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Yani: Bir Ayraç Açma Sözcüğü
ġükriye RUHĠ
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ÖZET
Yani sözcüğünun bağlaç ve söylem belirleyici olarak iĢlevleri
çeĢitli çalıĢmalarda incelenmiĢtir (Gencan 1979; Ilgın ve
Büyükkantarcıoğlu 1994; Özbek 1995; Yılmaz 2004). Sözcüğün
bilgilendirme, açıklama, sonuç bildirme gibi metinsel içeriğe yönelik
iĢlevlerinin yanı sıra, sözel iletiĢimde konuĢma sırası edinme,
düzeltme yapma, duyuĢsal etkiyi arttırma ve yükümlenmeyi
güçlendirme gibi iĢlevleri olduğu belirtilmiĢtir. Ancak, yani sözcüğü
bağlaç ya da söylem belirleyici görünümünün yanı sıra tümcecik
düzleminde (1)de gösterildiği gibi „ayraç açma‟ diye
tanımlayabileceğimiz sözdizimsel bir konumda da bulunmaktadır:
(1) Milli Misak sınırları içinde ülke ve ulus birliğini esas tutarak
sosyal adalet koĢullarını gerçekleĢtirmek, ilerici atılıĢlarla
demokrasiyi kurmak, çağdaĢ uygarlığa, yani, sömürüsüz
uygarlığa kavuĢmak; Atatürk'ün istiklâli tam ilkesini
gerçekleĢtirmek.
Dilbilimde, ayraç açan ifadelere kuramsal olarak iki yönden
yaklaĢılmıĢtır: Bir görüĢe göre, ayraç ifadeleri anlambilimsel bileĢeni
(diğer bir deyiĢle, kavramsal alanı) ilgilendirir. Bu nedenle de bağlaç
ve söylem belirleyicileri ulamına katılmamaları gerekmektedir
(Blakemore 2007). Diğer bir görüĢe göre, ayraç ifadeleri kavramsal
içerik taĢıyabildikleri gibi, içerikten yoksun, çıkarımsal iĢlemlemeyi
sınırlandıran „yordama öğeleri‟ olarak kullanılmaktadırlar (Murillo
2004). Söz konusu tartıĢma, dilbilimde bağlaç ve söylem
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belirleyicilerinin sınflandırılması ve dildeki iĢlevlerinin açımlanması
bakımından önemlidir.
Bu çalıĢma yukarıda özetlenen tartıĢmaya katkıda bulunacaktır.
Ġncelememizde ayraç iĢlevli yani yazılı söylemde izlenerek, hangi
düzlemlerde anlama katkıda bulunduğu Bağıntı Kuramı çerçevesinde
tartıĢılacaktır. ÇalıĢmada ayraç iĢlevli yani‟nin (1) eksiksiz önerme
düzleminde göndergenin zihinsel canlandırımına kısıtlamalar
getirdiği; (2) çıkarımsal anlam düzleminde metinsel sezdirimleri
zenginleĢtirdiği; (3) metinlerin biçembilimsel özelliklerini etkileyerek
duyuĢsal etki yarattığı savunulacaktır.
Yukarıda özetlenen özellikler ıĢığında, ayraç iĢlevli ifadelerin
anlamlandırmada hem kavramsal hem de yordamsal düzlemde
iĢlediğini söyleyebiliriz. Bu bakımdan söz konusu ifadeler bağlaç ve
söylem belirleyicileri ile birlikte aynı ulam içinde ele alınmalıdır. Öte
yandan, söylemin büyük öleçkli yapısını ve deyiĢbilimsel özelliklerini
etkilemeleri nedeniyle, söz konusu ifadelerin sözbilim açısından da
incelenmesi gerekmektedir.
Kaynakça
Blakemore, D., 2007, „Or‟-parentheticals, „that is‟-parentheticals and the
pragmatics of reformulation. Journal of Linguistics, 43: 311-339.
Gencan, T. N., 1979, Dilbilgisi, 4. baskı. Ankara: TDK.
Ilgın, L. ve Büyükkantarcıoğlu, N., 1994, Türkçe‟de “YANĠ” Sözcüğünün
Kullanımı Üzerine bir Ġnceleme. VIII Dilbilim Kurultayı Bildirileri,
Ġstanbul: Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi, , 24-38 .
Morillo, S. 2004, A relevance reassessment of reformulation markers.
Journal of Pragmatics 36, 2059–2068.
Özbek, N., 1995, Discourse Markers in Turkish and English: a Comparative
Study. BasılmamıĢ Doktora Tezi. Nothingham University.
Sperber, D. ve Wilson, D., 1995, Relevance: Communication and cognition,
Oxford: Blackwell.
Yılmaz, E. 2004. A Pragmatıc Analysis of Turkish Discourse Particles: Yani,
İşte and Şey. BasılmamıĢ Doktora Tezi. ODTÜ.

10

Türkiye Türkçesinde Üç Ünsüzün Yan Yana Geldiği
Durumlar
Halil Ġbrahim ĠSKENDER
Boğaziçi Üniversitesi
hiiskender@gmail.com

ÖZET
Bu çalıĢma konuĢma dilini esas alarak ölçünlü Türkiye
Türkçesinde üç ünsüzün yan yana geldiği durumları incelemektedir.
Kabul edilen görüĢe göre Türkçede sözcük baĢında ve sonunda üç
ünsüzün yan yana gelmesi mümkün değildir. Sözcük ortasında ise
ancak ünsüz çifti ile biten sözcüklere ünsüz ile baĢlayan bir ek
eklenmesi sonucu üç ünsüz yan yana gelebilir.
(1)
[[kurt]lar]
[[sert]lik]
Oysa, ölçünlü Türkiye Türkçesinin bir kısım konuĢurlarında,
kabul gören görüĢün tersine, sözcük ortasında, ünlü düĢmesi ve ünlü
yitimi sonucunda da üç ünsüzün yan yana telaffuz edildiği
gözlemlenmektedir. Belli ses dizilimine sahip sözcüklere ünlü ile
baĢlayan ek eklemek sureti ile üç ünsüzü yan yana getirmek
mümkündür.
(2)
(a) çirkin-i > [[çirk]ni]
(b) yutkun-an > *[[yutk]nan]
Bu örnekler kurallı ve düzenlidir. (2a)‟da ünsüz çiftini takip
eden ünlü düĢmekteyken, (2b)‟de uyumsuz ünsüz çifti kendilerini
takip eden ünlünün düĢmesini, dolayısı ile de üç ünsüzün yan yana
gelmesini engellemektedir. Ġkinci olarak, konuĢma dilinde kök
durumunda oldukları halde üç ünsüzü yan yana içeren örneklere
rastlanmaktadır.
(3)
üniversite > [[ünvers]te]
üsküdar > [[üsk]dar]
(3)‟deki örnekler ünlü yitimi ile oluĢmaktadır. Yalnız, bu ünlü
yitimlerinin ve (2a)‟daki ünlü düĢmesinin görüldüğü durumlar
düĢen/yiten ünlü, çevre ünsüzler, vurgu ve ses dizilimi ile ilgili belli
Ģartların sağlanması ile oluĢabilmektedir.
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ÇalıĢmamızda bu örnekler biçimbilimsel bir yaklaĢım ile
açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Söz konusu sözcüklerin konuĢurlarca,
yukarıda köĢeli ayraçlar ile gösterildiği üzere, iki biçimbirimden
oluĢmuĢ gövdeler olarak algılandığı ve ilk varsayımsal biçimbirimin
sonundaki ünsüz çiftinin Türkçeye uyup uymadığına göre takip eden
ünlünün korunmakta veya yitirilmekte olduğu tespit edilmiĢtir. Sonuç
olarak, Türkçede bilinen durumların dıĢında ünlü düĢmesi ve ünlü
yitimine, dolayısı ile de üç ünsüzün yan yana yer aldığı durumlara
rastlandığı, bunların sesbilim ve biçimbilim yardımı ile açıklanabildiği
görülmüĢtür.
Kaynakça
Balcı, E. 2006. A Government Phonology analysis of Turkish consonants.
Doktora tezi. Boğaziçi Üniversitesi.
Banguoğlu, T. 1959. Türk grameri: sesbilgisi. Ankara: TTK.
Göksel, A. ve C. Kerslake. 2005. Turkish, a comprehensive grammar.
Londra: Routledge.
Ġskender, H. Ġ. 2008. Vowel-zero alternation in Turkish. Devam Eden Yüksek
Lisans Tezi. Boğaziçi Üniversitesi.
Özsoy, A. S. 2004. Türkçenin yapısı 1: sesbilim. Ġstanbul: Boğaziçi
Üniversitesi.
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Sözlü Dilde Söyleme BaĢlarken Kullanılan Dilbilimsel
Belirtiler
Selim YILMAZ
Marmara Üniversitesi
selimyilmaz@marmara.edu.tr
______________________________________________________________

ÖZET
B. Vardar (2002:181) “Sözcelem”i Ģu Ģekilde tanımlar:
“Sözce üretme edimi; bireyin sözceleri belli bir bağlam ve durum
içinde gerçekleĢtirmesi”. Bu tanımdan yola çıkılırsa, sözcelemi
(énonciation) doğru bir Ģekilde anlayabilmek için, sözcenin ne
olduğunu ve hangi bölümlerden oluĢtuğunu iyi anlamak gerekir. Daha
açık bir ifadeyle, sözcelemi anlamak, sözceyi anlamaktan geçer.
KuĢkusuz, burada sözcenin yanı sıra söylemin de biçim ve sözdizim
yapılarıyla edimbilim (pragmatique) özelliklerinin incelenmesi,
karĢılıklı etkileĢimin (interaction verbale) doğru olarak algılanmasını
kolaylaĢtıracaktır.
Türkçenin konuĢma dilinde söylemi oluĢturan bölümler
nelerdir? Söylem ve bölümlerinin iyi bir yöntemle belirlenmesi,
biçim/sözdizim ve anlambilim özellikleriyle birlikte iĢlevlerinin
açıklanabilmesi için gereklidir. Bunun için, öncelikle “sözce/söylem”
(énoncé/discours) ayırımını somut bir Ģekilde ortaya koymakta yarar
vardır. Belli bir sözcelem durumunda (situation énonciative), sınırları
belirlenmiĢ bir bağlamda ve belli bir kiĢi tarafından üretilen bir
söylemin öznel olma ihtimali çok yüksektir. Bu açıdan bakıldığında,
sözce ve söylemin bölümlerinin de öznel bir değer (valeur subjective)
taĢımaları olağandır. Dolayısıyla, söylemin baĢında kullanılan
belirtilerin kiĢiden kiĢiye farklılık göstermesi söz konusu olabilir.
KonuĢmacının sosyal durumu, yaĢı, eğitim seviyesi gibi etmenler, bir
sözcelem durumunda üretilen söylemin yapısını doğrudan etkiler.
Bu çalıĢmanın genel ve temel amacı, sözü edilen bu etmenler
ve söylem değerlendirmeleri ıĢığında, biçim ve sözdizim bakımından
sınıflara ayrılacak olan söylem baĢı belirtilerinin sözcelem kuramı
çerçevesindeki konumlarını ve iĢlevlerini ortaya koyarak, sözceden
söyleme geçiĢ iĢlemiyle (operation énonciative) ilgili gözlem
yapmaktır. Böylece, Türkçe söylemlerin baĢında bulunan belirtilerin,
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söylemin içeriği ve amacıyla nasıl bir iliĢki içinde olduğu
gözlemlenecektir. Önce yapısal (sözdizim) ardından da bağlamsal
(anlambilim) çerçevede göze çarpan bu iliĢki (relation syntaxicosémantique), KonuĢmacının söylem anında kullanacağı farklı
sözcelem stratejilerinin belirlenmesinde etkili bir iĢleve sahip olduğu
görülecektir.
Bu çalıĢmada kullanılacak, sözlü dil ve sözcelem alanına
iliĢkin kuram ve yöntem için, aĢağıdaki kaynakçaya bağlı olarak
çağdaĢ Fransız Dilbilimine baĢvurulacaktır.
Kaynakça
Culioli, A. 1990, Pour une linguistique de l‟énonciation, (Bir Sözcelem
Dilbilimi Ġçin), Paris, Ophrys, Cilt 1.
Morel, M.-A. ve L. Danon-Boileau, 1997, Grammaire de l‟intonation,
(Tonlamanın Grameri), Paris, Ophrys.
Kıran, Z. 2001, Dilbilime Giriş, Ankara, Seçkin Yayın.
Vardar B. 2002, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Ġstanbul,
Multilingual.
Yılmaz, S. (ed), 2006, Faits de langue en turc et en français modernes
(Domaines linguistiques), (Modern Türkçe ve Fransızcada Dil
Olayları. Dilbilim Alanları), Ortak kitap, München, Lincom-Europa.
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ĠKĠNCĠ OTURUM
Oturum BaĢkanı
Nadir Engin UZUN
Ankara Üniversitesi
ĠĢlevsel Edimbilim Yöntemiyle Metin Ġçinde
Gösterme Alanının Ġncelenmesi
Çiğdem SAĞIN-ġĠMġEK, Jochen REHBEIN, Ezel BABUR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hamburg Üniversitesi
sagin@metu.edu.tr, jochen@metu.edu.tr, ezel.babur@uni-hamburg.de

ÖZET
Bu çalıĢma Türkçe‟deki bu, şu ve o adıllarını ve biçimbilimsel
türevlerini ĠĢlevsel Edimbilim (Bühler 1934; Götz 1977, Ehlich 1979)
yöntemiyle incelemekte ve Türkçe‟de gösterme alanı içinde incelenen
bu adılların üç farklı boyut üzerinden iĢlev gördüğünü ve
dinleyicinin/okuyucunun dikkatini dil dıĢı nesnelere çektiğini
savunmaktadır. ĠĢlevsel Edimbilim her dilsel birimin, dilin beĢ temel
alanından simge alanı, gösterme alanı, yönlendirme alanı, operasyon
alanı ve tasvir alanı birimine tekabül ettiğini ve bu, şu ve onun
„gösterme alanı‟ içinde çalıĢılması gerektiğini savunmaktadır. SağınġimĢek, Babur & Rehbein (2008)‟de bu adıllarının gösterme alanı
içinde algılama aralığında konuĢan ve dinleyene göre nasıl iĢlev
gördüğü tartıĢılmıĢ ve örneklendirilmiĢtir.
Bu çalıĢmada odaklanılacak konu ise bu, şu ve o adıllarının
metin içindeki üçlü belirtimi ve üstlendikleri karmaĢık iĢlevleridir. Bu
amaçla gösterimsel ifadelerin iĢlevleri odaklama aralıklarından
söylem aralığı, metin aralığı ve imgelem alanı içinde incelenecektir.
ÇalıĢmada özellikle metin yapısı içinde konu aktarımı ile bağlayıcılık
konusu öne çıkartılacaktır. Edindiğimiz ilk verilere gore o genellikle
öngösterim yaptığı, şunun artgösterim yaptığı, bunun ise
dinleyici/okuyucunun dikkatini çıkıĢ notası olarak adlandırdığımız
origo etrafına çektiği düĢünülmektedir. Ġlk veriler ıĢığında ortaya
çıkan bir diğer sonuç, söz konusu iĢlevlerin farklı tür metinlerde farklı
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iĢlediğidir. Bu nedenle çalıĢmada örneklendirme bu, şu, onun ÇağdaĢ
Türk hikayelerden seçilmiĢ metinlerdeki iĢlevlerini kapsayacaktır.
Kaynakça:
Bühler, K. (1934) Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. (2.
Baskı, 1965). Stuttgart: Gustav Fischer.
Ehlich, K. (1979) Verwendungen der Deixis beim sprachlichen Handeln.
Linguistisch-philologische
Untersuchungen
zum
hebräischen
deiktischen System. Frankfurt/M.: Lang.
Ehlich, Konrad, Mackenzie, Lachlan, Rehbein, Jochen and Thije, Jan. D. ten
(2000) A German-English-Dutch Glossary for Functional Pragmatics.
(to sppear)
Götz, M. (1977) Deixis, Anapher und Katapher und Verwandtes im
grammatischen System des Türkeitürkischen. In: Zeitschrift der
Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG), Suppl. III:2, 1165-1185.
Redder, A. (2000) Textdeixis. Brinker, K., Gerd, A., Heinemann, W., Sager,
S. (ed.) Text und Gesprächslinguistik. Berlin: de Grauyter, 283-294.
Rehbein, J. (2002) Pragmatische Aspekte des Kontrastierens von Sprachen –
Türkisch und Deutsch im Vergleich. In: S. Yıldız, N. Ülner, K. Halm
Karadeniz u.a. (eds.) “Eröffnungsreden und Tagungsbeiträge des VII.
Türkischen Germanistikkongresses”. Ankara: Hacettepe-Universität,
15-58.
Sağın-ġimĢek, Ç.; Babur, E. & Rehbein, J. (2007) ĠĢlevsel Edimbilim
yöntemiyle dilsel araçların incelenmesi I: bu, Ģu, o ve dilin gösterme
alanı.

16

Türkçede Ġlgi Ġçtümcelerinin ĠliĢtirilme Belirsizliğinde
Kurucuların Etkisi
Bilal KIRKICI, Gülin DAĞDEVĠREN, AyĢe Ġrem
KÜTÜKOĞLU, Gizem YÜCESOY
Başkent Üniversitesi
bkirkici@yahoo.com, gdagdeviren@baskent.edu.tr,
iremayse8@yahoo.com, gizem_yucesoy@yahoo.com

ÖZET
Bu çalıĢmanın amacı, Türkçe anadil konuĢucuların iki gücül iliĢtirilme
noktasınca takip edilen ilgi içtümcelerinin bulunduğu tümcelerdeki
ilgi tümceleri iliĢtirme belirsizliklerini ne Ģekilde çözümlediklerini
incelemektir. Ġncelenen yapılar, iyelik durumundaki iki isimce takip
edilen ilgi içtümceleridir (bkz. 1).
1) Ankara‟da okuyan gencin kardeĢi tam bir futbol hastası.
Bu tür yapılarda, “Ankara‟da okuyan” ilgi içtümcesi gücül olarak
“genç” ya da “kardeĢ” isimlerinin birine iliĢtirilebilir. Dolayısıyla
okuyucu “gencin kardeĢi” noktasına ulaĢtığında çözümlenmesi
gereken bir belirsizlikle karĢı karĢıya kalmaktadır.
Daha önce farklı dillerde yapılan çalıĢmalar, bu konuda çok çeĢitli
bulgular elde etmiĢtir ve bu belirsizliğin çözümünde okuyucular
tarafından kullanılan yöntem(ler) konusunda bir fikir birliğine
varılamamıĢtır. Bazı dillerde okuyucular bu tür ilgi içtümceleri
çoğunlukla ilk isme iliĢtirirken, baĢka dillerde bunun tam tersi söz
konusu olmuĢtur ve bunun neticesinde ilgi içtümcelerinin iliĢtirme
belirsizliğinin çözümlenmesi ile ilgili çok çeĢitli kuramlar ortaya
atılmıĢtır.
Bu çalıĢmayla, Türkçedeki durum incelenerek bu tartıĢmalara katkı
sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, yetiĢkin Türkçe anadil
konuĢucularına 1)‟deki tümceye benzer tümceler içeren çeĢitli
anketler uygulanmıĢtır ve bu anketlerde ilgi içtümcelerinin
iliĢtirilebileceği kurucular çeĢitli sıklık aralıklarından seçilerek,
kurucu sıklığının okuyucunun iliĢtirme kararında etkili olup
olmadığına bakılmıĢtır.
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Kaynakça
Cuetos, F. & Mitchell, D. 1988. Cross-linguistic differences in parsing:
Restrictions on the use of the Late Closure strategy in Spanish.
Cognition 30, 73-105.
Desmet, T., Brysbaert, M. & de Baecke, C. 2002. The correspondence
between sentence production and corpus frequencies in modifier
attachment. The Quarterly Journal of Experimental Psychology 55A
(3), 879-896.
Fesler, C., Roberts, L., Gross, R. & Marisin, T. 2002. The processing of
ambigous sentences by first and second language learners of English.
Essex Research Reports in Linguistics 40, 1-38.
Kamide, Y. & Mitchell, D. 1997. Relative clause attachment: Nondeterminism in Japanese parsing. Journal of Psycholinguistic
Research 26, 246-254.
Kırkıcı, B. 2004. The processing of relative clause attachment ambiguities in
Turkish. Turkic Languages 8, 111-121.
Papadopoulou, D. & Clahsen, H. 2002. Parsing strategies in L1 and L2
sentence processing: A study of relative clause attachment in Greek.
Essex Research Reports in Linguistics 3, 61-92.
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Yabancı Dil Olarak Türkçe‟nin Öğretiminde Temel
Sözvarlığı
V. Doğan GÜNAY, Ufuk AġIK
Dokuz Eylül Üniversitesi
dogan.gunay@deu.edu.tr, ufukcamail@yahoo.com

ÖZET
Yabancı dil öğretiminde okuma, yazma, konuĢma ve
dinleme becerilerinin geliĢebilmesi için sözcük öğretiminde
doğru yöntemleri kullanmak kadar doğru belirlenmiĢ sözcükleri
öğretmek de önemlidir. En kısa zamanda doğru sözcükleri
öğretmekle yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde baĢarı oranı
yükseltilebilir.
Bireyin sahip olduğu sözcük dağarcığı yeterli değilse ister
istemez anlatımını kısıtlayacaktır. Yabancı dil öğrenen birey
erek dilde sözcük dağarcığını geniĢ tutarsa hem erek dildeki
sözlü ve yazılı anlatımları daha rahat anlayacak hem de
bulunduğu ortamda kendisini daha rahat ifade edebilecektir.
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen kiĢiye, rastgele
seçilmiĢ sözcüklerin öğretilmesi, sözcük öğretiminin
baĢarısızlıkla sonuçlanmasına sebep olabilecektir. Sözcük
öğretiminde baĢarısızlığı en alt düzeye indirmek için sıklık
sayımlarına dayanan bütünce çalıĢmalarına gereksinim vardır.
ÇalıĢmamızın amacı da bu çalıĢma sonucunda yabancı dil olarak
Türkçe öğrenen bireylerin sözcük öğretimi sırasında kullanım
sıklığına dayalı sözcükleri öğrenmesidir. Alana yönelik ders
kitaplarının yazılmasına ve Türkçe‟yi yabancı dil olarak
öğrenenlere öğretilmesi gereken sözcüklerin neler olduğu
konusunda bir kaynak olması amacıyla hazırlanmıĢtır. Bu
çalıĢma sonucunda sözlü Türkçe‟nin kullanım sıklığı en yüksek
olan sözcükleri ortaya çıkmıĢtır. Sözlü Türkçe‟de kullanım
sıklığı yüksek olan sözcüklerden yola çıkarak yabancı dil olarak
Türkçe‟nin
öğretimine
hizmet
edecek
araç-gereçler
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hazırlanabilecektir. Dil öğretimine hizmet eden bulmacalar,
sözcük oyunları, tabu, vb oyunlar kullanım sıklığı yüksek olan
sözcüklere göre hazırlanırsa sözcük öğretimi daha bilimsel ve
etkili hale gelebilecektir.
Ses evrenimizi oluĢturan veriler 2006 yılı süresince sözlü Türkçe‟yi
temsil değiĢik alanlardan toplanmıĢtır. Ses evrenimizi oluĢturan
veriler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra istatistiksel yöntemle
sözcüklerin kullanım sıklığı belirlenmiĢtir.

Dil öğretiminin baĢarıya ulaĢması, dil öğrenen bireyin
hedeflerine göre değiĢmektedir; ancak genel anlamda dili
iletiĢime dönük öğrenen birey dil konusunda kendini daha
yeterli görür. Türkçe‟nin sıklık listesinin belirlenmesiyle
Türkçe‟yi yabancı dil olarak öğrenen kiĢi, belirlenen sözcüklere
öncelik vermesi durumunda yazılı ve sözlü metinleri büyük
oranda anlayabilecektir. ÇalıĢmamızda yabancı dil olarak
Türkçe‟nin öğretiminde, özellikle sözcük öğretiminde baĢarı
oranımızı yükseltecek sözcükler ortaya koyulmuĢtur.
Kaynakça
Aksan D.(1982), Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim I, Ankara:
TDK Yayınları.
AĢık, U. (2007). Yabancılar için Temel Türkçe Sözcük Varlığının
OluĢturulması. YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Ġzmir: D.E.Ü.
Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
BaĢkan, Ö. (2003), Lenguistik Metodu, Ġstanbul: Multilingual Yayınları
Demirel, Ö.(2004), Yabancı Dil Öğretimi, Ankara: Pagem Yayıncılık.
Günay, V. D. (2003), Metin Bilgisi, Ġstanbul: Multilingual Yayınları.
Günay, V. D. (2007), Sözcükbilime GiriĢ, Ġstanbul: Multilingual Yayınları.
Göz, Ġ. (2003), Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü, Ankara,
TDK Yayınları.
Ong, W. J. (2003), Sözlü ve Yazılı Kültür, Ġstanbul: Metis Yayınları.
Say, B. Özge, U. Oflazer K. (2002) Bilgisayar Ortamında bir Derlem
GeliĢtirme ÇalıĢması, in Akademik Bilişim (Annual Conference of
Academic Informatics), Konya, February.
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Oturum BaĢkanı
Hasan BOYNUKARA
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Türkçenin Ġkinci Dil Olarak Ediniminde Adıl-DüĢürme
DeğiĢtirgeni
Keriman KIRKICI
Ankara Üniversitesi
kerimank@hotmail.com

ÖZET
Ġkinci olarak (D2) Türkçenin ediniminin, adıl-düĢürme
değiĢtirgeni üzerinden araĢtırıldığı bu çalıĢmada, anadilleri adıldüĢüren Türkçe-türü diller (Afganca, Farsça, Moğolca, Romence,
Rusça, Ukraynaca, Arapça, Ġspanyolca) ve Çince-türü diller (Çince,
Japonca, Korece) olmak üzere iki ayrı katılımcı sınıfıyla çalıĢılmıĢtır.
Katılımcılar, Ankara Üniversitesi TÖMER‟de (Türkçe ve Yabancı Dil
AraĢtırma ve Uygulama Merkezi) D2 olarak Türkçe öğrenen ve temel,
orta ve yüksek olmak üzere üç ayrı düzeyde Türkçe sınıflarına devam
eden gruplardan oluĢmaktadır. Katılımcılara biri 35 tümcenin
bulunduğu ve Türkçenin bir özelliği olan sıfır adıl, özne-eylem
yerdeğiĢtirmesi ve that-izi durumlarına ne tür tepkiler verecekleri
ölçülen bir dilbilgisel yargı testi ile 18 tümcenin bulunduğu ve her bir
tümce ile bağlantılı sorulara üç seçenekten doğru olanını seçmeleri
istenen sıfır adıl ile adılsılların gönderimsel özelliklerine iliĢkin bilgiyi
ölçen ikinci bir dilbilgisel yargı testi uygulanmıĢtır.
D2 ediniminin adıl-düĢürme değiĢtirgeni üzerinden incelendiği
bu çalıĢmada, D1 olarak Türkçe-türü dilleri ve Çince-türü dilleri
konuĢan katılımcıların, D2 olarak Türkçeyi edinimlerine yönelik
uygulanan her iki testin farklı eriĢim varsayımlarını desteklediği
görülmüĢtür. DeğiĢtirgen türüne göre eriĢim varsayımları farklılığının
alanyazında da görülebilmesi (Cook, 1995; Hawkins,2001), adıldüĢürme değiĢtirgeni üzerinden D2 edinimine yönelik tek bir yargıya

21

varmanın, var olan yaklaĢımlar
destekleyen bir sonuç olmuĢtur.

ile

mümkün

olamayacağını

Kaynakça
Bulut, T. ve C. Can. 2000. Acquiring a Pro-drop Language. Dil Dergisi, sayı:
88, s. 54-60.
Huang, C. T. 1984. On the Distribution and Reference of Empty Pronouns.
Linguistic Inquiry, sayı: 15, s. 531-574.
Liceras, J. 1986. Syntax and Linguistics: More on the Pro-drop Parameter.
Learnability and Second Language Acquisition. Dordrecht: Foris.
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Parameter Setting, (Yay.) Roeper, T. Ve E. Williams. Dordrecht:
Reidel.
White, L. 1985. The Pro-drop Parameter in Adult Language Acquisition.
Language Learning, sayı: 35, s. 47-62.
White, L. 1986. Implications of Parametric Variation for Adult Second
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Experimental Approaches to Second Language Acquisition, (Yay.)
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White, L. 1989. Universal Grammar and Second Language Acquisition.
Amsterdam: John Benjamins.
White, L. 2003. Second Language Acquisition and Universal Grammar.
Cambridge: Cambridge University Press.

22

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Yöntem
Kitaplarının Ortak Sözcükçesi
V. Doğan GÜNAY, Betül SÜLÜġOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi
dogan.gunay@deu.edu.tr, betul.sulusoglu@deu.edu.tr

ÖZET
ĠletiĢimin en temel öğesi sözcüktür ve dilin doğru kullanımı,
sahip olunan sözcük bilgisiyle doğrudan iliĢkilidir. Bu açıdan
bakıldığında bir dilin yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanan ders
kitaplarında yer alacak sözcüklerin seçimi büyük önem taĢımaktadır.
Ders kitaplarında öncelikli olarak yer alması gereken sözcükler, erek
dilde kullanım sıklığı yüksek sözcüklerdir ve bir dili yabancı dil
olarak öğretmek için hazırlanan ders kitaplarının hepsinde “ortak bir
sözcükçenin” bulunması beklenebilir.
“Bir dilsel topluluğunun üyelerinin kendi aralarında
kullandıkları sözcüklerin tümüne sözcükçe adı verilir” (Günay, 2007:
28). Bu çalıĢmada, “sözcükçe” kavramı yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi için bir kitabın içinde bulunan söz varlığı olarak ele
alınmıĢtır. Yabancı dil öğretiminin temel taĢlarından birinin sözcük
öğretimi olması sebebiyle yöntem kitaplarında yer alan sözcükçenin
önemli olduğunu söylemek kaçınılmazdır. Bu bağlamda öğretim için
kullanılan kitaplar, öğrencilerin düzeylerine uygun olarak Türkçenin
sıklıkla kullanılan sözcükleri çerçevesinde hazırlanmalıdır.
Bu çalıĢmada Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde
kullanılan. Hitit 1, (Ankara Üniversitesi TÖMER, 2002), Turkofoni.
Türkçe Öğren 1 (Çetin, 1999) Turkofoni. Türkçe Öğren 2 (Çetin,
1999), Turkuaz Türkçe KonuĢalım 1 (Çetin, 2001) adlı yöntem
kitapları taranmıĢ ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde
kullanılan bu kitapların ortak söz varlığı ortaya konulmaya
çalıĢılmıĢtır. Bu üç yöntem kitabında yer alan sözcükler “ortak
sözcükçe” (Günay, 2007:302) bağlamında ele alınarak kullanım
sıklıklarına, içinde bulundukları ünite çerçevesinde öğrencilere
aktarıldıkları düzeye ve öğrencilere aktarıldıkları sıraya göre
istatistiksel sonuçlarla ortaya konulmuĢtur.
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Bu çalıĢma sonucunda Türkçenin Yabancı Dil Olarak
Öğretimde öğretme konusu olarak öğrenci kitaplarında yer alan
sözcükler belirlenmeye ve sözcük öğretimi açısından birbirilerinden
farkları ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Ortak olarak kullanıldığı tespit
edilen sözcükler Yabancılar için Temel Türkçe Sözcük Varlığının
OluĢturulması (AĢık, 2007) bağlamında değerlendirilmiĢtir. Sonuçlar
çerçevesinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi için hazırlanan
yöntem kitapları için göz önünde bulundurulması gereken sözcükler
için önerilerde bulunulmuĢtur.
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TICLE : Uluslararası Türk Öğrenici Ġngilizcesi Derlemi
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ÖZET
1980‟ lerin sonundan itibaren ortaya çıkmaya baĢlayan öğrenici
derlem araĢtırmaları önceleri farklı alanlar olan derlem dilbilim ve
ikinci dil araĢtırmaları arasında önemli bir bağ oluĢturmuĢtur.
Bilgisayarlı öğrenici derlem araĢtırmalarının baĢlaması, varolan
öğrenici veri kaynaklarına, ikinci dil edinimi araĢtırmaları alanlarına
ve yöntemlerine,
ayrımsal çözümleme, öğrenici hataları
çözümlemelerine, edimbilimsel çözümleme çalıĢmalarına, sözlüksel
açıdan ikinci dil edinimini araĢtırmalarına, hesaplamalı ve derlem
dilbilim uygulamalarına, ve aradil araĢtırmalarına yeni anlayıĢlar
kazandırmada yararlı katkılar sağlamıĢtır.
Derlem dilbilimin temel ilkelerini, araçlarını ve yöntemlerini
kullanan bu yeni yaklaĢım, hem yabancı dil öğretimini iyileĢtirmeyi
hem de ikinci dil edinimi araĢtırmalarında çeĢitli amaçlarla
kullanılabilecek daha iyi öğrenici dili betimlemelerini sağlamayı
hedeflemektedir (Granger, 2002). Bu amaçla oluĢturulan Uluslararası
Öğrenici İngilizcesi Derlemi (International Corpus of Learner
English) ICLE, öğrenici dilinin çeĢitli yönlerini inceleyen aradil
çalıĢmalarının (De Cock, 1998; Aarts ve Granger, 1998; Aijmer,
2001; McEnery ve Kifle 2002; Flowerdew J. 2005) derlem dilbilim
açısından da yapılmasına olanak sağlamıĢtır.
Bu çalıĢma ülkemizde uygulamalı dilbilim çalıĢmaları açısından
bir ilk olan Uluslararası Türk Öğrenici İngilizcesi Derlemi (The
Turkish International Corpus of Learner English) TICLE‟in
oluĢturulma sürecini, göz önüne alınan ölçütleri, derlemin nicel ve
toplumbilimsel özellliklerini, ve ayrımsal aradil çözümlemesi
kullanarak ikinci dil edinimi araĢtırmaları açısından yararlı olabilecek
örnek uygulamaları sunmaktadır. Ġngilizce‟yi ikinci dil olarak öğrenen
üniversite üç ve dördüncü sınıf öğrencilerin yazılı anlatımlarından
oluĢan ve 3 milyonun üzerinde sözcük içeren ICLE‟ ın altderlemi olan
TICLE 280 metin ve 200 bin sözcukten oluĢmaktadır. ICLE, Türkiye
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ile birlikte 21 ülke ingilizce öğrenicilerinin yazılı anlatımlarını ve
toplumdilbilimsel verileri de içeren 21 altderlemden oluĢmaktadır.
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“Katmak” eyleminin anlam değiĢimi: toplumdilbilimsel bir
bakıĢ
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ÖZET
Dil değiĢimi her dil için kaçınılmaz bir olgudur. DeğiĢimin,
kullanım çeĢitliliğinden kaynaklandığı, zaman içinde yeni kullanım
biçiminin ve eskisinin birlikte yer aldığı daha sonra da yeni biçimin
eskisinin yerini alması Ģeklinde gerçekleĢtiği ileri sürülmektedir (örn.
Holmes, 1992). DeğiĢiklik gruptan gruba, bir biçimden diğerine, ses
değiĢikliği söz konusu olduğunda da sözcükten sözcüğe
gerçekleĢmektedir. DeğiĢikliği etkileyen nedenler arasında ise sosyal
statü, cinsiyet ve sosyal etkileĢim en önemli etkenler olarak
sayılmaktadır. DeğiĢimin genellikle sosyal statüsü yüksek olan dil
konuĢucularının baĢlattığı ve bu değiĢikliğin bilinçli bir değiĢiklik
olduğu ileri sürülmektedir. Ancak, alt sosyo-ekonomik sınıftan
insanların da daha az bilinçle değiĢiklik yaymada etkili oldukları
görülmektedir. Bu sosyo ekonomik sınıftan erkekler dıĢarıda çalıĢıyor
olmaları nedeniyle etraflarındaki diğer gruplardan etkilenmektedir.
Kadınların bu konudaki rolü ise etkileĢime açık olmaları ile sınırlıdır.
Son günlerde, “katmak” eyleminin “çay katmak”, “çekmeceye
çamaĢır katmak” gibi ölçünlü dilde “koymak” eylemi ile kullanılan
durumlarda kullanıldığı ve bu kullanımın gittikçe yaygınlaĢtığı
gözlenmektedir. Bu nedenle, bu çalıĢmada “koymak” yerine “katmak”
eylemini yeğlemenin sosyo-ekonomik sınıf, yaĢ ve cinsiyet açısından
belirleyiciliğinin olup olmadığı araĢtırılacaktır. Bu nedenle hazırlanan
bir sormaca değiĢik sosyo-ekonomik katmanlardan, çeĢitli yaĢlardaki
kadın ve erkeklere uygulanıp sonuçlar tartıĢılacaktır.
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ÖZET
ÇalıĢmamızda, Kehler (2002) tarafından oluĢturulan zamir
çözümlemesinde uygunluk iliĢkilerinin (coherence relations) etkisini
açıklayan hipotezin, Türkçe zamir çözümlemesine uygulanarak
geçerliliğinin araĢtırılması amaçlanmaktadır. Türkçe zamir
çözümlemesinde uygunluk iliĢkilerinin (coherence relations) - sebepsonuç (cause-effect) ve benzerlik (resemblance) – etkisini belirlemek
için 20 adet çeviri tümcesi hazırlanmıĢtır. Herbir tümce bir ana tümce
ve iki yan tümceden oluĢmaktadır. Söz konusu çalıĢmada, yan
tümcede verilen “o” zamirinin ana tümce içerisindeki isimlerden
hangisine gönderim yaptığı ve bu tümcelerin anlaĢılırlık derecesi
sorgulanmaktadır.
AraĢtırmada veri toplama aracı olarak çalıĢmaya özgü
geliĢtirilen bir bilgisayar programı kullanılmıĢtır. Bu program aracıyla
katılımcılara 20 adet çeviri cümlesi verilerek, bütüncede verilen “o”
zamirinin cümle içerisindeki isimlerden hangisine gönderim
yaptığının bulunması istenmiĢtir. Deneklerin verdikleri yanıtlar,
aralarında farklı uygunluk ilişkileri olan tümcelerde uygulanan zamir
çözümlemesi bağlamında bilgi vermiĢtir. Özel olarak hazırlanmıĢ bu
program, katılımcıların herbir cümleyi okuyup, “o” zamirinin
gönderim yaptığı ismi bulması sırasında geçen süreyi kaydetmiĢtir. Bu
kaydedilen süreler ile tümcelerin anlaĢılırlık seviyesi ölçülmüĢtür.
AraĢtırma sonuçlarına göre; Kehler‟in (2002) Ġngilizce için
belirttiği gibi, Türkçe‟de zamir çözümlemesi tümceler arası uygunluk
(coherence) ile yakından iliĢkilidir. Sonuç olarak, Türkçede iki tümce
arasındaki uygunluk iliĢkisinin cümce içerisindeki zamir
çözümlenmesine etki ettiği bulgulanmıĢtır.
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Edinicilerinin KarĢılıklı KonuĢma Etkinlikleri Sırasındaki
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V. Doğan GÜNAY, Mehmet AYGÜNEġ
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ÖZET
KarĢılıklı konuĢma, genel olarak iki ya da daha çok
katılımcının gerçekleĢtirdiği ve önceden belirlenmiĢ bir
programı içermeyen konuĢma ve dinleme etkinlikleri olarak
tanımlanmaktadır (Vossoughi, Javaherian,2000:116-117).
Doughty‟nin (2000b) önerdiği karĢılıklı görüĢ alıĢveriĢi
süreci modeli 1) tetik, 2) sinyal, 3) yanıt ve 4) tepki olmak üzere
4 öğeyi içermektedir. (Gonzalez-Lloret, 2003:6). Buna göre
tetik; karĢılıklı görüĢ alıĢveriĢi sürecinde birinci konuĢucunun
ürettiği ve görüĢ alıĢveriĢi süreci içersinde yer alan diğer
konuĢucu(lar) için sorun oluĢturan sözceyi ifade etmektedir.
Sinyal; karĢılıklı görüĢ alıĢveriĢi sürecinde ikinci konuĢucunun
birinci konuĢucunun ürettiği sözcedeki anlaĢılamayan durumu
ifade etmesidir. Yanıt ise, karĢılıklı görüĢ alıĢveriĢi sürecinde
ikinci konuĢucunun anlamlandıramadığı durumu ifade etmesi
üzerine birinci konuĢucunun yaĢanan sorunu tekrar etme,
daraltma, sözceyi farklı biçimde yeniden ifade etme gibi çeĢitli
yollarla onarmaya çalıĢması durumunda ortaya çıkmaktadır.
KarĢılıklı görüĢ alıĢ veriĢi sürecinde birinci konuĢucunun yaptığı
onarım üzerine ikinci konuĢucunun onarıma yanıt vermesi ya da
görüĢ alıĢveriĢi sürecini devam ettirmeye çalıĢması da tepki
olarak ifade edilmektedir.
Bu çalıĢmada temel, orta ve ileri düzey olmak üzere üç
kümede sınıflandırılan ve Türkçeyi ikinci dil olarak edinen dil
edinicilerinin ders ortamındaki ve bilgi boĢluğu etkinliklerinin
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uygulanması sırasındaki kendi aralarındaki karĢılıklı konuĢma
süreçleri gözlemlenmiĢtir.
Bu gözlem sürecinde aĢağıdaki sorulara yanıt aranmıĢtır:
1. Türkçeyi ikinci dil olarak edinen dil edinicileri karĢılıklı
konuĢma etkinliklerinde bilgi akıĢı sırasında ne tür görüĢ
alıĢveriĢi stratejileri kullanmaktadır?
2. Türkçeyi ikinci dil olarak edinen farklı düzeydeki
(temel düzey, orta düzey, ileri düzey) dil edinicilerinin ders
ortamındaki ve bilgi boĢluğu etkinliklerindeki karĢılıklı
konuĢmalarda bilgi akıĢını sağlamada baĢvurulan görüĢ
alıĢveriĢi stratejilerinde anlamlı bir fark var mıdır?
3. Türkçeyi ikinci dil olarak edinen dil edinicilerinin ders
sırasında öğretmenle girdikleri etkileĢim süreci dil edinimi
sürecini nasıl etkilemektedir?
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ÖZET
Bir tümceyi oluĢturan farklı yapılar içinde öznelik yapısı yazar
veya konuĢanın mesajı iletmede kullandığı önemli yapıların baĢında
gelmektedir. Her dilde tümce mesajı ileten yapı olarak belirli bir
örüntü ile sunulmaktadır. Tümce içerisinde bir öğenin, öznelik ya da
kimi kaynaklarda konu (theme) diye adlandırılan yapılanmanın
tümcenin mesajı anlatan diğer bölümünü yüklemlik ya da yorumu
(rheme) birleĢtiren bölümün özel birtakım iĢlevleri bulunabilmektedir.
Halliday (1985) ortaya koyduğu ĠĢlevsel Dilbilgisi Modeli‟nde bu
öznelik-yüklemlik ayrımının metin çözümlemesinde detaylara özgü
birçok ipucu verdiğini, metnin içerisinde değiĢik dil ve yapı
kullanımlarının nasıl gerçekleĢtirildiğini gösterdiğini belirtir. Özne
olarak çok farklı yapılar kullanılabilmekte ve karmaĢık ve birleĢik
tümce yapılarında ise öznelik-yüklemlik kullanımları daha çarpıcı hal
alabilmektedir. Soru tümcelerinden emir tümcelerine, emir
tümcelerinden ilgi tümcelerine farklı tümce türlerinde Ġngilizcede bu
yapının kullanımını irdeleyen yazar, bu yapıların metin
çözümlemesinde sağladığı bilgileri de Ġngilizceden alıntı metinlerle
örneklemektedir.
Bu çalıĢmada Halliday‟in bu modelinin Türkçe öykülerinin
çözümlenmesinde nasıl kullanılabileceği ünlü Türk öykü yazarı Sait
Faik Abasıyanık‟tan alınan bir öykü ile gösterilmektedir. DeğiĢik
yapıların öznelik bölümünde yer alması ve daha sonra ki bölümde bu
öznelikle ilgili yapılan yorumların tümce, paragraf ve metnin bütünü
açısından değerlendirilmesi sonucunda metin hakkında elde
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edilebilecek karakter, yapı ve konu ile bilgilerin belirlenmesi
sağlanmaktadır. Bildiride öyküden alınan bölümlerle öznelikyüklemlik
çözümlemelerinin
Türkçe
metinlerde
nasıl
uygulanabileceği örneklenirken hem nitel hem de nicel bakımından
öznelik-yüklemlik ayrımının metin çözümlemelerinde sunduğu
avantaj ve dezavantajlar değerlendirilmektedir.

Kaynakça
Halliday, M. A. K. (1985). An Introduction to Functional Grammar.
London: Edward Arnold.
Brown, G. & Yule, G. Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge
University Press.
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Türkçe Ders Kitaplarındaki Öyküleyici Metinler Üzerine
Tutarlılık Bakımından Bir AraĢtırma
Mehmet Akif ÇEÇEN
İnönü Üniversitesi
akifcecen@gmail.com

ÖZET
Ġlköğretim seviyesindeki öğrencilere verilen Türkçe eğitimi,
temel dil becerileri olan okuma, yazma, konuĢma ve dinlemeyi
geliĢtirmeye ve dil bilgisi kazandırmaya yöneliktir. Bu becerilerin
geliĢtirilmesi ise ders kitaplarında yer alan metinler ve bu metinlerden
hareketle hazırlanan etkinlikler aracılığıyla yapılmaktadır. Dil
eğitiminde metinlerin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu buradan
anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu metinlerin niteliği, üzerinde
durulması gereken bir konudur. Metinler ne kadar nitelikli olursa ana
dili eğitiminden hedeflenen baĢarının gerçekleĢmesi de o oranda kolay
ve etkili olur.
Metinlerin taĢıması beklenen birçok özellik vardır. Bu
özelliklerin genel bir kısmı öğretim programında belirtilmekle beraber
bunların dıĢında metinlerin, metinsellik ölçütleri gibi kendi
niteliklerinden kaynaklanan bazı özellikleri taĢıması gerekir.
Metinsellik ölçütleri içinde en önemlilerden biri “tutarlılık”tır (Günay,
2000). Bu çalıĢmanın amacı, tutarlılığın Türkçe ders kitaplarındaki
öyküleyici metinlere nasıl yansıdığını belirlemektir.
Yapılan bazı araĢtırmalar (Çeçen ve Çiftçi, 2007) sonucunda
Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin önemli bir bölümünün
öyküleyici metinler olduğu, hikâyelerin diğer türlerden daha fazla yer
aldığı görülmüĢtür. Bütün metinler gibi öyküleyici metinlerin de ideal
bir dil eğitimine katkıda bulunabilmesi için tutarlılık bakımından
nitelikli olması gerekmektedir. ÇalıĢmada Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından 2007–2008 öğretim yılı için yedinci sınıflarda okutulması
kararlaĢtırılan üç ders kitabından seçilen metinler incelenmiĢtir.
Ġnceleme, CoĢkun (2005) tarafından geliĢtirilen, metinlerin beĢ puan
üzerinden değerlendirildiği ölçek kullanılarak yapılmıĢtır. Metinler
puanlandıktan sonra bu metinlerin ortalama puanı bulunmuĢtur.
Ortalama puanlar yoluyla ilgili metinlerin ait olduğu kitabın aldığı
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puan da bulunmuĢ olmaktadır. AraĢtırma sonucunda kitaplar arasında
önemli bir farklılığın olmadığı, metinlerin çoğunun beĢ üzerinden dört
puan (iyi) aldığı görülmüĢtür.
Kaynakça
CoĢkun, E. (2005). Ġlköğretim Öğrencilerinin Öyküleyici Anlatımlarında
BağdaĢıklık, Tutarlılık ve Metin Elementleri, Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi).
Çeçen, M. A. ve Çiftçi, Ö. (2007). “Ġlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders
Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından
Ġncelenmesi”. Millî Eğitim, S. 173, ss. 39-49.
Günay, D. (2000). Metin Bilgisi. Ġstanbul: Multilingual.
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Türkçe Sözlükte Arapça Kökenli Üst Kavram Gösteren
Sözcükler
Derya ADALAR
Ankara Üniversitesi
adalar@humanity.ankara.edu.tr

ÖZET
Her ulus, dilinin sahip olduğu olanakları kullanarak kendi
kültürüne ve gereksinimlerine göre farklı kavramlar üretir. Her dilde
özel isimler dıĢında kalan tüm sözcükler bir kavrama iĢaret eder ve bir
kategoriye aittir. Bu durum, dilbilim uzmanlarının dillere yönelik
norm çalıĢmaları yapmasını kaçınılmaz bir gereklilik haline
getirmiĢtir. Bu bağlamda kavramlar hiyerarĢik olarak çeĢitli
kategorilere ayrılmıĢlardır. Bu hiyerarĢide sözcükler birbirlerine alt
kavram, temel kavram ve üst kavram iliĢkileriyle bağlanırlar. Bu
çalıĢmada, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yayımlanmıĢ olan
güncel Türkçe sözlüğün elektronik sürümü kullanılmıĢtır. Bu çalıĢma,
Türkçe bir sözlükteki Arapça üst kavram gösteren sözcüklerin
arasındaki kavramsal iliĢkileri kullanarak kavram hiyerarĢisinin
Arapça üst kavram boyutunu oluĢturan ilk çalıĢmadır.
Üst kavramlar (meta-concepts) aynı niteliği taĢıyan
kavramları kapsayıcı nitelikte olan kavramlardır. Örneğin kuruyemiş,
içecek, mobilya, yiyecek vb. gibi kavramlar hiyerarĢik olarak temel ya
da alt kavram olarak nitelendirebileceğimiz kavramları kapsayıcı bir
nitelik taĢımaktadır. Kuruyemiş bir üst kavramsa, fıstık bu hiyerarĢi
içinde üst kavramın kapsadığı bir temel kavram (basic level/basic
concept), Antep fıstığı ise temel kavramın kendi içindeki çeĢitlenmesi
olarak tanımlayabileceğimiz bir alt kavramdır (sub-concept).
Bu çalıĢmada, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından
yayımlanmıĢ olan güncel Türkçe sözlüğün elektronik sürümü üzerinde
yaptığımız tarama sonucunda ortaya çıkarılan Arapça üst kavramların
Türkçe sözlükte nasıl etiketlenmiĢ olduğu göreceğiz. Aynı sözcüklerin
Arapça sözlükte nasıl etiketlendiğine de değineceğiz. Türkçedeki
birçok üst kavramın aslında Arapça kökenli olduğunu görmekteyiz.
Bunlar arasında Hubûbât, Hulliyât, Itriyât, Meşrûbât, Mahlûkât,
Mefrûşât, Edevât, Haşerât, Baharât, Mahlûkât, Mahrûkât gibi çok
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sayıda üst kavram bulunmaktadır. Bu sözcükler isimden ya da fiilden
türetilmiĢ, Arapça çoğul, ismi meful (edilgen ortaç) veya ismi
mefulün çoğul hale getirilmesiyle türetilmiĢ sözcüklerdir. Türkçede
Arapça kökenli üst kavram gösteren sözcüklerin bazıları, bugün
günlük dilde kullanılmamaktadır. ÇalıĢmamızda bu sözcüklerin adı
geçen kalıplara göre dizinlemesi yapılacak, daha sonra bu sözcükler,
kalıpların anlama kattığı değiĢiklikler de göz önüne alınarak
sınıflandırılacaktır. Ayrıca bu üst kavramlar Arapça sözlükte de
taranarak anlamsal açıdan herhangi bir değiĢime uğrayıp
uğramadığına ve hâlihazırdaki kullanım farklılıklarına değinilecektir.
Kaynakça
Aksan, Doğan, 2005, Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi,
Ankara, Engin Yayınevi. -2000, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle
Dilbilim, Ankara: TDK .
Cin, Recai, 1971, Kavramlar Dizini, Ankara: TDK.
Löbner, Sebastian, 2002, Understanding Semantics, London, Arnold
Publishers.
Taylor, John, R., 2003, Linguistic Categorization, Oxfort University Press.
http://www.tdk.gov.tr, Güncel Türkçe Sözlük
Uzun, Leyla, Kavram ve Sözcük Öğretimi Üzerine Notlar, I,IV
http://modersmal.skolutveckling.se/turkiska/leyla/ped_m5/kavram,
EriĢim Tarihi: 29 Mart 2006
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Çeviri Eğitiminde Metindilbilimin ĠĢlevi Çeviri Amaçlı etin
Çözümlemesinde Dil ĠĢlemleri
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ÖZET
Çeviribilim ve dilbilimin uygulama alanları metindir. Aynı
uygulama alanını kendi özgül konumundan yola çıkarak paylaĢan her
iki bilim dalının da öteki bilim dalının bulgularından yararlanması
olanaklıdır. Çeviribilimi kuĢatan önemli alanlardan biri de çevirinin
içinde bulunduğu kültür ortamıdır. Oysa uzun bir süre çevirinin salt
dilsel bir aktarıma indirgendiğini ve bu anlamda da iĢlevi yanlıĢ
yorumlanan bir dilbilimden destek alındığı gözlemlenmektedir.
Örneğin eĢdeğerlik konusunun çevirinin devingen ve karmaĢık oluĢum
ortamı dikkate alınmadan dile getirilmesi gerek metin incelemelerine,
gerekse çeviri araĢtırmalarına ket vurmuĢ ve çevirinin salt bir
dönüĢtürüm gibi anlamlanmasına neden olmuĢtur. Buna karĢılık,
çevirinin özgül konumundan yola çıkarak yapılan dilbilimsel
çalıĢmalar, öncelikle kaynak metni çözümleme ve erek metni
oluĢturma aĢamasında çevirmen adayına çeviri edinci kazandıran
çalıĢmalardır.
Ġncelemede çeviri amaçlı metin çözümlemesi kapsamında
kullanmalık metinlerle yapılan dilbilimsel çalıĢmalar tanıtılacak ve bu
çalıĢmaların çeviri eğitimindeki yeri ve zamanlaması irdelenecektir.
Bu anlamda dilbilimsel çalıĢmalardan örnekler sunulacak ve bu
örneklerle yapılan eğitimle öğrenciye çeviri edinci kazandırmanın ne
denli olanaklı olduğu tartıĢılacaktır. Disiplinlerarası bir bilim dalı
olan çeviribilim dilbilim dıĢında öteki bilim dallarındaki bulgulardan
da yararlanmaktadır. Gerek dilbilimsel çalıĢmaların, gerek öteki
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alanlardaki bulgulardan yararlanma sürecinin iĢlevsel kılınması bu
çalıĢmaların odağına çeviri olgusunun yerleĢtirilmesi ile olanaklıdır.
Çevirmen adayının, kaynak metni iĢlevsel çözümleyebilmesi ve
erek metni iĢlevsel kurgulayabilmesi için metin dokusunun
saydamlaĢtırması gerekmektedir. Bu anlamda metin küçük ölçekli ve
büyük ölçekli bakıĢ açısıyla çözümlenebilir. Çeviri amaçlı metin
çözümlemesi sürecinde dilbilimsel olgulardan yararlanarak
sözcüklerin yinelenme sıklığı ve niteliklikleri, metiniçi ve metindıĢı
gönderim alanları, söz öbekleri incelenebilir ve metnin anlam
bütünlüğünü sağlayan örgüsü, baĢka bir deyiĢle içerik bileĢenleri
irdelenebilir. Çeviri eğitiminde yapılan bu tür çalıĢmalarda üst amaç
öğrencinin çeviri edinci kazanmasıdır. Yalın metinlerden yola çıkarak
yapılan bu çalıĢmaları öğrenci zamanla daha karmaĢık metinlere
uygulayabilir bir konuma gelmekte ve metne çözümleyici gözle
bakmayı öğrenmektedir.
Ġncelemede bu tür uygulamalardan örnekler verilecek ve bu
uygulamaların çeviri eğitimine katkısı irdelenecektir.
Kaynakça
Brinker, K. (1988) Linguistische Textanalyse, Eine Einführung in
Grundbgriffe und Methoden. Berlin : Erich Schmidt
Hönig, Hans G. (1991) "Holmes' "Mapping Theory" and the Landscape of
Mental Translation Processes" pp.77-89 Translation Studies: The State of
the Art. Proceedings of the First James S. Holmes symposium on
Translation Studies. (Eds.) Kitty M.van Leuvan-Zwart & Ton
Naaijkens. Amsterdam: Rodopi.
Nord, Christiane (1988)
Textanalyse und Übersetzen, Theoretische
Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer
übersetzungsrelevanten Textanalyse. Heidelberg: Julius Groos
ġenöz-Ayata, Canan (2003) Almanca ve Türkçede Metin Türü Olarak Yazın
Eleştirisi, Ġstanbul:Mavibulut

42

Sözlü Dilde KonulaĢtırma: Dilbilimsel Özellikleri Ve Çeviri
Sorunları
Arsun URAS YILMAZ
İstanbul Üniversitesi
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ÖZET
Bu çalıĢmada, sözlü dilde bir söylemi oluĢturan bölümlerden “konu”
(thème) ve bir dilbilimsel oluĢum olan “konulaĢtırma” iĢlemi
(thématisation) incelenecektir. Bu incelemenin amacı Ģu sorulara
açıklık getirmektir: Sözlü Türkçede “konulaĢtırma” nasıl gerçekleĢir
ve özellikleri nelerdir? Türkçede konulaĢtırılan bölüm, bir baĢka dile
(örneğin Fransızcaya) nasıl çevrilir ve böyle bir çeviride karĢılaĢılan
sorunlar nelerdir?
Bilindiği gibi, bir sözcenin (énoncé/utterance) sözdizimsel açıdan 2
temel bölümü vardır: a) Konu (thème/topic), b) Yorum
(rhème/comment). Bunlara ek olarak, sözlü dile özgü üçüncü bir
bölümden bahsedilebilir: “Yorum sonrası” veya “yorum eki” (postrhème). Bu söylem parçaları (parties du discours), Fransız
Dilbiliminde “sol bölüm - sağ bölüm” (dislocation) diye adlandırılarak
sözdizimsel konumları vurgulanmıĢtır. B. Vardar (1998: 143) “konu”
kavramını tanımlarken “yorum” kavramına gönderme yapar:
“Söylemde sözü edilen, hakkında bir Ģey söylenen kiĢi ya da nesne.
Biçimsel mantık ve anlambilim düzlemine iliĢkin olan bu kavramın
sözdizimsel boyuttaki karĢılığı, Hint-Avrupa dilleri alanında
genellikle öznedir. Bak. yorum.” Bu tanımdan da anlaĢıldığı gibi,
konuyu yorumdan ayırmak ve bu kavramlardan birini incelerken
diğerine bakmamak mümkün değildir. Dilbilimsel bir oluĢum olarak
“konulaĢtırma” (thématisation) ve “yorumlama” (rhématisation)
söylemin biçimini belirleyerek “konuĢmacı/dinleyici” iliĢkisinin
seyrini etkiler ve söylemin sözcelem boyutunun sınırlarını ortaya
koyar.
Bu araĢtırmada amaç, sözlü Türkçede söylemin ilk bölümünü
oluĢturan “konulaĢtırma” olayının nasıl gerçekleĢtiğini, sözdizim,
anlambilim ve sözcelem özelliklerini araĢtırmaktır. Bu çerçevede,
Türkçe söylemleri Fransızcaya aktarırken karĢılaĢılan kimi
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zorluklardan da söz edilecektir; çeviri sorunları, özellikle
sözdizim/anlambilim iliĢkisine bağlı olmakla birlikte, sözcelemsel
açıdan da değerlendirilecektir. Ġncelenecek olan tüm örnekler,
doğaçlama sözlü dilde ve belirli bir bağlamda üretilen sözcelerdir. Bu
sözcelerde konu bölümünü biçim ve sözdizim açısından sınıflara
ayırdıktan sonra, sözcelem açısından yorumlanmasına geçilecektir.
ÇalıĢmanın sonunda, farklı sınıflara ayrılan “konulaĢtırma”nın
sözcelem bakımından ne türlü iĢlevleri olduğu gösterilecektir. Genel
olarak, bu dilbilimsel olgunun sözlü dildeki yeri ve önemi
belirlenmeye çalıĢılacaktır.
Kaynakça
Herslund, M. (ed.),2003, Aspects linguistique de la traduction, (Çevirinin
Dilbilimsel Görünümleri), Bordeaux, Pessac, PUB.
Kerbat-Orecchioni, C. 1999, L‟Enonciation (Sözcelem), Paris,Armand Colin.
Kıran, Z. 2001, Dilbilime Giriş, Ankara, Seçkin Yayınları.
Morel, M.-A. & L. Danon-Boileau, 1997, Grammaire de l‟intonation,
(Tonlamanın Grameri), Paris, Ophrys.
Uras Yılmaz A., Yılmaz S., Morel M.-A. (ed.), 2004, Vers une Grammaire
Linguistique du Turc (Türkçede Dilbilimsel Bir Gramere Doğru),
Ortak kitap, Ġstanbul, Multilingual.
Vardar B. (yönetiminde), 1998, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü,
Ġstanbul, ABC Kitabevi, 2.Baskı.
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Duygudurum DeğiĢimleri Durak ve Duraksamaları Nasıl
Etkiler?
Dilek FĠDAN
Ankara Üniversitesi
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ÖZET
Bu çalıĢmanın konusu, duygudurum değiĢimlerine bağlı
olarak konuĢma örüntülerinde durak (pause) ve duraksamaların
(hesitation) akustik ve bürünsel özelliklerinin neler olduğu; buna bağlı
olarak durak ve duraksamaların söylemde hangi stratejileri
üstlendiğinin belirlenmesidir. Bu doğrultuda, nesnel bir biçimde
duygudurum değiĢimlerinin tanımlandığı AÖB (âdet öncesi belirtiler)
tanısı alan (AÖB+) kadın deneklerden ve kontrol grubunu oluĢturan
AÖB (-) tanısı alan kadınlardan, biri âdet öncesi, diğeri âdet sonrası
dönemde alınmıĢ ses kayıtları duraklar ve duraksamalar açısından
incelenecektir.
AÖB (+) kadınlarda âdet öncesi dönemlerde
depresyon ve anksiyete düzeyleri yükselmektedir. Her kayıt
öncesinde, tüm deneklerin depresyon ve anksiyete düzeyleri
ölçmüĢtür. Söz konusu ses sinyallerin süre, formant ve temel frekans
örüntüleri açısından incelenerek grup içi ve gruplararası istatistiksel
olarak
anlamlı
bir
farklılık
sergileyip
sergilemedikleri
gözlemlenecektir.
Alanyazında “duraksamalar”, genellikle “akıcı konuĢma” ya
da “iyi yapılandırılmıĢ” konuĢmanın karĢıtı olarak “konuĢmanın akıcı
olmamasını”
iĢaret etmekte ve dile özgü bilgiler taĢıdığı
gösterilmektedir (Vasilescu&Adda-Decker 2007/ Maclay, H.
&Osgood 1959/ Clark & Fox-Tree 2002). Çoğunlukla Ġngilizce,
Fransızca, Ġspanyolca üzerine yoğunlaĢmıĢ bu çalıĢmalar
(Vasilescu&Adda-Decker 2007, Shriberg 1994) duraksamalarda daha
uzun süre, düĢük temel frekans olduğunu rapor etmektedir. Durak,
sözcük uzatma, tekrar etme ...vb dil kullanım biçemleri duraksamanın
alt türleri olarak kabul edilmektedir.
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, söz konusu denek
grubunun, durak ve duraksamaları konuĢmalarında nasıl ve hangi

45

iletiĢimsel amaçlarla kullandıkları incelenerek söz konusu bulguların
alanyazınla benzerlik gösterip göstermediği araĢtırılacaktır.
Kaynakça
Clark, H.H.&J.E. Fox-Tree. 2002. “Using uh and um in Spontaneus
Speaking”:Cognition. Vol 84. 73-111.
Esposito, A.&M. Marinaro. 2007. “What Pauses Can Tell Us About Speech
and Gesture Partnership”: Fundamentals of Verbal and Nonverbal
Communication and the Biometric Issue (ed. A. Esposito/M.
Bratanic/E. Keller/M. Marinaro). Nethelands :IOS Pres.45-57.
Gendrot, C./ M. Adda-Decker. 2005. Impact of Duration on F1/F2 Formant
Values of Oral Vowels: An Automatic Analiysis of Large Broadcast
News Corpora in French and German”: Proc.of EurospeechInterspeech, Lisboa, Portugal
Maclay, H. &Osgood, C.E. 1959. “Hesitation phenomena in spontaneous
English” Word. 15. s. 19-44.
Sihriberg,E.E. 2001. “The „err‟ is Human: Ecology and Acustic Speech
Disfluencies”: Journal of the International Phonetic Association,
vol.31 (1).
Sihriberg,E.E. 1994.Preliminaries a Theory of Speech Disfluencies. PHD
Thesis, University of Califormia at Berkeley.
Vasilescu, I. &M. Adda-Decker. 2007. “A Cross-Language study of Acustic
and prosodic Characteristics of Vocalic Hesitations”: Fundamentals of
Verbal and Nonverbal Communication and the Biometric Issue (ed. A.
Esposito/M. Bratanic/E. Keller/M. Marinaro). Nethelands :IOS
Pres.140-148.
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ÖZET
Yön tanımlama Ģimdiye kadar kavramsal olarak daha çok
ruhbilim ve toplum bilim dallarının görev kapsamında gibi görülmüĢ
ve yön tanımlama ile ilgili deneysel çalıĢmalar daha çok bu
alanlardaki araĢtırmacılar tarafından yürütülmüĢtür (Allen, 2000;
Daniel & Denis, 2004; Devlin, 2003; Denis, Pazzaglia, Cornoldi &
Bertolo, 1999; Golding, Grasser & Hauselt, 1996; Tom & Denis,
2004). Farklı kültürlerdeki insanların birbirine benzer izlemlerle yön
tanımlamayı gerçekleĢtirdikleri düĢünülerek, ruhbilim ve toplum bilim
alanındaki bu çalıĢmalar bile oldukça sınırlı tutulmuĢtur. Ancak, son
zamanlarda yapılan çalıĢmalar aslında farklı kültürlerden insanların
yön tanımlamada birbirinden farklı izlemler kullandıklarını ortaya
çıkarmıĢtır (Taylor-Hamilton, 2004). ÖziĢler yönleme (automated
navigation) sistemlerin hızla geliĢmekte ve yayılmakta olduğu
günümüzde farklı kültürlerde kullanılan izlemler ve bunların dile
yansımasının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Dale, Geldof ve Prost
(2005) var olan yönleme sistemlerine yüklenen yön tanımlarının
gerçek yaĢamdaki Ģeklinden uzak olduğunu ve iyi anlaĢılmadığını
düĢünmektedirler. ÖziĢler yönleme sistemlerin etkili bir Ģekilde
çalıĢması için yön tanımlarının açık, kısa ve kolay anlaĢılır olması
gerekmektedir (Furlan, Baldwin & Klippel, 2007). Ülkemizde de
yönleme sistemlerinin yaygınlaĢmakta olduğu düĢünüldüğünde,
Türkçe‟de yön tanımlamada kullanılan izlemler ve bunların dile nasıl
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yansıdığının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu gereksinimden yola
çıkılarak, 300 farklı kiĢiden çeĢitli doğal ortamlarda adres sorulmuĢ ve
yön tanımlamaları kaydedilmiĢtir. Elde edilen veri, çevresel unsurlar
(özel iĢaretler, gidiĢ yolu ve seçim noktaları) ve sınırlandırıcılar
(uzaklık belirleme ve yön belirleme izlemleri) açısından incelenmiĢtir.
Ayrıca, anlam açısından isteme kipleri ve durum bildiren fiillerin
çevresel unsurlar ve sınırlandırıcılar ile olan etkileĢimi de ele
alınmıĢtır. Bu çalıĢmanın sonuçlarının, hem yönleme sistemleri için
dil ve izlem seçimine, hem de Türkçe‟nin anadil ve yabancı dil olarak
öğretimine yönelik hazırlanacak kaynaklara katkı sağlayacağı
düĢünülmektedir.
Kaynakça
Allen, G. L., 2000, Principles and practices for communicating route
knowledge. Applied Congitive Psychology, 14, 333-359.
Daniel, M, & Denis, M., 2004, The production of route directions:
Investigating conditions that favor conciseness in spatial discourse.
Applied Cognitive Psychology, 18, 57-75.
Furlan, A., Baldwin, T., & Klippel, A., 2007, Landmark classification for
route directions. Proceedings of the 4th ACL-SIGSEM Workshop on
Prepositions, 9-16.
Denis, M., Pazzaglia, F. , Cornoldi, C., & Bertolo, L., 1999, Spatial discourse
and navigation: An analysis of route directions in the city of Venice.
Applied Cognitive Psychology, 13, 145-174.
Devlin, A. S., 2003, Giving directions: Gender and perceived quality.
Journal of Applied Social Psychology, 33(7), 1530-1551.
Golding, J. M., Graesser, A. C.& Hauselt, J., 1996, The process of answering
direction-giving questions when someone is lost on a university
campus: The role of pragmatics. Applied Cognitive Psychology, 10,
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Pearson, B. A. & Lee, K. S., 1992, Discourse structure of direction giving:
Effects of native/nonnative speaker status and gender. TESOL
Quarterly, 26(1), 113-127.
Taylor-Hamilton, C., 2004, Giving directions as a speech behavior: A crosscultural comparison of L1 and L2 strategies. In D. Boxer (Ed.),
Studying Speaking to Inform Second Language Learning. Clevedon,
GBR: Multilingual Matters Limited, 149-173.
Tom, A., & Denis, M., 2004, Language and spatial cognition: Comparing the
roles of landmarks and street names in route instructions. Applied
Cognitive Psycholoyg, 18, 1213-1230.
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Yabancı Dillerden Gelen Sözcükler karĢısında Türkçe‟nin
„Çatı –Kuralı‟nı Korumak Üzerine
DurmuĢ YILMAZ
Selçuk Üniversitesi
dryilmaz@selcuk.edu.tr

ÖZET
Günümüzde ulaĢım ve iletiĢim imkân ve tekniklerinin
geliĢmesinin doğal sonucu olarak insanlararası iliĢkiler artmıĢtır.
Buna bağlı olarak da farklı kültürlerin bir birleriyle olan
temasında bir yoğunluk ortaya çıkmıĢtır. Diğer kültürel unsurları
bir yana bırakacak olursak, dil yönünden farklı kültür dairesi
içinde yaĢayan insanlar, dünyanın bir ucundan öbür ucuna hızlı
bir dolaĢım içinde bulunmakta ve ticaret, turizm, sağlık, eğitim,
bilimsel faaliyet vb. amaçlarla gidip gelmektedirler. Bu dolaĢım
içindeki her insan gerek gittiği yerdeki insanlarla gerekse de
gelen insanlarla anlaĢmada kolaylık sağlayacak – tabir
yerindeyse- bir “Ortak Dil” arayıĢı ve ihtiyacı içinde
bulunmaktadır. Fakat insanlararası iletiĢimi kolaylaĢtıracak bu
“Ortak Dil” çoğu zaman ulusal kültürün anası olarak kabul
edilen ulusal dili tehdit etmektedir. Aynı tehdit ve tehlike
Türkçemiz için de geçerlidir.
Bu gün bu “Ortak Dil” ihtiyacı hemen hemen Ġngilizce ile
karĢılanmaktadır. Gerçekten de dünyanın her yerinde ana dil
dıĢında en çok konuĢulan ya da tercih edilen dil Ġngilizce‟dir. O
halde bütün diller gibi Türkçe de Ġngilizce‟nin dolaylı tehdidi
altında bulunmaktadır.
Bu çalıĢmada, Ġngilizce‟den Türkçe‟ye geçen kelimelerin,
dilimizin yapısına nasıl bir zarar verdiği incelenmekte ve bu
zararı en aza indirmek için ne gibi önlemler alınması gerektiği
üzerine bir öneri sunulmaktadır.
Önerinin esası Ģudur: Türkçe‟nin Çatı-Kural‟ını oluĢturan
harf ve ses eĢitliği, yani her harfin bir sese, ya da her sesin bir
harfe sahip olmasından hareketle Ġngilizce‟den dilimize girerek
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geniĢ kullanım alanı elde etmiĢ olan bir takım sözcüklerin
okunduğu, ya da duyulduğu gibi yazılmasıdır. Örnek: Gösteri,
sergi anlamlarına gelen Show sözcüğü, okunduğu gibi “ġov”
Ģeklinde yazılmalı ve okunmalıdır. Diğer taraftan, kısaltmalar da
Türk alfabesi harfleri ile okunmalıdır. T.V. kısaltması “Ti Vi.”
ġeklinde değil, “Te Ve” Ģeklinde okunmalıdır. Türk alfabesinde
olmayan X gibi harfler yazı dilinde kullanılmamalıdır. Örnek:
Taxi, değil, Taksi; “&” değil, Ve kullanılmalıdır.
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Edimbilimsel Açıdan Kültürlerarasılık ve Dil Düzeyleri
Nur NACAR_LOGIE
İstanbul Üniversitesi
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ÖZET
Genel olarak dil düzeyleri, tanımları ve kullanım koĢulları,
toplumdilbilim, edimbilim ve deyiĢbilim gibi farklı araĢtırma
alanlarında farklı yaklaĢımlarla incelenmektedir. Yabancı dil
öğretiminde, özellikle Ġngilizce‟nin öğretiminde bu, önemli konu
baĢlıklarından biridir. Ancak Fransızca‟nin öğretiminde bu konu
Ġngilizce‟ye nazaran biraz daha karmaĢık bir durum sergilediğinden
ders içeriklerinde gerekli ve yeterli biçimde ele alınmamaktadır. Öte
yandan, dil düzeylerinin sınflandırılması ve tanımlanmasının her dilde
farklı olması da ayrı bir sorundur. Çünkü bir yabancı dilde yeni
olgular ve kavramlar öğrenilirken ana dil esas alınır. Bu bağlamda
karĢılaĢtırma kaçınılmazdır. Sosyokültürel ölçüt ve değerlerin
farklılılıkları dile yansıdığından dil düzeyinde bu karĢılaĢtırmanın
yapılması son derece güçtür.
Örneğin Ġngilizce‟de dil düzeyleri genel olaral "formal
/informal” ayrımıyla belirlenmiĢtir. Ancak bu bir doğru/yanlıĢ
kullanım ayrımı değildir. Pek çok dilde, bu ayrım benzer Ģekilde daha
çok kullanım bağlamına göre uygunluk/uygunsuzluk olarak
ölçütlendirilir. Türkçe‟de de durum budur. Bu ayrımda geçerli
ölçütleri genellikle etkinlik yani kullanım alanı belirler. Sözkonusu
ayrım, sözdizimsel düzendeki farklılıklar, farklı deyimler ve kelime
seçimi Ģeklinde ortaya çıkar. Örneğin Ġngilizce ve Fransızca‟da teknik,
akademik, bilimsel vs. dilde yani “Formal” düzeyde, günlük
konuĢmada kullanılan kelime ve ifadelerden (colloquial, slang) ve
özellikle de argodan kaçınılması gerekir. Ancak asıl sorun “formal” ve
“informal” olanı derecelendirmek ve ölçütlerini belirlemek
gerektiğinde ortaya çıkmaktadır. Sözdizimsel düzlemde örneğin
edilgen çatının etken çatıya tercih edilmesi formal/ informal
arasındaki belirleyici ölçütlerden biridir. (They did an experiment.../
The experiment was carried out / performed...). Halliday (1964)
Ġngilizce için 3 dil düzeyinden bahsetmektedir: 1. söylemin konusuna
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göre belirlenen düzey; 2. (tenor) katılımcılar ve onların birbiriyle olan
iliĢkileri doğrultusunda oluĢan düzey; 3. (Mode) iletiĢim kanalına
bağlı olarak oluĢan düzey (yazı dili/konuĢma dili). Bununla birlikte,
sözcük seçimi, sözdizimi, edimbilimsel kurallar gibi dile ait tüm
parametreler ve farklı dil dıĢı parametreler farklı düzeylerin
kullanımda devreye girerler. Bu temellerden hareketle, bu çalıĢmanın
amacı, Ġngilizce, Fransızca ve Türkçe‟de dil düzeylerini belirleyen
dilsel ve dil dıĢı etmenleri karĢılaĢtırmalı olarak incelemek ve
kültürlerarasılık ve dil öğretimi açısından dil düzeyleri sorunlarını ele
almaktır.
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ÖZET
Dil, toplumsal ve sistematik bir olgu olarak, toplumsal
simgesel düzenin bir parçasıdır. Ancak, dil ve ideolojik sistem birbiri
ile etkileĢen, birbirini oluĢturan bir döngü içinde bulunmaktadırlar.
Toplumsal gerçekliği belli bir ideolojiye göre düzenleyen söylem, en
etkili siyaset aracıdır. Bu bağlamda haber, toplumun bilgi ve ilgisini
geliĢtirecek, dönüĢtürecek, gerçekliğin kurgusal olarak yayımlanacak
organizasyonun yapısına, teknolojisine ve ideolojisine göre yeniden
kurgulanmasıdır.AraĢtırmamızda Türk basınına mensup bazı
gazetelerin eleĢtirel yaklaĢımcılar tarafından savunulan fikir
doğrultusunda objektif olamadığı belirlenmiĢtir.
ÇalıĢmamızın uygulama kısmında Türk Basınını temsilen
Cumhuriyet, Hürriyet ve Zaman gazeteleri incelenerek, gazetelerin
seçiminde temsil
ettikleri
siyasi
çizgiler göz önünde
bulundurulmuĢtur. Haberlerin incelenme zamanı 28 Nisan 2007- 29
Nisan 2007 tarihleriyle sınırlandırılmıĢtır. Ġnceleme zamanındaki bu
sınırlandırmanın nedeni, 27 Nisan 2007 tarihli Genelkurmay
Bildirisinin yarattığı etkinin sonucunun 22 Temmuz 2007 Genel
Seçimlere kayması ve gazetelerin konuyla ilgili haberlerini ağırlıklı
olarak özellikle 29 Nisan 2007 tarihinde yayınlamalarıdır. ÇalıĢmanın
konusu Genelkurmay Bildirisi ile ilgili haberlerle sınırlandırılmıĢ,
bildirinin yayınlanmasının ardından yaĢanan olaylar, alınan yeni
kararlar analiz kapsamına dahil edilmemiĢtir.
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Genel olarak ele alındığı zaman; tematik incelemede
gazetelerin, yanlılığını gösteren bazı temaların devamlı öne çıkarıldığı
tespit edilmiĢtir. Önemli bulunan temaların baĢlığa, spota ya da
metnin giriĢ paragraflarına yerleĢtirildiği görülmüĢtür. Haberlerde
inandırıcılığı artırmak için bol bol fotoğraf, rakam, tarih, kanun
numarası vs. kullanılmıĢ, haber akredite kaynakların açıklamaları ile
güçlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Cumhuriyet ve Hürriyet gazeteleri
bildiriyi ülkenin geleceği ve laiklik açısından olumlu bir karar olarak
aktarırken, Zaman gazetesi sözüedilen kararı daha çok demokrasiye
indirilen bir darbe olarak nitelendirmekte, bu yaklaĢımını da akredite
kaynakların görüĢlerine yer vererek sunmaktadır.
Kaynakça
Cumhuriyet Gazetesi, 28–29 Nisan 2007.
Çebi, M. S. (1997). Haber Ġçeriğinin Nesnelliği Efsanesi, Türkiye Sosyal
AraĢtırmalar Dergisi, 1 (1), 13–42.
Dursun, Çiler., TV Haberlerinde Ġdeoloji, Ġmge Kitabevi, 2001.
Edgar, A. (1998). Nesnellik, Yanlılık ve Hakikat.
Güz, N.(1997). Türk Basınında Kamuoyu AraĢtırmalarının Yönlendirme
Aracı Olarak Kullanılması, Türkiye Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, 1
(1), 45–72.
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Elektronik Cepleme Metin Türlerinde Yapısal Özellikler ve
Anlamlandırma Süreçleri
Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU
Hacettepe Üniversitesi
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ÖZET
Bu çalıĢmada, sözel ve sözel-olmayan (iĢitsel ya da görsel)
göstergelerin etkileĢim içinde oluĢturdukları çok-göstergeli metinlerin
(multimodal texts) Internet ortamındaki geliĢmiĢ biçimleriyle ortaya
çıkan “cepleme metin” (hypertext) türleri, yapı ve anlam özelikleri
açısından ele alınmaktadır. Bu tür metinler web sayfasındaki yatay ve
düĢey eksende yer alan “göz”ler ya da “geçiĢ-imli-gönderimler”
aracılığı ile “okur”un özgür/öznel seçimleri sonucu oluĢmakta;
böylece yapısal ve anlamsal iliĢkiler çok-göstergeli bir dizgede her
yeni okur eylemiyle yeniden yaratılmaktadır. Bu durumda metin
içeriği, sınırlarını belirlemenin oldukça zor olduğu bir “öte-metin”in
sayısız parçalarının iliĢkileriyle oluĢmaktadır. Geleneksel akıĢengelsiz / doğrusal sözel metin özelliklerini aĢan nitelikleriyle
“cepleme metin” incelemeleri disiplinlerarası bir alanyazını
oluĢturmuĢtur. Yapıçözücü (decostructionist) bakıĢ açısından da
yararlanarak, Kress ve van Leeuwen (1996, 2001) ile Lemke
(2002)‟nin toplumsal göstergebilim modellerine dayanan bu çalıĢma,
değiĢik Türkçe cepleme metin örneklerini ele almakta ve bu tür
metinlerde okur-iĢlevlerini de bir pilot uygulamanın sonuçlarına
dayanarak incelemektedir.
Kaynakça
Baldry, A. and Thibault, P.J. (2006) Multimodal Transcription and Text
Analysis. London: Equinox.
Iedema, R. (2003) Multimodality, Resemiotization: Extending the Analysis
of Discourse as Multi-semiotic Practice. Visual Communication,
Vol.2 (1): 29-57.
Kress, G. and Van Leeuwen, T. (1996) Reading Images: The Grammar of
Visual Design. London: Routledge.
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Lemke, J. "Multiplying Meaning: Visual and Verbal Semiotics in Scientific
Text"
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Denetlemede Evrenseller
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ÖZET

Denetleme, denetleyen ve denetlenen üyeler arasında kurulan
sözlüksel, bağımlı ve yerel bir iliĢkidir. Ana tümcenin bir üyesi
(özne ya da nesne), tümleç durumundaki yerleĢmiĢ tümceye ait
bir baĢka üyeyi (özne) denetlemekte, MY (MantıksaYapı)
buyurmaktadır.
Bu Ģekilde „denetlenen‟in sözdizimsel yapıdaki görünümü ve
biçimbilimsel durumu belirlenmektedir. Dilbilgisinde, sözdizimsel ve
biçimbilimsel düzlemi etkileyen böyle bir yapının „denetleme‟ olarak
adlandırılması Ģu gerekçeye dayanmaktadır: bir üyenin sözlüksel
özellikleri, baĢka bir üyenin sözdizimsel konumunu ve biçimbilimsel
görünüĢünü etkilemekte, sınırlamaktadır.
Denetlemede evrensellere ulaĢmak ve dile (Türkçeye) özgü
nitelikleri belirlemek için kimi soruların sorulması gerekir: Denetleme
yapısı Türkçede ne durumdadır? Türkçenin zengin bir çekim
sisteminin olması, durum sistemine göre belirtme durumu dili olması,
adeylemlerin (infinitive) biçimbilimsel olarak (eylem+mek/mak )
kodlanması ve uyumun sıkça rastlanan bir ulam olması gibi
denetlemeyi ilgilendiren belli baĢlı morfosentaktik özelliklerinin
denetleme yapısına nasıl bir etkisi vardır?Türkçede kaç tür denetleme
vardır? Denetlemenin gerçekleĢmesi için gereken dilbilgisel ortam
nedir ve ne tür kısıtlamalar getirir? Bahsedilen dilbilgisel yapılardan
Türkçeye özgü ve diğer dillerle ortak olanlar hangileridir?
Denetleme yönünden Türkçe ve diğer dilleri karĢılaĢtırırsak
ortak/benzer özelliklerin sözlükçeden kaynaklandığını öne sürebilir;
farklılıkların, biçimbilim ve sözdizime yansıdığını gözlemleyebiliriz.
Eylemlerin anlamları, yankategorile(yebil)dikleri birimlerin,
belirli biçimbilimsel görünüĢlerle belirli sözdizimsel yapılar
sergilemesine sebep olmaktadır. Denetleme de böylesi bir anlambilimsözdizim etkileşimini örneklemektedir. Denetleyen ve denetlenen
eĢdizinlidir, yerel bir iliĢkiye sahiptir. Bu yerel iliĢki, Türkçede ve
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çoğu dilde özel bir tür tümleci gerektirir: adeylem öbeği (-uyum).Bu
evrenselin yanında denetlemeye ait değiĢtirgenler de gözlemlenmiĢtir:
her dilde aynı eylemler denetlemeye izin vermemektedir.
Denetlemenin dayandığı temelleri ve yansıdığı bileĢenleri,
zaman, durum ve uyum gibi dilbilgisel ulamlarla etkileĢimini
göstermeyi hedefleyen çalıĢmadaki temel amaç, Türkçede
denetlemeyi betimlemenin yanında diller arası evrensellere
ulaĢmaktır.
Kaynakça
BozĢahin , C. 2004. “ On the Turkish Controllee ”, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Ankara.
BozĢahin,C. ve Steedman, M.2005. “Lexicalized Asymmetry and Syntactic
Projection ”. University of Edinburgh.
Carnie, A. 2002. “Syntax, A Generative Introduction” Blackwell Publishing
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ÖZET
ġiir dilinde kullanılan alıĢılmamıĢ sözcük seçimi ve
birleĢmeleri ile bunların kaynaklandığı dizem özellikleri, sapmalar ve
söz sanatları birer deyiĢbilimsel özellik olarak edebî metin
incelemelerinde de irdelenmektedir. Tamlamalarda çoğu kez somut ve
soyut kavramların bir araya getirilmesiyle dilin sınırlarını zorlayan ve
özgün imgeler yaratarak anlatımı güçlendiren bu birleĢmeler,
alıĢılmamıĢ bağdaĢtırmalar adıyla bilinir. Türk Edebiyatında özellikle
Modern Türk ġiirinde pek çok örneği olmakla birlikte, Eski Türk
Edebiyatında da Divan Ģiirinin dili ve yapısal özelliklerinden
kaynaklanan izafet tamlamaları ile bir edebî akım olarak “Sebk-i
Hindî”nin öğretileri kapsamında bilhassa zincirleme izafet
tamlamalarında alıĢılmamıĢ bağdaĢtırmaların hayli dikkat çektiği
görülmektedir. Divan Ģiirinin kendine özgü dili, soyuttan somuta
yönelen bir teĢbih sistemini ve kalıplaĢmıĢ yapıları kullanarak az sözle
çok Ģey anlatmak gayesindedir. Buna bir de Sebk-i Hindî‟nin dilde
zarafet amacıyla yeni kelimeler bulup yeni mazmunlar söyleyerek
uzun tamlamalar ortaya koyma özelliği eklendiğinde, dil ve üslup
yönünden zengin bir oluĢum meydana gelmektedir. Bu akımdan
etkilenen Ģairler, ince manalar bulabilmek amacıyla Ģiire bir giriftlik
getirerek çağrıĢımı kuvvetlendirmiĢlerdir. Doğrudan doğruya çağrıĢım
yapmak yerine, ara yerdeki ilk çağrıĢımdan atlayıp birbirinden uzak
olan iki çağrıĢım arasında köprü kurmayı ve böylece adeta bir zihin
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oyunu ile okuyucuyu meĢgul edip onun hayal gücünü iĢletmesini
tercih etmiĢlerdir.
XVII. yüzyıl Divan Ģiirinin önemli temsilcisi Nef‟î de, Sebk-i
Hindî tesiriyle zincirleme Farsça terkipleri çok kullanan, yeni imgeler
ve hayaller peĢinde koĢan, sözlüğü geniĢ, sese ve ahenge önem veren
bir Ģairdir. Manayı bir noktaya toplayıp derinleĢtirebilmek için izafet
ve vasıf tamlamalarından yararlanmıĢtır. ġiirlerinde, daha önce
söylenmiĢ mazmunlardan ve alıĢılmıĢ terkiplerden kaçınıp bunların
yerine yenilerini bulma niyetini taĢıdığı için, kendisinden “tâze
zebân”=“yeni dilli” diye bahsetmektedir. Bu bildiride, Nef‟i‟nin
Türkçe Divanı‟ndan seçilen bir örneklem alanı içerisinde,
deyiĢbilimsel bir veri olarak alıĢılmamıĢ bağdaĢtırmaların nasıl ve ne
Ģekilde kullanıldığı incelenerek analiz edilmeye çalıĢılacaktır.
Kaynakça
Özünlü, Ü., 2001, Edebiyatta Dil Kullanımları, Ankara: Multilingual.
Aksan, D., 1995, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Ankara: Engin Yayınevi.
AkkuĢ, M., 1993, Nef‟î Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları.
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Eski Anadolu ve Osmanlı Türkçesinde Teklik-Çokluk
Uyumunda Bozulmalar
Mustafa SARI
Harran Üniversitesi
msari68@harran.edu.tr.

ÖZET
Teklik-çokluk uyumu bakımından her dil farklı özellikler
gösterir. Örneğin Ġngilizcede isim ve sıfat arasında teklik-çokluk
uyumu zorunlu iken Türkçede böyle bir uyum söz konusu değildir.
Arapça gibi çokluk dıĢında, ikili çokluk özelliği gösteren bir dilde, bu
durum daha da karmaĢıktır. Yine Arapçada özne ile yüklem arasında
teklik-çokluk uyumu zorunlu iken, Türkçede özne ile yüklem arasında
teklik-çokluk uyumu yoktur.
Bu çalıĢmada Türkiye Türkçesinin de içinde bulunduğu Batı
Türkçesinin oluĢmaya baĢladığı ilk dönem sayılan Eski Anadolu
Türkçesi ile Osmanlı Türkçesinde, teklik-çokluk uyumu
incelenecektir. Ġncelenen dönemlerde teklik-çokluk uyumuna aykırı
örnekler ve bu tür örneklerde Arapçanın etkisi üzerinde durulacaktır.
Ġncelemede, Yüz Hadis Yüz Hikaye adlı el yazması eserin hem Eski
Anadolu hem de Osmanlı Türkçesi döneminde çoğaltılmıĢ
kopyalarından taranan örnekler kullanılmıĢtır.
Bilindiği gibi Türkçede teklik-çokluk uyumunun iki yönü
vardır. Bunlardan birincisi sıfat tamlamaları; ikincisi ise özne-yüklem
ile ilgilidir.
Türkçe sıfat tamlamalarında, birçok dildekinin tersine, teklikçokluk uyumu yoktur. Ancak Eski Anadolu Türkçesi Osmanlı
Türkçesinde Arapçanın artan etkisine bağlı olarak, sıfat
tamlamalarında teklik-çokluk uyumuna bağlı kalındığını gösteren
cümleler bulunmaktadır. Örnek:
“Gördüm, bir kaç maymūnlar var.” (E72b-10)
“Maġrib‟den bir kaç dervişler geldiler, ayıtdılar ki bizüm ilde bir
gişiyi zulmile öldirdiler, (2) oda koydılar. İrteye degin od içinde
yatdı, od anı yandurmadı, didiler.”(E71b-1)
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Benzer biçimde Türkçede özne-yüklem arasında da teklikçokluk uyumu bulunmaz. Ancak hem Eski Anadolu hem de Osmanlı
Türkçesinde özne ve yüklem arasında teklik-çokluk uyumunu
gösteren cümleler bulunmaktadır. Örnek:
“Aydur ki iy benüm hüdāvendigārum, dükeli gözler uyıdılar,…”
(E61a-5)
“halāyık (14) aña ayıtdılar:…” (E68b-13)
“…halk Tañrı katına ne resme [188a] varısarlar?” (Y187b-13)
“Günden güne yitmiş biñ ferişte gelürler, tavāf eylerler, (5) girü
çıkarlar.” (E73b-4)
“Cümle halk aġlaşdılar.” (Y227a-5)
“Ve cümle (9) sahābe eyitdiler:…” (Y227a-8)
ÇalıĢmada bu tür cümleler, tipolojik olarak tasnif edilecek ve
incelenecektir.
Kaynakça
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Anadolu Ağızlarında YaĢayan Eski Türkçe Kaynaklı
Ġlgeçler
Sevda ERATALAY
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
sevdaeratalay@hotmail.com

ÖZET
Ġlgeçler tek baĢlarına kullanıldıklarında anlam ifade etmeyen;
fakat bir dilin tamamlayıcı unsurlarındandır. Hemen her dilde ilgeç
destekli bir tümce ya da sözceye rastlamak mümkündür. Bir dil kendi
içinde dönemlere ayrılır ve her dönemin kendine özgü biçimsel
farklılıkları bulunur. Bir dilin öz yapısını anlayabilmek için geçmiĢini
irdelemek ve geçmiĢiyle bağlantıya geçmek gerekmektedir. Aradan
geçen süre ne olursa olsun dili oluĢturan en alt katman bulunursa eğer
o dili çözümlemek daha kolay olur.
Eski Türkçede kullanılan pek çok sözcüğü, günümüz
Türkçesinde bulmak mümkündür. Bu çalıĢma ile Eski Türkçe
dönemine özgü bazı ilgeçlerin Anadolu ağızlarında varlığını
koruduğunu görmek mümkündür. Biçimsel olarak pek değiĢiklik
olmayan bu ilgeçlerde zaman zaman anlam kayması olmasına rağmen
kendini koruması da dikkat çekicidir.
Örnek:
Eski Türkçe
Anadolu Ağzı
Tıltaġ: -den, -dan dolayı dıldaġ: Ģımarıklık, bundan ötürü
Uġur: vakit, fırsat sebep uğur: zaman
Basa: -den sonra
basa: -dan, -den sonra
Birle: birlikte, beraber birle: an, zaman, Ģimdi
Örneklerde de görüldüğü üzere aslında Eski Türkçe pek çok
sözcük ya da yapıyı; gerek aslını korumuĢ gerekse anlam kaymasına
uğramıĢ biçimde sözcükleri kendi içinde barındıran Anadolu Ağızları
dilin en güzel malzemeleri arasındadır. Bu tür örneklerin sayısı
oldukça fazla bulunduğundan çalıĢmada ayrıntılı biçimde
incelenecektir.
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Oturum BaĢkanı
Güray KÖNĠG
Hacettepe Üniversitesi
-DIK Ġle Ortaçlamada Sınırsızlık
Cem BOZġAHĠN
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
bozsahin@metu.edu.tr

ÖZET
Türkçe'de iki ortaçlama yolu olduğu (-DIK ve -yAN) genel
kabul görmüĢtür. Bu yöntemler karmaĢık ad öbeklerinden çıkarım
(ing. extraction) durumlarında da incelenmiĢtir. Kornfilt'in ve
Dede'nin vardığı sonuç, bu iki yöntemin yapısal farklılıklardan
kaynaklanmadığı, farkın biçimbilimsel olarak uyum ekinin ortaç
tümceciğinde olup olmaması ile ilgili olduğudur. Kornfilt (2000)'de DIK kullanımı genel yol kabul edilmekte, ve bu yol öznelere açık
olmadığı için öznelerin -yAN yolunu izlediği savlanmaktadır.
Kornfilt ve kaynakçada adı geçen diğer araĢtırmacıların
incelediği örnekler dıĢında içtümce tümleçler, diğer dillerde olduğu
gibi Türkçe'de de yapı-bağımlı analizlere sorun çıkarmaktadır. (Barker
vd. 1990 bu yapılarla ilgilenmiĢtir). Bu kurulumlarda özne de nesne
de Kornfilt'in önerisinin aksine aynı yöntemle (-DIK)
ortaçlanmaktadır:
(1) a. Benim adamın okuduğunu bildiğim kitap
b. Benim kitabı okuduğunu bildiğim adam
Sözdizim açısından daha da önemli özellikleri, bu çıkarma
iĢleminin sınırsız olmasıdır (Ben senin adamın kitabı okuğunu iddia
ettiğini biliyorum tümcesinden ortaçlama yaparak):
(2)
Benim senin kitabı okuduğunu iddia ettiğini
bildiğim adam
Kornfilt'in yöntemi örnek (2) için -yAN yolunu öngörmektedir.
(3)'te görüldüğü gibi bu gerçekleĢmemektedir:
(3)
* Benim senin kitabı okuduğunu iddia ettiğini
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bilen adam
(4)'teki örneğin dilbilgisel olması, -yAN ekinin özneye
uygulanabilirliğinden değil, ortaçlamanın Ben senin adamın kitabı
okuyan olduğunu iddia ettiğini biliyorum tümcesinden olmasından
kaynaklanmaktadır; -DIK eki bil eyleminde gereklidir.
(4) Benim senin kitabı okuyan olduğunu iddia ettiğini
bildiğim adam
Barker, Hankamer ve Moore'un (1990) savıyla konuya
baktığımızda aĢağıdaki örneklerin ilkinde niye sen dıĢındaki bütün
öğeler için -DIK kullanıldığı açıklık kazanmamaktadır (a.g.e.'de ana
öbeğin dilbilgisel iliĢkisinin -DIK/-yan seçimini belirlediği iddia
edilmektedir.) Ġkinci örnekte de adam için sadece -DIK seçimi
öngörülmektedir. Ayrıca bu yöntem -DIK ile -yan arasındaki
sınırsızlık farkını da açıklamamaktadır.
(5)a. Sen çocuğun adamın kitabı okuduğunu bildiğini
zannediyorsun.
b. Kamyon çarpan adam. (Sezer 1991).
c. Kamyonun çarptığı adam.
CCG kuramı yapı-bağımlılık yerine tür-bağımlılık ilkesini
kullanarak, hem Ģimdiye kadar incelenmemiĢ ve açıklanamamıĢ (1-4)
gibi örnekleri açıklayabilmekte, hem de iĢlemin sınırsız olacağını
öngörmektedir. Bildiride, kuramsal incelemenin detaylarından ziyade,
Kornfilt'in ve Dede'nin öngörüsü olan yapısal farksızlık savının, doğru
türleri (ing. type) kestirmekte bir sistematik yaklaĢım önermesi
üzerinde durulacaktır.
Kaynakça
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Türkçede Sözcük DiziliĢi ĠĢlemlemesi
Özgür AYDIN, Gülay CEDDEN
Ankara Üniversitesi, ODTÜ
ozguraydin66@gmail.com, gucedden@metu.edu.tr

ÖZET
(1)deki örneklerde görüldüğü gibi, Türkçede eylemönü
konumdaki tümceciklerin eylemsonu Ü'-konumuna taĢınmasına izin
verilmektedir (bkz. Erguvanlı, 1984; Kural 1999; Temürcü, 2005).
Diğer yandan, ki ile oluĢturulan tümcelerde tümcecikler zorunlu
olarak eylemsonu konumunda bulunmaktadır (krĢ 2a-b):
(1)
a.
[ZÖ [ZÖ Siz [EÖ ti önermiĢtiniz]] [yarın akĢam
kaçmamızı]i ]
b.
[ZÖ Siz [EÖ [yarın akĢam kaçmamızı] önermiĢtiniz]]
(2)
a.
[ZÖ Biz [EÖ umuyoruz [TümÖ ki [mantıklı
davranırsınız]]]]
b.
[ZÖ Biz [EÖ [mantıklı davranacağınızı] umuyoruz]]
Weyerts vd. (2002), Almanca anadili konuĢucularına
uyguladıkları öz-ilerlemeli okuma testinde (self-paced reading task),
Almanca ana tümcelerde dilbilgisidıĢı ÖNE diziliĢinin, dilbilgisel
ÖEN diziliĢine göre daha uzun okuma süresi içerdiğini ortaya
koymuĢlardır. Ancak yerleĢmiĢ tümcelerde dilbilgisidıĢı ÖEN
diziliĢine ait okuma süresinin dilbilgisel ÖNE diziliĢine göre daha kısa
olduğu saptanmıĢtır. Bu sonuçlar –dilbilgisel olmasa bile–iĢlemleme
açısından ÖEN diziliĢinin tercih edilir bir diziliĢ olduğunu, ÖNE
diziliĢinin ÖEN diziliĢine göre, daha fazla iĢlem gerektirdiğini ortaya
koymaktadır.
Bu çalıĢmada, Türkçede daha fazla sözdizim iĢlemi (Ü'konumuna taĢıma) gerektiren ÖEN türü tümceler ile temel sözcük
diziliĢi sergileyen ÖNE türü tümceler arasındaki algılama süreleri
incelenmektedir. Weyerts vd.‟nin (2002) bulguları temel alındığında,
(1a) tümcesinin algılama süresinin daha kısa olması beklenmektedir,
ancak bu tür tümcelerdeki sözdizim iĢlemlerinin algılama süresini
geciktirebileceği düĢünülmektedir. Diğer yandan, taĢıma iĢlemi
içermeyen Farsçadan ödünçleme (2a)daki ÖEN türü tümceler,
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(2b)deki ÖNE türü tümcelerle karĢılaĢtırılarak iĢlemleme süreleri
incelenecektir.
Kaynakça
Erguvanlı, E. (1984). The function of word order in Turkish grammar.
Berkley: University of California Press.
Kural, M. (1992). Properties of scrambling in Turkish [ver.1. UCLA]
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Word order in sentence processing: An experimental study of verb
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BirleĢik Eylemler Sözlükçesi: Türkçe‟nin Yabancı Dil
Olarak Öğretiminde Hızlı BaĢvuru
Dönercan DÖNÜK-Fidel ÇAKMAK
Mersin Üniversitesi
candonuk@gmail.com, fıdelcakmak@gmail.com

ÖZET
Katamba (1993),dilbilim alanında yapılan tipolojik
çalıĢmalarda sözcük baĢına düĢen biçimbirim oranını ölçüt
alarak Türkçe‟nin sondan eklemeli bir dil olduğunu
belirtmektedir Türkçe‟nin bu özelliği, biçimbirimsel olarak
eylem-uydu (Talmy1985, 1991) iliĢkisine açık olması anlamına
gelir. Eylemlerin adlarla birlikte kullanımı (noun incorporation)
olayı biçimbilim - sözdizimi arayüzünde gerçekleĢmektedir.
Mithun (1984), Mohanan( 1995), ve Baker ( 1988 ) ise böyle bir
oluĢumun da türetme sürecine benzer bir durum olduğunu
belirtmektedir.
Türkçe‟nin sözcükselleĢtirme (lexicalization) süreci
üzerine sözdizimi ve biçimbilim açısından yapılan çalıĢmalar
eylem üye/uydu yapısının varlığına ıĢık tutmaktadır: Dede
(1982), Nilsson (1984), Knecht (1986), Özkaragöz (1986),
Kuribayashi (1990), Sezer (1991), Uzun (1993), Kornfilt (1997),
Arslan ( 2000).
Türkçe sözlükler incelendiğinde Abdülhayoğlu (1990),
Kahraman (1996), TDK (2007), vb., eylem sözlük giriĢlerinde
eylem ile birlikte kullanılan kalıplaĢmıĢ ifadeler, atasözleri,
deyimler,
vb.
izlenebilmektedir.
Oysa,
Türkçe‟nin
anlambilimsel bir özelliği olan anlam geniĢlemesi olayının bir
uzantısı olarak yer alması gereken eylem-öbek (adöbeği,
sıfatöbeği, zarföbeği, vs.) girdilerine rastlanmamaktadır.
Bir dili etkin kullanabilmek için o dilde yer alan sözcükler
arası bağlantıyı, kullanım ilkelerini ve sınırlılıklarını bilmek
gerekmektedir. Sözlükler sözcük girdilerinin eksiksiz olması
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gereken baĢvuru kaynaklarıdır. Oysa, Türkçe sözlüklerde bir
eylemin (örn. yapmak: toplam yirmi iki sözlük girdisi, üç
yardımcı eylem) birlikte kullanıldığı diğer sözcükler yer
almamaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin ivme
kazandığı bu günlerde, Türkçe öğrenmekte olan bir kiĢinin
gereksinim duyduğunda hızlı baĢvuru için kullanabileceği bir
sözlükçe yoktur. Yani, Türkçe‟de anlam geniĢlemesine uğrayan
eylemlerin her zaman birlikte kullanıldığı kalıplaĢmıĢ ifadelerin
yer alacağı ayrı bir sözlükçeye gereksinim duyulmaktadır. Bu
çalıĢma böyle bir eksikliğin saptanmasından sonra
oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢmada, Türkçe sözlükler taranarak ve
günlük yaĢamda kullanılan eylem-uydu iliĢkisindeki sözcükler
toplanarak bir veritabanı oluĢturulmuĢ, alanda uzman kiĢilerce
Türkçe‟ye uygunluğu gözden geçirilmiĢ ve veritabanı elektronik
ortama taĢınmıĢtır. Kayıt altındaki sözcükler hem sözdizimsel
hem de anlambilimsel gereksinimi karĢılayacak nitelikte
hazırlanmıĢtır.
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Chicago: University of Chicago Press.
Dede, M. 1982. A semantic analysis of Turkish nominal compounds. Journal
of Human Sciences, Linguistics 1/1: 87-102
Katamba, F. 1993. Modern linguistics morphology. London: MacMillan
Knecht, L.E. 1986. Subject and object in Turkish. Unpublished Ph.
Dissertation. Massachusetts: The MIT Press.
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Mithun, M. 1984. The evolution of noun incorporation. Language. 60: 84794.
Mohanan, T. 1995. Wordhood and lexicality: Noun incorporation in Hindi,
NLLT. 13, 75-134.
Nilsson, B. 1984. Object incorporation in Turkish. Papers from the 2nd
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Cambridge Massachusets.
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Uzun, N.E.1993. Türkiye Türkçesinde sözlüksel yapı. BasılmamıĢ doktora
tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
Sözlükler:
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BEġĠNCĠ OTURUM
Oturum BaĢkanı
Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU
Hacettepe Üniversitesi
Türkçe‟de kaynaĢtırma sesleri var mıdır?
Eser ERGUVANLI TAYLAN
Boğaziçi Üniversitesi
taylanes@boun.edu.tr

ÖZET
Türkçe‟de bir ekin biçimbirimciklerinin dağılımı çoğunlukla
ünlü ve ünsüz uyumu kuralları ile açıklanmaktadır. Ancak
azımsanmayacak sayıda bir dizi
ekin biçimbirimciklerinin
dağılımında baĢka bir iĢlem daha görülür. (1)-(3) örneklerinin (a)
Ģıklarında olduğu gibi sözcük ünsüz ile biterse ek ünlü ile baĢlamakta,
(b) Ģıklarında olduğu gibi sözcük ünlü ile biterse ek ünsüz ile
baĢlamaktadır.
1 (a) beĢ-er
2 (a) onun ev-i
3 (a) ev-i
(b) yedi-Ģer
(b) bahçe-sin-i
(b) bahçe-yi
Bu durumda da biçimbirimciklerin dağılımının kurala bağlı
olduğu anlaĢılmaktadır. Ancak burada hangi kural iĢlemektedir?
Geleneksel dilbilgilerinde öne sürüldüğü gibi ekin temel biçimi ünlü
ile baĢladığı için gerektiğinde bir kaynaĢtırma sesi (Ģ, n, s, y ) mi
eklenmektedir, yoksa üretimsel sesbilim çerçevesinde Lees‟in (1961)
önerdiği gibi bu kaynaĢtırma sesleri eklerin temel biçiminin bir
parçası olup gerektiğinde silinmekte midir? Birinci yaklaĢıma göre
3.Ģahıs iyelik ekinin temel biçimi /-I/ iken ikinci yaklaĢıma göre /-sIn/
olmaktadır.
Bu çalıĢmada Türkçe‟de biçimbirimlerinin ilk seslerinde
farklılık gösteren tüm eklerin iki ayrı kümeye ayrıldığı ve iki farklı
kuralın iĢlediği öne sürülmektedir. Birinci kümeyi ünlü ile biten
sözcüklerden sonra (Ģ, n, s ) seslerinden birini isteyen ekler
oluĢturmaktadır. Bu üç ses bu kümedeki eklerin temel biçimlerinin bir
parçasıdır, dolayısıyla da herhangi bir kaynaĢtırma ya da geçiĢ sesinin
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eklenmesi söz konusu değildir. Ġkinci kümeyi ise ünlü ile biten
sözcüklerden sonra (y) sesini isteyen ekler oluĢturmaktadır. Bu
kümedeki eklerin temel biçimleri ünlü ile baĢlamaktadır. Ünlü ile
biten bir sözcüğe eklendiklerinde kayıcı bir ses olan (y) iki ünlünün
arasına yerleĢtirilmektedir. Bu çözümlemeye göre, 3. Ģahıs iyelik
ekinin temel biçimi /-sIn/, yönelme durumunun temel biçimi ise /-E/
olmaktadır. Ancak ünlü ile baĢlayan bazı ekler, ünlü ile biten
sözcüklerden sonra geldiğinde (y) ekleme kuralının iĢlemediğini
görürüz. Örneğin, geniĢ zaman eki: gez-er ama uyu-r , *uyu-yur .
Kural dıĢı gibi görünen durumların aslında eklerin hece
yapılarındaki farklılıktan kaynaklandığı gösterilerek, Türkçe‟nin hece
yapısı özelliklerinin ne gibi biçim-sesbilimsel süreçlerde önemli bir
etken olduğuna bakılacak ve hece yapısının dilin sesbilimindeki yeri
tartıĢılacaktır.
Kaynakça
Demircan, Ö. 1996. Türkçe‟nin Sesdizimi. Ġstanbul: Der Yayınları.
Lees, R. 1961. The Phonology of Modern Standard Turkish. Bloomington:
Indiana University Press.
Özsoy, S. 2004. Türkçe‟nin Yapısı: Sesbilim. Ġstanbul: Boğaziçi Üniversitesi
yayınları.
Van der Hulst,H. & N.A. Ritter. 1999. The Syllable. Berlin: Mouton de
Gruyter
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Kültürel Etkilenmelerin Özel Adlara Yansımaları
Zafer ÖNLER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
zaferonler@gmail.com

ÖZET
Tüm toplumlar tarih boyunca, komĢuluk, göç ve savaĢ benzeri
çeĢitli nedenlerle iliĢki içinde olmuĢlardır. Bu iliĢkiler çeĢitli alanlarda
kültürel etkileĢim ve alıĢ veriĢleri kaçınılmaz kılmıĢtır. Kültürel
etkilenmelerin en geniĢ kapsamlıları özellikle inanç alanında kendini
göstermiĢtir. Türk kavimleri de en eski geleneksel inanç evrelerinden
sonra, Budizm ve Müslümanlık olmak üzere iki önemli dinsel
dönüĢüm evresi yaĢamıĢlardır. Budizm etkisi daha sınırlı bir alanda
kalmıĢ, Müslümanlıkla birlikte yaĢanan kültürel dönüĢüm çok geniĢ
kapsamlı olmuĢ, bu dönüĢüm yaĢamın hemen her alanında kendini
göstermiĢtir. Doğal olarak kiĢi adları da bu değiĢimden en çok
etkilenen alanların baĢında gelir.
Kültürel etkileĢimlerin kiĢi adlarına yansıması Ġslamiyet öncesi,
Ġslami dönem ve on dokuzuncu yüzyıldan baĢlayarak BatılılaĢma
sürecinin Cumhuriyetle birlikte büyük ivme kazanan uluslaĢma
dönemi olarak üç ana evrede ele alınabilir. Kültürel etkilenmelerin kiĢi
adlarına yansımaları, ilkin ve daha geniĢ kapsamlı olarak toplumun
yönetici ve öğrenim olanağına sahip kentli, seçkin kesimlerinde daha
geniĢ biçimde kendini göstermiĢtir. KiĢi adlarında Fars etkisi, daha
çok Selçuklu sultanlarında ve üst yönetiminde etkili olmuĢtur.
Selçukluların dıĢında kalan Türk kavimlerinde, özellikle Osmanlılarda
Arap etkisi çok daha yaygındır. Toplumun seçkin kesimindeki
etkilenmeler, halk tabakaları arasında çok daha sınırlı bir alanda
kalmıĢtır. Halk tabakaları arasında yüz yıllarca aynı adların verilmeğe
devam edildiği görülür.
Cumhuriyetle birlikte halk kesimlerinin ad vermedeki tutumu,
eğitim olanakları, kentlileĢme ve kitle iletiĢim araçlarının geliĢimiyle
büyük bir değiĢim göstermiĢtir. Gerek dinsel gerekse siyasal, çeĢitli
toplumsal eğilimlerin kiĢi adlarına yansıması, belki de baĢka
toplumlarda görülmeyecek derecede büyük yaygınlık kazanmıĢtır.
Öyle ki Cumhuriyetten bugüne, kiĢi adlarının incelenmesiyle
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toplumun siyasal ve dinsel yönelim ve dönüĢüm evreleri hakkında
görüĢ oluĢturmak mümkündür.
Bu bildiride ana çizgileriyle bu üç evre ve sonrasındaki siyasal
ve dinsel eğilimlerin özel adlara olan yansımaları değerlendirilecektir.
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Sait Faik ve Dil Devrimi
Ömer DEMĠRCAN
Okan Üniversitesi
demircan4@yahoo.com.tr

ÖZET
Türkçe anlatım, 1930‟lu 1940‟lı yıllarda hızlı bir özleĢmeye
sokuldu. Yazarlığın ikinci bir iĢ olarak algılandığı o dönemde Sait
Faik öykücülüğü tek uğraĢ olarak seçmiĢ, kendi sözleriyle: “günün
yirmidört saatini edebiyat düşünerek” yaĢamıĢtır. Kendine-özel bir
öykü biçimi geliĢtiren yazar, Dil Devrimi‟ne gerek sözlüksel seçim
gerekse dizimsel iĢlemler yoluyla önemli katkı sağlamıĢtır. YaĢar
Kemal‟e göre: “Sait ... türkçenin dar hudutlarını zorlamış, ilk defa
doğru dürüst, gerçek anlamıyle türkçe yazmış ilk türk yazarıdır.
Sait‟ten önce hiçbir yazarımızda bütün nüanslarıyla sıcaklığı,
açıklığıyle türkçe yoktur. Kalıplaşmış bir türkçe vardır”1, Zahir
Güvemli de ona hayrandır: “Kâfir ne yapar yapar, alelâdenin en
görmediğimiz sadeliğini bulur çıkarır. ...”2 O derece yontulmuş, daha
basitleşmiş, basitin içinde en güzelini öylesine bulmuştur ki, bu olsa
olsa bir iç evrimin neticesi olabilir....”3.der.
O dönemde Nâzım4: "Şiirin ayrı dili, nesrin ayrı dili vardır
diye bir şey kabul etmiyorum. Bundan dolayı şiirde yapılan
denemeleri, hikâye dilinde, roman dilinde de yapabiliriz. Bütün iş
dilin tazeliğindedir. Taze gıcır gıcır bir dil kullanacağız. Bunun için
de bir yandan taze, canlı sözler, bir yandan da taze, canlı cümle
kuruluşları bulacağız.... Yalnız konuştuğumuz dili yazmayacağız,
konuşmamızı esas olarak alacağız fakat bu temelin üstüne biz
yeniden bir dil yaratacağız. ...” sözleriyle Türkçe anlatıma bakıĢı
açıklar. O yolda usanmadan yürüyen Sait Faik, Türk Ģiirinde “Ġkinci
Yeni” olarak adlandırılan akımı da etkilemiĢtir. Giderek türkçeleĢen
Sait Faik sözlüğünden duyarlı örnekler:

1

YaĢar Kemal (Alangu, 1956: 57).

2

Varlık, 1.8.1950 s. 11, (Uyguner 1989 dizini)
Zahir Güvemli: “Sait Faik” (Varlık, Haz. 1954 / Alangu, 1956: 125-126).
4
Vâlâ Nureddin, 1965:158, 1986:188.
3
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Görücülerin (afedersiniz jürinin) alaturkacıları ağır basmıĢlar”.
(1947: Güzeller Seçiliyor, YKY 2005: 275, 278)
* “Park ismi de güzel ya, Millet Bahçesi daha güzel ama”.
(1947: Açık Hava Oteli YKY 2005: 284 2006: 703)
* “Birtakım köpek öldürücüler yollara düĢerler. Bizim köyde
bu adama zehirci diyorlar”. (1948: Fındık, YKY 2005: 316)
* “Güzün vapurlar bizim köye yaz insanlarından (tatilci)
baĢka insanlar getirir” (Bulamayan, YKY 2006:726)
* “-Serap kelimesinin Türkçesini bilsem, serap
diyebilirdim”. (Bir Kaya Parçası Gibi, YKY 2002: 228 / 2006:748)
*“PS / Buna ne diyeceksin? HamiĢ kelimesi hiç hoĢuma
gitmiyor. Frenkçe kısaltılmıĢı beynelmilel, kullanıverelim mi dersin?”
1951 Ġkinci Mektup, YKY 2006: 526)
*“Minnet - of ne fena kelime, Ģunun bir tatlı Türkçesi olmalı minnet benim....” (1954, Az ġekerli: Battaniye)
* “kanımda dolaĢan Ģu Türkçe dili” (ADVBY, Yılan Uykusu,
1954)
Öykülerinde üç ilginç söz geçiyor. “-Çek oltayı oradan; orada
balık bulunur mu? “Yer bakır, gök demir kesilmiş (1944), günlerden
beri deniz karış karış aranmış, balık yoktur....”5.... YaĢar Kemal,
benzer bir deyimi bir kitabına ad olarak kullanır: “Yer Demir Gök
Bakır” (1977). Attila Ġlhan‟ın: “O kadınlar ki yoktular” dizesi de Sait
Faik‟in: “Bu kadın çirkin ve güzel değildi. Bu kadın yaşar ve ölü
değildi. ... Hakikatta böyle bir kadın mevcut değildir”, sözüne
benziyor (1944).6 Kırlangıç yuvasındaki kadın, sabahları gözükürdü.
Islak, saman rengi saçları7 vardı (1952). sözü de Nâzım‟ın “Saçları
saman sarısı ...”(1961) dizesini andırıyor.
Sait Faik‟in sayısız ilginç bağdaĢtırmaları var örnekler:
*O gün ... karĢıma ilk çıkan insan bir küfeci çocuğu oldu. Kirli
soluk yanaklarına, çıplak ayaklarına merhametle değil sevgi ile
baktım. ... YKY 2006:56.
*Bir aylık bir sıpa güzelliği ve sevimliliği taĢıyan sahil
çocukları... YKY 2006:186.

Medarı MaiĢet Motoru s. 32. Yer Demir Gök Bakır:.bütün yardım kapıları kapalı (Ö. A.
Aksoy 1976: 7562:).
6
Medarı MaiĢet Motoru 92. YKY 2006:84, 89.
7
Birden, Nâzım‟ın daha sonraları Vera üzerine yazdığı “Saçları Saman Sarısı...” Ģiirine gitti
belleğm.
5
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*-Abe Osman ağa, dedi. Bakayım mı falına? -Çoktan
bakılmıĢ be kocakarı bizim falımıza... Hem ne edeyim senin falını
ben; o kırk sene evveldi. Çingene karısı bir genç kız gibi güldü. YKY
2006:299
* Topal martı ile balıkçının konuĢtukları bile görülmüĢtür.
Önce martının laf attığına kalıbımı basarım, diyeceğim.... YKY
2006:445
Bir yandan özleĢtirmeye destek veren Sait Faik öte yandan yeni
anlatım yolları arar. Öykü yaĢar da dil yaĢamaz mı? Öylesine canlılık
yerine göre devrik dizim de gerektirir. Ataç‟ın (1943 sonrası)
savaĢından önce gösterisizce ama özenle kullanır devrik tümceyi.
Nâzım Hikmet gibi, Sait Faik de o iĢlemde Ataç‟tan en az on yıl
öndedir: “Ancak müşteriler gittikten sonra kadın ağzını açardı. Daha
doğrusu açardı ağzını...”(1936), deyiverir.8... .
Kaynakça
Sait Faik (Abasıyanık)
-Toplu Öyküler 1: Semaver (11-107), Sarnıç (111-199), ġahmerdan (203297), Lüzumsuz Adam (301378). YKY 2002, 378 s.
-Hikâyecinin Kaderi: Yazılar, YKY, 2005, 432 s.
-Öyle Bir Hikâye: Hayatta iken yayınlanmıĢ hikâye kitapları, YKY
2006, 893 s.
Alangu, Tahir (1956): Sait Faik İçin, Yeditepe y. 216 s.
Brendemoen, Bernt (2006): “Popüler tartışmada hatalar ve normlar”, Menz
- Schroeder 2006: 25-39.
Ergun, Perihan (Derl.): Sait Faik Abasıyanık 90 Yaşında (Hz. Ayla Kutlu),
Bilgi y. 1996, 430 s.
Fethi Naci (1998): Sait Faik‟in Hikayeciliği. Adam y, YKY, 2003.
Kutlu, Mustafa (1968): Sait Faik‟in Hikâye Dünyası, Dergâh y. 100 s.
Miskioğlu, Ahmet (1991): Sait Faik, Altın Kitaplar y. 239 s.
Oğuzertem, Süha (Hz.): Bir İnsanı Sevmek: Sait Faik, Ölümünün 50. Yilinda
Sait Faik Sempozyumu, Bilkent
Ü., Alkım y. 2003, 274 s. (Okan kitaplığı.)
Orhan Veli: Edebiyat Dünyamız, Bilgi y. 1975.
Sarıoğlu, Sezai: “Garip‟in dördüncü kişisi Sait Faik: Kimi kucaklasa ara
bölgede kucaklayan şair”, EĢik Cini
dergisi, Kasım-Aralık 2006, 62-69.

8

“Garson” (1936). Semaver, YKY 2006: 66.
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Sözer, Vural (2000): Yanıldın, Sevgili Sait Faik. Epsilon y. 293 s. (Okan
kitaplığı.)
Uyguner, Muzaffer (1964): Sait Faik Abasıyanık, Varlık y. 144 s
-Sait Faik Kaynakçası (BitmemiĢ Senfoni‟ye ek), Bilgi 1989 içinde
s.131-168.
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Gizli Dil Örneği Olarak Çepni Dili / “Çepni Dilcesi”
Efdal SEVĠNÇLĠ
Yaşar Üniversitesi
sefdal@gmail.com

ÖZET
Ulusların anadilleri9, ortak dilleri10 yanında, bireylerinin
toplumsal sınıflarına, meslek-lerine, yaĢlarına, yaĢama koĢullarına
göre oluĢan özel dilleri11 de vardır.
Aynı dilbirliği içinde, kendine özgü sözcükleriyle, belirli
kiĢilerin kendi aralarında anlaĢmalarını sağlayan bu özel diller, o dili
konuĢan kiĢilerin varlığıyla bir değer taĢırlar…
Yurdumuzda da argonun yanında,kendine özgü iliĢkilerle
oluĢan, hekim dili, gemici dili, terzi dili, ayakkabıcı dili, Ģöför dili gibi
özel diller vardır..
Tanımlanan özel dillerin dıĢında, ülkemizde bugün, sınırlı bir
çevrede bilinen, bir özel dil de Çepnilerin kullandıkları “gizli dil”dir.
Bu dil, 24 Oğuz boyundan olan ve bir uçboyu olarak tanınan,
Anadolu‟da değiĢik bölgelere “yerleĢ-tir-il-en” Çepnilerin,12
yabancıların ya da yabancı saydıkları kiĢilerin yanında, anlaĢılmamak
için konuĢtukları “özel” dilleridir. Çepnilerin, “dilce”, “çepni
dilcesi”,”erniş dili”,“gizli dil”,”sırrî söz”, “gizleme ve saklama
sözü”, “bilmece dili, dedikleri bu özel dile, bir dilci olarak dikkatimizi
ilk çeken araĢtırmacı, .“Pallacı, Tahtacı ve Çepni Dillerine Dair” 13
baĢlıklı yazısıyla Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu olmuĢtur. Çepni dili

9

Prof. Dr. Doğan Aksan,“Anadili”, Ankara, Türk Dili Dergisi, sayı : 285,
1975, ss . 423-434.
10
Prof. Dr. Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, c. I, Ankara, T.D.K. Yay.
,1977, ss. 80-93.
11
y.a.g.y., ss. 80-93.
12
Prof. Dr. Faruk Sümer,Oğuzlar(Türkmenler),Ankara,D.T.C.F. Yay.,
1972.
13
Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu, “Pallacı, Tahtacı ve Çepni Dillerine Dair”,
Istanbul, Türkiyat Mecmuası, c. XI, Ist. Ün. Ed. Fak. Yay., 1954, ss. 41-56.
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üstüne bugüne değin, yurdumuzdaki bütün Çepnileri kapsayan, “özel”
bir araĢtırma / inceleme yapılmamıĢtır14.
Çepniler, özel dillerini, nerede, neden, nasıl kullanıyorlardı?
Aslında kaynak kiĢilerin verdikleri yanıtlarda da görüleceği gibi
sorun, ekonomik ve dinsel yapılarına dayanıyordu.Öncelikle bu dili :
1-YaĢama ve geçinme gereksinimleri karĢılamak, 2- Ġnançsal
konumlarına iliĢkin, gizle-n-mek gereğini duydukları durumlarda,
korunmak amacıyla kullanıyorlardı.Çepni dilindeki (dilcesi)
sözcükleri incelediğimizde, çoğunlukla yiyeceklere bağlı olduklarını,
yaĢamayı kolaylaĢtıracak gereçleri ve belirli gereksinmeleri
karĢıladığını görüyoruz..
Türkçenin kaynakları açısından, bugün, artık
yok olma
sürecine giren bir gizli dil olarak “çepni dilcesi” ile yeniden
ilgilenirken, ülkemizdeki gizli dilleri konuĢan toplulukları araĢtırıp
değerlendir-mekte geç kaldığımızı görmek insana acı veriyor...
Kaynakça
Akpınar, Turgut, Türk Kültür Tarihinden Esintiler, Istanbul, Kitabevi Yay.,
2003.
Aksan, Doğan, “Anadili”, Ankara, Türk Dili Dergisi, sayı: 285, 1975,
ss.423-434.
Aksan, Doğan , Her Yönüyle Dil, c. I, Ankara, T.D.K. Yay. , 1977.
Aktunç, Hulki, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü, Ġstanbul, YKB Yay., 1998.
Caferoğlu, Ahmet (Prof.Dr.), “Pallacı, Tahtacı ve Çepni Dillerine Dair”,
Istanbul, Türkiyat Mecmuası, c. XI, Ist. Ün. Ed. Fak. Yay., 1954, ss.
41-56.
Caferoğlu, Ahmet (Prof.Dr.), "Erkilet Çerçilerinin Argosu „Dilce‟", Istanbul
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c.IV, Mayıs 1952, ss.
334-344.
Caferoğlu, Ahmet (Prof.Dr.),"Anadolu Abdallarının Gizli Dillerinden Bir İki
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ÖZET
Ġki ya da daha çok dilin yapısal ayrımlarını ve benzerliklerini
betimlemeyi amaçlayan karĢıtsal çözümleme (Kocaman ve Osam,
2000: 74) bazı kaynaklarda ayrımsal dilbilim olarak da
adlandırılmaktadır (örn. Vardar, 1988: 30). Yabancıdil olarak
Türkçe‟nin öğretiminde, öğrenci grubunun anadilleri ile Türkçe
arasındaki karĢılaĢtırmalar öğretim yöntemlerinin etkin seçimine, araç
gereç düzenlemelerine ve öğrencilerin karĢılaĢabilecekleri güçlüklerin
önceden saptanabilmesine olanak sağlayacaktır. Örneğin, Toklu‟nun
(2003: 96) belirttiği üzere Türkçe‟de varın karĢıt anlamlısı yok
sözcüğü Batı Dillerinde yoktur ve bu olgu var sözcüğünün
olumsuzlaĢtırılmasıyla anlatılır. Türkçe‟nin sözdizimi incelendiğinde,
kendine özgü nitelikleri dil öğretiminde içeriğin düzenlenmesinde
oldukça önem kazanmaktadır. Türkçe, öznenin baĢta, yüklemin sonda
olduğu diller arasındadır, sıfatlar her zaman, adlardan önce gelir,
bağlantılı bir dil olmasından gerek çekim gerekse yapım ekleri ile yeni
sözcükler oluĢturulur (Aksan, 1987: 24-37). Bunlara ek olarak,
Türkçede kendine özel bir biçimleniĢi ve dizimsel iĢlemleri olan
“gizil” anlatım yolu kullanılır (Demircan, 2001:159).
Bu çalıĢmada, Galatasaray Üniversitesinde anadilleri Fransızca
olan öğrencilere yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde karĢıtsal
dilbilimin bulgularından yararlanarak oluĢturulan ders içeriği
hazırlanma aĢamaları sunulacaktır. Anadili Fransızca olan Türkçe
öğretmeni ile anadili Türkçe olan Türkçe öğretmenin karĢıtsal
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çözümleme ile hazırladıkları araç gereçlerden örnekler verilecektir. Bu
çalıĢmada, öğrencilerin öğrenimlerini hızlandırmak ve dili kısa
zamanda doğal dil ortamında kullanmaya baĢlamalarını sağlamak
amaçlanmıĢ ve öğrencilerin yapacakları olası yanlıĢlar ile yaptıkları
yanlıĢlar ve karĢılaĢtıkları güçlükler ayrıntılı bir biçimde
incelenmiĢtir.
Veri tabanını öğrencilerin sınıf içerisinde tamamladıkları
alıĢtırmalar, etkinlikler ve yazılı sınavlarındaki yanlıĢlar
oluĢturmaktadır. Toplam öğrenci sayısı yirmi üçtür. Öğrencilerin
yaptıkları yanlıĢlar biçimsel, sözdizimsel, eklerin kullanımı,
zamanların kullanımı ve öbeklerin oluĢturulması baĢlıkları altında
incelenmiĢtir. Bu incelemeler sonucunda, öğrencilerin neredeyse
tamamının benzer yanlıĢlıklar yaptıkları saptanmıĢtır. YanlıĢ
çözümleme çalıĢmalarının sonuçları iki yabancı dil öğretmeninin
yaptığı eĢgüdümlü çalıĢmada öğretim öncesi öngördükleri ile
örtüĢmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin zorlanacakları yapılar ve
(olası) yanlıĢlar doğrultusunda dil öğretim gereçleri hazırlanmıĢtır. Bu
veriler ve çalıĢmalar ıĢığında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
yeni bir model oluĢumuna doğru gidilmesi öngörülmektedir.
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ÖZET
Toplumsal cinsiyet, doğuĢtan kazanılan biyolojik cinsiyetten
farklı olarak, toplumsal/kültürel olarak kadına ve erkeğe yüklenen
rollerdir. Birey bu rolleri doğduğu andan baĢlayarak ailede ve daha
geniĢ toplumsal çerçevede, deneyimleri aracılığıyla ve kurumsal
yollardan dizgesel olarak öğrenir (Cincotta,1978; Wharton,2005).
ToplumsallaĢma sürecinin önemli bir bölümünü oluĢturan okul
eğitiminin temel aracı olan ders kitaplarının ise bireylerin cinsiyet
kavramlarını oluĢturmada etkili rol oynadığı yapılan araĢtırmalarla
belirlenmiĢtir(örn.Davies, 1995; Freeman& McElhinny,1999;
Tajmajian,2000). Ayrica, birçok ülkede, bu alanda yapılan
incelemelerde, ders kitaplarının genellikle cinsiyetçi ideoloji
içerdikleri ileri sürülmüĢtür (örn. Cincotta, 1978; Hartman&Judd,
1978; Hellinger,1980). Cinsiyetçi ideoloji ya da cinsiyetçilik
“bireylerin toplumsal rollerini „diĢi‟ ya da „erkek‟ oluĢtan hareket
ederek, cinse özgü toplumsal rol dağılımı yapan, ve bu çerçevede belli
davranıĢ kalıplarının ve değerlerin öğretilmesini içeren bir yaklaĢımlar
bütünü” olarak tanımlanabilir (Brown, 1994: 240).
Bu konuda ülkemizde yapılan önemli ancak kısıtlı sayıdaki
çalıĢmalarda da benzer bulgular elde edildiği görülmektedir (örn.
Helvacıoğlu, 1996; Arslan,2000). Ne var ki, yaygın olarak
kullanılmakta olan Ġngilizce ders kitaplarını cinsiyet kavramı
yönünden inceleyen kapsamlı çalıĢmalara rastlanmamıĢtır. Bu
saptamadan yola çıkarak, bu çalıĢmada, T.C Milli Eğitim
Bakanlığınca hazırlanan ve devlet ilköğretim okullarında okutulmakta
olan 8. sınıf Ġngilizce ders kitabı Let’s Speak English 8, içerdiği
cinsiyet ideolojisi yönünden incelenmiĢtir. Aynı zamanda bu çalıĢma,
ülkemizde kızlar için 13-14 yaĢ, erkek çocuklar için de 14-15 olarak
belirlenen (Gençay, t.y ) ergenlik çağına ve hemen öncesine denk
gelen 6, 7 ve 8. sınıf kitaplarını incelemeyi amaçlayan kapsamlı bir
çalıĢmanın üçüncü aĢamasını oluĢturmaktadır (Çubukçu ve Sıvaslıgil,
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2007a, 2007b). Kitaptaki, (toplumsal roller, meslekler vb.gibi ) sözel
olmayan ögeler içerik çözümlemesi yöntemiyle incelenirken, Beal
(1994) ve Arslan (2000)‟da belirlenen ulamlar geniĢletilerek
kullanılmıĢtır. Ayrıca, önceki çalıĢmalardan farklı olarak, bu
çalıĢmada, kitapta yer alan karĢılıklı konuĢmalar sözeylem,
(Searle,1975) ve güçeylem (Çubukçu, 2005,2007) değerleri yönünden
çözümlenerek kadın ve erkek tiplemelerin söylemleri yoluyla nasıl
sunuldukları ve cinslerin güç iliĢkileri yönünden biribirlerine göre
nasıl konumlandırıldıkları sorularına yanıt aranmıĢtır.
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ÖZET
Doğal dillerde olumsuzlamanın farklı anlamsal türleri vardır.
Olumsuzlama nesnelere ya da yüklemlere, önerme içeriklerine,
bilgisel ya da ödevsel ulamlara ve hatta bir dilsel iletinin bütününe
(örneğin Horn‟daki (1985, 1989) üstdilsel olumsuzlama)
uygulanabilir. Geleneksel mantık dillerinin bu farklı olumsuzlama
türlerini temsil etmekte yetersiz kaldığı sıkça dile getirilir (örneğin
Ramat 1999). Klasik önerme ve yüklem mantıkları yalnızca bildirim
kipindeki olgusal tümcelerle ilgilenmiĢken, mantık dilini olabilirlik,
zorunluluk ve ödevsellik gibi bilgisel ulamları dahil ederek geliĢtiren
kipsel mantık türleri ise yalnızca içsel (önermesel) ve dıĢsal (kipsel)
olumsuzlamayı ayırt edebilir. Olumsuzlama ile ilgili dilbilimsel
çalıĢmalar ise, belki de mantık dillerinin sınırlılığından etkilenerek,
büyük ölçüde bildirim kipiyle (örneğin Miestamo 2005) ve bilgisel
kiplik modlarıyla (örneğin Palmer 1995, De Haan 1997) sınırlı kalmıĢ,
olumsuzlamanın çeĢitli zamansal, görünüĢsel ve kanıtsal ulamlarla ya
da istek, emir, koĢul gibi kiplerle etkileĢimi görece az incelenmiĢtir.
Dilbilimcilerin geliĢtirdiği çeĢitli biçimsel diller (örneğin
Montague‟nun (1974) ve onu izleyenlerin biçimsel anlam dilleri)
mantık dillerine kıyasla daha fazla doğal dil ulamına yer vermekle
birlikte, genellikle zamansal, bilgisel ve isteksel ulamların tamamını
ve çeĢitli anlamsal birleĢimlerini temsil etmekte yeterli değildirler. Bu
kapsam geniĢliğine en fazla yaklaĢan ve farklı olumsuzlama türlerini
ayırt etmekte en yetkin araçları sunan kuramsal çerçeve ĠĢlevsel
Dilbilgisi (Functional Grammar) olmuĢtur. Nitekim olumsuzlamanın
farklı türlerini ele alan ve bunları biçimsel yapılarla betimleyen
kapsamlı tipolojik çalıĢmalar ĠĢlevsel Dilbilgisi içinden çıkmıĢtır
(örneğin Kahrel 1996). Ne var ki, ĠĢlevsel Dilbilgisi‟nin standart
anlatımlarında varsayılan çok katmanlı tümce yapısı bütünüyle
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anlamsal bir üstdil sağlamamakta, biçimsel ayrımların etkisine açık
kalmaktadır (bkz. Nuyts 2001: 256, 305-306; Anstey 2002).
Ayrıca, var olan dilbilimsel kuramların hiçbirinde, iletiĢim
ortamındaki söylem durumu ve konuĢanların biliĢsel yapıları
bağlamında olumsuzlamanın tam olarak neyi ifade ettiği konusunda
açık bir görüĢ yoktur. Bu çalıĢmada, tümce anlamını çok katmanlı bir
yapı olarak gören “bağlama iliĢkileri kuramı” (Temürcü 2007)
kullanılarak, olumsuzlamanın, anlamsal içeriklerin belirli biliĢsel
yapılardan „dıĢlanması‟ olarak ele alınması öneriliyor. Doğal dilin
iletiĢimsel ve biliĢsel olgularından yola çıkılarak oluĢturulan kapsamlı
bir anlamsal-mantıksal dil olan “bağlama ulamları” üst dilinin, çeĢitli
olumsuzlama türlerini anlamakta ve temsil etmekte klasik mantık
dillerinden ve biçimsel dillerden daha yetkin bir araç olduğu iddia
ediliyor.
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ÖZET
DavranıĢçılık kuramının psikoloji çalıĢmalarına yön verdiği
uzun yıllar boyunca, Bartlett‟in 1932‟de yayınlanan Remembering
adlı çalışmasını değerlendirme dışı tutarsak, metin anlamı üzerine
yapılan araĢtırmalar kelime frekansı ve cümle uzunluğu gibi
gözlenebilir değiĢkenlerle sınırlı kaldı. Uygulamalı psikoloji ve
biliĢsel bilimin yönelimleriyle eĢ doğrultulu bir görünüm sergileyen
Bartlett‟in Ģema teorisi, 1960‟lı yılların sonunda okuduğunu anlama
araĢtırmalarının yenilenmesi ve yeniden iĢletilmesi konularında belirli
metin oluĢturma tipleri ile bireysel öğrenme ön Ģartları arasındaki
etkileĢime iliĢkin biliĢsel tabanlı açımlamalara geçiĢlilik sağlamıĢtır
(Weaver ve Kintsch 1991; Bartlett, 1950).
BiliĢsel eylemleri birbirleriyle iliĢkili zihinsel süreçler bütününü
tamamlama iĢlemi olarak betimleyen araĢtırmacıların, insan beyninde
dil edinimi için özel bir birim olduğunu savunan yaklaşımların aksine,
dil kaynaklı bilginin zihindeki örgütleniĢini üretim sistemleri
(production systems) üzerinden bir görünüme kavuĢturma yönündeki
uğraĢları, dilin diğer biliĢsel eylemlerden bağımsız kılınmaksızın tüm
karmaĢık biliĢsel iĢlemlerle aynı düzlemde değerlendirilmesi gerektiği
varsayımını temellendirmiĢtir (O‟Malley ve Chamot, 1990; Anderson,
2004).
Eğitsel metinlerde ortak içerik çoğu kez değiĢik biçimlerle
sunulmaktadır. Yazar açısından bu durum, öne çıkarmak istediği
bilginin türüne göre, hangi tip kurgunun öğretim açısından en iyisi
olacağına karar vermek zorunda olduğu anlamına da gelmektedir.
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Yazarın zihninde genellikle belirli bir öğrenme hedefi bulunduğundan
o, büyük bir olasılıkla bu hedef açısından en önemli bilgiyi öne
çıkaracak kurgu türünü seçme eğiliminde olacaktır. Belirli kurgu
tipleri aynı zamanda farklı süreç kullanımlarını da gündeme
getireceğinden öğrencinin metinden öğrenme sürecinde iĢlemin
kalitesini ve öğrenmenin sonucunu etkileyen belirli öğrenme ön
Ģartlarına, ön bilgi, biliĢsel beceriler, hedefler ve tutumlara ne düzeyde
sahip olduğu bilgisi de önem kazanmaktadır (Anderson, 2004). Bu
durum, metin kurgusu ile bireysel öğrenme Ģartları arasındaki
etkileĢime diğer bir anlatımla, öğrenme sürecinin gerçekten metin
üreticisinin belirginleĢtirmek istediği bilginin sıradizinsel (hiyerarşik)
düzenlenmesine kolaylık sağlayan kurgunun türüyle tutarlılık gösterip
göstermediğine dayanır (Schnotz, 1984; McNamara, Kintsch, Songer
ve Kintsch, 1996). Farklı metin örüntülerinin farklı iĢlemleme
süreçleri gerektirdiği sayıltısından hareketle Çakır (2001) metinlerdeki
örüntü farklılaĢtırmasının, öğrencilerin metin anlama ve yorumlama
süreçlerine etkisini araĢtırmıĢ ve metin örüntüsündeki farklılaĢmanın
öğrencilerin bilgi iĢleme süreçlerini etkilediğini bildirmiĢtir.
Öyle ki, 1970‟li yıllardan bugüne değin yapılan birçok
araĢtırma metnin çeĢitliliklerini göz önüne sermekle kalmaz aynı
zamanda, metin kurgusunun anlama süreçleri üzerindeki etkilerini
(Meyer, 1975) gösteren belirgin ipuçları da sunar. Nitekim, konuyla
ilgili araĢtırmalardan elde edilen bulguların ıĢığında, kimi metin
kurguları için iĢlevsel temele dayanan adlandırmalara gidilmiĢtir. Bu
temele dayalı olarak yapılmıĢ çoğu çalıĢmada farklı ölçütler
aracılığıyla öyküleyici, açıklayıcı, iĢlemci ve ikna edici olmak üzere
bir ayrımı sabitleyen öntip (prototype) nitelikli adlandırma seçenekleri
önerilmiĢtir (Saukkonen, 1982; Biber, 1989; Oktar, 1992; Yazıcı,
2004).
Öğretimde metinlerin düzenleniĢi, hem öğretmene dersi
planlama ve iĢlemede; hem de kitap ve metin yazarlarına
oluĢturacakları metinlerin kurgusunda kolaylık sağlamaktadır (Akyol,
1999). Metin kurgusu, metin yapılarının fiziksel sunumunu içerir.
Metin türünün belirleyicisi olan dilsel göstericiler yoluyla örüntülenen
metnin fiziksel sunumu, bir dizi iletiĢimsel amacı paylaĢan üyelerden
oluĢan türün temel mantıksal yapısını da açığa çıkarmaktadır (Keçik
ve Uzun, 2004; Swales, 1990). Metindilbilimde „metin türü‟
tanımlaması, farklı düzeylerde birbirinden ayrı birçok olguyu
anlatmak için, „kullanıcıya göre dilsel farklılaĢma değil, kullanıma
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göre dilsel farklılaĢma‟yı da kapsayan bir tanımlama bilgisine karĢılık
gelmektedir (Fludernik, 2000).
Bu çalıĢmada, temel eğitim düzeyinde kullanılan Türkçe ders
kitaplarındaki metinlerden örüntü farklılaĢtırma yoluyla elde edilen
metin kurgularının, öğrencilerin bilgi iĢleme süreçleri üzerinde bir
etkisi olup olmadığı, varsa bu etkinin ne türden bir etki olabileceği
kuramsal ve deneysel bir temel uzanımında sorgulanmaya
çalıĢılacaktır. Bu amaçla, bir ilköğretim okulundaki 8. sınıf A ve B
Ģubesi öğrencilerinden oluĢturulmuĢ 60 kiĢilik bir öğrenci kümesi
üzerinden eĢ zamanlı etkileĢim olasılığına iliĢkin görgül veri elde
etmek düĢüncesiyle, öğrencilerin bilgi iĢleme süreçleri aralığında yer
alan uyarıcıların (ÖKM-ÖFKM) bu aralık üzerinde, simetrik sorgulama
bakış açısı özellikleri sergileyen bir kurgusal araştırma deseninin
gösterimleri doğrultusunda, bir noktaya atanmasının biliĢsel eylemleri
yönlendiren etkisine bakılacaktır.
Bu araĢtırma, sözkonusu çalıĢma grubunda bulunan
öğrencilerin bilgi iĢleme süreçlerini gözlenebilir kılmak amacıyla
sormaca ile toplanan veriler ve bu veriler ıĢığında yapılan iliĢkisel
çıkarımlarla sınırlıdır.
Anahtar Sözcükler: Örüntü farklılaĢtırma, metin kurgusu, metin iĢleme, bilgi
iĢleme süreçleri, ders kitabı
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KarĢıtların Birlikteliği
Özgür TEKOL
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
ozgurtekol@hotmail.com

ÖZET
Gerek anadil öğretiminde gerekse konuĢma bozukluklarının
düzeltilmesinde zaman zaman farklı bakıĢ açılarıyla yaklaĢımlar
ortaya konmuĢtur. Selektivist ve Konstruktivist modellerden oluĢan bu
yaklaĢımlar Chomsky, Skinner, Piaget gibi bilim adamlarının
ürünlerini etkilemiĢtir. Ġki tarafın kendine özgü doğru yanları, ikisinin
de birlikte kullanılabileceğini göstermektedir. Dil edinimi, iki farklı
görüĢün tonlarını taĢıyarak bir renk armonisi oluĢturmaktadır. Ġki
farklı görüĢ birbirini destekleyerek tek bir varoluĢu getirmektedir.
Dil yeteneğinin doğuĢtan varolması, doğum öncesi ve sonrası
bireylerin dil edinimini zedeleyen rahatsızlıklar, doğuĢtan dil edinimi
yaklaĢımını desteklemektedir. Daha sonra bozulan dil edinimine ikinci
farklı yaklaĢımın, dıĢsal dil edinim, uyaranlarla destek olduğu
gözlenmektedir.
Prof. Dr. S. Seyhun TopbaĢ ve ekibinin konuĢma terapisi
üzerine hazırladığı alıĢtırma kitabındaki ses, kelime, cümle tekrarları
dil yeteneği zarar görmüĢ kiĢilere uygulanmıĢtır. Bu kitaptaki alıntılar
geniĢletilerek, video görüntüleriyle destekleyerek sunmaktayım.
Seslerin kelimenin baĢta, ortada, sonda söyleniĢleri video çekimleri
kaydedilerek, hem sağlıklı çocukların anadillerinin geliĢimini doğru
olarak etkilemesi hem de konuĢma bozukluğuna sahip bireylerin
konuĢma bozukluklarını düzeltmeleri sağlanacaktır.
Kaynakça
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Dört Temel Becerinin Problemleri ve Çözüm Önerileri
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ÖZET
Yabancı Dil Öğretimi ile ilgili kaynaklarda dört temel
becerinin olduğu ve bu dört temel becerinin dinleme, konuĢma, okuma
ve yazma sırası ile öğretilmesi/öğrenilmesi gerektiği konusunda bir
fikir birliği vardır (Demirel, 2004). Dört temel becerinin bu sıra ile
öğretilmesi savunusunun tarihi eskidir. Örneğin, dilbilimciler H.
Sweet, W. Vietor ve P. Passy‟nin 1880‟lerde baĢlattığı Reform
Hareketi yabancı dil öğretmenin dinleme ile baĢlamasını savunmuĢtur.
Ayrıca, direkt yöntem, sözel yaklaĢım, kulak dil alıĢkanlığı
yaklaĢımları da aynı savunuyu dile getirmiĢtir. Amerikan ve Ġngiliz
dilbilimciler iletiĢimci yaklaĢımı etkileĢimci ve gerçekçi konuĢma
ifade etmesi nedeniyle en etkili yaklaĢım olarak kabul etmiĢlerdir. Bu
yaklaĢım, hiçbir beceriye (dinleme, konuĢma, vd.) öncelik
vermemesine rağmen (Richards ve Rodgers, 1993), yabancı dil
öğretiminde kullanılması önerilen genel ilkelerden biri “ilk önce
dinleme ve konuĢma, sonra da okuma ve yazma” becerisinin
öğretilmesini önermektedir. (Demirel, 2004, s.8). Bu ve benzeri karĢıt
fikirler yabancı dil öğrenecek ve öğretecekleri kararsızlığa itmektedir.
1960‟tan itibaren öğrenme-öğretme kuramları ve tanımları geliĢmiĢtir
ve bunlardan bazıları Ģunlardır: Bloom‟un, biliĢsel, duyuĢsal ve psikomotor öğrenme kuramı temel öğrenme türleri arasındaki yerini
korumaktadır. Öğrenme stratejileri olarak buluĢ, sunuĢ, tam-öğrenme,
iĢbirliğine dayalı ve araĢtırma-inceleme yoluyla öğrenme
bulunmaktadır. Son zamanlarda ise yapılandırmacı, aksiyon
araĢtırması, çoklu zeka, proje tabanlı öğrenme vs. bulunmaktadır.
Kısacası, eğitim-öğretimde öğrenme, öğretme, kısa ve uzun süreli
bellek, çocukların ve yetiĢkinlerin öğrenme ilkeleri ile yaklaĢımlar
(ilkeler) yöntemler ve teknikler, dört temel becerinin öğretilmesine,
katkı sağlayan ve yol gösterici unsurlar olmalıdır.
Bu bağlamda, yabancı dildeki dört temel becerinin dinleme konuĢma,
okuma ve yazma Ģeklinde sıralanmasının tarihi yüz yıldan fazla
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olmasına ve bugün 2008‟de yaĢamamıza rağmen, bu dört temel
becerinin sınıflandırılması yeniden gözden geçirilmemiĢtir. BaĢka bir
ifadeyle, dört temel beceriyi harekete geçirecek temel unsur nedir?
konusu dikkatlerden kaçmaktadır. Aynı Ģekilde, dört temel beceriyi
bir bütün olarak ele alarak, birbiriyle iliĢkisini (etkileĢimini) göz
önünde tutmak
yabancı dil öğrenme (öğretme) probleminin
çözümüne katkı sağlayacağı kesindir. Bunlara ilaveten, yabancı dil
öğrenenler, dört temel becerinin ne tür öğrenme olduğunu; nasıl ve ne
kadar sürede öğrenileceğini bilirlerse, yabancı dil öğrenme daha
baĢarılı olabilirler.
Kaynakça
Richards, J. C., ve Rodgers, T. S., 1993, Approaches and Methods in
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Anadili Türkçe Olan YetiĢkinlerin Ġngilizce Aradillerinde
Ettirgen ve BaĢlama Belirten Eylemlerin DeğiĢimi
Cem CAN, Abdurrahman KĠLĠMCĠ
Çukurova Üniversitesi
cemcan@cu.edu.tr, akilimci@cu.edu.tr

ÖZET
Bu çalıĢmanın amacı, Ġngilizce‟yi ikinci dil olarak öğrenen
Türk yetiĢkinlerin, değiĢimleri sıfır biçimbirim ile düzeneklenen
ettirgen ve baĢlama belirten Ġngilizce eylemlerin bulunduğu kuruluĢlar
üzerindeki anlambilimsel ve sözdizimsel sınırlamaları edinimlerini
incelemektir.
Soneklemelerin önemli rol oynadığı, bağıntılı bir dil olan
Türkçe‟de, çalıĢmamızın konusu olan üye yapısı değiĢimleri açık
biçimbirimle iĢaretlenmektedir. Bu nedenle, Ġkinci dil olarak
Ġngilizce‟yi öğrenen yetiĢkinlerin, bu dildeki ettirgen ve baĢlama
belirten
eylemlerin
değiĢimlerinin
boĢ
biçimbirim
ile
düzeneklendirilmelerini edinmelerinde anadil aktarımları yüzünden
sorunlar yaĢayacakları varsayımı ortaya atılabilir. Ġngilizce‟deki
ettirgen değiĢiminin edinimi üzerine farklı anadillerin konuĢanları
üzerinde yapılan çalıĢmalar, (Juffs, 1996; Montrul, 1997; 2001)
aradildeki hataların bu anadillerden daha çok Ġngilizce‟nin birinci dil
olarak edinilmesi sürecinde karĢılaĢılanlarla benzerlik gösterdiğini
ortaya koymuĢtur.
Ġngilizce‟yi ikinci dil olarak edinen ve dil yeterlilik düzeyleri
Michigan Proficiency Test ile belirlenmiĢ toplam 75 denek üzerinde
yapılan bu çalıĢma da, aradil sürecinin farklı yeterlilik düzeylerinde,
Evrensel Dilbilgisi ve anadilin ne ölçüde iletiĢim halinde olduğuna
iliĢkin bize ipuçları vermektedir. Farklı yeterlilik düzeylerindeki
aradil verilerinin çözümlenmesiyle elde edilen sonuçların bir kısmı
zaman sınırlaması da gözönüne alınarak bir özet halinde sunulacaktır.
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Türk Çocuklarında Alıcı Dil GeliĢiminin Değerlendirilmesi
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ÖZET
Çocuklarda
dilin
kazanımı,
geliĢimi
ve
değerlendirilmesine iliĢkin bazı dillerde detaylı bilgilere
ulaĢılırken, Türkçe‟nin kazanımına iliĢkin çok az sayıda çalıĢma
bulunmaktadır. Türk çocuklarında alıcı dil geliĢimini
değerlendirmek amacıyla, 1995 yılından itibaren bilim
uzmanlığı ve doktora tez çalıĢmalarında, 12-72 aylar arasındaki
çocukların dil bilgisi yapıları ve sözcükleri anlamada
geçirdikleri aĢamalar incelenmiĢtir. Elde edilen bulgulara dayalı
olarak farklı örneklem grubundaki 450 çocukla aynı çalıĢmalar
sürdürülmüĢ ve Türkçe‟ye özgü ilk alıcı dil geliĢim ölçeği
geçerlik ve güvenirlik çalıĢmaları yapılarak geliĢtirilmiĢtir.
Bildiride ölçeğin kapsamı, geliĢtirilen araçlar ve uygulanmasına
iliĢkin bilgiler verilerek, Türkçe alıcı dil kazanım aĢamaları tüm
boyutları ile tartıĢılacaktır.
Kaynakça
Baykoç Dönmez, N. (1986). Dil geliĢimi ve dil geliĢimini değerlendirmede
kullanılan testler. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi. No: 1. Ankara.
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ÖZET
Çocuklarda dilin kazanımı, geliĢimi ve değerlendirilmesine
iliĢkin bazı dillerde detaylı bilgilere ulaĢılırken, Türkçe‟nin
kazanımına iliĢkin çok az sayıda çalıĢma bulunmaktadır. Türk
çocuklarının dili kazanım aĢamalarının belirlenmesi ve ifade edici dil
geliĢimlerini değerlendirmek amacıyla; 1986 yılından itibaren bilim
uzmanlığı ve doktora tez çalıĢma bulgularına dayalı olarak, tez
örneklemi dıĢında 12-72 Aylar arasındaki 790 çocuğun sözel ifadeleri
üzerinde çalıĢılmıĢtır. Çocukların ifade edici dil geliĢimi özellikleri
belirlenerek, Türkçe‟ye özgü olan ilk ifade edici dil geliĢim ölçeği,
geçerlik ve güvenirlik çalıĢmaları yapılarak geliĢtirilmiĢtir. Bildiride
ölçeğin kapsamı, geliĢtirilen araçlar ve uygulanmasına iliĢkin bilgiler
verilecek, Türkçe ifade edici dil kazanım aĢamaları tüm boyutları ile
tartıĢılacaktır.
Kaynakça
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Kazanılması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa 115161, Ankara.,.

105

Baykoç Dönmez, N. ve diğerleri. (1997). Okul Öncesi Dönemde Dil GeliĢimi
Etkinlikleri. II.Baskı, Sim Matbaacılık, Ankara.
Güleryüz, F. (1990). 48-60 Aylar Arasındaki Türk Çocuklarının Dil
Yapılarının Ġncelenmesi. YayınlanmamıĢ Bilim Uzmanlığı Tezi,
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

106

Uzamsal Sözcükler-Nesneler Ne Kadar Uzak
Seda GÖKMEN
Ankara Üniversitesi
sgokmen@humanity.ankara.edu.tr

ÖZET
Sözcük dizilerinin edinim sırasını belirleyen en önemli etken
çocukların bilişsel gelişimleridir. Herhangi bir kavramın içeriğine
iliĢkin bilgiye sahip olmayan çocuk, kavramın anlamını da
edinmemiĢtir. Bu değerlendirme, tüm kavram kümeleri için geçerli
olmasının yanısıra, uzamsal sözcükleri de kapsamaktadır. Alanyazını
uzamsal sözcüklerin ediniminin dillerin farklı yapısal özellikleri
oluĢundan bağımsız olarak, doğrudan biliĢsel yetiyle ilgili olduğu
yolundadır (Ingram, 1989). Bir baĢka deyiĢle, dilleri farklı olan
çocuklar benzer geliĢim çizgisini göstermektedir ve çocukların dilsel
olmayan biliĢsel yetileri dilsel edinçlerini de sınırlamaktadır. Bu
bakıĢaçısı, Johnston ve Slobin 1979‟da deneysel nitelikli bir çalıĢma
ile irdelenmiĢtir ve aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır:
İçinde, üzerinde ve yanında gibi konumsal yakınlık anlatan
sözcükler birincil düzlemde kullanılmaktadır. Ev gibi ön ve arka yüze
sahip olan nesnelerle iliĢkilendirmek için kullanılan arasında,
arkasında ve önünde vb. ise ikincil düzlemdedir. Ön ve arka yüzü
olmayan top vb. nesnelerle iliĢkilendirilen uzamsal sözcükler ise gerek
edinimde gerek kullanımda sonunculdur. Bu çalıĢmada Johnston ve
Slobin 1979‟daki uzamsal sözcüklerin sıradizinselliğinin Türkçenin
ediniminde de geçerli olup olmadığı sorgulanacaktır. Bir baĢka
deyiĢle, içinde, üzerinde, altında gibi anlamın belirginleĢmesi için
gönderim nesnesi gerektiren sözcüklerin kullanımda öncelikli olduğu
sayıltısından hareket edilmektedir.
Johnston 1979‟da yer aldığı biçimiyle yukarıdaki kullanım
sıradizinselliğine temel oluĢturan dört temel kavram bulunmaktadır.
Bunlar, yakınlık (proximity), nesne özelliği (object feature), dizililik
(order) ve izdüşümsel ilişki (projective relation)dir. Bu kavramlardan
ilki olan yakınlık, iki nesnenin birbiriyle olan uzamsal iliĢkisiyken,
nesne özelliği, uzamsal ilişki içinde olan iki nesnenin ön ve arka yüze
sahip olmalarıyla ilgilidir. Dizililik ise, nesnelerin birbirleriyle belirli

107

dizisel düzenleme içinde olmaları olarak tanımlanmaktadır. Tüm bu
kavramlar içinde belki de en çok biliĢsel yetkinlik gerektiren
izdüşümsel ilişki ise, nesnelerin göreceli uzamsal iliĢki içinde
olmalarıdır (Ingram, 1989).
Bu çalıĢmada biliĢsel süreçleri önceleyen yukarıdaki bakıĢ açısı
4-6 yaĢ arasındaki Türkçeyi edinen çocuklar açısından doğal konuĢma
ortamlarına dayalı video kamera kayıtları bağlamında ele alınacaktır.
Uzamsal sözcüklerin (önünde, arkasında, içinde, yanında vb.) edinim
sürecindeki kullanımlarında nesnesel uzaklığın bu sözcüklerin
kullanımı için bir aĢamalanma sergileyip sergilemediği sorusundan
hareket edilerek ilgili yaĢ dönemlerine iliĢkin olmak üzere bu tür
sözcüklerin kullanım sıradizinselliğine dönük bir betimleme
yapılacaktır.
Betimleme niceliksel ve niteliksel değerlendirmelere dayalı
olarak iki düzlemde gerçekleĢtirilecektir.
Kaynakça
Clark, E. 1973. Non-linguistic strategies and the acquisition of word
meaning: Cognition 2, 161-82.
Clark, E. 1991. Acquisitional principles in lexical development: Perspectives
on Language and Thought- Interrelations in Development (Yay. Haz.
S. Gelman ve J. Byrnes), Cambridge Ün. Yay., 31-77.
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Explanation, Cambridge Ün. Yay., Ġngiltere.
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Peer, W.van ve Graf, E. 2002. Spatial Language in Stephen King‟s IT:
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BEġĠNCĠ OTURUM
Oturum BaĢkanı
Hatice ÇUBUKÇU
Çukurova Üniversitesi
Kuzey Kıbrıs‟ta Dilsel Görünüme Bir BakıĢ
Necdet OSAM
Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC
necdet.osam@emu.edu.tr

ÖZET
Kıbrıs adası konumu düzleminde tarihin her devresinde farklı
uygarlıklara ev sahipliği yaptığı bilinen bir gerçektir. Von
Humboldt‟un belirttiği gibi dil ile kültürün birbirinden ayrılmaz
birimler olduğu dikkate alındığında, çokkültürlülüğün bir göstergesi
olan farklı dillerin bir arada yaĢaması veya belirli sıklıklarda
kullanılması, dil – toplum iliĢkisi, dilsel bağımlılık ve dilsel görünüm
ile yakından ilgili olduğu bir budunbilimsel olgu olatrak kabul
edilmektedir.
Günümüzde dil-toplum iliĢkisi ve çokdillilik/kültürlülük dilsel
görünüm bağlamında farklı bir düzlemden değerlendirmeye
çalıĢılmaktadır. Dilsel görünümün (linguistic landscape) birden fazla
tanımlaması olmasına karĢın, bu çalıĢmada “ yazılı veya sözlü dilin
bağlam içinde farklı dillerde kullanılması” olarak kabul edilip
kullanılacaktır. Bu tanımdan da anlaĢılacağı üzere dilsel görünüm
yollarda kullanılan tabelalardaki yazılardan, iĢaretlerden, dükkan
isimlerinden baĢlayarak, kullanılan farklı dilllerin içinde yaĢanan
toplum tarafından nasıl algılandığı veya algılanacağına iĢaret
edebilmektedir.
Bilindiği gibi günümüzde Ġngilizce‟nin kullanımı baskın dil
olarak etkisini “emperyalist” denecek bağlamda artırmıĢtır. Bu
kültürel olgu kavramının önüne geçen bir olgudan da öte olan bir
yeniden kültürklenme sürecine yol açmakta ve dil kimlik iliĢkisini
anlamlı ve niteliksel boyutta olumsuz yönde etkilemektedir.
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Bu çalıĢmada, ana dili ve ulusal dili Türkçe olan Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti‟nde, sosyal hayatı içinde barındıran dilsel
görünüme özellikle mağza isimleri, restoran isimleri, restoranlarda
kullanılan menülerdeki çeĢitliliğin dili, sosyal katmanların oluĢtuğu
gözlemlenen bölgelerde izlenerek kayıt edilecektir. Örneğin,
suriçlerinde genellikle alt katman bireyler yaĢamaktadır. Buralarda
mağza isimleri dilsel görünüm bakımından incelenecektir. Ardından
Devlet dairelerinin bulunduğu merkezlerin etrafında yer alan mağza
ve dükkanların isimleri benzer biçimde dikkate alınarak kullanılan
diller, sınıflandırılacak ve dil-toplum, dil-kimlik bağlamında
değerlendirmeler Sosyal Kimlik Kuramı, küreselleĢme olgusu ve
yeniden kültürlenme varsayımı düzleminde irdelenecektir.
ÇalıĢmada ayrıca, dilsel tutumu saptamaya yarayacak bir
sormaca mağza sahiplerine, restoran sahiplerine ve buralara giren
müĢterilere verilerek onların dilsel duyarlılıkları, dilsel farkındalıkları
değerlendirilmeye çalıĢılacaktır.
Kaynakça
Amara, M.H. 1999b. Politics and Sociolinguistic Reflexes:BorderPalastinian
Villages. Amsterdam-Philadelphia:John Benjamins.
Ben-Rafael, E. 1994. Language, Identity and Social Division:The Case of
Israel. Oxford:OUP.
Bordieu, P. 1993. The Field of Cultural Production:The Essays on Art and
Literature. New York:Columbia University Press.
Romaine, S and Nettle, D. 2000. Vanishing Voices:The Extinction of the
World‟s Languages. New York:OUP.

110

Kuzey Kıbrıs Bağlamında Yabancı Dilde Verilen Eğitime
Yönelik Tutumlara Öğrenci ve Öğretmen Düzleminde bir
BakıĢ
Erkan Ġsmail ARKIN
Doğu Akdeniz Üniversitesi
erkan.arkin@emu.edu.tr

ÖZET
1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ve 1983 Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC) anayasalarının ilgili maddelerinde tanımlandığı
gibi, Kıbrıs Türkleri‟nin ulusal ve resmi dili Türkçedir. Bu bağlamda,
Kıbrıslı Türkler anadilleri olan Türkçeyi konuĢma ve anadilde eğitim
alma hakkına anayasal düzlemde sahiptirler. Ne varki, Ģu anda
KKTC‟deki tek Devlet-Vakıf üniversitesi olan Doğu Akdeniz
Üniversitesi‟nde (DAÜ) ağırlıklı eğitim dili Ġngilizcedir. Birçok
üçüncü dünya ülkesinde olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs‟ta da Ġngilizce
halen baĢarılı bir eğitim ve iĢ imkanlarına ulaĢmada bir temel araç
olarak görülmektedir. Günümüzde, KKTC‟de yabancı dilde eğitim
konusunda iki önemli tartıĢma yaĢanmaktadır. Ġlki yukarıda belirtilen
anadilde eğitim hakkı, ikincisi de Ġngilizce öğrenmeye ve Ġngiliz
dilinde eğitime verilen bunca öneme karĢın, özellikle orta ve yüksek
öğrenimdeki akademik baĢarının amaçlanan düzeyde olmamasıdır.
Özellikle DAÜ‟deki genel gözlem, derslerin Ġngilizce yapılmasının
alan derslerindeki baĢarıyı olumsuz yönde etkilediği doğrultasındadır.
Birçok öğrencinin eğilimi, öğretmenlerin de ifadesiyle, öğrenim
gördükleri programların Türkçelerinin olması halinde Türkçe
programları yeğleyecekleri yönündedir.
Avrupa‟daki duruma baktığımızda, çoğu Avrupa ülkesindeki
üniversitelerde eğitim dilinin kendi anadillerinde olduğunu görürüz.
Son zamanlarda geliĢen küresel pazar ihtiyacını karĢılamak ve
uluslararası öğrencileri çekebilmek için birçok üniversite kendi
anadilleri yanında Ġngilizce öğretim sunan programlar da açmaktadır.
Ancak, Ġngilizce öğretime geçen programlarda uygulamanın oldukça
önemli bazı sıkıntıları da beraberinde getirdiği rapor edilmektedir
(örneğin, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin dil becerilerinin yetersiz
olması, Ġngilizcenin kültürel kimliklerine ve anadillerinin konumuna
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karĢı algılanan tehdit, öğretim görevlilerinin dersleri Ġngilizce vermek
istememeleri, öğrencilerin özgüven kaybı ve derslerde baĢarılarının
düĢmesi, vb.).
Yukarıdaki tespitler ıĢığında bu çalıĢmanın amacı DAÜ‟de
öğrenim gören ve ders veren öğrenci ve öğretmenlerin yabancı dil
olarak Ġngilizce ve Ġngilizce öğretime yönelik bakıĢ açılarını, ve
Ġngilizce öğretim sürecinde yaĢanan sorunları derinlemesine
saptamaktır. Bu çalıĢmanın sonuçları Kuzey Kıbrıs‟ta yabancı dilde
eğitimi sorgulayan ilk çalıĢma olması bakımından önemlidir ve
çalıĢma sonucunda ortaya çıkacak bulgular, eğitim dilinin gözden
geçirilmesi ve eğitim dilinin yeniden planlanması doğrultusunda
kullanılabilir. Özellikle küreselleĢme bağlamında dil planlanmasına
Avrupa‟da büyük önem verilmesine karĢın, Türkiye ve KKTC‟de söz
konusu önemin verilmediği görülmektedir. ÇalıĢma, KKTC‟nin
eğitim dilinin planlanmasına yönelik önemli bir veri oluĢturacaktır.
Kaynakça
Coleman, J. A. (2006). English-medium teaching in European higher
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Kırkgöz, Y. (2005). Motivation and student perception of studying in an
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Kıbrıs Ağzında EĢgörevli Ögelerin Bağlanması Üzerine
Mine GÜVEN
Beykent Üniversitesi
mineguven@beykent.edu.tr

ÖZET
Bu çalıĢmanın amacı, Ġstanbul Ağzında çoğunlukla eĢgörevli
ögelerin bağlanmasında kullanılan ve, hem, dA, (ki) gibi
biçimbirimlerin Kıbrıs Ağzındaki (KA) kullanım farklarının niteliğini
ve olası nedenlerini araĢtırmaktır. ve, hem, dA, ki hem Ġstanbul hem de
KA‟da çoğunlukla bağlaç olarak bütünleyici dağılım içinde
kullanılmaktadır. KA‟da bu biçimbirimler arasındaki görev
dağılımının farklılaĢtığı görülmektedir. (1)‟de ve iki tümceyi
bağlarken nedensellik de göstermektedir. (2)‟de ise hem ... hem de
basitleĢerek „ve‟ gibi kullanılmıĢtır.
(1)

(2)

dedi allahasaŋ söyleyin türg asgerine hücüm edmesinner bize
ve biz çekileceig geri, dediler bize. (B460:13)
„Dedi “Allah için söyleyin Türk askerlerine, bize hücum
etmesinler ve/çünkü biz geri çekileceğiz” dediler.‟
Cira gılığına girdik. Çocukların da ellerine verdik birer gazete.
Rum gazatesi babanın hem halaŋ. (T12)
„Rum (kız/kadın) kılığına girdik. Çocukların da ellerine birer
Rum gazetesi verdik. (Hem) babanın hem (de) halanın
(eline).‟

(3)‟te dA neden gösteren bir tümceden önce gelmektedir.
ÇokiĢlevli Rumca και [ke] „ve‟ bağlacının da (4)‟te benzer bir iĢlevi
bulunmaktadır. (5)‟teki ki ile (6)‟daki ikinci ke ise ortaçlı yapılarda
aynı iĢlevde kullanılmıĢlardır.
“en aĢa gaçalım da gavurlar geliyor.” dedi baŋa. (B368:78)
„En aĢağıya kaçalım çünkü gavurlar geliyor.‟ dedi bana.‟
(4)
ela
ke
mas
perimeni
o babas
gel
ve
bizi
bekliyor
baba (Ingria (2005:70,
örn.20))
(3)
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„Gel de/çünkü baba(mız) bizi bekliyor.‟
e gaĢıg gitig aleftoraa e galdık onda atıg onda da on bir sene
ama o yanı gitimizde etig sekis on gün sonra sora isedig dier
pirtıyı da [pisuride ki galdıg] [ke rumlarda bragdıg] alalım
getirelim. (B408:24)
„Kaçtık, Alehtora‟ya gittik. Orada da 11 sene kaldık ama o
tarafa gittikten 8-10 gün sonra [Pisuri‟de kalan], [Rum tarafında
bıraktığımız] pılı pırtıyı da alıp getirmek istedik.‟
(6)
bas
ke ine turkopulo
[ke ðe nioθi
ti
γlossa mas]
belki
ve Türktür (küçüm.)
[ve anlamaz
dilimizi]
„Belki de dilimizi anlamayan bir Türk gencidir?‟ (Ingria
(2005:88, örn.101))
(5)

Özetle, KA‟da ve, hem, dA, ki arasındaki farklı görev
dağılımının nedeninin bu biçimbirimlerin iĢlevlerinin çoğunu
üstelenen ke‟nin etkisinde kalınması olduğu savunulabilir.
Kaynakça
Ağa-Batkan, N. 2000. Kıbrıs Baf ve Limasol Türk Göçmenlerinin Ağzı. Gazi
Üniversitesi, Ankara (YayımlanmamıĢ Türkoloji YL tezi)
Göksel, A. & C. Kerslake. 2005. Turkish: A Comprehensive Grammar.
London: Routledge.
Göksel, A. & A. S. Özsoy. 2003. dA: a focus/topic associated clitic in
Turkish. Lingua 113:1143–1167.
Ingria, R. 2005. Grammatical formatives in a generative lexical theory: The
case of Modern Greek kai. Journal of Greek Linguistics 6: 61-101.
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Türkçe‟de vücut isimlerinin kökenlerinin incelenmesi
Mine NAKĠPOĞLU
Boğaziçi Üniversitesi
nakipogl@boun.edu.tr
_________________________________________________________

ÖZET
Her ne kadar Türkçe‟nin sözcük dağarcığını oluĢturan
sözcüklerin büyük bir çoğunluğu /k/ sesiyle bitmekteyse de özellikle
pek çok vücut isminde, örneğin ayak, böbrek, damak, dudak, göbek,
kirpik, kulak, parmak, şakak, yanak, tırnak, vb. -Ak/-Ik ya da -k
yapısının bulunması çok dikkat çekicidir ve bu durumun rastlantıdan
çok bir ekin varlığından kaynaklanmıĢ olma olasılığını akla
getirmektedir. Bu çalıĢmanın temel amacı Türkçe‟deki vücut ve
vücutla ilgili isimleri derlemek ve bu isimlerin kökenlerini
incelemektir. Edinilen köken bilgisiyle içinde bir ek barındırdığı
düĢünülebilecek vücut sözcükleri ayrıĢtırılabilecek ve bu ek
barındırma olgusunun yaygınlığı ortaya çıkarılabilecektir. Bu amaç
doğrultusunda bu çalıĢmada, Türk Dil Kurumu Sözlüğü‟nde geçen
hem standart Türkçe‟de hem de halk ağzında kullanılan tüm vücut ve
vücutla ilgili isimler taranmıĢ ve daha sonra da Clauson (1972), Erdal
(1991), Eren (1999) ve Eyuboğlu (1998) gibi Türkçe sözcüklerin
kökenine ve oluĢumuna iliĢkin ayrıntılı bilgi veren kaynaklardan
yararlanarak kapsamlı bir derleme hazırlanmıĢtır. Yapılan derleme
sonucu günümüz Türkçesinde -Ak/-Ik ya da -k eklerini aldığı
düĢünülebilecek otuzaltı adet vücut sözcüğüne rastlanmıĢtır. Bu
sözcükler (i)‟de listelenmiĢtir:
(i) ayak, bacak, bağırsak, bıngıldak, bıyık, bilek, böbrek, dalak,
damak, dilak, dirsek, dudak, duluk, geğrek, gıdık, gırtlak, göbek, ilik,
kasık, kıkırdak, kılçık, kirpik, kucak, kulak, kursak, kuyruk, parmak,
sakak, şakak, yanak, yutak, yürek, taşak, tırnak, topuk, yumruk
(ii)‟de görüleceği üzere günümüzde kullanılmayan ama Eski
Türkçe‟de kullanılan -Ak/-Ik ya da -k eklerini barındıran vücut
sözcüklerin varlığı ek barındırma olgusunun yaygınlığını da ortaya
çıkarmaktadır.
(ii) böksek, çiçalak, çiçamuk, enek, kalçak, kapak, karak, kavuk,
kıynak, köçük, oynuk, sıçganak, sökrük, tolkuk, tolursuk
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Bu çalıĢma -Ak/-Ik ve -k ekinin yaygın olarak vücut ismi
oluĢturmada kullanıldığını göstermeyi hedeflemekle birlikte söz
konusu ekleri Clauson (1972)‟de öne sürüldüğü Ģekilde bir somut isim
üretme eki olarak değerlendirmenin daha doğru bir yaklaĢım olacağını
savunacaktır.
Kaynakça
Eren, Hasan. 1999. Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü. Ankara.
Eyüboğlu, Ġsmet Zeki. 1998. Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü. Sosyal
Yayınları.
Erdal, Marcel. 1991. Old Turkic Word Formation. Harrassowitz. Wisbaden.
Clauson, Gerard. 1972. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth
Century Turkish. Oxford.
Türk Dil Kurumu Sözlüğü. http://www. tdk.gov.tr
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Oturum BaĢkanı
V. Doğan GÜNAY
Dokuz Eylül Üniversitesi
Gazete Söyleminde Sık Kullanılan Söz Sanatlarına ĠliĢkin
Bir Ġnceleme: Gazete Dilindeki Yaratıcılık
V. Doğan GÜNAY, Ayten ġAHĠN, Emine OFLAZ, Ata
ATAK, H. Berkay KOÇ, Tayyar ĠNCEOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi
dogan.gunay@deu.edu.tr

ÖZET
Bu çalıĢmada 18.12. 2007 - 18.02. 2008 tarihleri arasında (60
gün) ulusal düzeyde yayınlanan altı farklı gazete en çok kullanılan söz
sanatları olan eğretileme, düzdeğiĢmece ve kapsamlayıĢ açısından
incelenecektir. Veri tabanını oluĢturmak için Türkiye‟de baskı sayısı
en çok olan gazetelerden AkĢam, Cumhuriyet, Hürriyet, Radikal, Yeni
ġafak ve Zaman gazetelerinin ilk sayfalarında yer alan haber
niteliğindeki metinler toplanacaktır. Haber metinlerini seçmemizin
nedeni bu metinlerin doğal dil kullanımına yakın olması ve sözel dil
kullanımını yansıtmasıdır.
ÇalıĢma aĢamasında belirlenen tarihler arasında her gün farklı
bir gazete alınacak ve saptanan söz sanatları çözümlenecektir. Bu söz
sanatları, çözümleme aĢamasında;
Kullanım sıklıklarına,
Biçimsel ve sözdizimsel özelliklerine göre gruplandırılacaktır.
Gruplandırılan bu söz sanatları aĢağıdaki sorulara yanıt bulmak
amacıyla incelenecektir:
Saptanan söz sanatlarında bulunan yabancı sözcüklerin
kullanım sıklığı nedir?
Bu söz sanatları sözlüklerde yer alıyor mu?
Son aĢamada ise edinilen bu veriler çerçevesinde:
Saptanan bu söz sanatları eĢdizimsel bir örüntü bağlamında
değerlendirilmeli midir?‟

117

Söz sanatları durağan ya da devingen bir yapıya mı sahip?
Günümüz Türkçesinde yeni söz sanatları oluĢmakta mıdır?
Gazete dilinde yaĢayan sözbilimsel (retorik) yapılar ne kadar
özgün?
Gazete dilinde yeni söz sanatları oluĢmakta mıdır?
soruları üzerinde durulacaktır.
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Bazı Görsel Göstergelerin Evrensel / Ulusal KarĢıtlığı
Bağlamında Yorumlanması
Mehmet ÇĠÇEK
Gaziantep Üniversitesi
g.antepli@gmail.com

ÖZET
Göstergebilime ilgi duyan herkesin bilmesi gereken ilk Ģey
göstergelerin nitelik olarak her Ģeyin yerini alabiliyor oldukları
gerçeğidir. Bu bakımdan, gösterge, bir kavram olarak her türlü nesne,
olgu ya da varlıktır ve her zaman kendi dıĢında baĢka bir Ģeyi gösterir.
Biz bu çalıĢmamızda görsel göstergelerin evrensel/ulusal karĢıtlığı
bağlamında yorumlanması (gösterilenin zihinsel yeniden sunumu)
konusunu ele alacağız.
Bilindiği üzere dilsel göstergede gösteren ile gösterilen
arasındaki iliĢki nedensizdir. Oysa görsel göstergeler söz konusu
olduğunda “gösterge ile göndergesi arasında, kullanıldığı kültüre bağlı
olarak, belli bir nedenlilik iliĢkisi kurulabilir” (GÜNAY, 2002:185).
Bu iliĢkinin boyutları nelerdir? Görsel göstergelerin evrensel
boyutunun çok güçlü olduğunda kuĢku yok. Hangi kültüre ait olursa
olsun, hemen her birey görsel her göstergeyi bir Ģekilde yorumlamaya
çalıĢır ve bunda da kendine göre baĢarılı olur. Nitekim “görüntüsel
gösterge anlamlandırılması en kolay gösterge türüdür” (a.g.y., s. 162) .
Dilsel göstergeler gibi, görsel göstergelerin de bir üretilme
amaçları vardır. Bu amaçların belli baĢlılarını; iletiĢim kurmak,
bilgilendirmek ve / ya da bir düĢünceyi dile getirmek olarak
sıralayabiliriz.
Bu çalıĢmada, Ġnternet vb. ortamlardan derlenmiĢ doğal ya da
yapay görsel gösterge örnekleri ele alınacak; gösterilenlerin
yorumlanmasında, yerel kültüre ait ulusal verilerin egemen olduğu bir
bakıĢ açısıyla bunun karĢıtı sayabileceğimiz evrensel bakıĢ açısı
arasında ne gibi farklılıkların olduğu sorgulanmaya çalıĢılacaktır.
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Reklam Ürünlerinin ĠletiĢimsel Boyutu veYabancı Dil
Sınıfında Kullanımı
Rıfat GÜNDAY
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
rgunday@omu.edu.tr

ÖZET
Türkçede kullanılan reklam sözcüğü, Fransızcadan geçme bir
sözcüktür ve Fransızcada da aynı anlamda kullanılmaktadır. Ancak
Fransızcada reklam sözcüğüyle eĢ anlamlı ve daha yaygın olarak
kullanılan publicité sözcüğü de bulunmaktadır. Reklam ve publicité
sözcüğü için yapılan çeĢitli tanımlardaki ortak nokta kamuya tanıtma
veya sunma Ģeklindedir. Publicité sözcüğünün sözcük alanına
baktığımızda Fransızca public (halk, kamu) sözcüğü ile aynı kökene
dayandığını görmekteyiz.
Reklam ürünleriyle ilgili üç temel boyut bulunmaktadır:
Reklamın kamuya ulaĢması iletiĢim, ürünle ilgili verilmek istenenler
ileti, reklamın kamuyu etkilemek için tasarlanan görsel ve sözel
sunum Ģekli de estetik boyutunu içermektedir.
Her reklam, yazı ya da söz kodları ile görsel kodlar içeren bir
ifade ürünüdür. Ancak analitik yapı çerçevesinde ilk öne çıkan iletinin
dıĢında, kelime oyunları, imge ve benzetmelere yer verilen bir iletiĢim
sonucunda reklam ürünlerinde ikincil iletiler de ortaya
çıkabilmektedir.
Reklam dilinin ya da kodların çok anlamlılık içermesi ve
estetik değer taĢıması, bize edebiyat metinlerinin yabancı dil
öğretiminde kullanılmasını anımsatmaktadır. Her ikisinde de figürler,
imgeler ve gerçek anlamın yanında yan anlamlar içeren yorumların
üretilmesi söz konusudur. Bununla birlikte reklam ürünlerinin yabancı
dil öğretiminde kullanımı, edebi metinlerin kullanımından daha çok
öğrencilerin ilgisini çekmektedir. Bunun nedenlerinden bir tanesi,
reklam ürünlerinde yazının yanında görsel öğelere de yer verilmesi
iken, ikincisi reklam metinleri her ne kadar figür ve imgeler içerseler
de daha güncel yaĢamdan kareler oldukları için öğrencilerin günlük
yaĢamla ilintilendirme olanakları her zaman bulunmaktadır.
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Reklam ürünleri kullanılarak öğrencilerin yabancı dil
öğretiminde edindikleri dört temel beceriden sözlü ve yazılı anlatım
becerileri sınıf ortamında rahatça geliĢtirilebilmektedir. Ayrıca reklam
dilinde öğrenciler dilbilgisi kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmadan
ifade olanaklarını öğrenmektedirler. Öte yandan öğrenciler, yazı
yanında resimle verilen iletileri de çözümleyip yorumlayarak, söz
konusu yabancı dilde farklı boyutlarda iletiĢimler kurmayı
öğrenmektedirler. Yabancı dil sınıfında etkinlikler çerçevesinde
reklam ürünlerine yer verilmesi, öğrencilerin düĢlem gücü ve
yaratıcılıklarını da artırmaktadır.
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Türkçede Çocukluk Döneminde Bazı Seslerin Telaffuzunda
Zorluklara Bağlı Olarak Alternatif Seslerin Kullanımı
Gencer ELKILIÇ
Kafkas Üniversitesi
gencerelkilic1322@hotmail.com

ÖZET
Çocukların dil edinimi sırasında çeĢitli evrelerden geçtiği
açıkça bilinmektedir. Bu evreler genellikle tüm dillerde ortak gibi
gözükmektedir. Ancak, seslerin çıkarılması zorluğu her dilde aynı
değildir, çünkü en azından bazı sesler dillere göre değiĢiklik
göstermektedir. Bazı seslerin telaffuzu konuĢma organları
tamamlanmıĢ olan yetiĢkinlerde kolay olurken, bu tür seslerin
telaffuzu özellikle beĢ yaĢa kadar olan çocuklarda oldukça zor
gözükmektedir.
Türkçe edinim sırasında çocukların çoğunun yaklaĢık dört
yaĢlarına kadar “r” sesini “y” olarak telaffuz ettikleri, zaman zaman
da “Ģ” yerine “s” çıkardıkları bilinmektedir. Bu çalıĢmada, belirtilen
seslere ek olarak , “k” sesinden önce ve sonra kalın ünlü harfler
bulunması durumunda sesin doğru olarak “k” telaffuz etmeleri, ince
ünlü harfler bulunması durumunda ise yanlıĢ olarak “t” telaffuz
etmeleri; benzer Ģekilde “g” sesinin kendisinden sonra ve önce kalın
ünlü gelmesi durumunda normal olarak “g” telaffuz ederlerken, ince
ünlü gelmesi durumunda “d” olarak yanlıĢ telaffuz etmeleri durumu
ele alınarak nedenleri tartıĢılıp, örnekler verilmiĢ; bu tür durumlarda
çocukların hatalarının düzeltilip-düzeltilmemesi gereği tartıĢılmıĢtır.
Kaynakça
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Hayat Boyu Öğrenmede Etkili Yabancı Dil Öğretmen
DavranıĢları
Arif SARIÇOBAN
Hacettepe Üniversitesi
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ÖZET
Ülkemizde yabancı dil öğrenmede asırlardır süre gelen bir
memnuniyetsizlik vardır. Bu memnuniyetsizlik bazen isteksiz, olumlu
olarak güdülenmemiĢ öğrencilerden, iyi hazırlanmamıĢ ve öğrencinin
ilgi, ihtiyaç, yaĢ gibi özelliklerine uygun hazırlanmamıĢ ders
malzemelerinden ve bazen de öğretmenlerden kaynaklanmakta
olduğuna inanılır.
Bu çalıĢmada yukarıda nedenler arasında gösterilen nedenler
arasından yabancı dil eğitiminde hayat boyu öğrenmede etkili olan
öğretmen davranıĢları irdelenecektir. Ercan‟ın da (2006) belirttiği gibi
“öğrenme belirli bir yaĢantı içinde bilgi, beceri, tutum, anlayıĢ ve
davranıĢlar kazanma; yeni zihinsel iĢlemleri baĢarabilir duruma
gelebilmektir. Yeni görüĢler, yeni yöneliĢler kazanmaktır. Öğrenme
sonunda belirli sorunlar çözülebilir, insan ve doğanın diğer varlıkları,
olaylarıyla olan iliĢkilerimizi daha uyumlu ve baĢarılı kılabiliriz.
Öğrenme yaĢantıları sonucu davranıĢ ve tepkilerimizde kalıcı
değiĢmeler olur” (1). Öğrenme öğrencilerde kalıcı ve istendik davranıĢ
değiĢikliğidir. Eğitim ve öğretim ortamında kalıcı ve istendik davranıĢ
değiĢikliği etkili öğretmen davranıĢlarınca biçimlenir.
Bu amaçla çalıĢmamızda etkili öğretmen davranıĢlarını hazırlık
aĢaması, öğrenme süreci ve değerlendirme süreci olmak üzere üç
aĢamada inceleyeceğiz. Ardından yabancı dil öğretmenlerine konuyla
ilgili olarak bazı somut öneriler getirilecektir.
Kaynakça
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Urartucada Durum ve EĢiĢlevsel Yapı
Orhan VAROL
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
orhanvarol@yyu.edu.tr

ÖZET
BaĢkenti Van (TuĢpa) baĢta olmak üzere, geniĢ bir coğrafyaya
yayılmıĢ olan Urartulara ait çivi yazılı metinlerden, Urartucanın
durum biçimbirimlerinin doğrudan sözcük gövdelerine eklendiği
anlaĢılmaktadır(bkz. MelikiĢvili, 1971). Yakındoğu‟nun eski
dillerinden Sümerce ve Hurrice gibi eklemeli diller grubunda yer alan
Urartucanın temel tipolojik özelliklerinden bir diğeri, bu diller gibi
eĢiĢlevsel/öziĢlevsel (ergative) yapıya sahip olmasıdır. Alanyazınında,
Urartucada tekil ve çoğul durumlarda bulunduğu belirtilen durum
biçimbirimleri Ģunlardır (bkz. Wilhelm, 2004a):
Tekil
Çoğul
____
Yalın (Absolutive)
-ne=lə
EĢiĢlevsel (Ergative)
-š, -še
-na=šə
Ġyelik (Genitive)
-i
-na=wə
YaklaĢma (Dative)
-ə(ø -a gövdelilerde) -na=wə
Yönelme (Directive)
-edə
-na=(e/i)də
Eski (Archaic)
-da
-na=aš=tə
Birliktelik (Comitative) -ranə
-na=ra=nə
Çıkma/Vasıta
(Ablative/Instrumental) -nə
-na=nə
Çıkma (Ablative)
-da=nə
-na=aš=tanə
Bulunma (Locative)
-a
-n(a)=a
Urartuca ile aynı dil ailesi içerisinde gösterilen ve eĢiĢlevsel
yapıya sahip olan Hurricede, tekil durumlarda eĢiĢlevsel biçimbirimi ž çoğul durumlarda ise -(na=až=už)dur (Wilhelm, 2004b). Günümüz
Kafkas dillerinin birçoğunda eĢiĢlevsel yapı özelliği bulunduğundan
dolayı, Hurrice ile birlikte Urartuca da Proto Kuzeydoğu Kafkas Dil
Ailesi içerisinde onun bir kolu olarak belirtilmektedir. Urartucanın
saptanmasında ve bir dil ailesi içerisinde belirtilmesinde ayırıcı bir
görev üstlenen eĢiĢlevsel yapı, tümcenin öznesi ile eylemi arasındaki
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iliĢkiden kaynaklanmaktadır. EĢiĢlevsel durumdaki yapıyı sadece
geçiĢli eylemlerin öznesi olarak görmekteyiz. Bu durumun tekil eki še‟dir ve doğrudan gövdeye eklenir. Çoğulda ise bir çoğul anlam
belirticisi olarak -a- eĢiĢlevsel ekinden önce sözcüğe eklenmektedir.
Bazen, bir ünlü ile biten gövdelere eklendiği zaman, çoğul eki
görülmeyebilmektedir. Tümcenin eylemi geçiĢsiz olduğu zaman ise,
özne yalın durumda bulunmaktadır. ÇalıĢmada, Urartucada durum,
çivi yazılı Urartu metinlerinden örneklerle açıklanarak, eĢiĢlevsel
yapının Urartuca gibi eski Yakındoğu dillerinde ve günümüz bazı
çağdaĢ dillerindeki biçimbirimleri, ne gibi görevler üstlendiği ve
iĢlevselliği tartıĢılmaktadır.
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Hastalık SavaĢ mıdır?
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ÖZET
Kavramların sözlüksel (literal) ve imgesel (figurative) anlamları
arasındaki „benzerlik‟ ve „karĢılaĢtırma‟ iliĢkilerini içeren birimler
olarak tanımlanan metaforlar, toplumsal olayların sunumunda sıkça
kullanılan dilsel
araçlardır. BiliĢsel anlambilimin temel
kavramlarından biri olan kavramsal metaforlar, bir düĢünce ya da
kavramsal alanın bir baĢka kavramsal alan aracılığıyla anlaĢılmasını
sağlayan, insan deneyimine yönelik tüm düzenlemeleri içeren ve
söylemde dilsel metaforlarla beliren birimlerdir (Lakoff ve Johnson;
1980). BiliĢsel ve kültürel bağlamda paylaĢılan bir kaynak olan
kavramsal metaforlar, toplumsal ya da ideolojik söylemin
sunulmasında da bir araç olabilir.

Bu çalıĢmada farklı gazetelerde aynı konuda yazılmıĢ
haber metinlerinin söylemlerinde baĢvurulan kavramsal
metaforlar ve bu kavramsal metaforların dilsel sunumlarında
ortaya çıkan benzerlikler ve farklılıklar ortaya konacaktır.
Charteris-Black‟in (2004) geliĢtirdiği ve EleĢtirel Söylem
Çözümlemesi (Critical Discourse Analysis) ile Kavramsal Metafor
Kuramı (Cognitive Metaphor Theory) alanlarını bütünleĢtirmeyi
hedefleyen bir yöntem olarak öne çıkan Eleştirel Metafor
Çözümlemesi (Critical Metaphor Analysis) yöntemi kullanılarak
gerçekleĢtirilecek olan çalıĢmada, farklı gazetelerde “kuĢ gribi”
hastalığına yönelik yayınlanmıĢ haber metinlerinde HASTALIK
SAVAġTIR kavramsal metaforunun biz ve onlar ayrımını ne yolla
yansıttığı gösterilmeye çalıĢılacaktır. Çözümlemelerde kullanılacak
olan haber metinleri incelenirken, farklılaĢma Ģu sorulara dayalı olarak
betimlenecektir:
1. Çözümlenen haber metinlerinde HASTALIK SAVAġTIR
kavramsal metaforu, hangi dilsel metaforlarla karĢılanmıĢtır?
2. Belirlenen dilsel metaforlar söylemin oluĢmasına ne yönde
etki etmektedir?
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3. Ayrı görüĢlerdeki gazetelere ait haber metinlerinde aynı
kavramsal metafora gönderim yapan dilsel metaforlarda
farklılık bulunmakta mıdır?
ÇalıĢmada, yukarıdaki sorular doğrultusunda ulaĢılacak
bulgulara dayanılarak farklı ideolojilere sahip gazetelerin
söylemlerinde farklılıklar olup olmadığına yönelik vargılar ortaya
konmaya çalıĢılacak ve gazetelerin söz konusu haberi verirken hakim
söylem olarak politik söylemi mi yoksa tıbbi söylemi mi tercih ettiği
tartıĢılacaktır.
Kaynakça:
Lakoff, G. ve M. Johnson. 1980. Metaphors we Live By. Chicago: University
of Chicago Press
Van Dijk, T.A. 1998. Ideology. A Multidisciplinary Approach. London:
SAGE
Charteris-Black, J. 2004. Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis.
Basingstoke: Palgrave Macmillan
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Oturum BaĢkanı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi
Trakya ve Orta Anadolu /R/‟Lerinin Akustik Özellikleri ve
Diller Arası EtkileĢim
Çiler HATĠPOĞLU, Deniz ZEYREK
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ciler@metu.edu.tr, ciler2@yahoo.com, dezeyrek@metu.edu.tr

ÖZET
Bu çalıĢmada Trakya ve Orta Anadolu bölgelerinde sesletilen
/r/‟lerin akustik özellikleri incelenmekte ve özellikle aĢağıdaki iki
konu irdelenmektedir:
(1) Trakya ve Orta Anadolu bölgelerinden gelen deneklerin kelime
baĢında, kelime ortasında ve kelime sonunda kullandıkları /r/‟lerin
sesletimleri arasında vuruĢluluk açısından farklılık olup olmadığı;
(2) Trakya ve Orta Anadolu bölgelerinden gelen deneklerin üç
konumdaki /r/ sesletimlerini bir metin içinde dinleyen Trakya ve Orta
Anadolu„lu deneklerin, kaydedilmiĢ sesletimlerin hangi bölgeye ait
olduğunu fark edip edemedikleri.
Bilindiği gibi, Trakya bölgesi Bulgaristan ve Yunanistan ile
komĢuluk etmekte ve bu iki ülkeden periodik olarak göç almaktadır.
Bu sebepten dolayı Trakya sesletiminin komĢu dillerden etkilenmiĢ
olabileceğine dair sayıltı ile çalıĢmaya baĢlanmıĢtır. Trakya
bölgesindeki sesletimi Ġç Anadolu sesletimi ile karĢılaĢtırmamızın
nedeni ise Ġç Anadolu bölgesindeki Türkçe‟nin farklı/yabancı dil ve
sesletimlerden daha az etkilenmiĢ olduğu yönündeki sayıltımızdır..
Bu çalıĢma için veri, Trakya ve Orta Anadolu bölgesinde
yetiĢmiĢ, ana dili Türkçe olan üniversite öğrencilerinden toplanmıĢtır.
Veri analizi için PRAAT (Boersma & Weenink 2007) ve SPSS
kullanılması planlanmaktadır.
Zeyrek ve diğ (2007)‟de sunulan akustik incelemelerde, Trakya
bölgesinde kullanılan /r/‟nin Bulgarca‟daki çok vuruĢlu /r/ sesi ile
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benzerlik gösterdiği gözlemlenmiĢtir. Öncelikle çalıĢmada, bu
gözlemin desteklenip desteklenmediği araĢtırılacaktır. Buna ek olarak,
iki bölgeden (Trakya ve Orta Anadolu) gelen deneklerin /r/
sesletimlerinin hangi bölgeye ait oldukları hakkındaki tahminlerinde
ne kadar baĢarılı olacağı araĢtırılacaktır. Bu çalıĢma ile Türkçe üzerine
toplumsal-sesbilgisi alanında yapılan çalıĢmalara bir katkı sağlanması
amaçlanmaktadır.
Kaynakça
Boersma, P. & Weenink, D. 2007. Praat: doing phonetics by computer
(Sürüm 5.0) http://www.praat.org/PRAAT (EriĢim tarihi: 23 Ocak
2007).
Zeyrek, D., Hatipoğlu, Ç. & Atalay, N. B. 2007. Türkçe /r/‟nin akustik
özellikleri. Sunum: 21. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 10-11 Mayıs 2007,
Mersin Universitesi, Türkiye.

133

Ne sorularında Olumsuz Uç Öğeleri
Aydoğan YANILMAZ, Emine YARAR
Hacettepe Üniversitesi
yanilmaz@hacettepe.edu.tr, yarar@hacettepe.edu.tr

ÖZET
Korece, Japonca ve Fransızca gibi çeĢitli dillerde basit nesorularında bir olumsuz uç öğesi (OUÖ) bulunduğunda OUÖ‟nin ne
öbeğinin k-buyurma alanının dıĢında olacağından ne-öbeğiyle ilgili
OUÖ‟nin konumu sabit olduğu gözlemlenmiĢtir. Bu tür sözdizimsel
kısıtlamalara OUÖ‟lerinin anlamsal özelliklerinin neden olduğu
varsayılmaktadır. Beck (1996) odaklayıcıların en yaygın Ģekilde bu tür
sözdizimsel kısıtlamalara yol açtığını ve ne-sözcükleri ile
odaklayıcıların anlamsal özelliklerinin çakıĢtığını belirtir. Tomioka
(2006) ise bu kısıtlamalara bilgi yapısı tabanlı bir yaklaĢım sunarak
ne-sözcükleri odak olduğunu, OUÖ‟ler konu olamayacağını belirtir.
Ancak, bu iki yaklaĢım da Türkçedeki OUÖ‟ler tarafından ortaya
çıkan kısıtlamaları açıklayamamaktadır. (1)‟de gösterildiği gibi
tümcelerin iki seçeneği de dilbilgiseldir.
(1)
a. Kim hiç kimse-yi sev-mi-yor?
b. Hiç kimse-yi kim sev-mi-yor?
Mevcut yaklaĢımların Türkçeye uymadığını gösteren bir diğer
örnek de (2)‟de verilmiĢtir.
(2)
a. *Hiç kimse ne oku-ma-dı?
b. *Ne hiç kimse oku-ma-dı?
Gözlemleneceği üzere OUÖ‟nin ne-öbeğinin k-buyurma
alanından tümce baĢı konuma gelerek yer değiĢtirmesi tümceyi
dilbilgisel yapamamaktadır. Bu yüzden her iki seçenek de dilbilgisel
değildir. Dolaysıyla, bu çalıĢma OUÖ ve ne-öbeklerinin bilgi yapısı
rolleri ve sözdizimsel konumları arasındaki uyumu göze alarak bir
görüĢ geliĢtirmeyi amaçlamaktadır. ÇalıĢmada incelenen sözdizimsel
kısıtlamalar basit ve karmaĢık ne-sorularının ne-üye sözcükleri ve
OUÖ‟leri içerdiğinde gözlemlenmiĢtir. ÇalıĢmanın ileri sürdüğü
görüĢe gore Türkçede ne-sözcüklerinin ve OUÖ‟lerin sözdizimsel

134

konumları ve bilgi yapısı rolleri uyumlu olmalıdır. Bu gözlem esas
olarak Erguvanlı‟ın (1984) bilgi yapısı ve sözcük dizimi etkileĢimi
betimlemesiyle tutarlıdır. Ancak, Erguvanlı‟nın açıklamasında bir
değiĢiklik yapılması gereklidir çünkü öneçekilmiĢ ve tümce baĢı
konumda bulunan ne-sözcükleri konu değil karĢıtsal odaktır. Bu
yüzden, biz Choi‟yi (1997) takip ederek tümce baĢına getirilebilecek
belirtme eki taĢıyan ne-sözcüklerinin karĢıtsal odak örnekleri
olduğunu ileri sürüyoruz. AĢağıdaki (3) ve (4) bu tür ne-sözcüklerini
göstermektedir.
(3)
a. *Hiç kimse neyi oku-ma-dı?
b. Neyi hiç kimse oku-ma-dı?
(4)
a. *Hiç kimse kim-i gör-me-di?
b. Kim-i hiç kimse gör-me-di?
(2)‟deki yalın „ne‟ ise bilgisel odaktır. Bu yüzden eğer tümcede
bir karĢıtsal odak olan ne-sözcüğü varsa tümce baĢı konumda
olmalıdır. Aynı tümcenin dilbilgisel olabilmesi için OUÖ odak veya
eylemönü konumda olmalıdır. Ancak ne-sözcüğü bilgi odağıysa ve bir
OUÖ varsa, odaklanmıĢ iki yapı olacağından her iki tümce de
dilbilgisel olamamaktadır.
Kaynakça
Beck, S.,1996, Quantified structures as barriers for LF movement. Natural
Language Semantics. 4:1-56.
Beck, S., 2004, A semantic explanation for intervention effects. Proceedings
of the Conference “sub8-Sinn und Bedeutung”, ed. by Cécile Meier
and Matthias Weisgerber, 25-50, Arbeitspaper Nr. 127, University of
Konstanz.
Beck, S., 2006, Intervention effects follow from focus interpretation. Natural
Language Semantics 14:1-56.
Beck, S., and Shin-Sook K., 1997, On wh- and operator scope in Korean.
Journal of Esat Asian Linguistics 6: 339-384.
Choi, H-W., 1997, Information structure, phrase structure, and their
interface. Proceedings of the LFG97 Conference, ed. by Miriam Butt
and Tracy Holloway King, 1-14, CSLI Publications.
Erguvanlı, Eser E., 1984, The Function of Word Order in Turkish Grammar.
University of California Press.
É. Kiss, K., 1998, Identification focus versus information focus. Language
74: 245-273.
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Terimsel ÇağcıllaĢtırma ve Dil Bilgisiyle Ġlgili Terimlerin
TürkçeleĢtirilmesi
RaĢit KOÇ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
rasitkoc@yyu.edu.tr

ÖZET
Tarihi geçmiĢinin 2000 yıl öncesine uzandığı konusunda genel
bir görüĢ birliği olan Türkçenin yazılı ilk belgeleri henüz Göktürk
Kitabeleri‟nden öteye gidememiĢtir. Fakat kitabelerdeki anlatım ve dil
özellikleri Türkçenin yüzyıllar önce yazıya aktarılmıĢ bir dil
olduğunun da en büyük kanıtıdır. Bu abidelerle vücut bulun dilimiz,
tarih içerisinde çok değiĢiklikler yaĢayarak günümüze ulaĢmıĢtır.
Tarihi iliĢkisi bulunan milletlerin kültürlerinden etkilenen Türkçe,
kendi kuralları sayesinde varlığını devam ettirtmeyi baĢarmıĢtır.
Göktürkler döneminde Çinceden çok az etkilenen Türkçe, daha
sonra Farsça ve Arapçadan etkilenmiĢtir. Bu etkinin yüzyıllar
içerisinde artması sonucu Türkçe, 15 yüzyıldan sonra Osmanlıca
(Osmanlı Türkçesi) olarak anılan bir yazı diline dönüĢmüĢtür. Bu
dönüĢüm Türkçedekilerin yerine Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin
ve tamlamaların dilimize girmesine neden olmuĢtur. Arapçanın
özellikle bilimsel terimler üzerinde etkili olduğunu söylemek gerekir.
16 yy‟dan sonra hemen her bilim dalına ait kavramlar Arapçadan
alınan terimlerle karĢılanmaya baĢlanmıĢtır. Bilinen en eski sözlüğü
“Divan-ı Lügat‟it-Türk” olan Türkçenin Tanzimat yıllarına kadar
doğru düzgün ne bir sözlüğü ne de bir grameri yazılmıĢtır.
Tanzimatla baĢlayan Türklük hareketleri ve Türkçeye dönüĢle
yazılan ilk dönem gramer kitaplarında da Arap gramer anlayıĢının
etkileri görülür. Bu kitaplarda kullanılan dil bilgisi terimlerinin de
tamamı Arapçadır. Çoğunlukla “Kavaid-i Osmani” adını taĢıyan bu
kitaplarda, zaten kendi özelliğini yitirme noktasına gelen Türkçeye
çok az yer verilir. Kullanılan dil Osmanlıca adını taĢıdığı için Türkçe,
Arapça ve Farsçanın yanında küçük bir yer edinir. Daha sonraki
yıllarda hazırlanan gramer kitaplarında Fransız gramer anlayıĢının
etkisi hissedilirken, Tahir Kenan‟ın 1889‟da hazırladığı eserde olduğu
gibi kitaplar “Lisan-i Türkî” adını taĢımaya baĢlar. Bu değiĢiklikte
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ġemseddin Sami‟nin yazdığı sözlüğün “Kâmûs-ı Türkî” adını
taĢımasının da etkili olduğu bir gerçektir.
Cumhuriyetin ilanıyla baĢlayan devrimler sonucu yaĢanan harf
değiĢikliği ve dilde sadeleĢme hareketleriyle bütün alanlarda olduğu
gibi dil bilgisiyle ilgili terimler de TürkçeleĢtirilir. Dille ilgili
çalıĢmalara Atatürk önderliğinde hız verilir. Yazım kılavuzu, Türkçe
sözlük ve dil bilgisi kitapları hazırlanır. Fakat bütün bu iĢler olurken
bu kez de dil bilgisi terimlerinin, Türkçedeki ek adlarının bir
bölümünde Almanca ve Fransızca gibi batı dillerinden alınan terimler
kullanılır.
Bu çalıĢmanın amacı, Tanzimat döneminde yazılmaya baĢlayan
Türkçe dil bilgisi (sarf nahiv) kitaplarında kullanılan dil bilgisi
terimlerinin zaman içerisinde nasıl bir değiĢiklik geçirerek
TürkçeleĢtiği ve mevcut durumun ne olduğunu göstermektir.
Kaynakça
Ahmet Cevdet PaĢa- Fuat PaĢa, 2000, Kavaid-i Osmaniye, Ankara: Türk Dil
Kurumu Yayınları. (Haz. Nevzat Özkan).
Ahmet Cevdet PaĢa, 2000, Medhâl-i Kavâ‟id, Ankara: Türk Dil Kurumu
Yayınları. (Haz. Nevzat ÖZKAN)
Aksan, D., 1987, Türkçenin Gücü, Ankara: ĠĢ Bankası Yayınları.
Emre, A. C., 1339, Türkçe Saf Ve Nahiv Eski Lisân-ı Osmânî Sarf ve Nahiv,
Ġstanbul.

Hüseyin Cahit, 1908, Türkçe Sarf ve Nahiv, Ġstanbul. (Haz.
Leyla Karahan-Dilek Ergönenç)
Ġmer, K., 1998, Türkiye‟de Dil Planlaması: Türk Dil Devrimi, Ankara.

Mithat Sadullah, 1927, Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri,
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Tahir Kenan, 2004, Kavâid-i Lisân-ı Türkî, Ankara: Türk Dil
Kurumu Yayınları. (Haz. Leyla Karahan, Ülkü Gürsoy)
ÜlkütaĢır, M. ġ., 2000, Atatürk ve Harf Devrimi, Ankara.
Zülfikar, H., 1991, Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, Ankara: Türk
Dil Kurumu Yayınları.
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Can Yücel‟in ġiirinde “YeĢil”: Bir Sözbilimsel Çözümleme
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ÖZET
Birçok çağdaĢ göstergebilimci sözbilimi göstergebilimin bir alt
alanı olarak almaktadır (Nöth 1990, 338). Saussure‟ün “toplumsal
yaĢamın bir parçası olarak imlerin (göstergelerin) rolü” üzerine
çalıĢması sözbilimi içine almaktadır.
Göstergebilim, gösteren
(signifier), gösterilen (signified) ve gönderge (referent) arasındaki
iliĢkiyi inceler. Bu üç eleman arasındaki etkileĢim her zaman düz
anlamsal iliĢkileri yansıtmaz. Ayrıca bir gösterenin birden fazla
gösterileni ve göndergesi olabilir. Bu iliĢkilerin alıĢılmadık ve farklı
görünümleri sözbilimin çalıĢma alanını oluĢturan benzetme (simile),
eğretilemeler (metaphor), düzdeğiĢmece (metonymy), kapsamlama
(synechdoche) ve ündeĢleri (pun) içeren söz sanatları (tropes) ile
sonuçlanır. Zira söz sanatları göstergenin düz anlamının ötesinde
çağrıĢımlar yaratan bir betimleme yaratır. Gösteren ve gösterilen
arasında büyük bir iliĢkiler düzeneği önerir.
Bu çalıĢmada Can Yücel‟in “Yazma” ve “Sevgi Duvarı” isimli
kitaplarındaki Ģiirleri içinde geçen “yeĢil “imi öncelikle
göstergebilimin sınırları içinde irdelenmiĢ ve yorumlanmıĢtır. Daha
sonra, göstergebilim kuramı temel alınarak bir sözbilimsel çözümleme
hedeflenmiĢtir. Zira Can Yücel‟in Ģiirlerindeki “yeĢil” göstergesi düz
anlamsal iliĢkileri yansıtmayıp alıĢılmadık, farklı ve sıra dıĢı
görünümler sergilemektedir. Bu çalıĢma göstergebilim üçgeninde
“yeĢil” iminin düz anlamı ve yan anlamları içerdikleri ileti ile Can
Yücel‟in dünya görüĢüne dair ipuçları sunmaktadır.
Kaynakça
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Deyim Tanımlama Sürecinde BiliĢsel Biçem Farklılıkları
Dilek PEÇENEK, Sıla AY
Ankara Üniversitesi
pecenek@ankara.edu.tr, ay@ankara.edu.tr

ÖZET
Deyimler, duygu ve düĢünceleri iletmede kullanılan biçimsel,
anlambilimsel, edimbilimsel ve toplumdilbilimsel özellikli bütünsel
simgelerdir. Günümüz biliĢsel dilbilim bakıĢ açısıyla, deyimler, insan
biliĢinin önemli bir bölümünü oluĢtururlar (Gibbs ve diğ. 1997) ve
kavramsal dizgenin ürünleridir. Dünya bilgisi, genel deyimsel anlam
için güdülenme sağlar. Deyimleri oluĢturan sözcüklerin ortaya
çıkmasındaki güdülenme, bilgi alanlarını deyimsel anlama bağlayan
biliĢsel düzenekler (eğretileme, metonimi ve uzlaĢımsal bilgi) olarak
düĢünülebilir (Kövecses, 2002).
Alanyazında, biliĢsel yöntemlerle gerçekleĢtirilen deyim
incelemelerinin
ruhdilbilim
ve
anlambilim
alanlarında
gerçekleĢtirildiği görülmektedir. Bu çerçevede deyimler, (1) betimsel
çalıĢmaların (Dobrovol‟skij ve Piirainen, 2005; Kövecses, 2005); (2)
yaĢa koĢut geliĢimsel öğrenme-anlama-tanımlama ve iĢlemleme
çalıĢmalarının (Levorato ve Cacciari, 1999; Nippold ve Moran, 2001)
inceleme konusu olarak ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra, öğrenme
biçemleri ve biliĢsel biçemler değiĢkesinde gerçekleĢtirilen deyim
inceleme çalıĢmaları da görülmektedir (Boers ve Littlemore, 2000;
Littlemore, 2000).
BiliĢsel biçem, bilgi ve deneyimlerin düzenlenmesi ve
iĢlemleme sürecinde en çok benimsenen ve tutarlılık gösteren, kiĢilik
özelliklerine uygun olarak geliĢtirilmiĢ, bireylere özgü farklılıklardır
(Smith, 1999). Bireyin, bilgiyi kendine özgü algılama ve iĢlemleme
biçimi biliĢsel biçem olarak tanımlanır. Alanyazında bilgiyi algılama
ve iĢlemlemede bireysel farklılıkları ve sınıflandırmaları ele alan çok
sayıda araĢtırma yapıldığı ve farklı ulamlandırmalara gidildiği
gözlenmektedir. Bu ulamlandırmalardan biri Allinson ve Hayes
(1996) tarafından geliĢtirilen, beynin iki yarıküresinin farklı iĢlevlerini
temel alan “Çözümlemeli Biçem – Sezgisel Biçem” modelidir.
Çözümleme, sol yarıkürenin iĢlevlerindendir, ayrıntılara dayanan ve
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üzerinde düĢünülmüĢ kararları içerir. Sezme ise sağ yarıkürenin
iĢlevlerindendir, genel bir algılamanın sonucunda duygusal ve anlık
kararlar biçiminde gerçekleĢir.
ÇalıĢmamız, deyim tanıma ve tanımlama sürecinde biliĢsel
biçemin rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda
“Çözümlemeli Biçem – Sezgisel Biçem” modeli temel alınmıĢ ve
buna dayanarak tanımlama sürecine iliĢkin görünümler ortaya
konmuĢtur.
Kaynakça
Aksoy, Ö. A., (1995) Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 2, Ġstanbul: Ġnkılap
Yayınevi
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and cross-linguistic perspectives, Amsterdam : Elsevier.
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Erden, M. ve Altun, S., (2006) Öğrenme Stilleri, Ġstanbul: Morpa.
Kövecses, Z., (2002) Metaphor. A Practical Introduction, Oxford University
Press,
Smith, E. S., (1999) “Cognitive Style and Instructional Preferences”,
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Farklı Kayıt Kanallarının KonuĢucu Tanıma Ġncelemeleri
Üzerindeki Etkileri
Levent GÜNER, Ekrem MALKOÇ
Van Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvar Amirliği
leventguner84@gmail.com, e.malkoc@superonline.com

ÖZET
KonuĢucu tanıma çalıĢmalarının en çok adli ses incelemeleri
alanında yoğunlaĢtığı görülmektedir. Suçla ilgili adli bilim
incelemeleri, gittikçe artan bir biçimde, kiĢilerin, arkalarında
bıraktıkları benzersiz izlere dayanarak teĢhis edilmesine
dayanmaktadır. Genellikle suç öğesi taĢıyan bir konuĢma, örneğin bir
fidye talebi veya bomba ihbarında olduğu gibi, sabit telefon veya cep
telefonu hattı üzerinden kaydedilmiĢ biçimde ortaya çıkmaktadır.
Bunun yanında, rüĢvet, tehdit, cinayet gibi davalarda herhangi bir
kayıt cihazı mikrofonu da konuĢma kaydı almak için
kullanılabilmektedir. Bazı durumlarda ise televizyon veya radyoda
yayınlanmıĢ bir programdaki konuĢma kayıtları suç konusu
olabilmektedir. Bu tür durumlarda ise stüdyoda bulunan mikrofon
farklı bir kayıt kanalını oluĢturmaktadır. Yukarıda bahsedilen
durumlarda bir ses bilgisi uzmanı “adli konuĢmacı tanıma” iĢlemi
gerçekleĢtirmektedir. Yani, suç öğesi taĢıyan kayıttaki konuĢmayı,
suçluyu saptamak ya da Ģüpheliyi elemek amacı ile Ģüpheliden alınmıĢ
olan konuĢma kayıtları ile karĢılaĢtırmaktadır.
Sadece, yukarıda örneği verilen adli sesbilgisi incelemelerinde
değil, konuĢma veya konuĢucu sınıflandırma amacı ile yapılan diğer
incelemelerde de, araĢtırmacılar tek bir kayıt ortamını kullanmayı
tercih etmektedir. Bunun gerekçesi, doğası gereği birçok değiĢken
etkene açık olan konuĢmaların, değiĢiklik yaratıcı etken sayısını en
aza indirgemek ve böylece konuĢucu tanıma/sınıflandırma
çalıĢmalarındaki hata oranını azaltmaktır.
Ġnceleme için Praat (www.praat.org) yazılımı kullanılacaktır.
Her bir konuĢma için geniĢ bant spektrogramlar oluĢturulacaktır.
Praat‟ın formant izleyici programı yardımıyla aynı konuĢmacıya ait,
farklı kayıt ortamlarında yapılmıĢ olan konuĢmaların birinci ve ikinci
formant frekansları saptanarak formant frekans dağılımları ortaya
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çıkarılacak ve konuĢucu kaynaklı (intra-speaker) değiĢim ile
konuĢucular arası (inter-speaker) değiĢim ayrıntılı olarak
incelenecektir.
Bu çalıĢma sonucunda, farklı kayıt ortamları kullanılarak
kaydedilmiĢ konuĢmalardan kaynaklanan değiĢken etkenlerin
istatistiksel olarak önemli olup olmadığı ortaya koyulacaktır. Böylece,
konuĢucu tanıma/sınıflandırma çalıĢmalarında kullanılmak üzere
oluĢturulmasına ihtiyaç duyulan veri tabanlarının daha sistemli ve
amacına uygun olarak hazırlanması sağlanacaktır.
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ÖZET
Sanat Tarihçilerinin “sanatın baĢlangıcı” saydıkları tarihöncesi
(prehistory) sanat ürünleri arasında mağara duvar resimleri (cave
painting) ve kaya resimleri (rock art) sayılmaktadır. Kaya resimleri
(petroglyph) dünyanın her yerinde farklı örneklerle karĢımıza çıkıyor.
Doğu Anadolu‟da bugüne kadar saptanan en zengin kaya resmi
buluntu yerleri, Van kent merkezinin 35 km kadar güneyindeki TiriĢin
Yaylası ile Hakkâri kent merkezinin 50 km kadar doğusundaki Cilo ve
Sat Dağlarıdır. Herhangi bir tarihlenebilir arkeolojik buluntuyla
iliĢkisi kurulamadığı sürece, kaya yüzeylerine yapılan bu tür
resimlerin hangi döneme ya da uygarlığa ait olduklarını söylemek
inceleme sırasında nasıl bir yöntem kullanıldığına bağlıdır.
Anlambilim yöntemleri, genel olarak stilize edilmiĢ olan bu figürlerin
asıl anlamları ile yan anlamları arasında bağlantılar kurabilmemize
yardım edebilir. Böylece bu resimleri kaya yüzeylerine iĢleyen
toplulukların yaĢam biçimleri, birbirleriyle ya da doğal çevreyle
iliĢkileri ve inanç sistemleri gibi konularda fikir sahibi olunabilir. Eğer
bu resimlerin bir çeĢit resim yazı (hieroglyph) olduğunu düĢünülürse,
anlamlandırma çalıĢmaları dilbilimi açısından da ilginç hale
gelecektir.
Kaynakça
Alok, E., Anadolu Kayaüstü Resimleri (Akbank Kültür Yayınları Serisi,
Ġstanbul 1988).
Belli, O., “Research on the Rock Art in Eastern Anatolia”. Ġçinde: Belli, O.,
(edt.) Türkiye Arkeolojisi ve Ġstanbul Üniversitesi. 1932-2000
(Ġstanbul 2001), s. 266-270.
Kılıç, S. "Van'da Tarihöncesi Çağlar (Prehistorya)". Ġçinde: S. Kılıç (editör),
Van 2006 Kültür ve Turizm Envanteri I. Tarihsel Değerler (Ankara
2007) s. 53-74.
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ÖZET
Bu çalıĢmayı yaparken, Mary-Annick MOREL‟in La
Grammaire de L‟Intonation kuramına baĢvurdum. Marek Kesik‟in
öngönderme ve de George Kleiber‟in artgönderme, ayrıca Antoin
Culioli ve Laurent Danon-Boileau‟nun sözcelem kuramlarından da
yararlandım.
Sözlü bütüncem, çeĢitli yaĢ gruplarından ve de değiĢik
mesleklere sahip kiĢiler arasında yaptığım sormacalar sonucunda
oluĢmuĢtur. Ses grafiklerini, Praat ve Unice yazılımlarından elde
ettim.
Dağılımsal ve ornatma olmak üzere, “Bu” göstermesinin iki
temel özelliği var. Bu çalıĢmada, “bu”nun ezgisel özellikleriyle
birlikte birlikte, ornatma (substitution) özellikleri üstünde durdum.
Ornatma özelliğinde, “bu” göstermesinin artgönderme iĢlevi
görülüyor. Bazı durumlarda, “bu” hem artgönderme hem de
öngönderme (ana-cataphora, ana-cataphore) özelliği taĢıdığı
görülüyor.
Bu çalıĢmayı yapmamdaki amaç aĢağıdaki sorulara yanıt
bulmaktır : “Bu” göstermesinin yalın halde, ad önlerinde olduğu ve de
ad durum ekleri aldığı zaman, ezgisel özellikleri nelerdir? Bu ezgiler
“bu” göstermesinin ornatma özelliklerini ortaya çıkarabiliyorlar mı?
Ornatma öğesi olarak ne gibi ezgisel çizgiye sahiptir?
Sonuç olarak, Bu gösterme adılı yalın halde sıklık açısından
yüksek ezgiye sahiptir. Onun yüksek ezgiye sahip olması, onartma
öğesi olmasından kaynaklanıyor. Bu+ad olduğu zaman yine sıklık
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açısından “bu”nun ezgisi inen ezgidir. Bu+belirtme durumu ekiyle de,
sıklık açısından düz ezgidir. Her üçünde de “bu” göstermesi
belirginlik ve kesinlilik özelliği göstermektedir.
Kaynakça
Charolles M .,(1991),"L'anaphore: définition et classification des formes
anaphoriques", Verbum, Tome XIV,fsc 2-3-4,p.203-216.
Danon-Boileau L et Morel M-A., 1998, Grammaire De L'intonation,
L'exemple Du Français, Paris, Ophrys.
Gencan N.T., 1986, Dilbilgisi , Istanbul, T.D.K.
Demircan, Ö., 2005, DüĢüme Bağlı Yanılgılar : Bu, ġu, O “iĢaret sıfatı mı
yoksa “iĢaret zamiri”mi?, Ömer Demircan Web Sitesi.
Kesik M., 1989, La cataphore , Paris,P.U.F.
Maillard ., 1972, "Anaphore et cataphore", Communication ,19,p.93-103.
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ÖZET
Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünyada ekonomi,
siyaset, bilim, kültür, teknoloji ve iletiĢim alanlarında meydana gelen
hızlı değiĢimler ve küreselleĢme, Batı Avrupa dillerinden, özellikle
Ġngilizceden Türkçeye yabancı sözcüklerin hızlı bir biçimde girmesine
yol açmıĢtır. Dilde yabancı sözcük sayısının hızla artması, hem sözcük
dağarcığının yabancılaĢmasını, hem de dilin kendine özgü ses
özelliklerinin zamanla değiĢmesi ve kuralların bozulması gibi
endiĢeleri beraberinde getirmektedir.
Dile yabancı sözcük giriĢinin yoğunluğu, zaman dilimlerine ve
çeĢitli alanlara dağılımı, kaynak dillere göre sınıflandırılması birçok
dilbilimsel çalıĢmalarda ele alınmıĢtır (Sezgin 2004; Emecan 1998).
Fakat Türkçeye diğer dillerden giren sözcüklerin geçirdiği ses
değiĢimleri, bu değiĢimin Türkçenin sesbilgisi kurallarına uyum
derecesi gibi nitel özellikler hakkında yeterli çalıĢmanın yapılmadığı
görülmektedir. Bu boĢluğu bir parça doldurmak üzere bu çalıĢmada
Türkçe‟de kullanılmaya baĢlanan yabancı sözcüklerin anadil
konuĢucuları tarafından hem yazılı hem de sözlü olarak algılanıĢları
ile sesletimlerinin belli özellikler gösterip göstermediği ve bunun yaĢ,
eğitim düzeyi, cinsiyet ve sosyal çevre gibi etkenlerle iliĢkisinin
belirlenmesi ele alınacaktır.
Belli yaĢ, cinsiyet, eğitim düzeyi ve sosyal çevreye ait
deneklerin yabancı sözcükleri nasıl algıladığını ve seslendirdiğini
belirlemek üzere belli sayıda soru içeren bir anket uygulanacaktır.
Deneklerin anket sorularına vereceği cevaplar veri olarak
değerlendirilecektir.
Türkçe anadil konuĢucuları, bir biçimde dile diğer dillerden
giren sözcükleri algılarken ve seslendirirken, ana dillerinin sesbilgisi
kurallarını uygulama eğilimi gösterirler. Ancak bu eğilimin yansıma
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derecesi yaĢ, cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyal çevre gibi etkenlerle
farklılıklar gösterdiği düĢünülmektedir.
Yabancı sözcüklerin algılanması ve seslendirilmesinin izlediği
eğilimler ve bu eğilimin yansıma derecesinin çeĢitli etkenlerle
bağlantısının belirlenmesi ile dile yabancı sözcük giriĢinde takınılacak
tutum ve duruĢun, neler yapılabileceğinin ipuçlarını vereceği
değerlendirilmektedir.
Kaynakça
Demircan, Ömer (1977), Türkiye Türkçesinin Ses Düzeni: Türkiye
Türkçesinde Sesler, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları no: 461.
Emecan, NeĢe (1998) 1960‟tan Günümüze Türkçe Bir Sözlük Denemesi,
Ġstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
Hatipoğlu, Çiler (2006), “Sesbilgisi ve Sesbilim” , Ahmet Kocaman(ed),
Dilbilim: Temel Kavramlar Sorunlar ve Tartışmalar 2006 içinde,
s.15-42, Ankara, Dil Derneği Yayınları.
Özdem R. H. (2000), “Dilimizde YerleĢmiĢ Yabancı Unsurlar”,
Recep Toparlı (Haz.), Ragıp Hulusi Özdem (2000) içinde, s. 407-418,
Ankara, TDK Yayınları No:778.
Özön, Nejat (1995) Büyük Dil Klavuzu, Ġstanbul, Yapı kredi Yayınları.
Özsoy A.S. (2004), Türkçenin Yapısı-I: Sesbilim, Ġstanbul, Boğaziçi
Üniversitesi Yayınevi.
Sezgin, Fatih (2004), Türkçede Batı Kaynaklı Kelimelerin Yoğunluğu,
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Ortak Kitap Okuma Etkinliklerinin Çocuklarda Erken
Dönem Dilbilgisi GeliĢimine Etkisi
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Kocaeli Üniversitesi
bsavas@kou.edu.tr

ÖZET
Eylemler çocukların ilk sözcükleri arasında yer almakla
kalmayıp onların ilk tümcelerinin yapılandırılmasında da önemli rol
oynamaktadır. Bu yüzden olsa gerek çocukların erken dönem
dilbilgisi geliĢimi araĢtırmalarının sayısı günden güne artmaktadır.
Örneğin Tomasello (1992) nun “Eylem Adacıkları Kuramı”na göre
çocuklar ilk basit tümcelerini, çevrelerinden duydukları dilsel
ifadelerin iĢlevsel temelli dağılımsal çözümlemesini yaparak
oluĢtururlar. Yani çocukların erken dönem dilbilgisi, yüklem
yapılarından veya eylem adacıklarından oluĢur. Tek sözcüklü
tümcelerle baĢlayan bu geliĢim zamanla belli eylemler etrafında
oluĢan daha uzun tümcelerin üretimi ile devam eder. Aynı Ģekilde,
Gleitman (1990) nın “Sözdizimsel Önyükleme Kuramı” da çocukların
doğuĢsal sözdizimi bilgisi yardımıyla tek tek eylemlerin sözdizimsel
dağılımı konusundaki bilgiyi çok çabuk kavradığını öne sürmektedir.
Dil edinimi ile ilgilenen dilbilimcilerle duyuĢ bilimcilerin
yaĢadığı temel anlaĢmazlık dil yetisinin ne kadarının doğuĢtan olduğu
üzerinedir. Örneğin, çocuklar anadillerinin çok karmaĢık olan
dilbilgisini pek sıkıntı çekmeden kısa bir sürede öğrenebildikleri için
pek çok dilbilimci ve duyuĢ bilimci dilbilgisinin önemli bir kısmının
beyinde hazır bulunduğunu savunan doğuĢsalcı (nativist) (Chomsky,
1965) yaklaĢımı benimsemektedir. Öte yandan sayıları gün geçtikçe
artan ve çoğu geliĢimsel duyuĢbilimci olan dilgeliĢimi araĢtırmacısı
ise bu süreçte baĢka etmenlerin de rolü olduğunu öne sürmektedir.
Örneğin biliĢsel dilbilimciler bu olayı daha genel biliĢsel ve toplumsal
ve biliĢsel süreçlerle açıklamaya çalıĢmaktadır.
KuĢkusuz çocuğun dil geliĢimde hem doğuĢsal hem de
toplumsal etmenler birlikte rol oynar. Çocuklar ilk eylemlerini,
bunların geçtiği kullanımsal bağlamla iyi veya kötü bir ilinti kurarak,
çok kısıtlı sözdizimsel çerçeveler içinde öğrenirler. Ancak ortak kitap
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okuma etkinlikleri sırasında bu çerçeveler, resimler ve diğer
iletiĢimsel etmenler (karĢılıklı konuĢmalar vb) yardımıyla daha da
geniĢletildiği için bu etkinliklere katılan çocukların yeni eylem
adacıkları kurmayı öğrenmesi, yani dilbilgisi yetisi geliĢimi daha hızlı
olur.
ÇalıĢmamızla bu varsayımı doğrulamak amacıyla, okulöncesi
dönemde ortak kitap okuma etkinliğine katılan ve katılmayan
çocukların kendilerine gösterilen resimler için yaptıkları anlatımlar
incelendi. Bunlar eylem adacığı sayısı, sözcük sıklığı ve tümce
karmaĢıklığı açılarından karĢılaĢtırıldığında aralarında önemli ölçüde
farklılıklar olduğu görüldü. Böylelikle, çağdaĢ yaĢamın gerektirdiği
ölçüde dil geliĢimini sağlamak konusunda erken dönem dilbilgisi
yetisi geliĢiminin önemli olduğu, bunu sağlamak için de
doğuĢsalcıların öne sürdüğü doğuĢsal dilbilgisi yetisinin yeterli
olmadığı, bu yüzden toplum-biliĢsel ve ekinsel süreçlerin de
tamamlayıcı ve zenginleĢtirici öğeler olarak sürece katılması
gerekliliği ortaya çıktı.
Kaynakça
Chomsky, N. (1965). Aspects of Theory of Syntax. Cambridge. The MIT
Press
Gleitman, L. (1990). “The structural sources of verb meaning”. In Language
Acquisition,I, 3-55.
Hill, W. (1980). Learning:A Survey of Psychological Interpretations.
London:Methuen. Third Edition
Tomasello, M. (1992). First verbs: A case study of early grammatical
development. Cambridge, MA: CUP.
Wells, G. (1985). “Variation in Child Language” in Language Acquisition:
Studies in First Language Development. Edt.by Garman, M&
Fletcher, P. (109-139) Cambridge University Press.
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ÖZET
Türkçe‟deki ünlülerin akustik özelliklerinin belirlenmesi, Adli
Bilimler ve Dilbilim açısından önem taĢımaktadır.
Ses tanıma ve eĢlemede tanımlayıcı, “voice line-up/voice
parade” de spektogramları parmak izi gibi algılayamayacağından sesin
tüm özelliklerini belirlemede ve eĢlemede deneyimli olmak
zorundadır. Akustik analizler sayesinde konuĢmadaki değiĢkenler,
sesbilimsel olarak bürün dizgesi ve konuĢma hızını belirlemede
önemli rol oynar (Smith, 2005).
Akustik Sesbilim alanında, kaydı alınmıĢ iki verinin
karĢılaĢtırılabilmesi en sağlıklı sonuç için verilerin aynı yöntemle ve
aynı koĢullarda kaydedilmiĢ olması gerekmektedir. Öncelikle ana
veritabanı oluĢturulmalı ve yöresel özellikler bu veri tabanında
belirlenmelidir. KiĢiler arası kayıtlar araĢtırmacıları eldeki kayıtların
farklı kiĢilerden olup olmadığını belirlemede (F0 organik farklılıkları
iki ayrı kiĢiye mi ait), aynı kiĢinin farklı kayıtları ise iki farklı kaydın
aynı konuĢmacıdan olup olmadığını belirlemede önemlidir
(duygudurum, sesini gizlemeye çalıĢma vb). Organik ses farklılıkları
vokal kapasiteye dayalı, larenks ve ses tellerinin boyutları ile
orantılıdır. Dilbilimsel farklılıklar ise, yöresel söyleyiĢ özellikleri
(ağız) ve toplumdilbilim değiĢkenlerine (kabuledilebilir çevre
etmenleri) ve bürünsel öğelere (vurgu, ulama, odaklama, ses rengi
gibi) bağlı öğrenilmiĢ farklılıklardır (Delwo, 2003). KonuĢmacıya
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bağlı olarak, seslerin formant değerlerinin değiĢtiği bilinmektedir. Bu
çalıĢmada, F1 ve F2 değerlerinde görülen değiĢimlerin, ayırıcı özellik
olarak belirginleĢtiği ortaya konmaya çalıĢılacaktır. Ses parametreleri
içinde, formant değerlerinin yanı sıra jitter ve shimmer de önemli
akustik parametreler olarak kabul edilmektedir. Ses tellerinin
hareketliliği (gerilim), ciğerlerdeki basınç değiĢimi, ses yolundaki
hareket ve gırtlaktaki havanın sabitliği F0‟ da değiĢmemekle beraber,
F1 ve F2 de yöresel değiĢiklikler sergilemektedir.
GeniĢ kapsamlı büyük bir projenin ilk sonuçları olarak
sunulacak bu bildiride sistemin iĢleyiĢi, özellikleri, amaçları hakkında
bilgi verildikten sonra ölçünlü dile ait seslerin özellikleri temel
alınarak bütüncedeki Ġç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinden
toplanan verilerin çözümlemesi yapılarak, F1 ve F2 formant
değerlerine dayanılarak konuĢmacıların nasıl tanımlanabildiği ve
yöresel özelliklerin ampirik ayrıcı özellikler olarak nasıl ortaya
çıkarıldığı anlatılmaktadır.
Kaynakça
Clermont, F. Harrison, P. ve French, P. (2006). Formant pattern estimation
guided by cepstral compatibility.
Ergenç, Ġ.(1989). Türkiye Türkçesinin Görevsel Sesbilimi. Ankara.
Jong, G., ve T. Hudson ve F. Nolan, (2007). „The Speaker-Discriminating
Power of Sounds Undergoing Historical Change: A Formant-Based
Study‟. In J. Trouvain and W. Barry (yay.), Proceedings of the 16th
International Congress of Phonetic Sciences. Saarbrücken. 18131816.
McDougall, K. (2006). Distinguishing speakers using formant dynamics in
read and spontaneous speech: a study of British English /u:/.
International Journal of Speech, Language and the Law. 13.1: 89-126.
Stevens, K. N.(2000). Acoustic Phonetics. MIT Press. Cambridge, MA.
Zimmer, K. ve Orgun, O. (1992). Phonetic Transcription: Turkish
Consonants, Vowels, Stres and Conventions. Journal of the
International Phonetic Association, Vol. 22, 1-2. 43-44.
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Sözdizimsel Belirsizliğin Giderilmesinde Bürünsel (Prosodic)
Sınırların Rolü
Senka IVOŠEVĠģ
Ankara Üniversitesi
senkaivosevic@yahoo.com

ÖZET
Bu çalıĢma, bürünün Türkçedeki sözdizimi açısından belirsiz
yapıların yorumlanmasındaki etkisini incelemektedir. Daha önce
Ġngilizce, Korece ve Japonca (Carlson, Clifton ve Fraizer 2001; Kang
ve Speer 2002, 2005; Kang, Speer, ve Nakayama 2005 vs.) üzerine
yapılan bu konudaki çalıĢmaların da gösterdiği gibi söz konusu
dillerde bürünsel yapılar, tümcelerin anlamı ve sözdizimsel yapısı
hakkında bilgi taĢıyabilmekte ve bürünsel sınırlar, tümcelerin
belirsizliğinin giderilmesinde önemli rol oynayabilmektedir. Eylemsonlu ve baĢı-sonda (head-final) olma özelliği açısından Korece ve
Japoncaya benzeyen Türkçenin, ilgi tümceciklerinde çoğunlukla
tümleyici (ki, diye vb.) kullanmama, çekimsiz iç tümcelerde eylemin
özel bir biçimbilimsel görünüm sergilemesi (-DAn önce, -(y)ArAk, ken gibi eklerle), göreceli serbest sözcük diziliĢi, adıl-düĢüren (prodrop) ve eklemeli bir dil olması özellikleri, çok sayıda örneklerde
sözdizimsel belirsizliği tetiklemektedir. Bundan dolayı bu çalıĢmada,
incelenen diğer dillerde olduğu gibi, Türkçede de bürünsel sınırların
sözdizimsel yapıların sınırlarına eriĢmede güvenilir bilgi verebileceği
ve bürünsel öbek yapısının sözdizimsel yapıların algılanmasında ve
sözdizimsel üyelerin seçilmesinde temel rolü alabileceği
varsayılmaktadır.
Yukarıdaki varsayımlar doğrultusunda gerçekleĢtirilen iki
aĢamalı deneysel çalıĢma,“Balkonda duran hizmetçiyi çağıran kadın
albayın eşidir”; “Merve, Sibel gitmeden önce Aysu‟nun geri
döndüğünü bildirdi”; “Çocuk heyecanlanarak koşmaya başlayan
köpekten kaçıyor” gibi sözdizimsel açıdan belirsiz yapıların
algılanmasında/anlamlandırılmasında değiĢik bürün örüntülerinin
(öbek yapısının) deneklere ne ölçüde bilgi sağladığını incelemektedir.
Bunun yanı sıra çalıĢma, değiĢik bürün örüntülerinin varlığını
kanıtlamak amacıyla söz konusu yapıların belirsizliğinin
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giderilmesinde ipuçları veren temel frekans ve süre gibi bürünsel
olguların sesbilgisel analizi ve sesbilimsel transkripsyonu
vermektedir.
ÇalıĢmadaki
verilerin
incelenmesi,
Beckman
&
Pierrehumbert (1986)‟nın ortaya koydukları Autosegmental-Metrical
(AM) kuramı çerçevesinde yapılmaktadır. Bu kuramda sözcelerin
bürünsel özellikleri, sözcedeki sözcüklerin bürünsel öbekleĢmesine,
içindeki belirginlik iliĢkilerine ve ton olgularına (temel frekanstaki
değiĢikliklere) bakılarak incelenmektedir. Deneydeki tümcelerin
sesbilimsel transkripsiyonu, AM kuramı çerçevesinde geliĢtirilen
ToBi çeviri-yazısı (Silverman ve diğerleri 1992; Beckman ve Elam
1997; Beckman ve Hirschberg 1992) sistemi temelinde
gösterilmektedir.
Kaynakça
Jun, S., 2006, “Prosodic typology”, Prosodic Typology: The Phonology of
Intonation and Phrasing, S. Jun (ed.) içinde, Oxford University
Press, s. 431-458.
Kang, S. ve Speer, S.R., 2005,“Effects of prosodic boundaries on syntatic
disambiguation”, Studia Linguistica 59(2/3), s. 244-258
Kang, S., Speer, S.R. ve Nakayama, M. , 2004, “Effects of prosodic
boundaries on ambiguous syntactic clause boundaries in Japanese”,
8th International Conference on Spoken Language Processing
Proceedings, October, 2004. Jeju, Korea
Kang, S. ve Speer, S.R., 2003, “Prosodic Disambiguation of Syntactic Clause
Boundaries in Korean”, G. Garding and M. Tsujimura, (eds.) içinde,
WCCFL 22 Proceedings. Somerville, MA: Cascadilla Press, s. 259272.
Price, P., Ostendorf M., Shattuck-Hufnagel S., Fongve C., 1991, “The use of
prosody in syntactic disambiguation”, Journal of the Acoustical
Society of America, 90, 2956-2970.
Warren, P., 1999, “Prosody and language processing”, Language Processing,
S. Garrod, M.J. Pickering (eds.) içinde, Psychology Press Ltd., 155188.
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Ġran-Azeri Türkçesi ve Gagavuzcada Dil ĠliĢkisinden
Kaynaklanan Yapısal Benzerlikler
Filiz KIRAL, Astrid MENZ
Orient-Institut Istanbul, Boğaziçi Üniversitesi
oiiref1@oidmg.org, astridmnz@yahoo.de

ÖZET
Oğuz dil grubuna ait Iran-Azeri Türkçesi ile Gagavuzca pek çok
ortak özellik taĢır. Ġran‟da Azeri Türkçesi konuĢanların büyük çokluğu
iki dillidir (Farsça ve Azeri Türkçesi); benzer Ģekilde Moldova‟daki
Gagavuzlar da (Rusça bazen Romence ve Gagavuzca) genellikle iki
dillidir. Ġki değiĢke de günlük hayatta konuĢanlar tarafından genelde
yazı dili olarak kullanılmaz. Ġran-Azeri Türkçesi de Gagavuzca da
konuĢuldukları bölgede sosyal açıdan baskın değildir. Ayrıca Oğuz dil
grubuna ait oldukları için de birçok ortak özelliğe sahiptirler. Öte
yandan, gene Oğuz dil grubuna ait olan Türkiye Türkçesinden (ve
Türkçenin genel yapısal özelliklerinden) birçok bakımdan ayrılan
ortak özellikler taĢırlar.
Bu değiĢik yapılar dil iliĢkilerinden
kaynaklanır.
Dil iliĢkisinden kaynaklanan ve iki dilde ortak olan özellikleri
ele aldığımız araĢtırmamızda etkileĢimin kaynakları ve sonuçlarını;
söz sıralanıĢı, yan tümce yapısı ve kipsel yapılar açısından örneklerle
tartıĢacağız. AraĢtırmamızın ana malzemeleri Ġran ve Moldova‟da
yaptığımız alan araĢtırmalarında topladığımız verilerden oluĢmaktadır.
Sosyal açıdan baskın iki ayrı dilden etkilenen bu değiĢkeleri
karĢılaĢtırdığımızda geliĢmiĢ yapısal benzerliklerin yanı sıra her iki
değiĢkeye özgü özellikler de saptanabilinir.
Benzerlikleri ve
değiĢkelere özgü yapıları incelediğimizde sosyal açıdan baskın olan
iliĢkili dillerinin eĢdeğer yapılarıyla büyük benzerlikler taĢıdıkları
görülür.
Ġran-Azeri Türkçesi ve Gagavuzcanın sözdizimi alanında
Türkiye Türkçesinden ne kadar farklı olduğunu sıfat iĢlevli yan
tümcelerden bir örnekle özetleyebiliriz. AĢağıda sadece özellikleri
açık bir Ģekilde göstermek için oluĢturduğumuz bir örnek verilmiĢtir:
„Para verdiğimiz adam‟:
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azer.
fars.
gag 1
gag 2
rus.

o adam
adami
adam
adam
çelovek

Ki
Ke
Ani
angsına
kotoromu

ona
be u

para verdik
pul dådim
para verdik
para verdik
mı dali de‟ngi

KonuĢmamızda veri tabanımızdan örnekler kullanarak ĠranAzeri Türkçesi ve Gagavuzcanın sözdiziminde dil iliĢkisinden
kaynaklanan benzerlik ve ayrılıkları açıklayacağız. Vardığımız
sonuçlar genel dil iliĢkisi araĢtırmaları çerçevesinde değerlendirilip
hangi dil düzeylerinin değiĢime yatkın olduğu, hangilerinin değiĢime
direndiğini tespit etmekte yararlı olabilir.
Kaynakça
Johanson, Lars 1992. Strukturelle Faktoren in türkischen Sprachkontakten.
Stuttgart.
Kıral, Filiz 2001. Das gesprochene Aserbaidschanisch von Iran : eine Studie
zu den syntaktischen Einflüssen des Persischen. Wiesbaden.
Menz, Astrid 1999. Gagausische Syntax : eine Studie zum kontaktinduzierten
Sprachwandel. Wiesbaden.
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Arapçada Tamlamalar ve Sınıflandırılması
Naile AĞABABA
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
naileaababa@yahoo.com

ÖZET
Tamlamalar muhtelif sözcük türlerine ait olan iki ve ya daha
çok sözcüğün birleĢmesinden oluĢan ve gramer kurallarına uyan dilin
basit sentaks birimidir. Tamlamalar tek, lakin bölünmüĢ anlayıĢın ve
tasavvurun belirtilmesine hizmet eder. Tamlamada bir sözcük esas,
belirtici olur. Bu sözcük tamlamaya dâhil olan baĢka bağımlı
sözcüğün Ģeklini belirler. Örneğin “öğrencinin kitabı” tamlamasında”
kitabı” sözcüğü tamlamanın belirtici sözcüğü olup,”öğrencinin”
sözcüğü tarafından tamamlanır ve “öğrencinin” sözcüğü tamamlayan
durumundadır. Tamlamadaki belirtici sözcüğe bağlı olarak tamlama
isim ve ya fiil tamlaması ola bilir.
Tamlamalar ve cümleler sentaksın değiĢik kategorileridir.
Tamlamalar, cümlelerden farklı olarak dil ile iletiĢimin ve bilginin
tam bir ünitesi değildir. Tamlamanın yapısı için konuĢmada iletilen
fikrin tamamlandığını bildiren sübjektif-objektif sentaks kategorileri (
kiĢi, zaman gibi) tipik değildir. Buna rağmen cümlenin temel taĢı gibi
tamlamaların araĢtırılmasının önemi tartıĢılmazdır. Sözcüklerin
birleĢmesinin
kuralları,
tamlamaların
değiĢik
türlerinin
oluĢturulmasının kanuna uygunluklarında dilin milli özelliği ortaya
çıkıyor.
Arapçada bir isim diğer ismi cerr halinde yönetir. Bu durumda
her iki isim izafet teĢkil eder ve birinci taraf özel bir Ģekil “status
constructus” alır.Ġfade ettiği anlama ve ikinci tarafın sonraki gramer
iliĢkilerine göre iki tür izafet vardır. Arap dilcileri bu iki türü: اضافة
 محضةyani  اضافة معنويةanlamlı, mantıki izafet ve اضافة غير محضة
yani  اضافة لفظيةmorfolojik izafet deye adlandırıyorlar.
Tamlamalar konusunda yaptığımız bu çalıĢma araĢtırmacıların
dikkatini bir daha bu konuya çekecek ve yeni eserlerin yazılmasına
neden olacaktır.
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Tutuk Afazili Bireylerin Resimli Ġsim ve Eylem Adlandırma
Becerilerinin Değerlendirilmesi
Ġlknur MAVĠġ, F. Selen DEMĠRDÖĞENLER
Anadolu Üniversitesi
imavis@anadolu.edu.tr, sdemirdvenler@gmail.com

ÖZET
Broca afazisi olarak da adlandırılan tutuk afazili bireyler
bilindiği gibi tekrarlama ve adlandırmada yetersiz, iĢitsel anlamaları
görece iyi, hata farkındalığı yüksek bireylerdir. Yapılan bu çalıĢmada,
üretimi en kolaydan zora doğru geliĢen, çıkıĢ yerleri açısından ön, orta
ve arka ünsüzlerden rasgele seçilen 6 ses (/b/, /p/, /t/, /d/, /k/, /g/) için
oluĢturulan 10 isim ve 10 eylem resmi, farklı Ģiddette (hafif, orta ve
ağır) tutuk afazisi bulunan üç bireye gösterilmiĢ ve bu resimleri
adlandırmaları istenmiĢtir. Aynı süreç sağlıklı insanlardan oluĢan bir
kontrol grubuna da uygulanmıĢ ve adlandırma sonuçları
karĢılaĢtırılmıĢtır.
Her bir ses için 25 sağlıklı insandan resimleri adlandırmaları
istenmiĢ; hiçbir sözcük için kontrol grubuna anlamsal ipucu
verilmemiĢtir. Seçilen sözcükler, sıklık dereceleri ve kontrol grubunun
verdiği cevaplar dikkate alınarak belirlenmiĢ ve resimleri üzerinde
karar kılınmıĢtır. Sürecin uygulanması sonrasında, afazili bireylerin
çıktılarının sözel ya da jest/mimik olarak ağırlık kazanıp kazanmadığı
belirlenmiĢtir. Hastaların parafazileri, laf dolaĢtırmaları ağızlarından
çıktığı Ģekilde kaydedilmiĢ ve sınıflandırılmıĢtır. Afazili bireylerin
sıklığı yüksek ya da sıklığı düĢük sözcükleri tanıma ve adlandırmada
baĢarılı olup olmadıkları araĢtırılmıĢtır.
Ortaya çıkan sonuçlara bakıldığında, üç afazili bireyin de isim
adlandırmadaki baĢarısının eylem adlandırmada olduğundan daha
fazla olduğu bulgulanmıĢtır. Afazili katılımcılar kendi aralarında
karĢılaĢtırıldıklarında ise ortaya farklı sonuçlar çıkmaktadır.
Kaynakça
Göz, Ġ., 2003, Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü, Ankara: TDK.
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Çocukta Olumsuz Sözcelerin Bürünsel Yapısı
Nurten SARICA
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
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ÖZET
Çocukta anlamanın anlatmadan önce gerçekleĢtiği, alıcı dilin
ifade edici dilden daha önce ve çabuk geliĢtiği savından hareket
edildiğinde çocuğun olumsuzluğu biçimsel olarak dile getirmeden
önce beden diliyle yani baĢ ve el hareketleriyle dile getirdiği
saptanmıĢtır. Türkçe edinen bir çocuğun olumsuzluğu “yok”
sözcüğüyle dile getirmeye baĢladığı, bulunmama veya yoklukla
olumsuzluğun çocuğun zihninde eĢdeğer olduğu görülmüĢtür(Sarıca
1997). Yok sözcüğü aslında biçimsel olarak herhangi bir olumsuzluğu
ifade etmez. Olumsuzluk sözcüğün anlamında bulunmaktadır. Bunun
dıĢında çocuğun bazı isim soylu sözcükleri üretmede değil sözcüğünü
kullanması dikkat çekmektedir. Örneğin hafif için ağır değil, tatlı için
acı değil gibi kullanımlarla karĢılaĢılmaktadır.
Çocuğun olumsuzluğu edinmesi, ruhbilimsel açıdan
bakıldığında çocuğun kendi benliğinin bilincine varmaya
baĢlamasının bir göstergesi olarak algılanmaktadır. Çünkü olumsuzluk
doğal söz zincirinin kesintiye uğraması, bireyin bu sürece müdahale
etmesi anlamına gelmektedir. Bu anlamda Spitz‟in(Voizot 1973)
belirttiği gibi çocuk zihinsel olarak daha yüksek bir düzeye ulaĢmıĢtır.
Olumlu sözce düzeyinden olumsuz sözce üretimine geçiĢ bu anlamda
yeni bir aĢama olarak değerlendirilmektedir.
Bulunmama veya olmama anlamında dile getirilen
olumsuzlukla baĢlayan bu kendi bilincine varma durumu giderek daha
belirgin hale gelir. Çocuğun olumsuzlamaları hem dilsel hem de
ruhsal anlamda oldukça önemli bir geliĢmenin göstergesidir. Bu
çalıĢmada amaç dilsel olarak gerçekleĢen olumsuzlamanın bürünsel
yönlerini araĢtırmak, çocuğun olumsuz sözcelerinin ezgilerini
incelemektir. Bunu yaparken Praat yazılımı kullanılarak ezgi eğrileri
alınacak ve bunların bürünsel değerleri Morel ve Danon-Boileau‟nun
“Grammaire de l‟Intonation” kuramıyla açıklanmaya çalıĢılacaktır.
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Kuzey Kıbrıs‟taki yer adlarının TürkçeleĢtirilmesi üzerine
Ġlkay GĠLANLIOĞLU
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ÖZET
Bu çalıĢma Kuzey Kıbrıs‟taki yer adlarının TürkçeleĢtirilerek
değiĢtirilmesi sürecinde kullanılan ölçütleri değerlendirmekte ve söz
konusu değiĢiklikleri sesbilgisel açıdan incelemektedir. Yer isimleri
köy ve kasabaları kapsamaktadır. Ġncelenen TürkçeleĢtirmeler 1974
yılından sonra yapılanlardan ibaret olup Osmanlı dönemindekilerle de
yer yer karĢılaĢtırılmaktadır. ÇalıĢmanın verileri (yer isimleri) çeĢitli
kaynaklardan toplanmıĢ, sınıflandırılmıĢ ve TürkçeleĢtirme sonucunda
sözcüklerin uğradığı sesbilgisel değiĢimler saptanmaya çalıĢılmıĢtır.
Bu bağlamda, eski isimlerin sonunda yer alan bazı sesleri atarak
veya değiĢtirerek TürkçeleĢtirmeler yapılmıĢtır (Poli < Polis; Limasol
< Lemesos (Yorgancıoğlu 1996:268); Karakum < Karakumi
(K.K.T.C. Coğrafi Ġsimler Kataloğu, Cilt III, Girne Ġlçesi, s.99)). Bazı
durumlarda eski ismin Türkçedeki karĢılığı kullanılmıĢtır (Bağlıköy <
Ambeligu (Yorganıoğlu 1996:268); Kuzucuk < Arnadhi (Yangullis
2003:99). Ayrıca, ismin özünü koruyarak yapılan değiĢiklikler
yanında (Girne < Cerinya; Ġskele < Skala; Lefke < Lefka), Rumca
ismin söyleniĢine benzeyen isimler de üretilmiĢtir: Demirhan <
Trihon; Kumyalı < Komma du Yalu (Yorgancıoğlu 1996:268); Pirhan
< Pirgha (Yangullis 2003:103). Yer adlarının TürkçeleĢtirilmesinde
göçüĢme olgusuna da rastlanmaktadır: Yayla < Yalya (Kıbrıs‟taki tüm
yerleĢim birimleri, nüfusları ve konumları, K.K.T.C. Harita Dairesi,
s.7). Eski isimdeki ses(ler)in Türkçede bulunmadığı durumlara da Ģu
örnekler verilebilir: Derinya < Dherinia; Dikmen < Dhikomo
(Yangullis 2003:109); Muratağa < Maratha (Yangullis 2003:108).
1978 yılında kurulan “K.T.F.D. (sonradan K.K.T.C.) Coğrafi
Ġsimlerinin StandartlaĢtırılması Sürekli Komitesi”nin yayımladığı
Coğrafi İsimler Kataloğu‟ndaki “StandartlaĢtırma Ģekli” kısmında
TürkçeleĢtirme yöntemi olarak “Eski isme benzerliği” ya da “Eski
isme uygunluğu” gibi ibareler kullanılmakta ancak bunların tam
olarak ne anlama geldiği (hangi unsurlar varsa “benzerlik” veya
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“uygunluk”tan söz edilebileceği) açıklanmamıĢtır. Bu nedenle,
kullanılmıĢ olan TürkçeleĢtirme ölçütlerinin dilbilimsel olmaktan uzak
olduğu açıktır. Hatta yer adlarının sesbilgisel özellikleri dikkate
alınmaksızın rastgele uyarlandıkları da söylenebilir.
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Geleneksel Dilbilgisi ve Stemmaya Dayalı Çözümleme
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ÖZET
Stemmaya dayalı çözümleme üzerine kurulu bu çalıĢmada, L.
Tesnière tarafından geliĢtirilen sözcük ve tümcelerin iĢlevsel
çözümüne yönelik bazı düĢünceler ele alınacaktır. Stemmaya dayalı
çözümlemeden, tümcede sözcükler arasında var olan sözdizimsel
iliĢkilerin yeniden yapılandırılması anlaĢılmalıdır: stemma olarak
adlandırılan ağaç çizimle tümcenin yapısı Ģekilsel olarak sunulur.
Tesnière tarafından ortaya konulan sözdizimsel iliĢki bağıntılama
(connexion) iliĢkisidir. Bunlar, sözcükler arasında bağımlılık
iliĢkilerini kuran yapısal bağlantılardır. Geleneksel dilbilgisi
çözümlemesinde olduğu gibi bağımsal çözümleme için de dilbilgisel
iliĢkileri tanımlayan sözcükler arasındaki iliĢkilerdir. Buradan
hareketle, bağımlılık kavramı, geleneksel dilbilgisindeki bağımlanma
(subordinnation) kavramından baĢka bir Ģey değildir. Geleneksel
çözümlemede bir tümleci bir dayanağa bağlayan bağımlanma iliĢkisi
söz konusu iken, stemmaya dayalı çözümlemede bir bağımlı olanla bir
yöneteni birleĢtiren bağıntılama söz konusudur. Bu durum, “bağımlı
olan yönetene bağımlıdır ya da yöneten bağımlı olanı yönetir”
biçiminde açıklanabilir. Tesnière geleneksel dilbilgisindeki
yüklemleme iliĢkisini, bağımlanmanın ayırt edici sözdizimsel bir
iliĢkisi olarak tanımaz. Ona göre özne, diğer tümleçler gibi eyleme
bağımlıdır. Tümceyi eyleyen, tümleyen ve bunların doğrudan doğruya
bağlandıkları eylem biçimlendirir. Ayrıca, tümcenin bütün öğeleri
birbirine zincirlenir. Kendisine bağımlı birimleri yöneten, düğümdür.
Dilbilimci bağıntılamanın dıĢında bağlama (jonction) ve aktarma
(translation) gibi sözdizimsel iĢlemleri de betimler. Bu çalıĢmada,
geleneksel dilbilgisi çözümlemesine karĢı stemmaya dayalı
çözümleme tartıĢılacak, örnek sözcük öbeği ve tümce çözümlemeleri
gerçekleĢtirilmeye çalıĢılacaktır.
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ÖZET
Uzaktan Türkçe Sınavı UTS, Ankara Üniveristesi TÖMER ile
BĠLEMEK Ltd.ġti. tarafından ortaklaĢa hazırlanan ve TÜBĠTAK
tarafından desteklenen bir proje ürünüdür. Bu sınav ile Türkçe
yeterliliği, yabancı dil olarak 3 ayrı beceri düzeyinde (Temel, Orta,
Yüksek) ve 6 beceri düzleminde internet aracılığıyla bilgisayar
üzerinden ölçülmektedir.
Sınavın soru veri tabanı, Avrupa Konseyi‟nce yayınlanan
“Ortak Avrupa Çerçevesi (Common European Framework)” adlı
kılavuz temel alınarak belirlenen bir tematik ve dilbilgisel
desenlemeye dayanan sorulardan oluĢmakta, sorular aynı çerçeveye
uygun becerileri ölçmeyi hedeflemektedir.
UTS ile genelde dilbilim alanında, özelde ise uygulamalı
dilbilimin dil öğretimi ve öğrenimi alanlarında yeni çalıĢma konuları
ortaya çıkacaktır. Sınavın özellikle soru ve aday tabanlı arĢiv
modüllerinin sunacağı veriler, bu alanlarda yeni çalıĢmaları teĢvik
edici yönler içerecektir.
Kaynakça
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ÖZET
Karadeniz Bölgesinde “KuĢ Dili” olarak adlandırılan ıslık dili,
derin vadilerdeki dağınık yerleĢim yerlerinin bölge insanlarına
dayattığı bir iletiĢim türüdür. Islık dilinde alfabemizdeki 29 harfe
karĢın bütün sesler “f,ç,k” ünsüzleri ve “i,o,ö” ünlüleri aracılığıyla
karĢılanır. Bu sınırlı seçenekler nedeniyle, kodlanan sözcüklerin
dinleyenlerce yanlıĢ da anlaĢılmaması için sürekli ikilemeler kullanılır
ve karĢı tarafdan onay istenir.
ĠletiĢimi destekleyen beden dili, kaĢ, göz ve yüz hareketleri
yeterli görünüm alanı içinde olmadığından, söz konusu iletiĢim bu tür
kolaylaĢtırıcıların olumlu etkisinden yoksundur. KarĢılaĢılan bu ve
benzeri sorunlardan dolayı kısa ve kalıplaĢmıĢ birimlerle iletiĢim
engelleri aĢılmaya çalıĢılır.
Bütün bu sorunlara karĢın, ıslık dilinin anlatım gücü inanılmaz
ölçülerdedir. Türkçe temel alınarak hemen hemen bütün sözcükler
kendi koĢulları içinde ıslık dili ile kodlanabilmektedir. Bölgenin bu
koĢullara alıĢkın insanları kadını ve çocuğuyla bu iletiĢim yöntemini
büyük bir verimlilikle kullanmaktadır. Son yıllarda yarıĢma ve
Ģenliklerle tanıtımı yapılan bu bölgesel anlaĢma yöntemi, vadilerin ve
sarp yer koĢullarının insanların arasına koyduğu iletiĢim engelini
aĢmada GSM ile yarıĢmaktadır.
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Türkçede Yakın Anlamlı Sözcükler: Bir Derlem ÇalıĢması
YeĢim AKSAN, Nursel DURAN, Didem ERġEN, Çiğdem
HIZARCI, Sıdıka KORKMAZ, Bengü SEVER, Taner
SEZER
Mersin Üniversitesi

yesimaksan@gmail.com
Derlem (corpus), sözlük yazımı ve sözcük anlambilimi
çalıĢmaları için sağladığı sıklık ve eĢdizimlilik bilgileri yönünden çok
önemli bir kaynaktır. Derlem dilbiliminde eĢanlamlı, çokanlamlı vb.
içlem iliĢkilerini açıklamak için Sinclair (1991), Partington (1998),
Louw (2000), Stubbs (2001) tarafından önerilen anlam ezgisi “ tutarlı
bir dizi eĢdizim öğesinin yakınlığıyla oluĢturulan anlam”dır (Louw
2000:57). Örneğin, Ġngilizcede happen sözcüğünün hep istenmeyen
(unfavrouble) durumlarla iliĢkili kullanılması gibi. Bu kavramla
birlikte kullanılan anlam seçimi, bir sözcüğün sıklıkla anlamsal açıdan
iliĢkili bir grup sözcükle birlikte ortaya çıkmasıdır. Ġngilizcede yakın
anlamlı pekiĢtiriciler arasında yaptığı çalıĢmasında Partington (2004)
absolutely'nin utterly, totally, completely, entirely ve thoroughly'den
farklı bir anlam seçimi olduğunu göstermiĢtir. Cobulid'in yazılı
derleminde, absolutely hep güçlü ya da en üstün dereceyi gösteren
sözcüklerle (örn: delighted, enchanting, splendid gibi) birlikte
bulunurken, totally, completely yokluk (örn: totally lost, completely
empty) ya da durum değiĢkiliği (örn: totally different, completely
changed) anlatan sözcüklerle eĢdizimlilik göstermiĢtir.
Bu araĢtırmada iki grup yakın anlamlı sözcük yer almaktadır:
(1) aĢk, sevda, sevgi (2) Tanrı, Allah. ODTÜ Türkçe Derlemi
kullanılarak önce bu sözcüklerin eĢdizimlilik örüntüleri betimlenecek,
elde edilen bu uyum verisine (concordance data) göre sözcükler
arsındaki farklar anlam ezgisi ve anlam seçimleri dikkate alınarak
açıklanacaktır. Anlam ezgisi açısından, ilk gözlemlere göre, sevgi hep
olumlu, ve istenen durumlara gönderme yapan sözcüklerle birlikte
ortaya çıkarken (örn. 1), aşk ve sevda hem olumlu, istenen (örn. 2)
hem de olumsuz ve istenmeyen durumlara gönderme yapan
sözcüklerle birlikte görülmektedir (örn. 3):
(1) a. ... sürekli sevgi ve anlayıĢ içinde olduğunu sanıyorsun.
b. ... bir sevgi, güven belirtisiydi bu.
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a. ... onun ebedi aĢkla ilgili hiçbir hayalini etkileyemedi.
b. Lakin acıyla yoğrulmak yüreğimizi çelikleĢtirdi, yüreğimizdeki
sevdayla beslendik.
(3) a. Üçüncü ġahsın ġiiri'yle buluĢacak bir aĢk acısının
ötelerindesin.
b. bir ev düĢündü, melankolik sevdasını da imgesel bir komĢu.
ODTÜ Türkçe Derlemi
Bu çalıĢma, derlem kullanılarak yakın anlamı
sözcüklerin uyum verisi, anlam ezgisi ve anlam seçimleri açısından
belirlenen farklarının Türkçe Sözlükte yer almayan ancak alması
gereken sözcük içlemi özellikleri olduğunu ortaya koyacaktır.
Böylece, derlem dilbilimin sözcük anlambilimi yaklaĢımlarının sözlük
yazımındaki yeri gösterilecektir.
Ayrıca bu posterde, ODTÜ Türkçe Derlemi kullanılarak
üzerinde çalıĢılan Türkçe yakın anlamlı sözcüklerin Ġngilizce
karĢılıkları (love; God, Father) derlemler arası karĢılaĢtırma yapmak
için çalıĢmada yer alacaktır. Bu sözcüklerin eĢdizim örüntüleri, anlam
ezgi ve seçimleri BNCweb kullanılarak gösterilecektir. Böylece
BNCweb ve ODTÜ Türkçe Derlemi kullanılarak ulaĢılan arama
sonuçları teknik açıdan karĢılaĢtırılabilecektir.
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Müzikal Dilin Aracı Olarak Ritim Kullanımında Udu
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ÖZET
Müzik sanatını oluĢturan biriktirilmiĢ tüm kuralların kökeni
büyük ölçüde insanın doğasında ve kültüründe yer alır. Bu iki düĢünce
arasındaki en önemli fark, insanın doğanın efendisi değil doğanın
parçası olarak kabul edilmesidir. Doğa ve kültür müzik içerisinde
bulunan belli baĢlı iki unsurdur. Dinlemeye dayalı algımızca
kavranmayan seslerin karmaĢasında, müzikten söz edilmesi için her
ikisinin birden algılanıp kavranması gereklidir.
Hangi müzik birikiminden beslenirse beslensin, çoğu insan
ezgiden önce ritmi algılar. Ritim bütünüyle ezginin omurgasını
oluĢturur. Müzik uzmanı olmayan bir dinleyici için bile ritimle örülü
ezgiyi dinlemek ve anlamak diğer müzik biçimlerine göre daha doğal
algıma alanı yaratır. Çünkü, insan kendi doğasında bu ritmi
varolduğundan beri tanımaktadır. Kalp atıĢından yürüme temposuna
bedeninde ki çoğu devinim sistemi ritmiktir. Bu nedenle müziğin
büyüsel geçmiĢinde ilk elde edilmek istenen sesin ritmik
tekrarlanabilirliği olmuĢtur.
Bu tekrarlanabilirlik, insanın açılıma uğramıĢ algısında
kendisini yeni bir dile ulaĢtırır. Dil yoluyla kendi temel varlığı
toprakla bütünleĢen insan; topraktan ürettiği ritim çalgısının ritmik
sesiyle yeniden doğuĢunu gerçekleĢtirir. Anadolu‟nun ritim
duyumsaması, bütünüyle farklı bir kültür olan Afrika‟nın ritim
duyumsaması ile Udu da birleĢtirilmiĢtir. Tasarımlanan Udu modelleri
bu anlamda ortak dilin aracı olarak kabul edilmiĢtir. Bu yolla, yeni dil,
her anlamda sorularını yanıtlamak üzere bir serüvene atılarak, arayıĢ
yolculuğuna baĢlamıĢtır.
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ÖZET
Ağ ortamında ya da kısa ileti gönderirken, kullanıcıların
zamandan ve yazımdan kazanmak için seslileri yazmadıkları
görülmektedir. Bu tutum iletiĢimi engellemese de seslilerin
kullanılmadığı bir yazımınokumayı zora soktuğu bir gerçektir.
Metindeki okunaklılığın artması için zaman zaman kimi vazgeçilmez
seslilerin korunduğu gözlenir.
“Bugn kmpüse gleckmsn?”(Bugün kampüse gelecek misin?)
“Slm.Nbr?Nsılsn?” (Selam. N‟aber? Nasılsın?) gibi.
Kimi kullanıcıların da ses değerleri birbirine yakın olan “ k > q”
“ v > w” değiĢiklikleri yaptığı görülmektedir. Yukarıdaki örneklerde
kısaltmanın haklı ya da hoĢ görülebilir bir gerekçesi varken, böylesi
bir yazımın iletiĢimi kolaylaĢtırma ya da hızlandırma adına hiçbir
mazereti bulunmamaktadır. Üstelik “ç” ve “Ģ” gibi kolay ve kestirme
bir yazım yerine “ch”ve “sh” yazılması, bu tutumun gerisinde baĢka
duyguların ve yönlendiricilerin bulunduğunu göstermektedir.
“Bu aqsham chok gzel br flm war.” (Bu akĢam çok güzel bir
film var.)
“Yrın aqĢam sze glecm msaitmsn?”(Yarın akĢam size
geleceğim müsait misin?)
“Ewe gtmem lazm snra grĢseq olrmu?”(Eve gitmem lazım
sonra görüĢsek olur mu?) gibi.
Gözlenen bir baĢka eğilim ise “i” yerine Ġngilizce “y” nin
kullanılmasıdır.
“Nerde kaldn sbahtn bery sni bkliyorm” (Nerede kaldın? Sabahtan
beri seni bekliyorum.) gibi.
Bir baĢka eğilim sesli harflerin yanında sessizlerin de
yazılmasında kararlı olumamasıdır. Bu tip kullanımlar kimi yerde
iletiĢimi aksatmazken kimi yerlerde de çok ciddi iletiĢim
bozukluklarına yol açmaktadır.
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“Çk
iĢm
war
sninle
knuĢamıorum.”
(-yor
eki
eksiltilmiĢ)(Aksatmıyor)
“ Drslr nsl gid büt kldn” (Dersler nasıl gidiyor? Bütünlemeye
kaldın mı?) (Aksatıyor)
Günümüzde iletiĢimin önemli bir bölümünün elektronik
ortamda yapıldığı düĢünülecek olursa bu tarz kullanımların (resmi
yazıĢmalar hariç) yaygınlaĢması üzerinde düĢünmek gerekmektedir.
Bu yalnızca Türkçe için değil diğer diller için de araĢtırılması
gereken bir durumdur. Söz gelimi Ġngilizce yazıĢmalarda da;
“Die 4 u ”(Die for you)
“Whr r u fr?”(Where are you from?)
“2day” (today)
“u2be” (youtube)… gibi kullanımlara rastlanmaktadır.
AraĢtırmamız bu kullanımların diller üzerindeki etkilerine
dikkatleri çekmeyi amaçlamaktadır.
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ÖZET
Türkçede kökte ses değiĢmesi, ilke olarak anlamı
temelinden değiĢtirecek bir durumdur. Ancak, dilimizin kimi
sözcükleri çift seslerle de kullandığını gösteren örnekler az
değildir. Bu yolla yeni türetimlere de kapı açılmıĢ, aynı kök
biçimbirim değiĢik kavramları karĢılar olmuĢtur. Dil bu tutum
ve duruĢuyla sınırsız kavramları sınırlı seslerle taĢımayı
amaçlamıĢtır. AĢağıdaki çizelgeyi inceleyelim.
Birim
bıç-

Örnek
bıç-kı

Anlam
kesmek

Örnek
biç-ki

Birim
biç-

bur-

bur-gu

döndürmek

bür-gü1

bür-

Bu çizelgede verilen iki birim aynı biçimbirimlerin
çatallaĢması yolu ile yeni ince anlam değiĢmelerini destekler
duruma gelmiĢlerdir. Bugün bıçkı ile biçki sözcüklerini aynı
1. TDK Güncel Sözlük,
http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA84981
6B2EF05A79F75456518CA EriĢim: 26.12.2007
bürgü
isim, halk ağzında
1 . BaĢ örtüsü.
2.

ÇarĢaf.

3.

Atkı.

4.

Ġnce perde.
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anlamda kullanmıyoruz. Buna karĢın her iki sözcüğün aynı kök
biçimbirim ve anlambirimden ayrıldığını açıkça görüyoruz.
Aynı kökbirim bir yandan bıçak, bıçkı, bıçkın gibi türetimleri
verirken, bir yandan da biçim, biçki, biçerdöver gibi üretimleri
sağlamıĢtır. Dilin sonsuz kavramları karĢılama amacıyla sınırlı
seslerden böylece yararlandığını düĢündüren örnekler bunlarla
sınırlı değildir.
Türkçede kökteki ses değiĢimiyle elde dilen türemiĢ
sözcüklerin sayısı göz ardı edilemeyecek ölçüdedir. Bu durum
dilin bu yolu ilkeli bir türetim aracı olarak kullandığını
düĢündürmektedir.
Kökte ses değiĢimi yoluyla elde edilen anlamı
geniĢlemiĢ, daralmıĢ, ya da değiĢmiĢ sözcüklere baĢka dillerde
de rastlanmaktadır. Ancak kök biçimbirim görüntüsünün
değiĢmez varsayıldığı Ural-Altay dillerinden Türkçede de bu
olguya rastlanması dikkat çeken bir durumdur.
.
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ÖZET
Bu çalıĢmada, Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Ġngilizce
Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin (Türkçe ve Ġngilizce olarak) ve
Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin (Türkçe olarak) sözlük
önermek için yazdıkları metinler incelenmiĢtir.
Metin, üreticinin zihninde gerçekleĢen, sözdizimsel, anlamsal
ve söylemsel özellikler taĢıyan karmaĢık ve çok yönlü bir yapıdır. Bir
süreci gösteren metin iki düzlemde ele alınır: yüzey yapı ve derin
yapı. Metnin yüzey yapısı düzlemi üreticinin kontrolü altındadır ve
üretici tarafından çözümlenir. Metnin derin yapı düzlemi ise alıcı
tarafından çözümlenmeyi gerektirir. Tüm metinlerde tek bir yüzey
yapı bulunur ancak metin türleri arasındaki farklılıklara bağlı olarak
bir ya da birden fazla derin yapı bulunabilir (Erden, 1998:47). Bu
çalıĢmada, yüzey yapı yönünden yapılan incelemede metinlerde
kullanılan toplam sözcük sayısı, ortalama cümle uzunlukları, içerik
sözcüklerinin ve bağlaçların sayısı “Bağlamlı Dizin Çözümleme
Programı”
(Corcordance
Text
Analysis)
kullanılarak
gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca, Ġngilizce ve Türkçe metinler anlatım
biçimi açısından incelenmiĢtir.
Metin kendisini oluĢturan tümce dizilerinin birbirlerine
bağdaĢıklık ve tutarlılık ölçütleriyle bağlanarak bir anlam bütünü
oluĢturan, belli bir amaçla üretilen, baĢlangıcı ve sonu kesin çizgilerle
sınırlandırılan yazılı ya da sözlü dilsel bir üründür (Kıran ve di., 2003:
126). Konu kavramı literatürde tümce konusu ve metin konusu olarak
yer almaktadır. Tümce konusu, hakkında konuĢulan, yorum yapılan
öğedir. Metin konusu ise Brown ve Yule‟un (1983) tanımına göre bir
metnin baĢlığıdır. Metin konusu metinle ilgili öbek ya da önermedir.
Metinlerde iki temel konulaĢtırma stratejisinden söz edilmektedir.
Brown ve Yule (1983), konulaĢtırma stratejilerini etkileĢimsel
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konulaĢtırma ve konu yönelimli konulaĢtırma olarak ikiye
ayırmaktadır. Bu çalıĢmadaki metinlerde bu stratejilerden hangisinin
kullanıldığı belirlenmiĢtir.
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ÖZET
Ağızların, ölçünlü dile göre dıĢ durumlardan daha az etkilendiği
düĢünülebilir. Ancak her dil birliğinde olduğu gibi ağızlarda da
çözülme, değiĢme, hatta bozulma vardır. Kimi zaman çekim ve yapım
eklerinde kimi zaman sözcüklerin ses yapılarında ve hatta zamanla
sözcüğün anlamında değiĢmeler oluĢabilir. Bir ağız için yerel sayılan
sözcüklerin bir süre sonra unutulduğu ve yerini ölçünlü dilin öğelerine
terk ettiği de görülür.
Bu çalıĢmada Türk Dil Kurumunca 1952-59 yıllarında on iki
cilt olarak hazırlanan “Türkiye‟de Halk Ağzından Derleme
Sözlüğü”nde yer alan Van‟dan derlenmiĢ sözcüklerin günümüzdeki
durumu ve görünüĢü sınırlı bir söz hazinesine bağlı olarak
verilecektir. Örneklemeye esas olarak 100 sözcük esas alınmıĢ olup
ele alınan sözcüklerin, 2006 yılında hazırladığımız “Van Gölü Çevresi
Ağızları Sözlüğü” adlı çalıĢmamızdaki durumu değerlendirilmiĢtir.
Kaynakça
Karahan, L. 1996, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, TDK yay., Ankara
1996.
Sarıca, B. 2003, Van Ağzının Oluşumu ve Bazı Özellikleri, Ġlmî AraĢtırmalar,
15. sayı, Ġstanbul, s. 53-72
Sarıca, B. 2004, Van‟da Güvercin Yetiştiriciliğinde Kullanılan Sözcükler,
Kebikeç Ġnsan Bilimleri Ġçin Kaynak AraĢtırmaları Dergisi, s. 18,
Ankara, s. 317-332.
TDK,1993, Türkiye‟de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü Cilt I-XII,
Ankara. (II. Baskı)
Zülfikar, H. 1978, Van Gölü Çevresi Ağızlarının Özellikleri, Ömer Asım
Armağanı, TDK yay. Ankara Ünv. Basımevi, Ankara s. 297-317.

183

