
demesi bundandır. Kişiye insanlığı, insanca duyguları, 
düşünceleri aşılayan bilgiler ne denli gerçekçi olursa 
bu	ödevini	o	denli	iyi	başarır.	(Nurullah	Ataç)
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Öğretici-bilgilendirici söylem özellikleri sergileyen metinler, aşağıda örneklendiği gibi, alıcıya bilgi ak-
tarma amacına hizmet eder.

Saukkonen	(1983),	metnin	üreticisi	 ile	alıcısı	ve	bu	üretici	 ile	alıcının,	gönderimsel	gerçeklik	 ile	
ilişkilerini analiz ederek bir metnin yakın sistematik çevresini ya da bağlamını gösteren dört ilişki 
(türü)	 saptamaktadır:	Gönderim,	 bakış	 açısı,	 durum	 ve	 amaç/işlev.	 Bu	 ilişkiler	 kullanımbilimseldir	
ancak metnin anlambilimsel bileşenlerini etkilemekte ve bu yolla metin ile bağlamın karşılıklı ilişkisini 
işaretlemektedir.

örnek 7.29
Eski	Türk	toplumunda	ilk	sosyal	birlik	olan	oguş,	yani	aile	bütün	toplumun	çekirdeği	durumundadır.	Kan	akra-
balığı esasına dayanır. (VERİ) Türkler	dünyanın	dört-bir	tarafına	dağılmalarına	rağmen	varlıklarını	koruduysalar	
bu, aile yapısına verdikleri önemden ileri gelir. (İDDİA)	Bunun	bir	delili	de	Türk	dilinde,	başka	hiçbir	millette	
olmadığı kadar çok akrabalık adına rastlanmasıdır. (TANIT-DESTEK)

örnek 7.30

SİGARANIN	ZARARLARI
Sigaranın,	vücudun	çeşitli	organlarında	yaptığı	tahribat	ve	kanserin	yanında	cilt	sağlığı	ve	güzelliğinize	de	zararları	
vardır. İşte sigaranın zararları:

•	 Ağız	kokusu	yapar,	diş	ve	diş	eti	hastalıklarına	yol	açar.
•	 Dudak,	yanak	ve	gırtlak	kanserine	neden	olur.	Hatta	sigarayı	yakmadan	dudağında	taşıyan	ya	da	tütün	

çiğneyenlerde de ağız için kanserleri görülür.
•	 Dilde,	tat	alma	duyusunda	bozulmalar	olur.
•	 Beyin	hücrelerinin	ölümüne	yol	açar.	Öğrenme	bozuklukları,	hafıza	zayıflığı	ve	erken	bunama	görülür.
•	 Göz	merceğinin	saydamlığının	azalmasına	yani	katarakta	sebep	olur.
•	 Cildin	yapısının	bozulmasına	neden	olur.	Leke	ve	kırışıklık	oluşur.	Selülitlere	sebep	olur.
•	 Burunda	koku	alma	duyusu	azalır.
•	 Sinüzit,	farenjit,	bademcik	ve	orta	kulak	iltihabı	gibi	üst	solunum	yolu	hastalıklarına	yol	açar.
•	 Damar	sertliğini	hızlandırır.	Beyin	ve	kalpte	damar	tıkanıklığına	neden	olur.	Kalp	krizi	ve	tansiyon	yüksel-

mesi görülür.
•	 Erkeklerde	iktidarsızlığın	başlıca	sebeplerindendir.	Ayrıca	mesane	kanserinin	önemli	nedenlerindendir.
•	 Akciğerlerde	çeşitli	hasarlara,	astım	ve	kronik	bronşit	gibi	hastalıklara	neden	olur.	Bronşlarda	ve	akciğerler-

de birçok çeşit kanserin oluşmasına neden olur.
•	 Gastrit,	ülser	ve	reflü	hastalığına	sebep	olur.	Mide	ve	yemek	borusu	kanserine	yol	açar.
•	 Gebelikte	tüketilen	sigara	düşük	doğumlara	ve	bebekte	gelişme	geriliğine	neden	olur.
•	 Erken	menopoz	ve	rahim	kanserinin	sebebidir.
•	 Parmaklarda	sararmaya	ve	tırnaklarda	zayıflamaya	yol	açar.
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Werlich’in yukarıda sunduğu söylem türleri sı-
nıflamasının	 Saukkonen’nin	 yaklaşımında	 (1983)	
kullanımbilimsel bileşenlerle etkileşime sokulduğu 
görülmektedir. Onun yaklaşımında metin üreticisi 
ile alıcısı ve üretici ile alıcının gönderimsel gerçek-
likle ilişkileri dikkate alınmıştır. Metnin bağlamını 
tanımlayan kullanımbilimsel bileşenler, ürün me-
tinde anlambilimsel bileşenleri ve metindeki içe-
rik-yapı karşılıklığını etkilemektedir. Bu çerçevede 
metnin bağlamını şu üç farklı ulam altında grupla-
nan özellikler belirlemektedir.

Durum
Uzaklık	 ve	 kişisellik	 ile	 içeriklendirilmektedir.	

Uzaklık	(distance)	metin	üreticisi	ile	alıcı	arasında-
ki	 toplumbilimsel,	 ruhbilimsel	 ve(ya)	 etkileşimsel	
yakınlık	 ya	 da	 uzaklıktır.	 Kişisellik	 (personal)	 ise	
metin	üreticisinin	kişisel	(öznel)	ya	da	kişisel	olma-
yan tutumu karşısında alıcının konumudur.

Niyet/ İşlev
Saukkonen’in	sınıflandırma	modelinde	bu	ulam	

duyuşsallık, akılcılık ve isteksellik kapsamında ta-
nımlanmaktadır. Duyuşsallık; metin üreticisinin 
metnini alıcının duygularına hitap etme amacıyla 
ürettiğine işaret eder. Bu ulam kişisel bakış açısını 
öne çıkarır. Akılcılık; metin üreticisinin metnini 
alıcının zihnindeki çeşitli olgular hakkında neden-
leme yapma amacıyla ürettiğine işaret eder. İstek-
sellik; metin üreticisinin, metnini alıcısının istekle-
rine hitap etmek üzere ürettiğine işaret eder.

Bakış Açısı
Metinde metin türünün gerektirdiği bakış açısı 

kullanılır. Öznel bakış açısının mı nesnel bakış açı-
sının mı temel alınacağı metin türüne göre belir-
ginleşir. Bakış açısı ulamı, aşağıda verilen alt özel-
liklerle etkileşim içindedir:

•	 ±Kurmaca:	 Dış	 gerçekliğin	 doğrudan	 su-
nulmadığı, üreticinin yaratıcığını, kişisel 
bakış açısını simgeleyen, gerçek ya da hayal 
edilmiş bir evrene ait gerçeklik duygusunu 
uyandıran olayların anlatımıdır.

•	 ±Semboliklik:	 Farklı	 parçalardan	 oluşan	
bütünlüğün çözümlenerek sunulması ya da 
gerçekliğin simgelerle verilmesidir.

•	 ±Nesnellik:	Nesnelliği	ya	da	farklı	şekildeki	
öznelliği ifade eden durumdur.

•	 ±Soyutluk:	Bir	bilgiyi	olgusal	olarak	sunmadır.
Saukkonen	söylem	türleri	için	açıklamalı,	anla-

tısal, savlayıcı ve betimlemeli söylem ayrımını kul-
lanmakta ve yukarıda sıralanan ulamların metnin 
söylemini de belirginleştirdiğini savunmaktadır.

Yukarıda sunulan üç temel ulamı kullanarak şu 
üç metin türü öntipini tanımlamaktadır: estetik 
metin, olgusal metin ve bilgilendirici metin. Buna 
göre, örneğin bir öykü metninin öntipi estetik me-
tinken, bir iddia savunusu taşıyan akademik yazı-
nın ya da akademik değerlendirme yazılarının ön-
tipi olgusal metindir. Öte yandan bir ansiklopedi 
metni ya da deneme metni için ortaya çıkan öntip 
bilgilendirici metindir.

Saukkonen,	 bu	metin	 türü	 öntiplerinin	 sahip	
olduğu özellikleri aşağıdaki gibi şekilleştirmektedir. 
Aşağıda yer alan şekilde her metin türü için temel 
belirleyicileri	 en	 dıştan	 içe	 doğru	 sıralayan	 Sauk-
konen, bir ulamın bir metinde görülebilirlik duru-
munu	(+)	ve	(-)	işaretleriyle	kodlamaktadır.	Örne-
ğin	olgusal	metinler	uzaklık	(+)	değeri	alabilmekte,	
yani metin üretici ile alıcısı arasında etkileşimsel 
bir uzaklık olması gerekmektedir. Bu durum bu 
tür	metinler	için	nesnelliğin	(+)	değer	alması,	yani	
nesnel olması ile ilişkilenmektedir. Öte yandan bil-
gilendirici metinler, olgusal metinlerden farklı ola-
rak	±kurmaca,	±sembolik	olma	ve	±	uzaklık	değeri	
alabilir, kurmaca ve sembolik olabilir de olmayabi-
lir de ya da uzaklık değeri alabilir de almayabilir de.

Şekil	7.1’de	görüldüğü	gibi,	estetik	metin	önti-
pini, olgusal metin öntipinden ayıran temel ayrım 
olgusal	metnin	+uzaklık	koşulu	gereği	duyuşsallığı	
ve bakış açısını reddetmesi ve akılcılık, nesnellik, 
soyutluk almasıdır. Bu durum, söylem türü olarak 
bu metnin açıklamalı ve savlayıcı söylemin amaç-
larına hizmet etiğini göstermektedir. Bilgilendirici 
metin türü öntipini olgusal metin türünden ayıran 
temel özellik ise bilgilendirici metnin duyuşsallık 
ve isteksellik ulamıyla da ilişkilenmesi ve kurmaca 
ve	 sembolik	 olabilmesi,	 ±uzaklık	 değeri	 alabildiği	
için öznellik de taşıyabilmesidir. Bu nedenle, bilgi-
lendirici metinlerde anlatısal ve betimleyici söylem 
özellikleri de savlayıcı söylem özelliklerinin yanı 
sıra bulanabilmektedir.



192

Metindilbilim: Temel İlkeler ve Kavramlar

Yukarıda ele aldığımız söylemsel özellikler ve 
bu özellikleri sergileyen metin türlerine verdiğimiz 
örneklerde dikkat edilecek olursa söz konusu me-
tinlerin söylemsel özelliklerinin onların içerdiği dil-
sel/dilbilgisel	düzenlemeleri	 etkileyip	 etkilemediği	
üzerinde durulmamaktadır. Metin türü çalışmala-
rındaki son yaklaşımlardan biri, bu etkinin sorgu-
lanmasına yöneliktir.

Biber	 (1989)	 ürün	metinlerde	 söylemsel	 özel-
likleriyle türü ayrıştırmamızı sağlayan, bir diğer 
deyişle türün öntipini gösteren kimi dilsel düzenle-
meler olduğundan söz etmektedir. Bu düzenleme-
ler	 söylemin	ve	 türün	bir	metindeki	 izleridir.	Söz	
konusu dilsel düzenlemeleri beş açıklayıcı etiket 

altında topladığı bir modelleme yaparak sunmak-
tadır.	Biber,	bu	beş	boyutlu	modeli,	23	farklı	metin	
türünü sunan yaklaşık 500 yazılı ve sözlü metinde-
ki 70 dilsel özelliğin dağılımını çözümleyerek ge-
liştirmiştir. Bu dilsel özellikleri, zaman ve görünüş 
işaretleri, yer ve zaman belirteçleri, adıllar, edilgen-
ler, yan tümceleme özellikleri, ilgeç öbekleri, sıfat-
lar ve belirteçler, sözcüksel özgüllük, sözcük türleri, 
kipler,	sıralama	ve	olumsuzluk	gibi	16	temel	dilbil-
gisi ulamına göre saptamıştır.

Tablo	7.6’da	görüldüğü	gibi,	sık	kullanılan	dil-
sel özellikler için sunduğu söyleme ilişkin açıklayıcı 
etiketlerin her biri ikili karşıtlıklar temel alınarak 
oluşturulmuştur.

Estetik Metin

Uzaklık+ Kurmaca+
Sembolik+
Uzaklık
Nesnel
Soyut

Anlatısal
Betimleyici

Anlatısal
Betimleyici
Savlayıcı

Açıklamalı
Savlayıcı

Bilgilendirici Metin Olgusal Metin

Bakış açısı
Duyuşsallık
Akılcılık+

Uzaklık+ +
+
+
+
+

Bakış açısı
Duyuşsallık
Akılcılık
İsteksel

+
Uzaklık+

+
+
+

Bakış açısı Akılcılık
Kurmaca
Sembolik
Uzaklık
Nesnel
Soyut

Kurmaca
Sembolik
Uzaklık
Nesnel
Soyut

Şekil 7.1 Saukkonen’in Sunduğu Metin Öntipleri Ayrımı

Tablo 7.6 Dilsel özellikler için söyleme ilişkin açıklayıcı etiketler

1. Bilgilendirici üretim karşısında etkileşimsel üretim

2. Anlatısal olmanın karşısında anlatısal olmama

3. Açık gönderimler karşısında durum bağımlı gönderimler içerme

4. İkna etmeye dönük anlatım biçimini kapsama ya da kapsamama

5. Soyut anlatım karşısında soyut olmayan anlatımı kapsama

Biber, her etiket altında sıraladığı dilsel-dilbilgisel unsurların söylemsel özellikleriyle türün dilsel se-
çimlerini temsil etiğini belirtmektedir. Aşağıda, bilgisel üretim karşısında etkileşimsel üretim açıklayı-
cı	etiketi	 için	bir	dizi	dilsel	özelliğin	örnekleri	yer	almaktadır.	Bu	Tablo	7.7’de	verilen	dilsel-dilbilgisel	
ulamlar bu iki karşıt söylem özelliğini taşıyan iki ayrı metinde hangi ulamların daha sık kullanıldığını 
göstermektedir:
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Tablo 7.7 Bilgisel üretim karşısında etkileşimsel üretim

A. Bilgisel üretim için kimi dilsel belirleyici örnekleri B. Etkileşimsel üretim için dilsel belirleyici örnekleri

Özel eylemler
betimlemek, iddia etmek, örneklemek, sonuç 
çıkarmak, varsaymak vb.

Adlar

Sürme görünüşü taşıyan eylemler
betimlenmektedir, örneklenmektedir vb.

İlgeçler

Birinci kişi adılları

İkinci kişi adılları
“Bu bilgileri kullanarak siz de benzer örnekler 
oluşturabilirsiniz.”

Söyleyişsel ritüeller

Gösterme adılları
“Bu, yapılan çalışmanın sonuçlarını zayıflatmaktadır.”

Niteleme sıfatları

Genel vurgular
“Suyun insan hayatı için önemi herkes tarafından 
bilinmektedir.”

Yer belirteçleri

Nedenleyici içe yerleştirmeler
“Çalışmanın veri tabanlı oluşu nedeniyle sonuçlar 
evrene genellenebilirlik taşımamaktadır.”

Belirsiz adıllar
“Bu konuda yapılmış pek çok çalışma 
bulunmaktadır. Bazıları sadece konuyu belli 
açılardan ele alan çalışmalardır.” 

Genel kaçınsamalar
“Çalışmanın betimlemeli bulgularına dayanılarak 
bu iddianın çürütülebileceği söylenebilir.”

Ne soruları

Tablo	7.7’de	A’da	örneklenen	dilsel-dilbilgisel	özellikleri	içeren	metinler,	yüksek	bilgisel	yoğunluk	ve	
tam bilgisel içerik sunan metinlerdir. B’deki özellikleri içeren metinlerse etkileyici, etkileşimsel ve genelleş-
tirilmiş içerik taşıyan metinlerin dilsel belirleyicisidir.

Anlatısallığı güdülemeye karşı anlatısallıkdışılığı güdüleme, geçmiş zamanı işaret eden eylemler, bit-
mişlik	görünüşü	eylemleri,	3.	kişi	adılları,	kullanımsal	eylemler	gibi	dilsel-dilbilgisel	özellikleri	içeren	me-
tinlerle, sürme görünüşü taşıyan eylemler ve sıfatlar gibi dilsel-dilbilgisel özellikleri sıklıkla içeren metinler 
arasında kurulmuş bir karşıtlığa işaret etmektedir.

Metinler gönderim bağıntılarında gönderge ile gönderim aracının metinde birlikte olması, yani açık 
olması ya da bu bağın durum bağımlı olması, yani göndergenin çıkarımsal kalması özelliğine göre de farklı 
sıklıklar sergilemektedir. Biber bu karşıtlığı söylemsel özellikler açısından metinlerde anlatısallık taşıma 
taşımama ayrımı açısından dikkate değer bulmaktadır.

Metin üreticisinin bakış açısı ya da alıcıyı ikna etme girişimi ve iknanın derecesi söylem bağlamlarını 
ve metin türlerini ayrıştırmada kullanılan dilsel özellikler için bir diğer açıklayıcı etiket oluşturmaktadır. 
Biber’ın önerdiği son açıklayıcı etiket soyut biçeme karşı soyut olmayan biçemdir. Bağlaçlar, edilgen yapılar 
ve geçmiş zaman ortaç öbekleri diğer söylem türlerine karşı soyut, teknik ve resmi biçemde olan bilgisel 
söylemi işaretlemektedir.

Biber,	bu	açıklayıcı	etiketleri	kullanarak	Tablo	7.8’de	örnekleriyle	sunulan	sekiz	metin	türü	öntipi	ta-
nımlamaktadır:
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Tablo 7.8 Biber’ın metin türü öntipleri

Yakın kişilerarası etkileşim (örneğin yüz yüze sohbetlerde)

Bilgisel etkileşim (örneğin röportajlarda)

Bilimsel açıklama (örneğin akademik tanıtma ve değerlendirme yazılarında)

Öğretici açıklama (örneğin dini metinlerde)

İmgeleyici anlatı (örneğin roman kurmacasında)

Genel anlatısal açıklama (örneğin biyografilerde)

Alışılmış geleneksel röportaj (örneğin sporla ilgili televizyon ya da radyo yayınlarında)

İkna eylemi içeren söylemler (örneğin iddia içeren akademik yazılarda ya da hazırlıklı konuşmalarda)

Yukarıda Biber’ın metinlerdeki sıklıkları açısından sorgulayarak ulaştığı sonuçlara göre dilsel-dilbilgisel 
özellikleri temel alarak metin türleri için sunduğu öntipler, bir ürün metnin türünün ve söyleminin tanım-
lanmasında araştırmacılara önemli ipuçları sunmaktadır.

Dikkat edilecek olursa, böyle bir yaklaşımla örneğin bilgisel etkileşim, bilimsel açıklama, öğretici açık-
lama gibi ayrımlaşmış metin türü öntiplerine ulaşmak mümkün olmaktadır.

Aşağıdaki örnek metinde birçoğu koyulaştırılmış dilsel-dilbilgisel ulamların yığılmaları bizi yukarıda 
yığılan dilsel-dilbilgisel ulamlarını tablo içinde örneklediğimiz bilgilendirici üretim etiketine ulaştırmakta-
dır. Bu etiketi kullanarak hangi metin öntipine ulaşabileceğimize baktığımızda, bu örneğin bir akademik 
tanıtma ya da değerlendirme değil; iddia sunan akademik bir metin olduğunu görmekteyiz. O halde, türü-
nü temsil eden öntip, ikna eylemi içeren söylem olmaktadır.

örnek 7.31
Bu	çalışmada	Russell	Paradoksunun	çözülmesi	için	oluşturulan	aksiyomatik	sistemlerden	Von	Neumann,	Bernays,	
Gödel	ve	Morse’un	geliştirdiği	yapı	içinde,	Lemmon’un	değinmediği	bir	sorunu	irdelemeyi	amaçlıyorum.
Kümeler kuramının, sözünü ettiğim sistem içinde, öbekler üzerine kurulduğunu söyleyebiliriz. Öbek, tıpkı ∈ gibi 
tanımsız	bırakılıyor.	Öbek,	temelde,	Russell	paradoksunu1 çözmek için iki ayrılıyor: 
 1. Öz öbek ve Küme
 Özöbeğin tanımı: Özöx ↔ ∀ y	(	x	∉ y)
 Kümenin tanımı: Küm x ↔ ∃ y	(x	∈	y)
Bu	yazıda	irdelenecek	sorun	şudur:	Acaba	öz	öbeğin	tümleyeni	nedir?	Sistemde,	kümenin	tümleyeninin	öz	öbek	
olduğu kanıtlanmıştır.2

 ∀	x	(Küm	x	→ Özö ∼	x)	 	 	 	 (1)
burada ~x, x öbeğinin tümleyeni anlamındadır.
 Örneğin şu önerme bir teorem midir?
 ∀	x	(Özöx	→ Küm ∼	x)		 	 	 	 (2)
İlk	bakışta	öyle	görünüyor.	Örneğin	E’nin,	evrensel	öbeğin	tümleyeni	∅,	boş	kümedir.	x,	yerine	E	yazdığımızda,	
yukarıdaki	önerme	doğru	oluyor!	(Boş	küme,	∅,	aksiyom	gereği,	kümedir!)
 Peki aşağıdaki önerme için ne diyebiliriz?...
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Bildirişim ve MetinYapısı-Dünya Yapısı 
Kuramı (Petöfi)

İster sözlü olsun, ister yazılı, bildirişim me-
tinlerle gerçekleşir. Konuşucu metin üreticisi, 
dinleyici metin alıcısıdır. Bildirişimin nasıl işle-
diğini, metin üreticisiyle metin alıcısının konum 
ve tutumlarını açıklayan çok sayıda kuram var-
dır. Bu kuramların çoğu metin özelliklerini be-
timlemek açısından temel noktalarda benzerlik 
gösterir, ama Petöfi’nin metin yapısı dünya ya-
pısı kuramı doğrudan doğruya bildirişim olgusu-
nu çözümlemeye yöneliktir. Bu nedenle, aşağıda 
bu kuram tanıtılacak, bildirişim olgusuna yeni 
kavramlarla yaklaşılacaktır.

Petöfi’ye göre, yazılı ya da sözlü bildirişim 
içinde bulunan metin alıcısı şu dört soruya yöne-
lik karar vermeye çalışır:

1. Metin üreticisi metninde neleri dile getiriyor?
2.	 Metin	üreticisi	metniyle	ne	yapmak	istiyor?
3.	 Metin	üreticisi	dile	getirdiklerini	nereden	bi-

liyor ya da söylediklerine nasıl ulaşmış?
4. Metinde dile getirilenler neden böyle dile ge-

tirilmiş? Bu dört soru metnin dört ayrı düz-
lemde ele alındığını göstermektedir. Petöfi bu 
düzlemleri sırasıyla betimsel düzlem, edim-
sel düzlem, dünyakurucu düzlem, değer-
lendirme düzlemi olarak adlandırmaktadır. 
Aşağıda bu düzlemler kısaca tanıtılacaktır.

Betimsel Düzlem
Betimsel	düzlemde	dinleyici	 (metin	 alıcısı),	

konuşucunun	(metin	üreticisinin)	metninde	neyi	
dile getirdiğini, hangi dildışı olgu ya da olayları 
metnine aldığını anlamaya, tahmin etmeye, çı-
karsamaya, yani örneğin kim kime ne zaman ni-
çin ne yapmış türünden bilgilere ulaşmaya çalışır.

Edimsel Düzlem
Edimsel	 düzlemde	 dinleyici	 (metin	 alıcısı),	

konuşucunun	 (metin	 üreticisinin)	 metniyle	 ne	
yapmayı amaçladığını, başka bir deyişle bildi-
rişim niyetini anlamaya, tahmin etmeye çalışır. 
Örneğin metin üreticisi bilgi mi aktarmayı amaç-
lıyor, tehdit mi ediyor, kinayede mi bulunuyor, 
rica mı dile getiriyor vb. Çünkü normal olarak 

insanlar bir şeyler yapmak için konuşur. Küçük 
çocukların dil edinimi dönemlerinde -kendi ken-
dilerine konuşmaları, sesinin çıkıp çıkmadığını 
denemek için konuşmak, şiir ezberlemek gibi du-
rumlar dışında dil kullanırken hep bir şey yapıp 
etmek niyeti vardır. Dil kullanımıyla bir şeyler 
yapıp etmeye sözedim denir. Aslında bu soru dil-
bilimde yeni bir soru değildir. Edimbilim olarak 
adlandırılmış olan dilbilim alanı doğrudan doğru-
ya bu soruyu inceler. Yeni olan, Petöfi’nin edim-
bilim alanını soyutlanmış bir soru olarak değil de 
bildi rişim odaklı metin kuramında bir düzlem 
olarak almış ve öteki düzlemlerle ilişkilendirmiş 
olmasıdır. Bunun dışında yeni olan, Petöfi’nin 
edimsel düzlem kavramının sözedimleri kapsa-
ması, ama bunların dışında da bildirişim niyetine 
bakmasıdır. Örneğin, Camı biraz açabilir miyim? 
Diyen bir konuşucu, sözedim açısından bir rica 
dile getiriyor olabilir. Bunu böyle yorumlamak, 
sözedimi açısından yorumlamak demektir. Ama 
konuşucu aynı şeyi değişik bildirişim durumla-
rında değişik niyetlerle söyleyebilir: odayı havasız 
bulduğunu söyleyerek çok sigara içilmesinden 
şikayet	ediyor/	odada	bulunanları	eleştiriyor/	ki-
nayede	 bulunuyor/	 konuyu	 değiştirmek	 istiyor/	
sınav heyecanını bastırmak istiyor olabilir. İşte 
bütün bu bildirişim niyetleri, bildirişimde edim-
sel düzlemde düşünülen bilgilerdir.

Dünyakurucu Düzlem
Dünyakurucu	 düzlemde	 dinleyici	 (metin	

alıcısı),	 konuşucunun	 (metin	 üreticisinin)	 met-
ninde dile getirdiklerini hangi dünyasından ha-
reketle söylediğini, başka bir deyişle dile getirdik-
lerine nasıl ulaştığını anlamaya, tahmin etmeye, 
çıkarsamaya çalışır. Örneğin söylenenler dış dün-
ya gerçeği midir, yani konuşucunun bilgi dünya-
sından hareketle mi söylenmiştir, yoksa konuşucu 
bunları tahmin mi etmektedir, yani söylenenler 
konuşucunun tahmin dünyasından hareketle mi 
söylenmiştir, yoksa konuşucu bunları rüyasında 
mı görmüştür, yani söz konusu olan rüya dün-
yası	mıdır?	Her	bildirişim	durumunda	dinleyici	
(farkına	vararak	ya	da	farkında	olmadan)	bu	so-
ruların yanıtını arar, yani bildirinin dünyakuru-
cu düzlemini yorumlamaya, çıkarsamaya çalışır. 

Araştırmalarla 
İlişkilendir
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Yüzyüze bildirişimde, bu sorunun yanıtı açık kalırsa dinleyici sorusunu konuşucuya doğrudan doğruya 
yöneltebilir, ama yazılı bildirişimde bu olanaklı olmadığı için metin alıcısı kendisi için en uygun kararı 
vermeye çalışır.

Değerlendirme Düzlemi
Değerlendirme	düzleminde	dinleyici	(metin	alıcısı),	konuşucunun	(metin	üreticisinin)	metninde	

dile	getirdiklerini	niçin	böyle	(yani	metinde	dile	getirildiği	gibi)	dile	getirdiğini	anlamaya,	yorumlamaya	
çalışır. Bu değerlendirme hem içeriğe yönelik, hem de metin yüzeysel yapısına yönelik yapılır. Örneğin 
metinde dil yanlışları varsa dinleyici bunu değişik biçimlerde değerlendirebilir: Ya konuşucunun ya-
bancı olduğunu düşünür, ya dar görüşlü olduğunu ya da hasta, heyecanlı, sinirli vb. olduğunu. Bunu 
değerlendirmesi aynı zamanda bildirişim durumunu ve konuşucuyu değerlendirmeyi de kapsar.

Kaynak:	Emel	Huber,	Dilbilime	Giriş,	Multilingual,	2008.

Bir bilimsel açıklamada his-
setmek, heyecanlanmak, te-
laşa kapılmak gibi eylemler 
yerine ortaya koymak, nede-
nini açıklamak, sorgulamak 
gibi eylemlerin karşımıza 
çıkması söylemin etkisiyle 
nasıl açıklanabilir? Neden?

Günlük	 kişisel	 öyküler	 ile	
haber öykülerinin farklı 
söylem özellikleri gösteriyor 
oluşunu ikna söz eylemi açı-
sından sonuçlarını düşüne-
rek yorumlayın.

İletişim çatışması yaşadığı-
nız bir örnek durumu hatır-
layarak ürettiğiniz metnin, 
sözkonusu etkileşim bağla-
mına uygun olabilmesi için 
hangi söylem özelliklerini 
taşıması gerektiğini anlatın.

6 Temel söylem türlerini örnekleyebilme

Araştır 5 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

1 Metindilbilim çalışmasının temel 
sorularını sıralayabilme

Metindilbilim Nedir? 1 Metindilbilim çalışması, özellikle dildeki olası görünümle-
riyle metinlerin nasıl yapılandığı, biçimlendiği üzerine gerçek-
leştirilen bir dilbilim çalışması türüdür. Metin çalışmalarının 
tamamının odak noktasında metin tam olarak nedir ve hemen 
bununla ilişkilenen metinsellik konusunda çalışmak ne anlama 
gelmektedir gibi bir kaç bağıntılı soru yer alır.

2 Metni metin yapan temel 
ölçütleri açıklayabilme

Dile Dayalı İletişimin Temel 
Birimi: Metin

2 Bir tümce dizisinin metin olması için bağlaşıklık, tutarlılık, 
amaçlılık, kabuledilebilirlik, durumsallık, bilgisellik ve metinle-
rarası ilişki ölçütlerine uyması gerekir. Metin üretimi sürecinde 
gerçekleştirilen zihinsel tasarım ile ürün metnin uyumluluğu, 
ürün metinde özellikle metin merkezli metinsellik ölçütleri olan 
bağlaşıklık ve tutarlılık düzenlemeleriyle yakından ilişkilidir.

3 Bağlaşıklık ve tutarlılığın ne 
olduğunu tanımlayabilme

Metinsellik Ölçütleri 3 Metin üreticileri metin tümcelerini bağlaşıklık ve tutarlılık 
ölçütlerinin sunduğu olanaklarla bağıntılar ve bağlar. Böylece 
ürün metin süreklilik taşıyan bir bütün, birim olma niteliği ka-
zanır. Bağlaşıklık, metin tümceleri arasındaki dilsel, dilbilgisel 
bağlantıdır.	Tutarlılık	metnin	tümceleri	ve	metindeki	tümceden	
daha	büyük	parçalar	(örneğin	yazılı	metinlerde	paragraflar)	ara-
sındaki	mantıksal,	anlamsal	bağlantıdır.	Her	metin,	bağlaşıklık	
ve tutarlılık düzenlemeleri yoluyla bütün olarak algılanan bir 
metinsel anlam yaratır.



Metindilbilim: Temel İlkeler ve Kavramlar

198

öğ
re

nm
e 

çı
kt

ıla
rı 

ve
 b

öl
üm

 ö
ze

ti

Metin Türü Nedir?

Metin türünü belirleyen 
söylem özelliklerini 
sıralayabilme

5

Metin, söylem, metin türü 
ilişkisini açıklayabilme4

4 Söylem,	dilbilimde	karşılıklı	konuşma,	röportaj,	sohbet	ya	da	şaka	yapma,	kutlama	gibi	birbirinden	ayırt	
edilebilen	farklı	konuşma	olaylarına	işaret	eden	davranışsal	bir	birimdir.	Her	konuşma	olayını	bir	dizi	sözce	
oluşturur. Metindilbilim ürün metni, metin yapan ölçüt ve kuralları saptamanın yanı sıra, çeşitli metin tür-
lerindeki değişik yapılanmaları ve bu yapılanmaların içerdiği söylem özelliklerini de araştırır.
Tür	kavramı,	bütün	bilim	alanlarında	söz	konusu	nesne	ya	da	olgunun	diğerleriyle	olan	benzerlik	veya	fark-
lılıklarını, dolayısıyla da kendine özgü niteliklerini betimlemek için insan zihninin yaptığı soyutlamayı gös-
teren bir kavramdır. Dilbilimde tür kavramının tanımı yapılırken daha özelleşmiş olarak söylem kavramına 
başvurulur.

5 Saukkonen	(1983)	ise	söz	konusu	söylem	türlerini	durum,	niyet/işlev	ve	bakış	değişkenleriyle	ilişkilen-
direrek estetik, bilgilendirici ve olgusal metin ayrımına gitmekte ve metin türleri için öntip özelliklerini 
sıralamaktadır.

6 Temel söylem türlerini 
örnekleyebilme

Söylem ve Metin Türü 
Sınıflamaları

6 Metin türelerini tanımlamayı amaçlayan çalışmalar içinde 
özellikle	Biber’ın	(1989)	çalışması	türlerin	belirleyicisi	olan	dil-
sel-dilbilgisel ulamları ortaya koyma hedefiyle ayrı bir değere sa-
hiptir. Onun dilsel-dilbilgisel ulamların metinlerdeki kullanım 
sıklıklarına yönelik saptamaları metin türleri için daha ayrımlaş-
mış bilgilere ulaşılmasını sağlamaktadır.
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neler öğrendik?

1  Aşağıdakilerden hangisi metinleştirme ölçüt-
lerindendir?

A.	 Tümce	sayısı	/	Sözcük	sayısı
B.	 Bilgisellik	/	Açıklanabilirlik
C.	 Sanatsallık	/	Durumsallık
D.	Tutarlılık	/	Bağlaşıklık
E.	 Açıklık	/	Örtüklük

2  Aşağıdakilerden hangisinde iki seçenekteki 
tümceler arasında gönderim bağıntısı yoktur?

A.	 Kadınlar	makyaj	malzemelerini	çok	sever.	Far-
lar, rujlar, allıklar...

B. Yeni evimiz çok büyük. Odaları ferah ve aydınlık.
C.	 Teyzem	hiç	evlenmedi.	Yalnız	yaşamayı	tercih	eti.
D. Kaya bugün yurtdışından dönüyor. Annesi na-

sıl heyecanlı.
E.	 Ali	Ayşe’yi	aradı	ama	ona	ulaşamadı.

3  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde gönde-
rim ilişkisi artgönderim bağıntısıyla kurulmuştur?

A.	 Eşim	ve	oğlum	dün	geldiler.	Annem	de	 yarın	
gelecek.

B. Müdür Bey çok telaşlıydı. Koşar adımlarla oda-
sına girdi.

C.	 Sen	çok	çalışkan	bir	çocuksun!	Ayşe’ciğim,	akıl-
lı kızım benim...

D.	Murat	günlerdir	çok	çalışıyor.	Sınavlara	hazırla-
nıyor.

E.	 Sevinçliydi.	Genç	öğretmen	nihayet	öğrencile-
riyle buluşmuştu.

4  Aşağıdaki gönderim ilişkilerinden hangisi ön-
gönderim bağıntısıyla kurulmuştur?

A. Ahmet eve gitti. O derse girmeyecekmiş.
B. Onlar Anadolu’nun incisidir. Kaz Dağlarını 

herkesin görmesi gerekir.
C.	 Fatma	birden	 irkildi.	Rüyasında	 annesini	 gör-

müştü.
D.	Biz	onlarla	barıştık.	Siz	ne	yaptınız?
E.	 Bebek	ağlıyordu.	Annesi	emziğini	ağzına	verdi.

5  Aşağıdakilerden hangisinde gönderim bağın-
tısı bir ilişkilendirilmiş gönderim örneğidir?

A. Mustafa her gün geç saatlere kadar çalışıyor. Bu 
çocuk çok azimli.

B. Arkadaşlarım bu akşam sinemaya gidiyormuş. 
Beni de çağırdılar.

C. Babam yine arabasını değiştirdi. Araba alıp sat-
mayı çok seviyor.

D.	Tolga	bu	yıl	derslerinde	çok	başarılı	olmuş.	Öğ-
retmenleri söylüyor.

E.	 Çocuklar	dışarıda	oynuyor.	Yemek	yemeyi	bile	
unuttular.

6  “Ali nihayet iş bulmuştu. Bir haftadır fabri-
kaya gidiyordu. Annesi de bu işe çok sevinmişti. 
Kahvaltısını yaptıktan sonra evden çıkıp duraktaki 
arkadaşları ile buluştu.”

Yukarıdaki metinde “Ali” göndergesi ile sırasıyla 
hangi gönderim öğeleri bağıntı kurmaktadır?

A. İyelik eki, boş adıl, boş adıl
B.	 Gösterme	adılı,	boş	adıl,	boş	adıl
C. Boş adıl, iyelik eki, boş adıl
D. Boş adıl, gösterme sıfatı, iyelik eki
E.	 Boş	adıl,	boş	adıl,	iyelik	eki

7  “Küçük istavrit, yiyecek bir şey aranmaktay-
dı. Çapari ise leziz bir yem gibi pırıl pırıl parlamak-
ta... Atladı çapariye istavrit... Önce müthiş bir acı 
duydu	dudağında.	Gümbür	 gümbür	 oldu	 yüreği	
sonra hızla çekildi yukarıya... Balıkçı mutluydu. 
Olta dolmuştu.”

Yukarıdaki metin parçasında sözcüksel bağlaşıklık 
bağıntısı hangi öğeler arasında kurulmuştur?

A. Küçük istavrit ve boş adıl
B. Küçük istavrit, çapari, dudak
C. Küçük istavrit, boş adıl, dudak
D. Küçük istavrit, çapari, balıkçı, olta
E.	 Küçük	istavrit,	boş	adıl,	çapari
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8  “Nedir	bu	kuş,	bilmem	ki?	Sonbaharda	bu-
lutlar	 turunç	 renklidir.	 Sonbaharda	 yapraklar	 ko-
nuşur. Lodoslu İstanbul denizi ne baş döndürücü 
şeydir! Bir lodoslu günde vapura atlayıp her ipin, 
her madenin ıslık çaldığı bir vapurda Adalara gidip 
gelirim. Akşamüstü bazen Köprü´nün ortasında 
durup	Sultan	Selim´in	arkasındaki	bulutlarda	kır-
mızı rengin oyunlarını seyrederken, bir sahra vaha-
sında muazzam bir şehir, bir eski Bağdat, bulutlar-
daki	deniz	muharebesini	seyrederdim.	Tramvaylar	
o şehri taşır, vapurlar o bulutlar şehrinin muharip-
lerini götürür, biz, bu hakikî şehrin sakinleri, tiyat-
ro seyircileri gibi sessiz, âdeta geçenler bile durmuş 
gibi olur, seyrederiz...”

Yukarıdaki metin, hangi metin öntipini örnekle-
mektedir?

A. Yakın kişilerararası etkileşim
B.	 Geleneksel	röportaj
C.	Genel	anlatısal	açıklama
D. İmgeleyici anlatı
E.	 Öğretici	açıklama

9  “Tanzimat	 Edebiyatımızın	 şair	 ve	 yaza-
rı;	 ilk	 büyük	Türk	 gazetecisi	 Şinasi	 1826	 yılında	
İstanbul’da	doğmuştur.	Asıl	adı	İbrahim	Şinasi’dir.	
Bolulu Mehmet Ağanın oğludur. Babası topçu 
yüzbaşı	 iken	 Osmanlı-Rus	 savaşında	 şehit	 düş-
tü.	 Şinasi’yi	 annesi	 yetiştirdi.	 İlköğreniminden	
sonra	 Tophane	 kalemine	 memur	 oldu.	 Devlet	
hesabına maliye öğrenimi için Paris’e gönderildi 
(1849).	Arapça,	 Farsça	 ve	 Fransızca	 öğrendi.	 Bu-
rada edebiyat ve dil konularındaki çalışmalarını 
sürdürdü.	Ünlü	Fransız	şairi	Lamartine	ile	dostluk	
kurdu.	1853	yılında	Paris’ten	dönüşünde	bir	 süre	
Tophane’de	 çalıştı.	 Sadrazam	 Reşit	 Paşanın	 hi-
mayesiyle Maarif Meclisi Üyeliğine seçildi. Agah 
Efendi	 ile	 birlikte	 Tercüman-ı	 Ahval	 (22	 Ekim	
1860),	sonra	tek	başına	Tasvir-i	Efkar	27	Haziran	
1863	 tarihinde	 gazetelerini	 çıkardı.	 Bu	 son	 gaze-
teyi	Namık	Kemal’e	bırakarak	Paris’e	gitti	(1865).	
1869	yılında	İstanbul’a	dönüşünden	sonra	matbaa	
işleriyle	uğraşırken	13	Eylül	1871	yılında	vefat	eti.”

Yukarıdaki metin parçası hangi metin öntipini ör-
neklemektedir?

A. Öğretici açıklama
B.	 Genel	anlatısal	açıklama
C. İmgeleyici anlatı
D. Bilimsel açıklama
E.	 İkna	eylemi	içeren	söylem

10 	 Estetik	metinlerin	temel	özellikleri	hangi	se-
çenekte sıralanmıştır?

A.	 ±uzaklık,	±bakış	açısı,	duyuşsallık
B.	+uzaklık,	+nesnel,	duyuşsallık
C.	+kurmaca,	-sembolik,	+nesnel
D.	±bakış	açısı,	+uzaklık,	anlatısal
E.	 e.	+kurmaca,	-sembolik,	savlayıcı
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Metinsellik Ölçütleri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. D Yanıtınız	yanlış	ise	“Gönderim	Öğeleri”	ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Artgönderim” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

3. B Yanıtınız	yanlış	ise	“Metin	Türü”	konusunu	
yeniden gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Gönderim”	 konusunu	
yeniden gözden geçiriniz.

2. A Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Sözcüksel	 Bağlaşıklık”	
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. D

Yanıtınız yanlış ise “Öngönderim” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

4. B

Yanıtınız	yanlış	ise	“Çağrışımsal	Gönderim”	
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız	yanlış	ise	“Metin	Türü”	konusunu	
yeniden gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız	yanlış	ise	“Metin	Türü”	konusunu	
yeniden gözden geçiriniz.

10. A

Araştır Yanıt
Anahtarı

7

Araştır 1

Gazete	 köşe	 yazıları	 doğal	 iletişim	 ortamlarının	 bir	 parçasıdır.	Gazete	 köşe	
yazısı bir metin alt türüdür. Bu nedenle bir köşe yazısında yer alan varlıklar 
(kişiler,	yerler	vb.)	ve	olaylar	için	bilindiklik	ve	tanıdıklık	söz	konusudur.	Me-
tindeki tümcelerin üreteninin kim olduğu, nerede ve ne zaman üretildiği ve 
hangi amaçla üretildiği gibi kullanımsal sorular sorabiliriz. O halde, gazete 
köşe yazılarındaki tümceler dizge tümcesi değil; metin tümcesidir.

Araştır 2

Evet,	 verilen	 ardışık	 tümceler	kesintisiz	bir	bütünlük	oluşturarak	bir	metin	
kurabilmektedir.	Çünkü	“Karadeniz	kıyıları”	ad	öbeğinin	göndergesi,	“Sam-
sun kıyıları” ad öbeğinin göndergesini kapsar. Böylece iki ardışık tümce zihni-
mizde anlamsal bir süreklilik kazanır.

Araştır 3

Beklenen reklam metinlerinde metiniçi gönderimden daha çok tercihen me-
tindışı gönderim düzenlemesinin kullanılmasıdır. Çünkü, reklam metinleri, 
tanıtımı yapılıp satışı planlanan her tür ürünün alıcısına hitap eder. Bu metin-
lerle hedeflenen, alıcı üzerinde reklamı yapılan ürünün alınmasını sağlayacak 
bir kullanımsal etki oluşturabilmektir. Alıcı hiçbir zaman belirli ve tek bir kişi 
ya da grup olmayacaktır. Ürünü almaya ikna edilecek her kişi ya da grup olası 
alıcıdır. Olası her alıcıya gönderim yapabilmenin en zahmetsiz ve etkili yolu, 
gönderim ilişkisinin metindışı gönderim biçiminde düzenlenmesidir.
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Araştır Yanıt
Anahtarı

7

Araştır 4

Yaşanmış bir olay bir kişinin anısı olarak anlatılırken olayı yaşadığını iddia 
eden kişinin bakış açısı ile kurulmuş öznel bir sahneden söz etmek gerekir. 
Bu nedenle, anlattıklarında yer alan kişilere, yerlere, olay ve durumlara yöne-
lik duygusal tepkilerini, kişisel nedenlemelerini metninde görmek mümkün 
olacaktır. Öyle ki, olayı yaşayan bir diğer kişinin bu olayı bambaşka bir öznel 
sahne kurarak anlatacak olması beklendik bir durumdur. Oysa, bir olay yeri 
tutanağında adli kayıt biçiminde söz konusu olay anlatılırken bir diğer metin 
alt türü karşımıza çıkacak ve bu türde öznel bir sahne kurmaktan kaçınıldığı 
görülecektir.	 Bu	 alt	 türde	 artık	 anlatıcının	 kim	 olduğu	 önemsizdir.	 Sadece	
kamera gözüyle olaya odaklanılır. Doğal olarak, anlatılanlarda geçen kişilere, 
yerlere, olay ve durumlara yönelik anlatıcı tepkilerinin, kişisel nedenlemeleri 
içeren ifadelerin metinde bulunması beklenmeyecektir.

Araştır 5

Bilimsel açıklama, metinde aktarılan içeriğin kişisellikten uzak ve olabildiğin-
ce bakış açısı almadan sunularak nesnellik kazandırılması gereken bir söylem 
düzenlemesini	 gerektirir.	 Hissetmek,	 heyecanlanmak,	 telaşa	 kapılmak	 gibi	
eylemler kişisellik ve bakış açısıyla kavramsal ilişkiye sahiptir. Bu durum, be-
lirtilen söylem düzenlemesine aykırı olduğu için uzaklıkla kavramsal ilişkiye 
girebilen ortaya koymak, nedenini açıklamak, sorgulamak gibi eylemlerin kul-
lanımı bilimsel açıklamada nesnel sunum gereği tercih edilir.

Beaugrande,	R.	A.de.;	W.U.	Dressler	(1981).	Introducti	
on	to	Text	Linguistics.	Longman:	London.

Beaugrande,	 R.	 de	 (1984).	 Text	 Production.	 Ablex	
Publishing Corporation.

Biber,	 D.	 (1989).	 A	 typology	 of	 English	 texts.	
Linguistics,	(27),	3-43.

Bhatia,	 V.	 K.,	 (1993).	 Analysing	 genre.	 London:	
Longman.

Brown,	 G.,	 G.	 Yule	 (1983).	 Discourse	 Analysis.	
Cambridge:	Cambridge	University	Press.

Van	 Dijk,	 T.A.	 (1972).	 Some	 Aspects	 of	 Text	
Grammars:	a	Study	in	Theoretical	Linguistics	and	
Poetics.	Thehague:	Mouton.

Grabe,	 W.	 (1997).	 Contrastive	 rhetoric	 and	 text-
type	 research.	 :	 (Eds.)	 U.	 Connor;	 R.B.Kaplan.	
Writing	Across	Languages.	USA:	Addison-Wesley	
Publishing,	115-137.

Halliday,	M.	A.	K.	(1978).	Language	as	a	Social	Semio	
tic:	 The	 Social	 Interpretation	 of	 Language	 and	
Meaning.	London:	Erward	Arnold.

Halliday,	M.	 A.	 K.,	 R.	Hasan	 (1976).	 Cohesion	 in	
English.	London:	Longman.

Kaplan,	R.	B.	(1987).	Cultural	thought	paterns.	:	(Eds.)	
Connor;	R.B.Kaplan.	Writing	Across	 Languages.	
USA:	Addison-Wesley	Publishing,	9-21.

Lyons,	J.	(1977).	Semantics	I	and	II.	Essex:	Longman.	
Renkema,	 J.	 (1993).	 Discourse	 Studies.	 An	
Introductory	Textbook.	Amsterdam/Philadelphia:	
John Benjamins.

Ruhi,	Ş.,	(1996).	Söylem	ve	birey.	:	(Haz.)	A.	Kocaman,	
Söylem	Üzerine.	Ankara:	Hitit	Yayınevi,	17-37.

Saukkonen,	 P.	 (1983).	What	 are	 the	main	 semantic	
pragmatic features of stylistic text types?. : 
Proceedings	of	the	XIII	th	International	Congress	
of	Linguists	(Tokyo	1982)	Tokyo:	The	Hagu.

Schiffrin,	 D.	 (1994).	 Approaches	 to	 Discourse.	
Oxford:	Blackwell.

Smith,	 E.	 L.	 (1985).	 Text	 type	 and	 discourse	
framework	:	Text	5	(3),	229-247.

Swales,	J.	(1990).	Genre	Analysis:	English	in	Academic	
and	Research	Settings.	Cambridge:	CUP.

Werlich,	 E.	 (1982).	 A	 Text	 Grammar	 of	 English.	
Heildelberg:	Quelle	and	Meyer.	

Kaynakça





204

Bölüm 8

Anlatı Çözümlemesi

Anahtar Sözcükler: • Anlatı Söylemi • Anlatı Metni • Sözlü Anlatı Çözümlemesi 
• Kişisel Deneyim Anlatıları • Dil Aktarımları • Tunyukuk Yazıtı

öğ
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e 
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1

Anlatı Çözümlemesi Nedir?
1 Anlatı söylemi ile anlatı metni arasındaki 

ilişkiyi tanımlayabilme
2 Sözlü anlatı çözümlemesinin amaçlarını 

sıralayabilme
3 Tipik bir anlatı metninin hangi kurucu 

öğeleri içerdiğini açıklayabilme 2

Anlatının Dilsel Özellikleri, İşlevleri ve 
Kişisel Deneyim Anlatıları
4 Anlatı metinlerinin dilsel özellikleri ile 

işlevlerini betimleyebilme
5 Kişisel deneyim anlatılarının diğer 

anlatılardan ayrılan yönünü açıklayabilme
6 Anlatısal nedensellik ve nesnellik 

stratejisini tanımlayabilme

4
Orhun Yazıtlarının Anlatı Yapısı ve 
Söylemsel Özellikleri
10 Tunyukuk ve Kül Tigin yazıtlarının 

anlatı yapısını ve söylemsel özelliklerini 
betimleyebilme

Dil Aktarımı ve Tanıt Türleri
7 Dil aktarımını tanımlayarak dil aktarım 

biçimlerini sıralayabilme
8 Dil aktarımının boyutlarını sıralayıp 

açıklayabilme
9 Aktarım tümcelerindeki tanıt türlerini 

sıralayabilme3



205

Genel Dilbilim II

GİRİŞ 
Tarihin bilinen en eski dönemlerinden beri 

“anlatmak” insanın temel eylemlerinden biri olarak 
var. Anlatılanlar yazılı olarak kayda geçirilebildi-
ğinden bu yana da dünya, geçmişini yeni kuşaklara 
daha kolay aktarabilir oldu. Başlangıçta, daha he-
nüz insan dil yetisini tam olarak beceriye dönüştü-
rüp kullanamazken, yani henüz sözlü anlatı gelene-
ği bile yokken de anlattı insan. Duvar resimleri ile 
anlattı; o resimlerle sonrasına izler bıraktı. Sonra 
sözlü anlatı geleneğini oluşturdu. Zaman aktı. Yazı 
denen ikincil dil sistemini kurdu. Alfabeler oluş-
turdu. Artık dil için mekanda ve zamanda sınır ta-
nımazlık mümkündü. Çünkü söz uçuyordu; yazı 
ise kalıyordu. Geçmişte olanları anlatmak anlatana 
her zaman bir sorumluluk yükledi. Ne ki anlatı-
lanlar sadece onun penceresinden bakıldığında gö-
rülüyordu. Sonra o pencereyi dilinin ona tanıdığı 
olanaklarla büyüttü, büyüttü. Dinleyenin-okuya-
nın gözünü kendi gözü etti. 

Kitabımızın bu bölümünde “anlatmak” üzerine 
derinleşeceğiz. Anlatı, anlatı söylemi, anlatı metni 
hakkında pekçok temel bilgiyi örneklendirerek su-
nacağız. Sözlü anlatı içinde kişisel deneyim anlatısı-
nın kendini neden ve nasıl farklılaştırdığını tartışa-
cağız. Türkçenin bilinen en eski metinleri üzerinde 
anlatı çözümlemesi yapacağız. Anlatıda anlatıcının 
anlattıklarının bilgi açısından sorumluluğunu din-
leyeni-okuyanı ile nasıl paylaşabildiğini; bunu ya-
pılandırmak üzere metninde hangi dilsel özellikleri 
kullandığını; hangi stratejilere başvurduğunu ele 
alacağız. Bu yolla Türkçenin inci denizinde farklı 
bir boyutta seyrüsefer edeceğiz.

ANLATI ÇÖZÜMLEMESİ NEDİR?
Metindilbilim Ünitesi’nde anlatının geçmişle 

ilgili bir dizi olayın, belli bir zaman sırasına göre 
aktarıldığı bir söylem türü olduğunu görmüştük. 
Dilbilim alanında genel kabul gören bu tanım çer-
çevesinde, anlatı söyleminin birincil özelliği, daha 
önce de açıkladığımız gibi, anlatılan olayların za-
manda sıralanma yapısı içermesidir.

Anlatı Söylemi ve Anlatı Metni
Anlatı söylemi, anlatı metinlerine hakim olan 

söylem türüdür. Ancak unutulmaması gerekir ki, 
zaman zaman farklı metin türlerinde de anlatısal 

söylem ile karşılaşmak olasıdır. Bu nedenle, anlatısal 
söylem ile anlatı metni dilbilimde iki ayrı, ama iliş-
kili kavrama gönderim yapılarak kullanılmaktadır.

Anlatı metinleri, kendine özgü kurucu parçaları 
olan ve geçmiş deneyimlerin ya da daha genel bir 
söyleyişle bitmişlik taşıyan olayların oluş sırasına 
göre anlatıldığı metinlerdir (Labov, 1972).

Anlatı söylemi, günlük yaşamın doğallığı içinde 
üretilen sözlü anlatı metinlerinden, ürün metnin 
yazılı olarak sunulduğu kurmaca anlatıya (örneğin 
öyküler, romanlar vb.) kadar uzanan çok çeşitli an-
latı metni alt türlerinde karşımıza çıkar. Dilbilim-
de, anlatı söylemi ve anlatı metni üzerine yapılan 
çalışmalar öncelikle sözlü anlatıların özelliklerini 
ortaya koymayı amaçlamıştır. Günlük yaşamın 
herhangi bir anında başımıza gelen bir şey vardır 
ve ardından başka şeyler olur. Bunları birine (bi-
rilerine) söylemek, kendi öykümüzü ona (onlara) 
anlatmak ihtiyacını duyarız. Bu nedenle, anlatı 
söylemi yaşamımızın her yanındadır. Riessman’ın 
da (1993) belirttiği gibi, geçmiş olaylar hakkındaki 
öyküleri anlatmak insana özgü evrensel bir eylem 
olarak görünmektedir.

Günlük yaşamda bir bireyin karşısındakilerle 
kendine ait öyküyü paylaşma ihtiyacı, onun bu 
ihtiyaç doğrultusunda ürettiği sözlü anlatıları doğ-
rudan bir toplumsal etkileşim aracı haline getir-
mektedir. Bu nedenle, sözlü anlatı metinlerine ba-
kıldığında, sadece olay aktarımı yapılmadığı, aynı 
zamanda kişisel ve toplumsal açıdan etki yaratacağı 
düşünülen kimi olayların özel düzenlemelerle an-
latıcı tarafından öne çıkarıldığı görülmektedir. Bu 
durum, sözlü anlatılar için tipiktir.

Anlatı söylemi, bitmişlik gösteren bir dizi 
olayın öncelik sonralık içeren oluş sırası 
içinde sunulduğu söylem türüdür.
Anlatı metinleri, anlatıcının bu metinle 
ulaşmayı hedeflediği iletişimsel amaçlarını 
yerine getirmesine katkıda bulunan işlev-
sel parçaları ve dilsel düzenlemeleri içerir.
Anlatı metinleri sözlü ya da yazılı olarak 
üretilebilir.
Kurmaca içeren anlatılar günlük anlatılar-
dan ayrılır.



206

Anlatı Çözümlemesi

Sözlü Anlatı Çözümlemesi
Metindilbilim alanında sözlü ve yazılı anla-

tılar üzerine yapılmış pek çok anlatı çözümleme-
si çalışmasında aşağıda tanıtacağımız Labov ve 
Waletsky’nin (1967) sözlü anlatı çözümlemesi mo-
deli temel çıkış noktasını oluşturur.

Sözlü anlatı çözümlemesi, anlatıcıların yaşadık-
ları olayları anlatırken yeniden nasıl yorumladığı, 
değerlendirdiği ve gerekçelendirdiğiyle ilgilenir. 
Çözümleme şu amaca ulaşmayı hedefler:

Anlatıcının, çeşitli dilsel düzenlemeler yaparak 
(örneğin olay aktarımında bitmişlik görünüşünün 
kullanılması) metin alıcısının da yaşanmış olaylar 
olarak algılayabilmesini sağladığı yaşantılarını, na-
sıl bir zihinsel tasarım yaparak anlatısında yeniden 
kurduğunu, sıraladığını ve biçimlendirip anlam-
landırdığını ortaya koymak.

Sözlü anlatı çözümlemesi, anlatı metninin ya-
pısı (kurucu işlevsel parçaları) ve dilsel özellikleri 
dikkate alınarak gerçekleştirilir. Aşağıda önce anlatı 
metninin yapısını ele alalım.

Anlatı Metninin Yapısı
Labov ve Waletzky, sözlü anlatı örneklerinden 

yola çıkarak bir metnin anlatı olarak algılanmasını 
sağlayan birbiriyle ilişkili işlevsel parçaları, kurucu 
öğeleri olduğunu belirler. Bu parçalar anlatı metni 
için bir öntip (yani anlatıyı bizim için anlatı yapan 
aklımızdaki soyut örnek) oluşturmamızı sağlar. Re-
sim 1 eşliğinde sunulan metin gibi bir metin elimi-
ze verildiğinde ya da bir konuşmayı dinlerken söz 
konusu öntip bilgisini kullanarak bunlar anlatıdır 
ya da değildir diyerek tanımlayabiliriz.

“… Belki de en dikkat çekici olan husus, An-
zaklarla Türkler arasında doğmuş olan sempati 
ve arkadaşlık duygusu idi. Artık karşılarındaki 
Türk askerlerini kendi deneyleri ile tanımış olan 
Anzaklar o güne kadar propagandalarla kendi-
lerine anlatıldığının aksine onların fanatik ve 

zalim değil, mert ve cesur insanlar olduklarını 
anlamış bulunmaktaydılar…. Nitekim, Avust-
ralya ve Yeni- zelanda kıtaları, kendilerine da-
ğıtılmak istenen gaz maskelerini almayı reddet-
mişler ve nedeni sorulduğunda ise, Türkler dürüst 
savaşçılardır, onlar gaz kullanmazlar diye cevap 
vermişlerdir.”

Sözlü anlatılar için geliştirilen anlatı metni ön-
tipi, geleneksel halk masalları, macera romanları, 
hasta görüşmeleri gibi farklı anlatı durumları ve 
anlatı alt türlerinden söz edebilmemizde çok kul-
lanışlı bir araç sunar. Bütünüyle biçimlenmiş tipik 
bir anlatı metni aşağıdaki kurucu öğeleri içerir:

 Özet: Bir anlatı metninin isteğe bağlı bölümle-
rinden biridir. Anlatıcı anlatısına olup bitenin kısa 
bir özetini vererek başlar. Anlatının neye ilişkin ol-
duğunu söyleyerek öyküyü genel çizgileriyle tanıtır. 
Özet, genellikle anlatı metninin hemen başında yer 
alan bölümdür.

Sözlü anlatı çözümlemesi bir anlatıcının yaşa-
dığını iddia ettiği olayları anlatırken nasıl bir 
zihinsel tasarım yaparak yeniden kurduğunu ve 
biçimlendirip anlattığını betimlemeyi amaçlar.

dikkat

Resim 8.1 Anlatı

Özet, anlatı metninin seçimlik parçala-
rındandır. Ana hatlarıyla anlatı olaylarını 
içerir.
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Yönlendirme: Hem anlatılan olayların yeri, za-
manı ve gerçekleşme koşulları hem de anlatıda ge-
çen kişilerin kimlikleri ve davranış biçimleri hak-
kındaki bilgileri içerir. Anlatının önplanını kuran 
karmaşık olaylar dizisiyle aktarılan anlatı öyküsü-
nün, arkaplanını oluşturarak metin alıcısının olay-
lar, durumlar, kişiler arasında ilişkiler kurabilmesi-
ne yardımcı olur.

Karmaşık olay dizisi: Zamanda sıralanarak ak-
tarılan olayların bütünüdür. Karmaşık olay dizi-
si anlatı metninde anlatı öyküsünü içeren kurucu 
öğedir. Bu nedenle, bir anlatının anlatı olabilmesi 
için zorunlu kurucu öğe niteliğindedir. Anlatı yapı-
sındaki bu önemli yeri ile karmaşık olay dizisi diğer 
kuruculardan kendini ayırmaktadır. Karmaşık olay 
dizisi metin tümceleri arasında kurulan anlatı sözbi-
lim ilişkisi ile biçimlenir. Olayların dönüm noktası 
ve sorun bu bölüm içinde verilir. Örneğin aşağıda 
yer alan karmaşık olay dizisinde sorun anlatıcının 
cüzdanının çalınmasıdır. Örnekte yer alan karmaşık 
olay dizisi burada bitmemektedir. Anlatının izle-
yen bölümlerinde araya diğer kurucu parçalara ait 
tümceler girse de zamanda sıralılık taşıyan olay ak-
tarımları devam edecektir. Karmaşık olayların anla-
tımındaki tümceler birbirlerine önce ve sonra olma 
açısından eklendiği ve bu yolla bir anlam bütünlüğü 
oluşturduğu için yerleri değiştirilemez. Yerleri deği-
şirse daha önce anlatı sözbilim ilişkisini örneklerken 
de vurguladığımız gibi ya sözcelerin anlamı değişe-
cektir ya da anlamsızlık oluşacaktır.

Değerlendirme: Anlatı metninin iletişimsel anla-
mını belirginleştiren kurucu öğesidir. Anlatının ni-
çin anlatıldığını ve anlatıcının bu anlatı aracılığıyla 
aktarmaya çalıştığı iletişimsel niyetini sezdirir. Bu 
yönüyle değerlendirme anlatıcının söz ile yani an-
latısıyla vurgulama, yönlendirme, hatırlatma, uyar-
ma vb. gibi bir edim gerçekleştirmesini sağlar. De-
ğerlendirme öğesi içeren anlatılarda olayların can 
alıcı noktasının, olayların anlatıcının yaşamındaki 
rolünün ve anlatıcının ya da diğer anlatı kişilerinin 
olaylar karşısındaki duygusal ve fiziksel tepkilerinin 
yansıtıldığı görülür. Değerlendirme öğesini temsil 
eden sözceler bir anlatı içinde dağınık olarak met-
nin farklı yerlerinde bulunabilir.

Değerlendirme bir anlatı metninde aşağıdaki 
dört biçimde gerçekleşir.

Dış değerlendirme: şu iki biçimde gerçekleşebilir:
•	 Anlatıcı,	 anlatısını	 anlatırken	 anlatı	 öykü-

sünü keser ve anlatım zamanına geri döne-
rek bu öyküyü neden anlattığını anlatır.

•	 Anlatıcı	öyküyü	kesmeden	öykünün	bir	ye-
rinde o an duyumsadıklarını ve(ya) düşün-
düklerini anlatım zamanıyla aktarır.

Değerlendirme, anlatının anlatıcı tarafından 
neden anlatılmaya değer bulunduğunu, anla-
tıcı için önemini sezdiren kurucu parçasıdır.

örnek 8.1
Bugün ne oldu biliyor musun? Hiç olmayacak bir şey 
oldu! Cüzdanım çalındı ve karşıma bir adam çıktı... 
Her şey değişti.

örnek 8.2
Sabah okula gittim erkenden. Çok işim vardı. Yetiş-
tirmem gereken bir yazı var da.. Neyse.. Çalışmaya 
dalmışım. Olan biten hiçbir şeyin farkında değilim. 
Bir telefon çaldı. Tok ve efendi bir ses... Avukatmış 
kendisi... Ve... Ben de size ait bir şey var demez mi, o 
telefondaki ses... Gelip alabilirsiniz. İzmir caddesinde 
bürom diyerek ekledi.

örnek 8.3
Anlamadım dedim. Kalktım ve çantamı açtım. Bir 
de ne göreyim: Cüzdanım yok! Hemen arkadaşlara 
koştum. Özgür çıktı karşıma. Ne oldu Hocam dedi? 
Cüzdanım çalınmış dedim. Kim çalmış diye sordu. 
Bilmiyorum dedim. Birlikte çıktık okuldan ve İzmir 
Caddesi’ndeki büroya gittik...

örnek 8.4
Ne şans... Hırsız cüzdanımı nasıl olduysa çalıp çıkmış 
okuldan. İçine bakmış... Sonra da İzmir Caddesi’nde 
bir apartmanın üçüncü katındaki bir avukat büro-
sunun kapısının önündeki paspasın altına bırakmış. 
İnanılır gibi değil, değil mi? Kimliklerim... Her şe-
yim... Paradan vaz geçtim. Bir avukata teslim edilmiş! 
Allah dağına göre kar verir diye boşuna dememişler!
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İçe yerleşik değerlendirme: Anlatı örneklerinde bu 
tür değerlendirme de iki ayrı biçimde gerçekleşebilir.

•	 Anlatıcı,	anlatı	öyküsünde	geçen	olaylar	sı-
rasında duyumsadıklarını, anlatıda yer alan 
diğer kişilere söylediklerini olay zamanın-
dan anlatım yaparak aktarır.

•	 Anlatıcı	anlatı	öyküsünde	geçen	bir	olayı	ya	
da olayda yer alan diğer kişi(ler)in duygula-
rını, olayı değerlendiren üçüncü bir kişinin 
sesiyle olay zamanından anlatım yaparak 
aktarır.

Eylem aktarımı yoluyla değerlendirme: Anlatıcı-
nın anlatı öyküsünde yer alan kişilerin söyledik-
lerini değil, yaptıklarını aktararak gerçekleştirdiği 
değerlendirme biçimidir. Eylem aktarımı dışa veya 
içe yerleşik olarak sunulabilir. Aşağıdaki örnek bir 
içe yerleşik eylem aktarımı örneğidir. Anlatım olay 
zamanından yapılmaktadır.

Olayların geciktirilmesi yoluyla değerlendirme: 
Anlatıcı anlatı öyküsünü kesip olaylar sırasında ya-
şadığı duygulara yer verir. Bu tür değerlendirmede 

olayların sonucu geciktirilmektedir. Anlatıcı bu 
yolla metin alıcısında sonucun ne olduğu konu-
sunda merak uyandırma çabasındadır. Bu tür de-
ğerlendirme de dışa veya içe yerleşik olarak sunu-
labilir. Aşağıdaki örnekte yine bir iç değerlendirme 
sunumu yer almaktadır. Anlatım olay zamanından 
yapılmaktadır.

Anlatıcılar anlatılarında çeşitli dilbilgisel ve söz-
dizimsel öğelerden yararlanarak da deneyimlerini 
değerlendirebilir. Anlatı örneklerinde değerlendir-
me amacıyla kullanılan bu türden öğeler aşağıdaki 
dört başlık altında toplanmaktadır:

Güçlendiriciler: Bir anlatıcı, metin alıcısına an-
latmak istediklerinin anlamını güçlendirmek için 
vurgudan, nicelik bildiren sözcüklerden, yineleme-
lerden, kültürel anlam taşıyan sözcelerden ve ün-
lemlerden yararlanabilir.

Karşılaştırıcılar: Anlatıda gelecek gönderimleri, 
olumsuzluk ekleri, varsayımsal koşul tümcelerinin 
kullanımı anlatıcının belli bir iletişimsel amacı ol-
duğunu gösterir. Örneğin, Labov’a göre olumsuzluk 
eklerinin kullanımı olmamış bir olay ile olmuş bir 
olayı karşılaştırma amacına yöneliktir. Anlatıcı çeşitli 
dilbilgisel düzenlemelerle karşılaştırma yaparak ya-
ratmak istediği anlam ve etkiyi güçlendirmektedir.

örnek 8.5
Dur bak! Bunu şunun için anlatıyorum. şans diye bir 
şey gerçekten var! Oturduğum yerden kalktım. Çan-
tamı açıp baktım.. Cüzdanım yok! O an başımdan 
aşağı sıcak sular döküldüğünü hatırlıyorum şimdi.

örnek 8.8
İşte bunlar olurken ben bir an sanki heyecandan öle-
cek hale geldim. Kalbim yerinden çıkacak. Kafam 
karmakarışık. Hani bazen insan sevinemez de üzüle-
mez de ya... İşte aynı öyle bir ruh hali...

örnek 8.10
Sakin görünmeye çalışıyordum ama aslında neredeyse 
meraktan ölmek üzereydim o an. O an Ayşe yanımda 
olmasa her şey çok kötü sonuçlanacaktı. Çok şükür 
yanımdaydı...

örnek 8.9
Nasıl telaşlandım... Çok tuhaf bir şeydi yaşadığım.

örnek 8.7
Eliyle omzuma hafifçe dokundu. Başını iki yana sal-
layarak iyi bir şeye sebep olduğuna sevindiğini hisset-
tirdi bana. Gözleri gülüyordu onun da benim gibi...

örnek 8.6
Avukat Bey, baktı yüzüme ve telaşımı, şaşkınlığımı ve 
iyi ki siz çıktınız karşıma deyişimi gözlerimden oku-
muş gibi, “Oturun... Oturun biraz sakinleşin!” dedi.
Avukat Bey Ayşe Hanım’ın yüzüne baktı. Telaşını, 
şaşkınlığını ve iyi ki siz çıktınız karşıma deyişini göz-
lerinden okumuş gibiydi. Ayşe Hanım’a “Oturun... 
Oturun biraz sakinleşin!” dedi.
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Bağıntılayıcılar: Bağıntılayıcı yapılar, olmuş iki 
olayın bir arada aktarılmasını sağlar. Örneğin sür-
me görünüşüyle kullanılan eylemler iki olayın bir 
arada aktarılmasında sıkça kullanılır.

Açımlayıcılar: Anlatıcılar aktarmak istedikleri 
duygu ve düşünceleri açımlamak için tümleyici 
bağlaçlar ve ilgi tümcecikleri kullanabilirler.

Sonuç(lar): Karmaşık olay dizisinin nasıl sonuç-
landığını belirtir.

Bitiş: Metin alıcısına, anlatının bittiğini, artık 
yeniden aktarım zamanına dönüldüğünü sezdirir.

örnek 8.14
Yaa işte böyle! Ben anlattım. Hadi biraz da sen anlat!

örnek 8.11
Ben ağlıyordum. O da karşımda oturmuş bana bakı-
yordu. Yatakta uzanmış kitap okurken birden telefon 
çaldı.

örnek 8.12
Şaşkınlıktan donup kaldım öylece... Çünkü daha 
önce böyle bir şeye hiç şahit olmamıştım. Beni haya-
tın anlamını yeniden sorgulamaya iten bu acı haber 
karşısında kendimi çok anlamsız hissettim.

örnek 8.13
Velhasıl... İçi boş da olsa aldık cüzdanı sevgili Avukat 
Deniz Bey’den ve Özgür ile çıktık bürodan. Baktım 
içine cüzdanın apartman kapısından çıkmadan önce. 
Kimliklerim sağlam... Duruyorlar yerlerinde...

Sonuç(lar) anlatı öyküsünde sunulan so-
runun nasıl çözüldüğünü gösterir.

Bitiş, anlatının tamamlandığını; anlatı an-
latma eyleminin bittiğini gösterir.

Başınızdan geçen bir olayı 
anlatırken o olayı tekrar yaşı-
yormuşçasına  anlattığınızda 
daha çok iç değerlendirme 
mi yoksa dış değerlendirme 
mi yaparsınız? Neden?

Aşağıdaki anlatı metni tüm-
celerinde sözü edilen kişi 
hakkında  zihnimizde farklı 
sahnelerin oluşmasının nede-
nini yorumlayınız.
a) Eczacı Ahmet bey karanlık 
işlere bulaşmış bir adamdı. O 
akşam eczaneden yanındaki-
lerle geç saatte çıktı. Telaşla 
yürümeye başladı.
b) Eczacı Ahmet bey çok 
yardımsever ve çalışkan bir 
adamdı. O akşam eczaneden 
yanındakilerle geç saatte çıktı. 
Telaşla yürümeye başladı.

Günlük hayatınızda anlatı 
metinlerinin nerelerde karşı-
nıza çıkabileceğini düşünerek 
arkadaşlarınızla örnek du-
rumları paylaşınız.

1 Anlatı söylemi ile anlatı metni arasındaki ilişkiyi tanımlayabilme
2 Sözlü anlatı çözümlemesinin amaçlarını sıralayabilme

3 Tipik bir anlatı metninin hangi kurucu öğeleri içerdiğini açıklayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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ANLATININ DİLSEL ÖZELLİKLERİ, 
İŞLEVLERİ VE KİŞİSEL DENEYİM 

ANLATILARI
Sözlü Anlatı Çözümlemesi başlığı altında, bu 

tür çözümlemede hem anlatı yapısının hem de 
anlatının dilsel özelliklerinin üzerinde durulduğu-
nu söylemiştik. Yukarıda anlatı yapısını ele aldık. 
Şimdi de sözlü anlatı çözümlemesi yapılırken anlatı 
yapısının, neden dilsel özellikler ile birlikte çözüm-
lendiğini anlamaya çalışalım.

Sözlü Anlatı Çözümlemesinin ilkelerine göre, 
dilsel özellikler, anlatının işlevlerini ortaya koyar. 
Anlatının iki temel işlevi vardır: Birinci işlev an-
latının gönderge işlevi olarak adlandırılır. Bu işle-
viyle anlatı metni, metin alıcısını bir konuda bil-
gilendirmektedir. Bu işlevi kullanarak anlatıcı, bir 
deneyimini zaman sırası içinde, bu sırayla uyumlu 
bir tümce kümesi biçiminde özetler ve sözel olarak 
metin alıcısına aktarır.

Ancak, anlatı aynı zamanda metin üreticisi için 
yaşadığı olayları aktarırken onları yorumlamasını 
da sağlayan bir araç veya bir kaynaktır. Anlatının 
ikinci işlevi bu olgu çerçevesinde ortaya çıkar. İkin-
ci işlev anlatının değerlendirici işlevidir. Bu işlev, 
anlatıcının belirli olayları, belirli bir düzen içinde 
ve belirli bir amaç doğrultusunda anlatarak anlattı-
ğı olayları kendi biyografisine dönüştürebilmesine 
olanak verir.

Kimi sözlü anlatı örnekleri sadece birinci işlevi 
yerine getirir. Çünkü her anlatı doğal olarak bu işlevi 
yerine getirir. Örneğin sıradan günlük anlatılar çoğu 
zaman böylesi örneklerdir. Kimi anlatı örneklerin-
deyse ikinci işleve yönelik düzenlemeler ortaya çıkar. 
Bu tür örnekler anlatıcının biyografisini sunar. Sı-
radan günlük anlatılardan ayrılır ve kişisel deneyim 
anlatıları olarak adlandırılır (Labov, 1997).

Anlatının değerlendirici işlevi, anlatıcının anlatı 
öyküsüyle olaylar hakkında aktardığı bilgiyi nasıl 
yorumladığını da anlatısında sunabilmesini sağlar.

Kişisel Deneyim Anlatıları
Bir kişisel deneyim anlatısı, değerlendirici iş-

leviyle konuşucunun biyografisinin gözlenmesini 
sağlayan ve gerçek olaylarla uyumlu bir sıra içere-
cek biçimde sıralanan bir dizi olayın kaydıdır. Ki-
şisel deneyim anlatılarının, alıcıları üzerinde etki 
gücü vardır. Bu nitelikleriyle basit, pek dikkate 
alınmayacak ya da önemsenmeyecek deneyimlerin 
anlatımından farklılaşırlar.

Kişisel deneyim anlatılarında, anlatıcı, örneğin 
sıradan bir karşılıklı konuşma durumundakinden 
farklı bir toplumsal konum kazanır. Öyle ki, ka-
zanılan bu konumun hakkının verilebilmesi için 
anlatı, metin alıcısı için olabildiğince ilgi çekici 
kılınmalıdır. Buradaki güçlük, doğası gereği ilgi 
çekici olmanın kesin ve değişmez bir ölçüsünün 
olmayışıdır.

Belirtilen bu güçlük, kişisel deneyim anlatı-
larında anlatısal değerlilik düzenlemesi yapılarak 
aşılır. Bu düzenleme yapılırken en yüksek anla-
tısal değerlilik taşıyan olay kavramı, merkez kav-
ram olarak görülür. En yüksek anlatısal değerlilik 
taşıyan olay, anlatıcının anlatıdaki diğer olaylara 
göre daha az bilinirlik ve(ya) yaygınlık taşıdığını 
düşündüğü, metin alıcısının özellikle öğrenmesini 
istediği ya da unutmaması gerektiğini düşündüğü 
olaydır. Metin üreticisine göre kendisinin ve metin 
alıcısının ihtiyaç ve istekleri açısından en yüksek 
etkiye sahiptir. 

Burada karşımıza ilgi çekici bir karşıtlık çıkar. 
Bir anlatı doğal olarak anlatılan olayların gerçek 
olduğu iddiasını taşır ve sözel olarak da buna göre 
yapılandırılır. Bu durum, beraberinde hemen an-
latısal güvenilirlik kavramını da getirir. Anlatısal 
güvenilirlik, metin alıcısının, anlatıda anlatıcı tara-
fından yeniden biçimlendirilen karmaşık olayların 
gerçekte de bu biçimde olduğuna olan inancının 
ölçüsü ile ilişkilenir. Anlatı öyküsü ne kadar inan-
dırıcıysa anlatı da alıcısı için o kadar güvenilirdir.

Her koşulda anlatılanlar anlatıcının kendisinin 
bireysel deneyimleridir. Üstelik karmaşık olaylar 
içinden birine, dinleyici üzerinde en yüksek etkiye 
sahip olacağı düşünülerek anlatısal değerlilik ka-
zandırılmış ve dinleyici anlatıcı tarafından yönlen-
dirilmiştir. Bu durum, güvenilirliği kendiliğinden 
azaltır. Çünkü anlatıda bir olayın anlatısal değer-
lilik taşıdığı düşüncesi, doğrudan anlatıcıya aittir. 
Görüldüğü gibi, anlatısal güvenilirlik ile anlatısal 
değerlilik karşıt içeriklere sahiptir.

Anlatı öyküsüyle anlatıcı, metin alıcısına bir ko-
nuda bilgi aktarırken anlatının gönderge işlevin-
den faydalanır.

dikkat
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Kişisel deneyim anlatılarında bu iki karşıt kav-
ramın bir araya gelmesi, iki ayrı söylem stratejisinin 
ortaya çıkmasına neden olur. Bu stratejilerden ilki, 
anlatısal değerliliği kabuledilir kılan anlatısal neden-
sellik stratejisidir. Anlatıcı, metin alıcısını anlatısal 
değerlilik konusunda ikna etmek ister ve bu amaçla 
şöyle bir mantıksal düzeneği kurup anlatısında işletir:

•	 En	yüksek	anlatısal	değerlilik	taşıyan	olayı,	
neden ilişkisi kurduğunu düşündüğü diğer 
bir olaya bağlayarak sunar. Yani anlatısal 
değerlilik taşıyan olayı, metninde bir kişisel 
nedenleme yaparak öne çıkarır.

•	 Bu	amaçla	önce	anlattığı	olaylar	içinde	ken-
di iletişimsel amaçlarına göre anlatısı için en 
değerli bulduğu olayı seçer. Bu olay, anlatı 
yapısı içinde sıfır (0) noktasını oluşturur ve 
“Olay0” olarak işaretlenir

•	 Ardından	en	yüksek	anlatısal	değerlilik	taşı-
yan olaya, neden ilişkisi yoluyla bağlanacak 
olan diğer olayı (Olay-1) seçer. İki olay ara-
sında kurulan neden ilişkisi, metin alıcısına 
“Olay0”ın hangi koşullarda, nasıl meydana 
geldiği bilgisini aktarır.

Bir kişisel deneyim anlatısında, karmaşık olay-
lar, yukarıda belirtilen söylem stratejisiyle sağlanan 
çerçeve kapsamında anlatısal değerlilik açısından 
biçimlenir.

Kişisel deneyim anlatıları anlatıcının, anlatısın-
da aktardığı olayları iletişimsel amacı doğrultusun-
da kendi biyografisine dönüştürdüğü anlatılardır.

Yukarıdaki örnek anlatı bir karmaşık olay dizi-
si içine yerleşmiş değerlendirme (Sokakta meraklı 
bir kalabalık toplanmıştı./ İtfaiye, dedim. Birazdan 
gelir, dediler./ Çığlıklar kulaklarımı parçalıyordu./ 
Herkes öylece yangını izliyordu./ Yaşanan şey daya-
nılacak gibi değildi. Daha fazla dayanamadım.) ve 
yönlendirme (Apartmanın ikinci katından koyu bir 
duman ve alevler yükseliyordu./ Nerdeyse 20 daki-
ka geçmişti. İtfaiye bir türlü gelmedi.) sözcelerini 
içermektedir. Karmaşık olay dizisi içinde ardışık za-
manlı şu dört olayın anlatımı yapılmaktadır: Gece 
yan apartmandan gelen çocuk çığlıklarıyla uyandım. 
Hemen üstüme bir şey giyip sokağa fırladım. Alevler 
içindeki eve girdim. İki çocuğu da dışarı çıkardım.

Bu dört olay içinden birine (Alevler içindeki 
eve girdim.) anlatıcı en yüksek anlatısal değerlilik 
yükleyerek anlatıyı kendi biyografisine dönüştür-
müştür. Anlatısal değerlilik düzenlemesi yaparak 
iki olay arasında kurduğu kişisel nedenleme bağıyla 
(yani anlatıcının bana göre bu iki olay arasında bir 
neden ilişkisi var dediği bir bağ ile) en yüksek an-
latısal değerlilik yüklediği olayın hangi koşullarda 
(İtfaiye bir türlü gelmedi.) meydana geldiğini me-
tin alıcısına aktarmaktadır.

Anlatıcının anlatısında gerçekleştirdiği anlatı-
sal değerlilik düzenlemesi, bu anlatının sıradan bir 
olay anlatımı olmadığını, anlatıcının bu anlatıyı, 
bir olayı öne çıkararak özel bir amaçla anlattığını 
göstermektedir.

Metinlerde kullanılan ikinci söylem stratejisiyse 
anlatısal güvenilirliği kabuledilir kılan anlatısal nes-
nellik stratejisidir. Anlatısal nesnellik stratejisi anla-

En yüksek anlatısal değerlilik taşıyan olay, anla-
tıcının en çok önemsediği ve anlatısında metin 
alıcısı üzerinde en yüksek etkiyi yaratmak üzere 
öne çıkardığı olaydır.
Anlatısal güvenilirlik, anlatı öyküsünde yer alan 
olayların metin alıcısı tarafından ne ölçüde “ger-
çekten olmuş olaylar” olarak kabuledilebildiği 
ile ilgilidir.

dikkat

Anlatısal nedensellik stratejisi, anlatıcının, 
en yüksek anlatısal değerlilik taşıyan olaya, 
hangi nedenle bu niteliği yüklediğini olayın 
ortaya çıkış koşullarını sunarak açıklamasıdır.

örnek 8.15
Gece yan apartmandan gelen çocuk çığlıklarıyla 
uyandım. Hemen üstüme bir şey giyip sokağa fırla-
dım. Apartmanın ikinci katından koyu bir duman ve 
alevler yükseliyordu. Sokakta meraklı bir kalabalık 
toplanmıştı. İtfaiye, dedim. Birazdan gelir, dediler. 
Çığlıklar kulaklarımı parçalıyordu. Neredeyse 20 da-
kika geçmişti. Herkes öylece yangını izliyordu. Yaşa-
nan şey dayanılacak gibi değildi.
İtfaiye bir türlü gelmedi. (Olay-1)
Daha fazla dayanamayıp alevler içindeki eve girdim. 
(Olay0) 
En yüksek anlatısal değerlilik taşıyan olay: İki çocuğu 
da dışarı çıkardım.
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tıcının, anlattığı olayların gerçekte de bu biçimde 
olduğunu iddia edebilmek amacıyla anlatısında, 
tercihen kendi duyusal deneyimlerine dayanan ak-
tarımlar yapmasıdır. Örneğin, aşağıdaki iki sözce-
den ilki, anlatıcının bizzat kendisinin gördüğü bir 
olayı aktarmaktadır. Anlatıcı bu sözceyle aktardığı 
olayın gerçekte de bu biçimde olduğunu kendi ta-
nıklığıyla iddia edebilir.

İkinci sözceyse farklıdır. Anlatıcının görerek, 
duyarak vb. tanık olduğu bir olaya dayanmamakta-
dır. Sadece bir olasılık sunmaktadır. Anlatıda, an-
latıcının duygusal tepkilerine, içsel heyecanlarına 
ya da örnektekine benzer biçimde hatırladıklarına 
dayanarak aktardığı bu tür olaylar anlatısal öznellik 
değeri alır ve olayın gerçekte olup olmadığıyla ilgili 
anlatıcıya ait bir iddia da aktaramaz.

Anlatı Metinleri ve Dil Aktarımları
Dil aktarımları, metinlerde olay aktarımının 

yanı sıra konuşma ve düşüncenin sunumu sırasın-
da ortaya çıkan dilsel düzenlemelerin tümünü gös-
terir. Bu kavram, anlatı metinlerinde ve özellikle 
kişisel deneyim anlatılarında metin türünün doğası 
gereği özel bir önem taşır.

Anlatısal güvenilirliğin ve anlatısal nesnellik 
stratejisinin gerektirdiği biçimde anlatı metinle-
rinde çokça anlatıcının bakış açısından, yani onun 
sesiyle metin alıcısına aktarılan olaylar yer alır. An-
cak, anlatı metninin özellikle değerlendirme kuru-
cu öğesinin varlığı nedeniyle metin bütünüyle an-
latıcının anlattığı olaylardan oluşmaz. Anlatıcının 
anlattığı olayı yaşarken söyledikleri, düşündükleri 
de anlatı metninin bir parçası olacaktır. Bunun 
yanı sıra, yine değerlendirmenin doğası gereği, za-
man zaman metne çeşitli amaçlarla başkalarının 

sesleri de katılabilir. Yani, anlatıcı anlatısında bir 
konuşma durumunda başkalarının söylediklerine 
ve(ya) düşündüklerine de metninde yer verebilir.

Kişisel deneyim anlatıları söz konusu olduğun-
daysa yukarıdakilere ek olarak en yüksek anlatı-
sal değerlilik taşıyan olay ve anlatısal nedensellik 
stratejisinin varlığı, metin alıcısının ikna edilmesi 
amacıyla metinde dil aktarımlarıyla ilgili bazı özel 
düzenlemelerin yapılmasına neden olur. Anlatısal 
değerlilik düzenlemesi yapılırken yapılan kişisel ne-
denlemede Olay-1’in inandırıcılık açısından anlatıcı 
sesi dışında bir sesle aktarılması bu düzenlemeler-
den biri olarak öne çıkar. Bu olayın anlatıcının ta-
nıklığı dışında bir başka kişinin tanıklığıyla sunul-
ması inandırıcılığı artırır.

Dil Aktarımları Sınıflaması Konuşma 
Aktarımı

Konuşma aktarımı, bir anlatıcının kendisine ait 
olmayan ya da kendisine ait olsa da anlatım anın-
dan daha önce söylemiş olduğu bir sözü aktarması-
dır. Bu durumda biri aktarılan söz, biri de aktaran 
söz olmak üzere iki ayrı söz iç içe geçmiştir. Tablo 
8.1’de sunulan Leech ve Short’tan (1981) aktardı-
ğımız konuşma aktarımı biçimlerinde, aktarıcının 
konuşma aktarımındaki müdahale edici rolü yuka-
rıdan aşağı doğru azalmaktadır.

Tablo 8.1 Konuşma Aktarımı Biçimleri

Anlatı aktarımı

Sözeylem anlatı aktarımı

Dolaylı konuşma aktarımı

Bağımsız dolaylı konuşma aktarımı

Bağımsız konuşma aktarımı

Bağımsız dolaysız konuşma aktarımı

örnek 8.16
Bahçede bir adam gördüm.
Hatırladığım kadarıyla bahçede bir adam vardı.

Dil aktarımları, iletişimde olaylar ile ko-
nuşma ve düşüncelerin aktarılması sıra-
sında ortaya çıkan dilsel düzenlemeleri 
gösterir.

Anlatısal nesnellik stratejisi, anlatıcının, anlat-
tığı olayların gerçekte de bu biçimde olduğunu 
iddia edebilmek amacıyla anlatısında, tercihen 
kendi duyduğu, gördüğü olaylara dayanarak 
olay aktarımı yapmasıdır.

dikkat
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Anlatı aktarımı, anlatı metninde anlatıcının ak-
tarımlarında konuşma ve düşünceyi belirten hiçbir 
eylem bulunmadığı durumlarda gerçekleşir (Özün-
lü, 2001). Bu tür aktarımda, anlatıcı sadece eylem 
anlatımı yapar (Olanları anlamak için dışarı çıktım. 
Etrafa bakındım. Birden Ahmet’i gördüm.). Bu ne-
denle anlatı aktarımında anlatıcının rolü baskındır. 
Anlatı metninin karmaşık olaylar kurucu parçası, 
anlatı aktarımı içerir.

Anlatıcı sözeylem anlatı aktarımı yaparken, ak-
tardığı sözcenin yerini tuttuğunu düşündüğü kimi 
ifadeleri kullanır. Yani bir tür değiştirme işi yapar. 
Örneğin, Ali ile Ayşe’nin konuştuğu bir konuşma 
durumunda geçen Ayşe’nin Ali’ye söylediği şu sözce 
“Gelip istediğin imzayı atacağım” Ali tarafından sö-
zeylem anlatı aktarımı yapılarak anlatıldığında Ayşe 
istediğimi yapacakmış aktarım tümcesi ortaya çıkar.

Aktarımda bu tür değiştirmelerin çok sık görül-
düğü durumlardan biri, anlatıcının, bir konuşmada 
konuşucunun gerçekleştirdiği sözeylemleri aktar-
ması sırasında kullanılır. Sözeylemler koşmak, ye-
mek yapmak ya da yürümek gibi eylemlerden farklı 
olarak sözle gerçekleştirilen eylemlerdir. Örneğin 
konuşmak bir sözeylemdir. Çünkü sözle gerçekleşti-
rilir. Sözle gerçekleştirilen bu tür eylemlerden kimi-
leri, konuşan kişinin söz söylemek dışındaki iletişim-
sel amaçlarına da hizmet edebilir. Örneğin “Camı 
kapatın! Üşüyebilirsiniz.” gibi bir sözce ile konuşucu 
hem bir söz söyleme eylemi gerçekleştirmiştir hem 
de bu sözceyi kullanarak alıcıyı bir konuda uyarmış-
tır. Önceki ünitelerde ilgili kimi yerlerde de açık-
ladığımız gibi söz söylemeyle birlikte gerçekleşen 
sözeylemler tehdit etmek, tebrik etmek, uyarmak, 
teşekkür etmek gibi sözeylem eylemleri kullanılarak 
da açık bir biçimde dile getirilebilir.

Bir anlatıcı sözeylem anlatı aktarımı yaparken 
sözünü ettiğimiz değiştirme işine uygun olduğu içi 
sık sık sözeylem eylemlerine başvurur. Örneğin, bir 
konuşma durumunda bir konuşmacı karşısındaki 
kişiye Sen aptal mısın! demiş olabilir. Bu sözce söy-
lenerek sadece bir söz söylenmiş olmamaktadır; aynı 
zamanda sözceyi kullanan kişi, karşısındakine bu 
yolla olumsuz bir yakıştırma da yapmaktadır. Böyle 
bir sözceyi anlatıcı, Murat Ali’ye hakaret etti. biçi-
minde bağıntılı gördüğü sözeylem eylemini (hakaret 
etmek) kullanarak değiştirip aktarabilir. Bu aktarım 
biçiminin, sözeylem anlatı aktarımı olarak tanımla-
nışı bu tür örneklerden kaynaklanmaktadır.

Sözeylem anlatı aktarımı, dolaylı aktarımdan 
daha dolaylı bir aktarım biçimidir. Çünkü, aktarı-
lan içerik, bu tür aktarımda anlatıcı tarafından dü-

şük düzeyde betimlenebilir (Leech ve Short, 1981). 
Yukarıdaki Ayşe istediğimi yapacakmış aktarım 
tümcesi özellikle Ayşe’den ne istendiğini bilmeyen 
bir alıcıya aktarılan konuşmanın içeriği hakkında 
çok fazla bir şey sunmamaktadır. Benzer biçimde, 
Murat, Ali’yi övdü. gibi bir sözeylem anlatı aktarı-
mında, metin alıcısı aktarılan içeriği sadece sözey-
lem eylemi etiketiyle görmektedir. Oysa, aktarılan 
konuşmanın kendisinde bu övme sözeylemi ayrın-
tılı sözceler (Gerçekten şimdiye kadar gördüğüm 
en çalışkan ve dürüst elemanım sizsiniz. gibi) kul-
lanılarak gerçekleştirilmiş olabilir.

Dolaylı konuşma aktarımında aktaran kişi söyle-
nenleri kendi sözcükleriyle yeniden ifade eder. İçerik 
korunur, ancak biçim dönüşüme uğrar. Kişi, zaman, 
yer göstericileri, kiplikler, anlatımsal biçimler, so-
rular, ünlemler, kesik tümceler silinerek anlatıcının 
anlatımında yorumlanacak biçimde (Ayşe, Ali’nin 
onu tekrar görmek için ertesi gün oraya gideceğini 
söyledi.) değiştirilir. Bağımsız dolaylı konuşma ak-
tarımındaysa (Ali onu tekrar görmek için ertesi gün 
oraya gelecekti.) örnekte de görüldüğü gibi, aktarım 
tümcesi (Ayşe, ... söyledi.) kullanılmaz.

Bağımsız konuşma aktarımı, sözün herhan-
gi bir değişiklik yapılmadan, sözcüğü sözcüğüne 
söylendiği gibi (Ayşe: “Yarın senedi imzalamaya 
geleceğim.” dedi.) aktarılmasıdır. Bu aktarım türü, 
aktarımın nesnel olmasını sağlar. Bu tür aktarım-
da, anlatıcı kendi sözünü keserek metinde kimliği-
ni bir şekilde belirttiği diğer bir sese yer verir. Ba-
ğımsız konuşma aktarımı, aktaran kişinin varlığını 
gösteren tırnak işareti ya da aktarım tümcesi içerir. 
Bu göstericilerden biri ya da çoğunlukla ikisi de 
atılarak kullanıldığında bağımsız dolaysız konuşma 
aktarımı biçimi oluşur (Yarın senedi imzalamaya 
geleceğim.). Biçimi nedeniyle bağımsız dolaysız 
konuşma aktarımı, anlatı metninde zaman zaman 
aktarılan söylemin zor ayırt edilmesine, sözcenin 
kim tarafından üretildiğinin bulanık kalmasına ne-
den olur.

Konuşma aktarımı türleri anlatıcının, aktardık-
larına ne ölçüde müdahale ettiğini, bir diğer deyişle 
ne kadar öznel ya da ne kadar nesnel bir anlatımı 
tercih ettiğini gösterir. Şekil 8.1’de de görüldüğü 
gibi anlatıcı, anlatı aktarımı (örneğin karmaşık olay 
anlatımı) ve sözeylem anlatı aktarımı yaptığında 
aktardığı bilgileri bütünüyle kendi bakış açısından 
tam denetim yaparak sunmaktadır. Aktarılanlar 
onun gözünden yansıyan gerçekliktir. Bağımsız 
dolaysız aktarımda da anlatıcı aktardıkları üzerinde 
tam denetime sahiptir.
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Buna karşın, dolaylı aktarım, bağımsız dolaylı aktarım ve dolaysız aktarım yapmayı tercih ettiğinde 
dereceli olarak aktarımda nesnel anlatımı sağlama amacındadır. Çünkü aktardıklarını kısmi olarak denetle-
mektedir. Dolaysız aktarım, anlatıcının aktardıklarına en az müdahale ettiği aktarım biçimidir. Bu nedenle 
aktarımdaki en güçlü nesnellik düzenlemesidir.

Düşünce Aktarımı
Düşünce aktarımında ana eylem “düşünmek” eylemidir. Ancak, düşünmek eyleminin yanında bu eyle-

min anlamını içinde bulunduran merak etmek, sormak, aklından geçirmek, içinden geçirmek gibi eylem-
ler de kullanılabilir.

Aşağıda Tablo 8.2’de de görüleceği gibi, düşünce aktarımı biçimleri de büyük ölçüde konuşma aktarı-
mı biçimlerinin belirlenişindeki özelliklere göre alt türlere ayrılır. Ancak, bağımsız konuşma aktarımıyla 
bağımsız düşünce aktarımı arasında belirgin bir kullanım amacı farklılığı vardır. Anlatıcının kendi ko-
nuşmalarını ya da diğer kişilerin konuşmalarını bağımsız konuşma aktarımıyla aktarması mümkündür. 
Buna karşın, bağımsız düşünce aktarımı diğer kişilerden aktarım yapıldığında (“Ø Acaba genç kız senedi 
imzalamaya gelecek mi?” diye düşündü.) şöyle bir sorunla karşılaşılmasına neden olmaktadır: Anlatıcının 
aktarım yaptığı kişinin zihnini okuması gerekmektedir. Bu da olamaz. Bu nedenle, bağımsız düşünce 
aktarımı, diğer kişilerin düşündükleri aktarılırken kullanıldığında anlatıcının, “kişi düşündüklerini açıkça 
söyleseydi, söyleyecekleri bu olurdu” demek istediğini gösterir (Leech ve Short,1981).

Tablo 8.2 Düşünce Aktarımı Biçimleri

Anlatı Sonunda uzun zamandır istediğim şeyi yapıp Ankara’dan ayrıldım.

“Düşünce eylem” anlatı aktarımı

Ayşe: “Böyle giderse daha fazla birlikte olamayız. Ayrılmamız 
gerekebilir”

Ayşe beni terk etmeyi düşünüyordu.

(Düşünce eylem anlatı aktarımı)

Dolaylı düşünce aktarımı
Genç kızın ertesi gün senedi imzalamaya gelip gelmeyeceğini 
düşünüyordu.

Bağımsız dolaylı düşünce aktarımı Genç kız acaba ertesi gün senedi imzalamaya gelecek miydi?

Bağımsız düşünce aktarımı “Acaba genç kız senedi imzalamaya gelecek mi?” diye düşündü.

Bağımsız dolaysız düşünce aktarımı Acaba yarın senedi imzalamaya gelecek mi?

Aktarıcının Aktarma Müdahale Çizelgesi (Leech ve Short, 1981)

Tam denetim

KONUŞMA AKTARIMIN TÜRLERİ

Tam denetimKısmi denetim

Anlatı akt. Sözeylem anlatı akt. Dolaylı akt./    Bağımsız Dolaylı akt./ Bağımsız akt. Bağımsız Dolaylı akt.

Şekil 8.1 Aktarıcı ve Aktarımlarının Yönlendirici Etkisi
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Dil Aktarımının Boyutları 
Dil aktarımları, “metin içerisinde bulunan im-

lenmiş ifadeler”dir. Metin üreticisi, metinde geçen 
ifadelerden bazılarının, bir başkasına ait olduğunu 
ya da bazı ifadelerin kendisinin anlatım zamanı ön-
cesinde düşündüklerini ve söylediklerini içerdiğini 
göstermek üzere onları dilsel olarak imler. Dil ak-
tarımlarında özgün içerik bize ifadesi aktarılan ki-
şinin kim olduğunu ve ne söylediğini bildirir. Ak-
tarım sözcesiyse aktarımda bulunanı ve onun bir 
başkasının söylediklerini ya da kendisinin anlatım 
zamanı öncesinde söylediklerini ya da düşündükle-
rini bize ilettiğini gösterir.

Bu çerçevede dil aktarımları, aktarımı yapa-
nın tercihinin birbiriyle ilişkili, ancak birbirinden 
kısmen bağımsız dört boyutunu içerir (Thomp-
son,1996):

•	 Ses	(Aktarılan	ifadenin	kaynağı	olarak	kim	
ya da ne gösterilmektedir?)

•	 İleti	 (Özgün	 içeriğin	metin	alıcısına	hangi	
aktarım yoluyla sunulduğudur.)

•	 İşaret	(Anlatıcının	bir	dilsel	aktarım	yaptı-
ğını gösterme şeklidir.)

•	 Tutum	(İleti	ya	da	özgün	konuşmacıya	iliş-
kin olarak metin üreticisinin-aktarımı ya-
panın yaptığı yorumlardır.)

Kimin Sesi?
Birine gönderim yapılacağı belirlendikten sonra 

ilk soru: Bunun kimin sesi olduğudur. Olası sesler 
Tablo 8.3’te görüldüğü gibi bir yelpaze boyunca 
uzanan beş ana grup altında toplanır:

Dil aktarımlarının ses, ileti, işaret ve tutum ol-
mak üzere dört boyutu vardır.

dikkat

Tablo 8.3 Metindeki Sesler

Anlatıcı Sesi (Anlatıcının kendi sesinden yapılan 
aktarımlardır. Anlatı aktarımları ve anlatıcının anlatım 
zamanı öncesinde söylediklerini ya da düşündüklerini 
aktardığı tüm sözcelerde anlatıcı sesi vardır. Anlatıcı sesi 
aktarılanların en yüksek düzeyde anlatıcının denetiminde 
olduğunu, yani anlatılan gerçekliğin onun gerçekliği 
olduğunu gösterir. Anlatıcı sesi doğası gereği (+) anlatıcı 
bakış açısı değeri aldığı için özneldir.)

Önce ışığı gördü. Ardından patlama sesini 
duydu. 

O an, aklımdan geçen ne varsa hepsini 
söylemeye başladım.

Belirli diğerleri (Çoğu durumda başka bir zaman ve 
yerdeki bir başka konuşmacının sesidir. Metinde yer 
verilen sözcenin bilgi açısından sorumlusunun anlatıcı 
dışında belirli biri olduğu bu yolla işaretlenir.)

Ayşe evdeki kadınlardan biri caddedeki 
kalabalığın üzerine kaynar su döktü dedi.

Belirsiz diğerleri (Kaynağın tahmin edilebilir olmasına 
rağmen anlatıcının kaynağı belirsiz olarak sunmayı tercih 
etiği kimi durumlarda kullanılır. Dinleyen/okuyan üstü 
örtük biçimde, bunun kendi sesi olduğunu kabul etmeye 
özendirilir.)

İddiaya göre evdeki kadınlardan biri 
caddedeki kalabalığın üzerine kaynar su 
dökmüş.

Topluluk (Anlatıcının ve dinleyenin zaten bildiği 
durumlarda  kullanılır. Paylaşılan bilgiye dayalıdır. Bu 
yolla, metinde yer verilen sözcenin bilgi açısından 
sorumluluğunun herkese ait olduğu işaretlenir.)

Derdini söylemeyen derman bulamaz

Belirlenemez özellikteki diğerleri (Anlatıcının metne bir 
başkasına ait bir sesi katmasına karşın, bu sesin kime 
ait olduğunu sormanın zaten gerekmediği durumlarda 
kullanılır. Sözcenin bilgi açısından sorumlusu aranmaz.)

Bu arada hayranlarına duyuralım: Brooke 
Shields’in en büyük filmi yakında gösterimde.
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İleti Nedir?
İletinin ele alınma yollarına baktığımızda bun-

ları beş ana başlık altında toplamak mümkündür. 
Bu sınıflamada yapılacak seçimin boyutu, büyük 
oranda iletinin “özgün” dil olgusuyla ne derece 
örtüşerek sunulacağı sorusuna bağlı olarak yapılır. 
Dilsel aktarım biçimleri bu boyutla ilgilidir. Bu ne-
denle sınıflandırmalar büyük ölçüde yukarıda ele 
aldığımız Leech ve Short’un (1981) yapmış olduğu 
sınıflandırmanın konuşma aktarımı bölümüyle ör-
tüşür. İletinin sunuluş biçimleri şunlardır:

•	 Anlatı	 (Gerçekleşmiş	 bir	 dizi	 eylemin	 za-
man sırası içinde aktarımı yapıldığında)

•	 Alıntılama	(Bağımsız	konuşma	ve	düşünce	
aktarımı yapıldığında)

•	 Yansıtma	 (Bağımsız	 dolaysız	 konuşma	 ve	
düşünce aktarımı yapıldığında)

•	 Yeniden	dile	getirme	(Dolaylı	ya	da	bağım-
sız dolaylı konuşma ve düşünce aktarımı 
yapıldığında)

•	 Özetleme	(Sözeylem	anlatı	aktarımı	ve	“dü-
şünce eylem” anlatı aktarımı yapıldığında)

Alıntılar (bağımsız söz ve düşünce aktarımı ya-
pılan sözceler) iki temel işleve sahiptir. Bu işlevler-
den ilki şudur: Aktarılan özgün içeriğe elde mevcut 
bulunan diğer seçeneklere kıyasla çok daha fazla 
sadık kalma imkânı verir. İkinci işleviyse aktarılan 
özgün içeriğin, özgün duruma benzetilerek daha 
canlı bir şekilde dinleyen/ okuyana sunulmasını 
sağlar (Tanen, 1986). Bu nedenle, örneğin sözlü 
anlatılarda alıntılar sıklıkla tercih edilir.

Aktarım sırasında, iletinin aktarılan içeriği an-
latı, alıntılama, yansıtma, yeniden dile getirme 
ve özet biçiminde taşıması için farklı düzenle-
meler yapılır.

dikkat

Başınızdan geçen bir olayı 
anlatırken o olayı tekrar yaşı-
yormuşçasına  anlattığınızda 
daha çok iç değerlendirme 
mi yoksa dış değerlendirme 
mi yaparsınız? Neden?

Aşağıdaki anlatı metni tüm-
celerinde sözü edilen kişi 
hakkında zihnimizde farklı 
sahnelerin oluşmasının nede-
nini yorumlayınız.
a) Eczacı Ahmet bey karanlık 
işlere bulaşmış bir adamdı. O 
akşam eczaneden yanındaki-
lerle geç saatte çıktı. Telaşla 
yürümeye başladı.
b) Eczacı Ahmet bey çok 
yardımsever ve çalışkan bir 
adamdı. O akşam eczaneden 
yanındakilerle geç saatte çık-
tı. Telaşla yürümeye başladı.

Bir kişisel deneyim anlatısı 
olabileceğini düşündüğünüz 
anınızı anlatınız.

4 Anlatı metinlerinin dilsel özellikleri ile işlevlerini betimleyebilme
5 Kişisel deneyim anlatılarının diğer anlatılardan ayrılan yönünü açıklayabilme

6 Anlatısal nedensellik ve nesnellik stratejisini tanımlayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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DİL AKTARIMI VE TANIT TÜRLERİ
Tanıtsallık, konuşucunun aktardığı önermedeki 

bilgiye nasıl ulaştığını gösteren dilbilgisel ulamdır. 
Konuşucu aktardığı önermedeki bilgiye kişisel göz-
lemiyle ulaşabildiği gibi (Dün yağmur yağdı.) bu 
bilgiye çıkarım yoluyla sonuç çıkararak da (Yağ-
mur yağmış. Yerler ıslak.) ulaşabilir. Ya da aktardığı 
önermedeki bilgiye bir başka yolla öğrenerek de 
(örneğin bir başkasından duyarak) ulaşmış olabilir 
(Ali, yağmur yağıyor dedi.).

Yukarıda parantezler içinde örneklediğimiz ifa-
deler görüldüğü gibi tanıtsal yapılar (-DI, -mIş, .... 
dedi) içeren ifadelerdir. Tanıtsal yapılar, aktarılan 
bilginin güvenilirliğini, bilgiyi içeren tümcenin 
dayandığı bilgi kaynağını, bilginin kesinlik derece-
sini, önermenin doğruluk olasılığını ya da bu ola-
sılığa yönelik beklentiyi niteleyen birimlerdir (Mit-
hun, 1986). Bu yapılar, konuşucunun kodladığı 
tanıtın türüne bağlı olarak metninde yer verdiği bir 
bilginin doğruluğunu ne kadar üstlendiğini tüm-
cenin anlamına “olduğunu gördüm”, “olduğunu 
duydum”, “olduğunu kanıtlayan bir şey gördüm”, 
“bunun olduğu bilgisini bir başkasından duydum” 
gibi tutumlar ekler (Crystal, 1991).

Tanıt yapıları içeren ifadelerle, bir önceki başlık 
altında ele aldığımız dil aktarım biçimleri anlatı me-
tinlerinde doğrudan birbirleriyle ilişkilenmektedir. 
Çünkü anlatıcı anlatının gönderge işlevi ile bir dizi 
karmaşık olay hakkında metin alıcısına bilgi verir-
ken anlatısal nesnellik stratejisi kullanarak anlatı ak-
tarımı yapar. Bu aktarımda yukarıda da görüldüğü 
gibi anlatıcı sesi hakimdir. Yani anlatıcı aktarımda 
tam hakimiyete sahiptir. Bu da onun, metnindeki 
olayları alıcıya (dinleyici ya da okuyucu) kendi ta-
nıklığıyla “olduğunu gördüm” “olduğunu duydum” 
vb. iddiasıyla sunduğunu göstermektedir.

Öte yandan anlatıcı, anlatı yapısının değerlen-
dirme kurucu öğesi kapsamında olay anlatımının 
dışında değerlendirmeler sunarken de yine anlatısal 
nesnellik gereği sık sık kendi sesini (anlatıcı sesi) an-
latısına hakim kılacaktır. Yani kendi tanıklığını ve 
bunlar böyle oldu iddiasını sürdürecektir. Bu, anlatı-
ların kişisel öyküler olmasının doğal sonucudur.

Ancak, anlatı metni anlatıcının ikna çabası doğ-
rultusunda yapılan düzenlemelerle diğer sesleri de 
içerebilir. Bu da anlatılarda anlatıcının bu olaylar 
olmuştur iddiasını kendi tanıklığı dışında stratejik 
olarak başka kişilerin ya da şeylerin de tanıklığıyla 
sunabileceğini gösterir. O halde anlatı çözümleme-
si yapılırken tanıtsal yapıları içeren ifadeler de dil 
aktarımlarıyla birlikte düşünülerek ele alınmalıdır.

Tanıt Türleri
Tanıtsal yapıları içeren ifadelerin, diğer ifadeler-

den ayrılması tanıt türlerinin tanımlanmasını ge-
rektirir. Çünkü tanıtsal yapı içeren her ifadenin bir 
tanıt türü vardır.

Tanıt türlerine göre aktarılan bilginin güveni-
lirliği, doğruluk olasılığı ve kesinlik değeri derece 
derece değişmektedir. Bir tanıt, türüne göre tanıtı 
sunan kişinin öznel dünyasından, onun denetimi 
dışındaki nesnel dünyaya kadar uzanan bir yelpaze 
içinde yer alabilir. Tablo 8.4’te yer aldığı biçimde 
tanıt türleri (Willet, 1988; Plungian, 2001) şöyle 
sınıflanmaktadır:

Tanıtsallık, konuşucunun aktardığı bilgi-
nin bilgi kaynağının kim ya da ne olduğu-
nu gösteren dilbilgisel araçtır.

Tanıtsal yapılar, konuşucunun aktardığı bilgi-
nin, bilgi kaynağını niteleyen yapılardır. “Ayşe’yi 
gördüm.” “Bence Ayşe eve gelmiş olmalı.” tüm-
celerinde tanıtsal yapılar bilgi kaynağının konu-
şucu olduğunu gösterir. “Ali, Ayşe’yi görmüş.” 
tümcesindeyse tanıtsal yapı bilgi kaynağının di-
ğer bir kişi (Ali) olduğunu göstermektedir.

dikkat
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Tablo 8.4 Tanıt Türleri Sınıflandırması

Dolaysız (Doğrudan) Dolaylı

Görsel Görsel olmayan Çıkarım Aktarım

Duyusal Algısal Belirsiz Belirsiz Alıntı

Eşsüremli İkinci elden

Duyulmuş
Hissedilmiş 

(iç durum)
Artsüremli Üçüncü elden

Koklanmış Akla vurma Foklorik

Tadılmış

Doğrudan tanıt; aktarılan ifadenin içerdiği ta-
nıtsal yapı, bilgi kaynağının doğrudan anlatıcı ol-
duğunu gösterir (Ayşe ile Mert kavga etti.). Anlatı 
metinlerindeki karmaşık olay dizisinde yer alan söz-
celerin tümü dolaysız tanıt türünün görsel ve duyu-
sal tanıt alt türüne örnektir. Bu tür sözceler, anlatıcı 
sesinin hakim olduğu (anlatı aktarımlı), anlatısal 
nesnellik taşıyan sözcelerdir. Yani, anlatıcının ben 
kendim gördüm, duydum vb. diyerek bu anlattık-
larım doğrudur iddiasında bulunduğu sözcelerdir. 
Algısal tanıt niteliği taşıyan sözcelerse anlatı çözüm-
lemesinde anlatısal öznellik taşır ve genellikle anlatı 
yapısının değerlendirme parçasına aittir.

Dolaylı tanıt; aktarılan ifadenin içerdiği tanıt-
sal yapı, bilgi kaynağının anlatıcı olmadığını ancak 
anlatıcının bu bilgiyi birinden öğrendiğini gösterir. 
Dolaylı tanıtlar şu farklı alt türlerde olabilir:

Aktarım
•	 Belirsiz;	 aktarılan	 ifadenin	 içerdiği	 tanıtsal	

yapı, anlatıcının aktardığı bilgiyi biriyle ko-
nuşurken öğrendiğini gösterir. Ancak bilgi 
kaynağı belli değildir.[Ali memlekete dön-
müş. Kahvede konuştuk.]

•	 İkinci-elden	 edinilen	 tanıt;	 aktarılan	 ifade-
nin içerdiği tanıtsal yapı, anlatıcının aktar-
dığı bilgiyi, söz konusu olayı ya da durumu 
görmüş birisinden duyarak öğrendiğini gös-
terir. [Ali memlekete dönmüş. Ayşe söyledi.]

•	 Üçüncü-elden	edinilen	tanıt;	aktarılan	ifade-
nin içerdiği tanıtsal yapı, anlatıcının aktardığı 
bilgiyi [birisinden] duyduğunu, ancak o ki-
şinin söz konusu olaya ya da duruma şahit 
olmadığını gösterir. [Ali memlekete dönmüş. 
Mehmet, arkadaşlarından duymuş.]

•		 Folklorik	 tanıt;	aktarılan	 ifadenin	 içerdiği	 ta-
nıtsal yapı, aktarılan bilginin kaynağının ano-
nim olduğunu gösterir. [Erken kalkan yol alır.]

Çıkarım
•	 Belirsiz;	 aktarılan	 ifadenin	 içerdiği	 tanıtsal	

yapı, anlatıcının aktardığı bilgiyi kendi yap-
tığı bir çıkarımla oluşturduğunu gösterir. 
Ancak anlatıcının bu çıkarımı gözlenebi-
lir sonuçlara bakarak mı yoksa sadece akla 
vurma yoluyla mı elde ettiği anlaşılamaz. 
[A-Burada biri sigara içmiş. B-Nereden an-
ladın? A-Eee belli işte!]

•	 Eşsüremli	çıkarım;	aktarılan	ifadenin	içerdiği	
tanıtsal yapı, anlatıcının aktardığı bilgiyi bir 
olayın gözlemlenebilir sonucuna dayandıra-
rak çıkarım yoluyla oluşturduğunu gösterir 
(Evde bir sessizlik olduğuna göre kimse yok.)

•	 Artsüremli	çıkarım;	aktarılan	ifadenin	içer-
diği tanıtsal yapı, anlatıcının, aktardığı bil-
giyi bir olayın bıraktığı izi gözlemleyerek 
(Burada sigara kokusu var.) çıkarım yoluyla 
oluşturduğunu gösterir. [Burada sigara ko-
kusu var. Biri sigara içmiş.]

•	 Akla	vurma;	aktarılan	ifadenin	içerdiği	tanıtsal	
yapı, anlatıcının aktardığı bilgiyi önsezi, man-
tık yürütme, bir rüyâ, deneyim ya da başka bir 
zihinsel oluşum ile çıkarımsal olarak oluştur-
duğunu gösterir. [Ali çok yorulmuş olmalı. 
Geçen hafta beş tane sınavı vardı.]

Anlatı çözümlemesi yaparken dolaylı tanıtlar, an-
latı metninin karmaşık olay dizisi dışındaki yönlen-
dirme ve özellikle değerlendirme parçaları içindeki 
anlatı sözcelerinde karşımıza çıkabilir. Ayrıca, kişisel 
deneyim anlatılarında anlatısal değerlilik düzenlemesi 
yapılırken kullanılan neden ilişkisinin eklenti parça-
sına yerleşen sözcelerde de dolaylı tanıtlar yer alabilir.
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ORHUN YAZITLARININ ANLATI YAPISI VE SÖYLEMSEL ÖZELLİKLERİ
Bu bölümde, Resim 8.3’te de gördüğünüz yazıya geçirilmiş birer sözlü anlatı örneği oluşturan Orhun 

yazıtları üzerinde anlatı çözümlemesi yapacağız. Kül Tigin yazıtı ile Tunyukuk yazıtını anlatı yapıları ve 
söylemsel özellikleri açısından karşılaştıracağız. Çözümleme yaparken Kül Tigin yazıtıyla Bilge Kagan ya-
zıtı arasındaki benzerlik nedeniyle Kül Tigin yazıtından sonra yazılmış olan Bilge Kagan yazıtını ayrıca ele 
almayacağız.

Aşağıda yer alan Kül Tigin yazıtından alıntılanmış ör-
nek anlatı şu kurucu öğelerden oluşmuştur:

•	 Anlatı	yapısının	zorunlu	kurucu	öğesi	olan	kar-
maşık olay dizisi (Kırgızlara doğru sefer ettik. 
Kırgız halkını uykudayken bastık. Hakanları ile 
Songa dağında savaştık.)

•	 Anlatı	yapısında	bu	öğeye	bağlı	olarak	yer	alan	sonuç	
(lar) (Kırgız Kağanı’nı öldürdük. Ülkesini aldık.)

•		 Neredeyse	tamamı	Kül	Tigin	ile	ilgili	yönlendir-
me bilgileri (Kül Tigin 26 yaşındayken/ Kül Ti-
gin Bayırkuların ak aygırına binip süratle atılarak 
hücüm etti. Bir eri okla vurdu. İki eri de kovala-
yıp mızrakladı. O hücumda Bayırkuların ak aygı-
rını, uyluğunu kırarak vurdular.)

Örnek anlatıda metnin iletişimsel amacını belirgin-
leştiren değerlendirme sözceleri yoktur. Ayrıca, bu anlatı-
yı metin üreticisinin biyografisine dönüştürecek herhan-
gi bir anlatısal değerlilik düzenlemesi de yapılmamıştır. 
Metin alıcısı Kül Tigin yazıtındaki bu bölümü okudu-
ğunda, Kırgızlara yapılan seferin neden anlatıldığı soru-
sunun yanıtını bulamamaktadır.

Savunma avukatlarının mü-
vekkilleri hakkında hazırla-
dığı savunma metinlerinde 
sizce hangi tanıt türü daha 
çok kullanılacaktır? Neden?

Bir bilimsel metinde araştır-
macı üçüncü-elden edinilen 
tanıtlara dayandırarak bir 
iddia ortaya koyduğunda, 
iddiasının geçerliliğinin ve 
güvenilirliğinin zayıflayıp za-
yıflamayacağını yorumlayın.

Günlük anlatılarınızda daha 
ikna edici olmak istediği-
nizde hangi tür aktarımları 
ve tanıtlamaları daha çok 
kullanmayı tercih ettiğinizi 
Türkçe öğrenmekte olan bi-
rine anlatırmışçasına arka-
daşlarınızla paylaşınız.

7 Dil aktarımını tanımlayarak dil aktarım biçimlerini sıralayabilme
8 Dil aktarımının boyutlarını sıralayıp açıklayabilme

9 Aktarım tümcelerindeki tanıt türlerini sıralayabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı

Resim 8.3 Tunyukuk Yazıtı
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Metne dil aktarımları açısından baktığımızda, 
aktarılan içeriğin, yani iletinin anlatı biçiminde 
sunulduğu; anlatıcının tüm sözcelerde anlatı ak-
tarımı yaptığı görülmektedir. Aktarımlarında ko-
nuşma ve düşünceyi belirten hiçbir eylem yoktur. 
Bu nedenle metin alıcısı bu anlatıda tek bir sesle 
(anlatıcı sesiyle) karşı karşıyadır. Aktarıma konu 
olan olaylar bütünüyle anlatıcının denetimi altın-
da sunulmuştur. Tamamı anlatıcının doğru oldu-
ğu iddiasını kendi tanıklığıyla (doğrudan tanıt-
görsel) sunduğu olaylardır.

Bütün bu özellikleriyle Kül Tigin yazıtındaki 
bu satırlar bize sadece gönderge işlevi taşıyan bir 
anlatı sunmaktadır.

Tunyukuk metnindeki aynı karmaşık olay di-
zisinin aktarıldığı satırlara bakıldığında karmaşık 
olay dizisinin yanı sıra anlatı yapısının diğer kuru-
cu öğelerinin de kullanıldığı görülmektedir. Aşağı-
da yer alan satırlar yönlendirme ve değerlendirme 
işlevlidir. Verilen bilgiler kullanılarak olaylar ara-
sında çeşitli arka plan ilişkileri kurulabilmektedir. 
Bu ilişkilere dayanılarak örneğin, neden Kırgızlara 
savaş açıldığı, savaşın neden kaçınılmaz olduğu gibi 
bilgilere ulaşılabilmektedir.

Tunyukuk anlatısında değerlendirmeleri su-
narken kendi sesinin dışında belirli diğer seslere 
de (Tabgaç, On Ok, Kırgız kağanları ve Türgiş 
Kağan) yer vermektedir. Bu dilsel düzenlemeyle 
anlatısındaki kimi sözcelerin bilgi açısından so-
rumlusunun kendisi dışında belirli diğerleri oldu-
ğunu da işaretlemektedir.

Belirli diğerlerinden konuşma aktarımı yaptığı 
tümcelerde dolaylı aktarım biçimini (ol üç kagan 
ögleşip altun yış üze kabışalım temiş) kullanmayı 
tercih etmiştir. Aktardığı içeriği, yani iletiyi yeni-
den dile getirerek sunmaktadır. Metninde belirli 
diğerlerinin sesine yer vererek bu benim düşün-
düğüm bir şey değil; bakın gerçek böyle demenin 
yanı sıra iletiyi yeniden dile getirerek sunduğu ve 
dolayısıyla dolaylı aktarım biçimini kullandığı için 
aktararak anlattıklarına müdahale etmemeye çalış-
tığını da dilsel olarak işaretlemektedir.

Tunyukuk’un kullandığı ifadelerdeki tanıtsal 
yapılara ve tanıt türlerine bakıldığında da aktardığı 
bilgilerin sorumluluğunu tamamen üstüne almadı-
ğını, yani olayların benim dışımda tanıkları var. Ben 
size onlardan duyduğumu aktarıyorum dediğini sez-
mekteyiz. Tunyukuk yukarıdaki tüm konuşma akta-
rımı tümcelerinde doğrudan ancak görsel olmayan 
duyulmuş tanıt işaretlemesi yapmaktadır. Bu bilgile-
ri birisiyle konuşurken öğrendiğini ilgili tanıtsal ya-
pıları kullanarak sezdirmektedir (örneğin, öŋre türk 
kagangaru sülelim temiş), ancak bu bilgileri kimden 
duyduğunu belirsiz bırakmıştır. Konuşma aktarımı 
tümcelerindeki tanıtsal yapılar ve metnin devamın-
daki ol sabın eşidip ifadesi tanıt türünü belirginleş-
tirmektedir. Tunyukuk anlatısını şöyle devam ettirir:

örnek 8.17
Kül Tigin Doğu Yüzü 

kül tigin [altı otuz] yaşıŋa kırkız tapa süledimiz
süNüg batımı karıg söküpen kögmen yışıg toga
yorıp kırkız bodunug uda bastımız
kaganin birle soŋa yışda süŋüşdümiz

kül tigin bayırkun[ıŋ ak adg]ır[ıg] binip oplayu tegdi 
bir erig okun urtı
eki erig udşuru sançtı
ol tegdükde bayırkuniŋ ak adgırıg udlıkin siyu urtı

kırkız kaganin ölürtümiz
ilin altımız 

örnek 8.18
(Birinci Taş) Tunyukuk Doğu Yüzü 

Yönlendirme
tabgaç kagan yagımız erti  
on ok kagani yagımız erti  
artuk [kırkız] küç[lüg kagan yagımız] boltı 

Değerlendirme
ol üç kagan ögleşip altun yış üze kabışalım temiş 
ança ögleşmiş

öŋre türk kagangaru sülelim temiş
aŋaru sülemeser kaç neŋ erser ol bizni
[kagani alp ermiş
ayguçısi bilge ermiş
kaç neŋ erser ölürteçi kök
üçegün kabışıp sülelim edi yok kışalım temiş (...)
türgiş kagan ança temiş: beniŋ bodunumanta erür 
temiş
[türk bodunu yeme]bulganç [ol]temiş
oğuzı yeme tarkınç ol temiş
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Yukarıdaki ilk iki satırda [(Türgiş kağanının) bu 
sözlerini işitince gece uyuyasım gelmiyordu. (Gün-
düz) oturasım gelmiyordu.] Tunyukuk’un bir iç 
değerlendirme yaptığı görülmektedir. Bu sözcede, 
Tunyukuk olay anından anlatım yaparak duyduk-
ları karşısındaki duygusal tepkilerini okuyucuya 
aktarmaktadır. Sözcede anlatıcı sesi hakimdir. An-
latı aktarımı yapılmaktadır.

İzleyen metin tümcelerine bakıldığında 
Tunyukuk’un iç değerlendirme yapmaya devam 
ettiği görülmektedir. Önce anta sakıntıma (O za-
man düşündüm işte...) diyerek düşünce aktarımı 
yapmakta ve bu aktarımı yaparken dolaylı aktarım 
biçimini kullanmaktadır. Yani, bu tümcelerde akta-
rım eylemini (..., düşündüm) kullanılmıştır. Anlatı 
aktarımını keserek kendi sesini, “belirli diğeri”nin 
sesine dönüştürmekte ve aktardıkları ile kendisi 
arasına mesafe koymaktadır. Son tümcedeyse (ka-
ganıma ötüntüm) konuşma aktarımı yapmaktadır. 
Bu değerlendirme tümcelerinin ardından metinde 
aşağıda (Kn) biçiminde işaretlenen iki sıralı olay-
dan oluşan karmaşık olay dizisine ve sonuç(lar)a 
yer verilmekte ve anlatı tamamlanmaktadır.

Yukarıda açıklanan değerlendirme tümcelerinin 
varlığı, Tunyukuk’un, bir dizi olayı anlatmanın öte-
sinde, anlatısıyla “olduğunu iddia ettiği” olaylarda 
kendisinin üstlendiği rol ile ilgili olarak vurgulama, 
yönlendirme, hatırlatma yapmak gibi bir eylemi de 
gerçekleştirmek istediğini göstermektedir.

Öyle ki, Tunyukuk metninde Tabgaç, On Ok, 
Kırgız ve Türgiş kağanlarının, kendilerine saldı-
racağını öğrendiğini ve bu yüzden önlem olarak 
Kırgızlara saldırı kararını kendisinin aldığını iddia 
etmektedir. İlk kez kendisinin haberdar olduğu 
olası tehlikeye karşı nasıl bir önlem alınacağına da 
kendi kendine karar verdiğini daha sonra kağanına 
bu tehlikeyi ve ne yapılması gerektiğini söylediğini 
(anta sakıntıma ilk kırkızk]a sü[les]er [yeg er]miş 
tedim kögmen yolı bir ermiş tumiş teyin eşidip bu 
yolun yorısar yaramaçı tedim yerçi tiledim çölgi az 
eri bultum eşidtim az yir y[oli?] anı b[irle?...er]miş 
bir at orukı ermiş anın barmış aŋar aytıp bir atlıg 
barmiş teyin ol yolun yorısar unç tedim sakıntım 
kaganıma ötüntüm) beyan etmektedir.

Bu çerçevede anlatısında herkes tarafından az bi-
linen ve belki de hiç bilinmediğini düşündüğü Kır-
gızlara asker gönderme kararını içeren olayı da en 
yüksek değerlilik taşıyan olay olarak öne çıkarmak-
tadır. Anlatısal güvenilirlik gereği, bu olay ile Türk 
kağanına saldırı yapılacağına ilişkin bilgileri özetle-
yen ve kendisinin bu bilgileri öğrendiği andaki duy-
gularını (rahatsızlığını, tehlike karşısında hissettiği 
tedirginliği) aktaran aşağıdaki değerlendirme sözcesi 
arasında kişisel nedenleme ilişkisi kurmaktadır.

örnek 8.19
Değerlendirme
ol sabın eşidip tün yeme udısıkım kelmez erti
<kün yeme> olursıkım kelmez erti

anta sakıntıma ilk kırkızk]a sü[les]er [yeg er]miş tedim

kögmen yolı bir ermiş tumiş teyin eşidip bu yolun 
yorısar yaramaçı tedim
yerçi tiledim
çölgi az eri bultum
eşidtim az yir y[oli?] anı b[irle?...er]miş
bir at orukı ermiş
anın barmış aŋar aytıp bir atlıg barmiş teyin ol yolun 
yorısar unç tedim
sakıntım

kaganıma ötüntüm

örnek 8.20
(K1) sü yorıtdım
(...)
(K2) kırgızıg uka bastımız
(...)

Sonuç(lar)
kanin ölürtümüz
kaganka kırkız bodunu içikdi yükünti
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ol sabın eşidip tün yeme udısıkım kelmez erti
<kün yeme> olursıkım kelmez erti OLAY-ı (an-
latısal değerliliği belirginleştiren nedenleyici 
olay) 

anta sakıntıma ilk kırkızk]a sü[les]er [yeg er]miş 
tedim OLAY0 (en fazla anlatısal değerlilik ta-
şıyan olay)

Yukarıdaki ilişkide yer alan nedenleyici olayın 
doğru olduğuna metin alıcısını ikna etmek çabasıyla 
metninde dilsel aktarımlarına ve tanıt türlerine yö-
nelik düzenlemeler (ol üç kagan ögleşip altun yış üze 
kabışalım temiş/ öŋre türk kagangaru sülelim temiş/ 
üçegün kabışıp sülelim edi yok kışalım temiş) yap-
maktadır. Anlatısında belirli diğerlerinin sesine yer 
verişi, dolaylı konuşma aktarımı biçimlerini kullan-
ması, aktarım yaptığı ifadelerde bilginin sorumlulu-
ğunun “kendisinde olmadığını” ilgili tanıt yapılarını 
kullanarak işaret etmesi raslantısal bir seçim değildir.

O halde şunu söyleyebiliriz: Tunyukuk yazıtın-
dan alınan örnek anlatı Kül Tigin yazıtındakinden 
farklı olarak gönderge işleviyle birlikte anlatının 
değerlendirici işlevini de taşıyan bir anlatıdır. Bu 
anlatıda anlatılan olaylar Tunyukuk’un biyografisi-
ne dönüştürülmüştür.

Aşağıda Tunyukuk metninden alınmış bir di-
ğer anlatı örneği yer almaktadır. Bu örnekte de 
Tunyukuk’un anlatısını gönderge işlevinin yanı sıra 
değerlendirici işleviyle de kullandığı görülmekte-
dir. Bir önceki örnekte gözlediğimiz tüm söylemsel 
düzenlemeler bu anlatı da kullanılmıştır. Bu örnek 
anlatının da en yüksek anlatısal değerlilik düzenle-
mesi içerdiği görülmektedir.

En yüksek anlatısal değerlilik taşıyan olaya, neden 
ilişkisiyle bağlanan olay (Olay-1) anlatılırken dolaylı 
konuşma aktarımı yapılmıştır. Böylece, belirli bir di-
ğer kişinin sesi metne sokulmuştur. Aktarılan içerik 
yeniden dile getirme biçiminde sunulmuştur. Bu söz-
cedeki tanıtsal yapı, anlatıcının olayı doğrudan gören 
bir kişiden duyduğunu ve bu bilgiye dayanarak doğ-
ruluğunu iddia etiğini göstermektedir. Yani Tunyu-
kuk, okuyucuya bu söylediklerimin bizzat şahidi olan 
benim dışımda biri var iletisini aktararak anlatısal de-
ğerlilik düzenlemesini güçlendirmektedir.

Örnek 21 üzerinde karmaşık olay dizisi içindeki 
olaylar yukarıda olduğu gibi (Kn) biçiminde işaret-
lenmiştir. Anlatının, karmaşık olay dizisinin zamanda 
sıralı üç olaydan oluştuğu görülmektedir. Anlatı met-
ninin önemli bir bölümü bir önceki örnekte olduğu 
gibi, değerlendirme sözcelerinden oluşmaktadır.

örnek 8.21
Yönlendirme 
ıda taşda kalmişi kubranıp yeti yüz boltı
eki ülügi atlıg erti 
bir ülügi yadag erti
yeti yüz kişig uduzugma ulugı şad erti 

Değerlendirme
aygıl tidi 
ayıgması ben ertim bilge tunyukuk
kagan mu kışayin tedim 
sakıntım
toruk bukalı semiz bukalı ırakda bilser semiz buka 
toruk buka teyin bilmez ermiş teyin 
ança sakıntım

Yönlendirme
ANTA KİSRE 
teŋri bilig bertük üçün özüm ök kagan kışdım bilge 
tunyukuk 
buyla baga tarkan birle ilteriş kagan boluyın birye 
tabgaçıg öŋre kıtanyıg yırya oguzug üküş ök ölürti 

Yönlendirme 
bilgesi çabışi ben ök ertim
çogay kuzin kara kumug olurur ertimiz
keyik yiyü tabışgan yeyü olurur ertimiz
bodun boguzi tok erti
yagımız tegre oçuk teg erti
biz aş teg ertimiz

Değerlendirme
OLAY-ı (Anlatısal değerliliği belirginleştiren ne-
denleyici olay) 
[ança olurur erkli oguzdundan küreg kelti
küreg sabi antag
tokuz oguz bodun üze kagan olurtu tir 
tabgaçgaru kunı seŋünüg ıdmiş
kıtanygaru toŋra eşimig ıdmiş
sab ança ıdmiş
azkınya türk [bodun?] yoruyur ermiş kagani alp ermiş
ayguçısi bilge ermiş
ol eki kişi bar erser sini tabgaçıg ölürteçi tir men
öŋre kıtanyıg ölürteçi tir men
bini oguzug ölürteçik tir men
tabgaç birdin yen teg
kıtany öŋdün yen teg 
ben yırdınta yan tegeyin
türk sir bodun yerinte idi yorımazun
usr idi yok kışalım tir men]

OLAY0 (En fazla anlatısal değerlilik taşıyan olay)
ol sabıg eşidip tün udısıkım kelmedi
küntüz olursıkım kelmedi
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Son olarak aşağıdaki iki örnek anlatıyı karşı-
laştıralım. Tunyukuk metninden alınan aşağıdaki 
anlatı örneğinde de yukarıdakilere benzer biçimde 
anlatısal değerlilik düzenlemesi yapılmıştır. Anlatı 
gönderge işlevinin yanı sıra değerlendirici işleviy-
le de kullanılmaktadır. Anlatı metninin büyük bir 
bölümünde değerlendirme sözcelerine yer verildiği 
görülmektedir. Tunyukuk, en yüksek anlatısal de-
ğerlilik taşıyan olayı nedenleyen olayı (Olay-1) su-
narken dolaysız, ancak görsel olmayan duyusal tanıtı 

belirginleştiren tanıtsal yapıyı kullanmıştır. Böylece 
bu bilgiyi bir şekilde birinden duyduğunu sezdirerek 
“bu durumun benim dışımda bir tanığı var” iletisini 
okuyucuya aktarmakta, ancak bilgi kaynağını yine 
belirsiz bırakmaktadır. Metinde karmaşık olay dizisi 
sadece iki sıralı olaydan oluşmaktadır.

Kül Tigin yazıtında ise, yukarıdaki anlatı örne-
ğinde Tunyukuk’un anlatısal değerlilik düzenleme-
siyle vurgulayarak sunduğu Türk halkının Şantung 
şehirlerine ulaştırılması olayı aşağıda görüldüğü gibi 
bir yönlendirme bilgisi ve bu bilgiye eklenen iki 
olayın anlatımı yapılarak sunulmaktadır. Anlatıcı 
sesinin hakim olduğu bu satırlarda, anlatı aktarımı 
yapıldığı görülmektedir. Örnek satırlarda konuşma 
ve düşünce aktarımı sözceleri yer almamaktadır.

örnek 8.21 devamı
ANTA ÖTRÜ
kaganıma ötündüm
ança ötündüm
tabgaç oguz kıtany buçegü kabışsar kaltaçı biz
öz içi taşın tutmiş teg biz
yuyka erkli topulgalı uçuz ermiş
yinçge erklig üzgeli uçuz
yuyka kalın bolsar topulguluk alp ermiş
yinçge yogun bolsar üzgülük alp ermiş
öŋre kıtanyda birye tabgaçda kurya kurıdınta yırya 
oguzda eki üç biŋ sümüz kelteçimiz bar mu ne
ança ötündüm
kaganım ben özüm bilge tunyukuk ötüntük ötünçü-
min eşidü berti
(köŋlüŋçe uduz dedi.

(K1) kök ö_üg yoğuru ötüken yışgaru uduztum 
(K2) inigek kölekin toglada oguz kelti

Yönlendirme 
[süsi altı biŋ] ermiş 
biz iki biŋ ertimiz

(K3) sü_üşdümüz

Sonuç(lar)
teŋri yarlıkadı yanydımız
ügüzke tüşdi
yanyduk yolta yeme ölti kök

ANTA ÖTRÜ
oguz kopın kelti

tü[rk kaganıg] ötüken yerke ben özüm bilge tonyu-
kuk <kelürtüm> ötüken yerig)
konmiş teyin eşidip 
biryeki bodun kuryakı yıryakı öŋreki bodun kelti

örnek 8.22
Yönlendirme 
eki biŋ ertimiz
eki sümüz boltı

OLAY-1 (Anlatısal değerliliği belirginleştiren 
nedenleyici olay)
türk bodun kı[lıng]alı türk kagan olurgalı şantuŋ 
balıkka taloy ügüzke tegmiş yok ermiş

Değerlendirme
OLAY0 (En fazla anlatısal değerlilik taşıyan olay)
kaganıma ötünüp 

(K1) sü eletdim
(K2) şantuŋ b[alıkka] taloy [ügüzk]e tegürtüm

Sonuç(lar)
üç otuz balık sıdı

örnek 8.23
Kül Tigin Doğu Yüzü 
eçim kagan olurtukda özüm tarduş bodun üze şad ertim
eçim kagan birle ilgerü yaşıl ügüz şantuN yazıka tegi 
süledimiz
kurıgaru temir kapıgka tegi süledimiz kögmen aşa 
kı[ırkız yiriŋe tegi süledimiz]
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Tunyukuk Yazıtının Büyük Yapısı
Tunyukuk yazıtı, yukarıda anlatı çözümlemesi 

yaparak bazılarını örneklediğimiz birden çok öğe an-
latıyı içerir. Yazıtta yer alan tüm öğe anlatılar birbiri-
ne bağlanır. Bu bağlantı anlatının büyük yapısından 
söz edebilmemizi sağlar. Anlatının büyük yapısında, 
öğe anlatılar her öğe anlatıda yer alan karmaşık olay 
dizisindeki olayların zamanda sıralı olması nedeniy-
le birbirlerine bağlanmaktadır. Bir diğer deyişle, bu 
metinde her öğe anlatı içinde bir karmaşık olay dizisi 
ve metnin bütününde de bu karmaşık olayların za-
manda sıralanıyor oluşu nedeniyle bir birleşik ve tek 
karmaşık olay dizisi mevcuttur.

Karmaşık olayların zamanda sıralılığı yoluyla 
birbirlerine bağlanan tüm öğe anlatılar, metnin 
büyük yapısı içinde aşağıdaki değerlendirme bö-
lümüyle ilişkilenmektedir. Bu yolla metne algıla-
nabilir bir bütünlük ve süreklilik kazandırılmıştır. 
Değerlendirme bölümü, hatırlanacağı gibi, anlatı 
metinlerinde anlatının var olma nedenini, anla-
tıcının bu anlatıyla yerine getirmeyi hedeflediği 
iletişimsel amacını sezdiren bir kurucu parçadır. 
Bu yönüyle edimsel güç yüklenmekte vurgulama, 
yönlendirme, hatırlatma, uyarma gibi bir edimin 
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Tunyukuk yazıtındaki her bir öğe anlatı, gönderge 
işlevinin yanı sıra değerlendirici işlevle de kullanılmış 
ve metinde anlatıcının biyografisi öne çıkarılmıştır. 
Bu yolla, metin alıcısının aşağıda yer alan çıkarımsal 
tanıtları içeren iddiaları onaylaması amaçlanmakta-
dır. Metnin büyük yapısında yer alan değerlendirme 
bölümü bu amacı belirginleştirmektedir.

Tunyukuk metninde, öğe anlatıların tümüne 
gönderim yapan değerlendirme sözcesinin içerdiği 
metin tümcelerinin tamamında düşünce aktarımı 
yapılmaktadır. Aktarım dolaysız bağımsız düşünce 
aktarımı biçiminde gerçekleştirilmiştir. Yani akta-
rım tümceleri (... diye düşünüyorum) kullanılma-
mıştır. Dolaysız bağımsız düşünce aktarımı, metin 
üreticisine kendi iddiasını, bunun bir iddia olduğu-
nu etiketlemeden örterek ve böylece okuyucunun 
da metindeki verileri kullanarak oluşturabileceği 
bir iddia haline dönüştürerek sunma olanağı verir. 
Bu nedenle, bu tür düşünce aktarımı tümcelerinin 
iletişimsel etkisi yüksektir (Thompson,1996).

Tunyukuk metninin büyük yapısındaki son 
sözce ise aşağıda da görüleceği gibi, bitiş işlevlidir. 
Bu sözce ile anlatı tamamlanmakta ve konuşma za-
manına dönülmektedir.

Bu çözümlemeyle Türkçenin eldeki en eski yazılı 
belgelerinin önde gelen iki örneğine anlatı yapısı ve 
söylemsel özellikleri açısından baktık. Her ne kadar 
iki yazıt da anlatı söyleminin egemen olduğu birer 
metin örneği olsa da iki farklı anlatı alt türünü işaret-
leyen söylemsel düzenlemeler içerdiklerini gözledik.

örnek 8.24
Değerlendirme
ilteriş kagan kazganmasar udu ben özüm kazganma-
sar il yeme bodun yeme yok erteçi erti kazgantukin 
üçün udu özüm kazgantukum üçün il yeme il boltı 
bodun yeme bodun boltı

[İlteriş Kağan kazanmasaydı, ve ben kendim kazan-
masaydım devlet de halk da olamayacaktı. Kağan ka-
zandığı için ve ben kendim kazandığım için devlet de 
devlet oldu, halk da halk oldu.] 

(...) 

ilteriş kagan kazganmasar yok erti erser ben özüm bil-
ge tunyukuk kazganmasar ben yok ertim erser
kapgan kagan türük sir bodun yerinte bod yeme bo-
dun yeme kişi yeme idi yok erteçi erti
[İlteriş Kağan kazanmasaydı, (ya da hiç) olmasaydı, 
ben kendim Bilge Tunyukuk kazanmasaydım, (ya da) 
ben hiç omasaydım Kapgan Kağan Türk Sir halkı ül-
kesinde boy da, halk da, insan da olmayacaktı.]

örnek 8.25
Bitiş 
ilteriş kagan bilge tunyukuk kazgantuk üçün kapgan 
kagan türük sir bodun yorıdukı bu
türük bilge kagan türük sir bodunug oguz bodunug 
igidü olurur

[İlteriş Kağan ve Bilge Tunyukuk kazandığı için 
Kapgan Kağan’ın Türk Sir halkının gelişmesi (işte) 
bu(dur). Türk Bilge Kağan, Türk Sir halkını besleye-
rek tahtta oturuyor.] 
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Yaşamla İlişkilendir

Türkçenin Eldeki En Eski Ürünleri Olan Ya-
zıtlar ve Önemleri

Türk dilinin ve dolayısıyla Türk yazınının 
elimizde bulunan en eski belgeleri Yenisey ve 
Orhun yazıtlarıdır. Biz burada önce, daha uzun 
metinler içeren, Köktürkler, Türk tarihi ve yazını 
açısından da büyük önem taşıyan Orhun yazıtları 
üzerinde duracağız.

Orhun yazıtları, VIII. Yüzyılın ilk yarısında 
dikilen ve “anıt taş” olarak niteleyebileceğimiz 
yazılı, büyük taşlardır. Yabancı araştırıcıların ru-
nik (ya da rünik) yazı olarak andıkları bir yazıyla 
yazılmış bu anıt taşlardan en önemlileri, en uzun 
metinleri içeren ve Köktürk’lerin en parlak dö-
neminde, 732 tarihinde dikilmiş olan Kül Tigin, 
734 tarihini taşıyan Bilge Kağan ve 726’da (?) di-
kilen, iki taştan oluşan Tonyukuk (ya da Tunyu-
kuk) yazıtlarıdır. Bunlara, biraz daha eski olduğu 
anlaşılan Ongin, Küli Çor (Ihe Hüşötü) yazıtları-
nı ekleyebiliriz. Ayrıca, Moğolistan’da bulunmuş, 
VII. Yüzyıl sonlarına (688-691) ait olduğu düşü-
nülen, II. Köktürk Kağanlığı zamanından kaldığı 
anlaşılan Çoyren yazıtı da vardır. Klyaştornıy’ın 
(1971: 249-258) yayımladığı bu kısa ve eksik 
yazıt bize dönemin dili konusunda bilgi vere-
memekte, Bilge Kağan’ın babası İlteriş Kağan’ın, 
Tun Bilge, Tun Yegen İrkin ve Tonyukuk adları-
nın geçmesi bakımından ilgi çekmektedir.

Kül Tigin ve kardeşi Bilge Kağan adına dikil-
miş olan yazıtlar, bugünkü Moğolistan’da, Bay-
kal gölüne dökülen Orhun (ya da Orhon) nehri 
yakınlarında bulunmaktadır ki, Orhun yazıtları 
adı buradan gelmektedir. Tunyukuk yazıtı ise 
Moğolistan’ın başkenti Ulan Bator yakınlarında 
bulunmuştur.

Orhun yazıtları, iki kağan ve bir vezirin ağ-
zından, çeşitli Türk kavimleri ve öteki uluslarla 
yaptıkları savaşların, çeşitli etkinliklerin ve ulus 
için gösterdikleri özverinin anlatıldığı, ulusa hita-
be niteliğindeki belgelerdir.

Batı yüzünde bir Çince yazıt bulunan ve boyu 
4 metreye yaklaşan Kül Tigin anıt taşının metni, 
kardeşi Bilge Kağan tarafından kaleme alınarak 
diktirilmiş olup yeğenleri Yollug Tigin tarafın-

dan taşa yazılmıştır. Doğa olaylarının ve zamanın 
yaptığı tahribatla kimi yerleri silinmiş olan Bil-
ge Kağan yazıtı ise aşağı yukarı aynı büyüklükte 
olup metninin büyük bölümü Kül Tigin yazıtın-
daki metnin aynıdır; Bilge Kağan’ın oğlu TeNri 
Kagan tarafından diktirilmiştir. İki ayrı taştan 
oluşan Tonyukuk yazıtı, dönemin güçlü veziri 
Tonyukuk’un ağzından, kendi etkinliklerinin 
anlatıldığı, bir bakıma, ulusun yükselmesindeki 
rolünün belirtildiği bir metni içermektedir.

Burada, dönemin Türkçesini ve yazıtların ni-
teliğini yansıtmaları bakımından iki ayrı yazıttan 
alınmış iki küçük parçayı aktarmak istiyoruz:

Üze kök teŋri asra yagız yer kılıntukda ekin 
ara kişi oglı kılınmış. Kişi oglınta üze eçüm apam 
bumın kagan, istemi kagan olurmış. Olurupan 
türk bodunın ilin törüsin tuta birmiş, tört bulun 
kop yagı ermiş. Sü sülepen tört bulundakı bodunug 
kop almış, kop baz kılmış. Başlıgıg yüküntürmiş, 
tizligig sökürmiş. (Kül Tigin, doğu1-2) “Üste 
mavi gök, aşağıda yağız yer yaratıldığında, ikisi-
nin arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun 
üzerine, atalarım Bumin Kağan, İstemi kağan 
tahta çıkmış. Tahta çıkarak Türk ulusunun ül-
kesine ve yasasına sahip çıkıvermiş, düzenleyi-
vermiş. Dört bucak hep düşmanmış. Ordu gön-
dererek dört bucaktaki ulusları hep almış, hep 
bağımlı kılmış. Baş kaldıranlara baş eğdirmiş, 
dizlilere diz çöktürmüş...”

İlteriş kagan kazganmasar, yok erti erser; ben 
özüm bilge tonyukuk kazganmasar, ben yok er-
tim erser kapgan kagan türk sir bodun yerinte 
bod yeme bodun yeme kişi yeme idi yok erte-
çi erti. ilteriş kagan bilge tonyukuk kazgantuk 
üçün, kapgan kagan türk sir bodun yorıdukı bu.

“İlteriş Kağan kazanmasaydı, olmasaydı, ben 
kendim Bilge Tonyukuk kazanmasaydım, olmasay-
dım; Kapgan Kağan Türk Sir ülkesinde boy da ulus 
da insan da hiç olmayacaktı. İlteriş Kağan, Bilge 
Tonyukuk kazandığı için, Kapan Kağan Türk Sir 
ulusunun yürümesi (gelişmesi) işte budur.” 

Varlıklarından ilk kez XII. Yüzyılda 
Cuveyni’nin söz etiği belirtilen (bkz. Caferoğlu, 
1970: 119) Orhun yazıtlarının bilim dünyasına 
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tanıtılışı, İsveçli Strahlenberg’in ve Alman araş-
tırıcısı Messerschmidt’in çalışmalarıyla başlamış, 
Strahlenberg’in “Das Nord und östlicher Teil von 
Europa und Asia” adlı kitabından (1730) sonra ya-
pılan çeşitli araştırma gezileri, inceleme ve yayın-
lar, bu yazıtlarla ilgili bilgilerimizi genişletmiştir.

Önemle belirtilmesi gereken, başlangıçta 
İskandinav yazısına (runa) benzetilerek runik 
yazı diye adlandırılan, aşağıda niteliklerine kısa-
ca değineceğimiz bir yazıyla yazılmış metinlerin 
çözümlenmesi konusudur. Gerçek bir bilimsel 
başarı ve çığır açan bir buluş olarak niteleyebile-
ceğimiz, yazıtlardaki metinlerin çözümlenmesini 
Danimarkalı dilci V. Thomsen’e borçluyuz. 1893 
yılında, Kopenhag’da verdiği konferansta bu ba-
şarısını açıklayan Thomsen’den sonraki çalışma-

lar ve günümüze gelinceye kadarki yayımlar Türk 
dili ve tarihiyle ilgi li birçok gerçeği gün ışığına 
çıkarmıştır.

Yazıtlar, o günün Türkçesini ve yer yer sanatlı 
anlatımlarıyla Türk yazınının en eski örneklerini 
yansıtmaları bakımından büyük önem taşımak-
tadır. Kitabımızın değişik bölümlerinde belirt-
meye çalışacağımız gibi, sözvarlığındaki çeşitli 
öğeler, deyimler, kalıp sözler, hata atasözleri ve sa-
natlı anlatımlar dönemin Türkçesi üzerinde, kimi 
araştırıcıların görüşlerinin tersine, Türk dilinin o 
çağdaki gelişmişliğini de ortaya koymaktadır.

Kaynak: Doğan Aksan, En Eski Türkçenin İzle-
rinde. İstanbul: Multilingual, 2003.

Tunyukuk anlatısının hangi 
bölümlerinde diğer kişilerin 
sesine de yer vermektedir? 
Neden?

Aynı olayı anlatan kişilerin 
anılarının farklılaşmasında 
söylemin rolünü yorumla-
yınız.

Başınızdan geçen ve sizde 
iz bırakan bir tecrübenizi 
hatırlayın ve anlatmak iste-
diğinizde anlatısal neden-
sellik düzenlemesi içerip 
içeremeyeceğini hakkındaki 
açıklamanızı arkadaşlarınız-
la paylaşın.

10 Tunyukuk ve Kül Tigin yazıtlarının anlatı yapısını ve söylemsel özelliklerini 
betimleyebilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Öğrenme Çıktısı
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 özeti

Anlatı Çözümlemesi Nedir?

Sözlü anlatı 
çözümlemesinin amaçlarını 
sıralayabilme

2
Tipik bir anlatı metninin 
hangi kurucu öğeleri 
içerdiğini açıklayabilme

3

Anlatı söylemi ile anlatı 
metni arasındaki ilişkiyi 
tanımlayabilme

1

1 Anlatı söylemi, bitmişlik gösteren bir dizi olayın öncelik sonrası içeren oluş sırası içinde sunulduğu söylem 
türüdür. Anlatı metinleriyse geçmiş deneyimlerin ya da daha genel bir söyleyişle bitmişlik taşıyan olayların 
oluş sırasına göre anlatıldığı kendine özgü bir yapısı ve kurucu parçaları olan metinlerdir.

2 Sözlü anlatı çözümlemesi, anlatıcıların yaşadıkları olayları anlatırken yeniden nasıl yorumladığı, değer-
lendirdiği ve gerekçelendirdiğiyle ilgilenir. Çözümleme şu amaca ulaşmayı hedefler: Anlatıcının, çeşitli dilsel 
düzenlemeler yaparak (örneğin olay aktarımında bitmişlik görünüşünün kullanılması) metin alıcısının da 
yaşanmış olaylar olarak algılayabilmesini sağladığı yaşantılarını, nasıl bir zihinsel tasarım yaparak anlatısında 
yeniden kurduğunu, sıraladığını ve biçimlendirip anlamlandırdığını ortaya koymak.

3 Tipik bir anlatı metninin, anlatı olarak algılanmasını sağlayan birbiriyle ilişkili işlevsel parçaları vardır. Bu 
parçalar şunlardır: Özet, değerlendirme, karmaşık olay dizisi, değerlendirme, sonuç(lar) ve bitiş.
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Anlatının Dilsel Özellikleri, 
İşlevleri ve Kişisel Deneyim 

Anlatıları

Kişisel deneyim anlatılarının 
diğer anlatılardan ayrılan 
yönünü açıklayabilme

5
Anlatısal nedensellik 
ve nesnellik stratejisini 
tanımlayabilme

6

Anlatı metinlerinin dilsel 
özellikleri ile işlevlerini 
betimleyebilme

4

4 Sözlü Anlatı Çözümlemesinin ilkelerine göre, dilsel özellikler, anlatının işlevlerini ortaya koyar. Anlatı-
nın iki temel işlevi vardır: Birinci işlev anlatının gönderge işlevi olarak adlandırılan bilgilendirme işlevidir. 
Anlatının ikinci işleviyse değerlendirici işlevidir. Bu işlev, anlatıcının belirli olayları, belirli bir düzen içinde 
ve belirli bir amaç doğrultusunda anlatarak anlattığı olayları kendi biyografisine dönüştürebilmesine olanak 
verir.

5 Bir kişisel deneyim anlatısı, değerlendirici işleviyle konuşucunun biyografisinin gözlenmesini sağlayan ve 
gerçek olaylarla uyumlu bir sıra içerecek biçimde sıralanan bir dizi olayın kaydıdır. Kişisel deneyim anlatıla-
rının, alıcıları üzerinde etki gücü vardır. Bu nitelikleriyle basit, pek dikkate alınmayacak ya da önemsenme-
yecek deneyimlerin anlatımından farklılaşırlar. Kişisel deneyim anlatılarında anlatısal nedensellik stratejisi 
kullanılır.

6 Kişisel deneyim anlatılarında çok fazla kişinin bilmediği düşünülen bir olay, anlatıda aktarılan diğer 
olaylardan ayrılarak anlatıcı tarafından öne çıkarılır. Bu olay en yüksek anlatısal değerlilik taşıyan olaydır. 
Anlatıcı, metin alıcısını anlatısal değerlilik konusunda ikna etmek ister ve bu amaçla en yüksek anlatısal 
değerlilik taşıyan olayı, neden ilişkisi kurduğunu düşündüğü diğer bir olaya bağlayarak sunar.
Anlatısal nesnellik stratejisi anlatıcının, anlatığı olayların gerçekte de bu biçimde olduğunu iddia edebilmek 
amacıyla anlatısında, tercihen kendi duyusal deneyimlerine (görerek, duyarak, dokunarak, tadarak edindiği 
deneyimlerine) dayanan aktarımlar yapmasıdır.
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 özeti

Dil Aktarımı ve Tanıt Türleri

Dil aktarımının boyutlarını sıralayıp 
açıklayabilme8

Aktarım tümcelerindeki tanıt 
türlerini sıralayabilme9

Dil aktarımını tanımlayarak dil 
aktarım biçimlerini sıralayabilme7

7 Dil aktarımları, iletişimde olaylar ile konuşma ve düşüncelerin aktarılması sırasında ortaya çıkan dilsel 
düzenlemeleri gösterir. Anlatı aktarımı, söz/ düşünce eylem aktarımı, dolaylı konuşma/ düşüne aktarımı, 
bağımsız dolaylı konuşma/düşünce aktarımı, dolaysız konuşma/düşünme aktarımı ve bağımsız dolaysız 
konuşma/düşünce aktarımı temel dil aktarım biçimleridir.

8 Dil aktarımlarının ses, ileti, işaret ve tutum olmak üzere dört boyutu vardır. Ses, aktarılan ifadenin 
kaynağı olarak kimin ya da neyin gösterildiğiyle ilgilidir. İleti, özgün içeriğin metin alıcısına hangi aktarım 
yoluyla sunulduğudur. İşaret, anlatıcının bir dilsel aktarım yaptığını gösterme şeklidir. Tutum, ileti ya da 
özgün konuşmacıya ilişkin olarak aktarımı yapanın yaptığı yorumlarla ilgilidir.

9 Tanıtsallık, konuşucunun aktardığı önermedeki bilgiye nasıl ulaştığını gösteren dilbilgisel ulamdır. Ta-
nıtsal yapılar, konuşucunun aktardığı tümcenin doğruluğunu, önermeye olduğunu duydum, gördüm vb. 
anlamlar ekleyerek ne ölçüde üstlendiğini gösterir. Tanıt türleri dolaysız tanıtlar ve dolaylı tanıtlar olmak 
üzere iki temel türe ve bu türler altında yer alan farklı alt türlere ayrılır.

Orhun Yazıtlarının Anlatı Yapısı 
ve Söylemsel Özellikleri

Tunyukuk ve Kül Tigin yazıtlarının 
anlatı yapısını ve söylemsel 
özelliklerini betimleyebilme

10

10 Tunyukuk yazıtı birden çok anlatıdan oluşan birleşik bir anlatı örneği oluşturmaktadır. Öğe anlatıların 
her biri anlatı yapısının karmaşık olay dizisi, sonuçlar, yönlendirme ve değerlendirme kurucu öğelerini içer-
mektedir. Anlatısal değerlilik ve anlatısal nedenleme Tunyukuk metni için tipiktir. Öğe anlatılar zamanda sıralı 
olaylardan oluşan her karmaşık olay dizisinin diğer öğe anlatıdaki karmaşık olay dizisine eklenmesiyle birleşik 
anlatının karmaşık olay dizisini oluşturmaktadır. Tüm öğe anlatılar metnin büyük yapısında değerlendirme 
kurucu parçasına bağlanmakta ve Tunyukuk’un bu bölümde yer verdiği iddialarının tanıtları olarak kullanıl-
maktadır. Bu yazıt, Tunyukuk’un biyografisini içermektedir. Kül Tigin metnindeyse ağırlıklı olarak yalnızca 
olay aktarımı yapılmaktadır. Anlatısal değerlilik düzenlemesi bu anlatıda tercih edilmemiştir. Bu özellikleri 
iki metnin farklı iletişimsel amaçlara hizmet etiğini göstermektedir. Kül Tigin yazıtı olaylar hakkında bilgi-
lendirme yapan bir anlatı alt türü örneği oluştururken, Tunyukuk metni, alıcı üzerinde aktarılan olaylarda 
Tunyukuk’un rolünün vurgulanması amacıyla oluşturulmuş tipik bir kişisel deneyim anlatısı örneğidir.
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1  Anlatı söyleminin temel özelliği aşağıdakilerden 
hangisidir?

A. Süren olayların anlatılması
B. Bitmiş olayların zaman sırası dikkate alınmadan 

anlatılması
C. Bitmiş olayların zaman sırası içinde anlatılması
D. Gerçekleşme olasılığı olan olayların anlatılması
E. Gerçekleşmesi istenen olayların anlatılması

2  Aşağıdakilerden hangisi anlatı metninin zorun-
lu kurucu parçasıdır?

A. Değerlendirme 
B. Yönlendirme
C. Bitiş 
D. Özet
E. Karmaşık olaylar

3  “O an göz göze geldik. Oturduğum yerden kalk-
tım. Ardından o da aynı şeyi yaptı. Sonra sarıldık bir-
birimize.” Yukarıdaki metin, bir anlatı metninin hangi 
kurucu parçası olarak işlev yüklenebilir?

A. Değerlendirme 
B. Özet
C. Yönlendirme 
D. Karmaşık olaylar
E. Bitiş

4  “Ben bu yaşadıklarımı, sizin de başınıza böyle bir 
şey gelirse hazırlıklı olun diye anlatıyorum.” Yukarıdaki 
metinde hangi tür değerlendirme yapılmaktadır?

A. Eylem aktarımı yoluyla değerlendirme
B. Güçlendiriciler
C. Olayları geciktirerek değerlendirme
D. Dış değerlendirme
E. Açımlayıcılar

5  Anlatının iki temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Gönderge işlevi ve betimleme işlevi
B. Gönderge işlevi ve değerlendirici işlev
C. Değerlendirici işlev ve açıklama işlevi
D. Açıklama işlevi ve betimleme işlevi
E. Bilgilendirme işlevi ve gönderge işlevi

6  Ali: “Yarın İstanbul’a gideceğim.” dedi.

Yukarıdaki sözcede hangi tür dil aktarımı yapılmaktadır?

A. Bağımsız Konuşma Aktarımı
B. Bağımsız Dolaysız Konuşma Aktarımı
C. Bağımsız Düşünce Aktarımı
D. Dolaylı Düşünce Aktarımı
E. Sözeylem Anlatı Aktarımı

7  “Söylenenlere göre genç çift şiddetli geçimsizlik 
yaşıyormuş.”

Yukarıdaki sözcede hakim ses aşağıdakilerden han-
gisidir?

A. Belirli diğerleri
B. Belirsiz diğerleri
C. Topluluk
D. Belirlenemez özellikteki diğerleri
E. Anlatıcı sesi

8  “Ayşe şimdi çok heyecanlıdır. Bugün önemli bir 
iş görüşmesi var.”

Yukarıdaki altı çizili sözce hangi tür tanıt sunmaktadır?

A. Doğrudan tanıt
B. Artsüremli çıkarım
C. Üçüncü elden elde edilen tanıt
D. Eşsüremli çıkarım
E. Akla vurma

9  “kül tigin [altı otuz] yaşıŋa kırkız tapa süledi-
miz süŋüg batımı karıg söküpen kögmen yışıgtoga 
yorıp kırkız bodunug uda bastımız kaganin birle soŋa 
yışda süŋüşdümiz”

Yukarıdaki sözcelerde hakim ses aşağıdakilerden han-
gisidir?

A. Belirli diğerleri B. Anlatıcı sesi
C. Belirsiz diğerleri D. Topluluk
E. Belirlenemez özellikteki diğerleri

10  “anta sakıntıma ilk kırkızk]a sü[les]er [yeg er]
miş tedim..”

Yukarıdaki sözcede hangi tür dil aktarımı yapılmaktadır?

A. Anlatı
B. Bağımsız düşünce aktarımı
C. Bağımsız dolaylı düşünce aktarımı
D. Bağımsız dolaysız düşünce aktarımı
E. Dolaylı düşünce aktarımı
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Anlatı Metni ve Anlatı 
Söylemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. E Yanıtınız yanlış ise “Anlatı Metinleri ve Dil Ak-
tarımları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Anlatı Metninin Yapısı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. D Yanıtınız yanlış ise “Dil Aktarımları ve Tanıt 
Türleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Anlatı Metninin Yapısı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. E Yanıtınız yanlış ise “Dil Aktarımlarının Bo-
yutları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “Anlatı Metninin Yapısı 
Başlığı Altındaki Değerlendirme” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Anlatının Dilsel Özellik-
leri ve İşlevleri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “Dil Aktarımlarının Bo-
yutları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Anlatı Metinleri ve Dil Ak-
tarımları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. A

Araştır Yanıt
Anahtarı

8

Araştır 1

Başımızdan geçen bir olayı anlatırken çoğu kez bir kişisel deneyim anlatısı 
üretmekteyizdir. Kişisel deneyim anlatısının temel özelliklerinden biri hatırla-
nacağı gibi kişisel ikna eylemi içermesidir. Bu eylem gereği anlatıcı, anlattıkla-
rının alıcı üzerindeki etkisini arttırmak için anlatım zamanını olay zamanına 
eşler. Bu yolla hem aslında geçmişte kalan olayların yeniden yaşanıyormuşça-
sına anlatılabilmesi, hem de alıcının yaşanan olayların izleyicisi haline getiril-
mesi mümkün olur. Anlatım zamanını olay zamanına eşlerken anlatıcı doğal 
olarak iç değerlendirmeler yapacaktır.

Araştır 2

Kişisel deneyim anlatısı örneklerine gezi yazılarında daha çok rastlarız. Çün-
kü haber metinlerinde anlatıcı bakış açısı ve kişisel nedenleme kullanılmaz. 
Bu nedenle metinlerde geçen kişiler, yerler, olay ve durumlar hakkında öznel 
sahneler kurularak anlatım yapılmaz. Buna karşın, gezi yazıları anlatıcı bakış 
açısının ve kişisel nedenlemelerin öne çıktığı metinlerdir. Aynı yere, aynı za-
manda yapılan ve fakat iki ayrı anlatıcının öznel sahnesinden aktarılan iki gezi 
yazısı, içerdiği farklı kişisel nedenlemeler nedeniyle alıcıları üzerinde farklı 
kullanımsal etkiler yaratır. 

Araştır 3

Savunma avukatlarının müvekkilleri hakkında hazırladığı savunma metinle-
rinde dolaylı tanıtlama türü olan ikinci-elden edinilen tanıt daha sık kullanı-
lacaktır. Bir aktarım yolu olan ikinci-elden edinilen tanıt anlatıcının aktardığı 
bilgiyi, söz konusu olayı ya da durumu görmüş birisinden duyarak öğrendiği-
ni gösterir. Söz konusu kişinin mahkemede tanık olarak dinlenmesi –özel bir 
durum söz konusu değil ise- ilkece mümkündür. Bu da metnin güvenilirliğini 
ve dolayısıyla ikna edici etkisini arttıracaktır.
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Araştır 4

Tunyukuk anlatısının değerlendirme içeren bölümlerinde ve en yüksek anla-
tısal değerlilik taşıyan karmaşık olay düzenlemesinde diğer kişilerin sesine de 
yer vermektedir. Bunun nedeni bir tanıtlama düzenlemesi yapmak isteyişi; 
metninin ikna edici gücünü bu yolla arttırma çabasıdır.
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