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GEREKIİn( / ZoRIJNLIJLIJK ı@rİĞİ ronı-eyıcnannını
ANL-AMYAPI§üZRh{E 1

Dem€t Corgu GÜL (2)

Özeti Palmer'ln (2ü) l ) Lrnımtyla yükünılülük kiplikleri iır2lsnda yer alin gcrckliliuzonınlutuk kipliği Türkçe-
de -ıı,4// kiplik çekiıı ekinin vitnıslra g.r.]l, :orınılıl:orunlu, ınec,bur, şarl gibi sözcüklerle ve deyimleşmiş kalıp
liır]a kodlanmaltadür. 'I'ürkçe kip]ik ulalnınl konD a]an bir çok faıklı çahşma (Aksu-Kcıç. 1988; Erguvlınlı Tay-
l ı.1996: Güven.2001i Kenli*e. 1990: Kcraman. 1988. ozil. 199,1: Ruhi Ve diğeıleri. 1992:Savaşlr. 1986;Schıı-
ik.200l: Tura Siuıslt. l986) bıılunmııkla beıaber, TürkÇede gereklilik_/zonınluluk kipliği kod]anışlnl gerek biçinlsel
gerckse anl1tJısa] açıdm tck bEına ele alan sünürlü sayıda çalışnra bulunın|üıadlr (Kocrrman. 19ql. Corcu 2003,
20()5). Bu çalışnıa. gerekli]ik/zorunlu]uk kipliğini inceleyen Corcu'nun (2m3) devamı ve tanı:uılayıcısı niIc]iğinde
bir ça]ışmadır Çalışnada. Türkçe anadil konuŞucusuna uy8ulanırn solTnacadiüı cldc edilen sonuçlaİ lşğında Papat''-

ragou'nun (2000) kipsel difi (fiü]al ılanain) l.ınımlıürna§ından yola çükariü, sadece kipscl a]aJılann gcrcklilik/zo-
nın]uluk kodleyıcü birimlerin kullzurüını üz.rindeki rolünü belirlemek amaçlanmaktadır. sonıacadıın eldc cdilcn bul_
guliu göstermektcdir ki l dü/enley ici rİ.8rldfurr.). i n:ınca da,\,l\ ( heLiet baled ). toplumsal rl?.İ]/). ideir] merkezli fu.ı,_

ııl rrııerer./]. kiŞisel isıclti görüŞ rp.ruoı.l/), Ve olağ aJü merkez|i1 | nonnaliz ) kipscl a]aİ laf gerek li lik/zorunlu]uk kod-
layıcı birimlerin seçiminde etkilidir. Cerek ve nAl1 birimleriniıı ıınlam içerik]erini bctimlcycn bir kipscl alan slnln
bulunmezken. aoİrlrurl, llı€.bır vc şdrl birimleri sü rısü Yla dü/€nleyic i. loplunlsal ve inltnca daya]l kipsel a]anlaİdala_
nüm]allür, yani. yüksek sıklıkla bu alıuılarda kiplik kodlırlar.

Anahtar kelimeler: kiplik. gereklilik. zorunluluk. kipsel alü. o]ası dünya

on sfmantic structur€ of the Neces§ity/obligation Mü)d Coding lterİıs in Turkish
Abstract: The neccssilive mood _one ofüe deontic mdlaılity sub-types iıı lenns of Palnreİ (200I)_ js coded by

thc moda] sutlix ,r4l.1, üe lexical itcms 8.,.(,[, aonüLıülıli.orunlu, mtcbur, şarl elc- iu idioıatic expressions in
Turkish, Among thc vüous sludie! on the ınoda]it} in Turkish (Aksu Koç, l988] I]rguvan lü_'I'aylan, l996; Güvcn.
200ll Kenlüe. l!}!}c: KC]c ıan. 1988. ozil. 1994; Ruhi Ve diğerleri, 1992; SavaŞır. l986i schaaik.2ool ; Tuü
sansa. l986). üe ones (eiüer synlactic or scnranlic) f@using on lhe ne.essitive is limited (Kociuİıın. l9q]. Corcu
200].2tD5). ThiS sludy. is a follow_up stud} q,hich inıends to support Corcu (2003). which defines üe ways ol
ccling necessjtile mo«j in Türkish. The main aim ofüe Study ı5 to find ouı what üe cffcct§ of thc nlo<la] dtımains.
defined in tcrms of Papafügou (2{r{J0). on thc choicc of onc or thc other item 10 cd]e De.essiry/obligation dcpcnding
on Üe findings of the nativc spealer !est. The İesulıs ofüe test proves that üc rcgulato.y. beliefbJsed. so]ia]. ideal
ccntcrcd, personal and nonratjve modal domains are affe.tive on üe choice amon8 ıhe ]exica] items cüling üe
necessilive. According to üc rcsulls. we clairn lhat while üe modal domains for üc itcms 8...,t aJüd -rüll irre

unspğificd, üe modal domains fbr iolılİ..1ala.rj"unlu, ıru:t:Iıur and şart are specified: ıtgulaıory domain applies to

aorunülala.orunlL Sü.|.jıl domain ıpplies to ,ıf.ral iuıd belief b:Lscd domajn applies 10 ,ldİı.
Key wordsi modalit},. ncccssİty. obligation. ıİodal donlain. polsible world

t. Giriş
Gereklili]<,/zoıuniuluk, söziük anlamıyla "bir şeyin yapılabilmcsi veya olabilmesi ona bağJı olma du-

rumu"dur (Türkçe Sözlük.2005). Ömcğin yağmurun yağması için havadaİi nemin uygun oılamda yO-

ğunlaşn,ıası gereklidir. Ya da bir insıuıın araba kullanabilmesi içjn ehliyetinin olmeısı zorunludur. Bu kav
ramın, di] dünyasındaki yansıması kiplik ulamı çcrçcvcsinde gerçekleşir ve yükümlülük kipliklerinden
gereklilildzoıunluluk kipliği biçiminde adlandınlır. Bu çalışmada, sözü editen kipliğin Tüıkçedeki kod-
lanış] üZerinde durulacaktır.

l 
Çalışmanün, her satınnda büyük katkılıın olan değerli Hocam, Doç, Dr. t-ıry]a Uzun'a teşekkür]erimi sunirrım.

2 A§, Gör.. Ankara Ünjvcrsitesi,
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Türkçede gereklilik/zorunluluk, aşağıdakidoğal dil kullanımı ömekler]ndt de 8tirülcceği gibi, en

başta »ıAll biçimbirimi olmak üzere,8elek, zorunlulaorunıll, ıne<:bıır, şari birimleri vebu birimle-

rin türetimleli ku]]anliarak kodlanır.
(l) Bir kere sadcce öğretmenler not verilnr. Bu 1anlış, Ögrenciler,Je hcr Jüzeyde ve

her sömestr hocalaı hııkkında not verebilme]i.
(2) Çok geç olmadan sigarayı blrıümıü gerck. Bu işin sonu kötii.

(3) Arkadaşlaı sabüları en geç saat 8:30'da işinizin başında olmak zorundzı_sınız.

Lütfen bu kurala uyalım,
(,1) Baylamlaıda insanlar büyüklelini ziyarct etmeye mecburl.ır.

(5) Dindar bir kişinin içkiden uzıık durması şaıttır,
(l.) (5) aıası sözcelerin tanramında gerekliliUzorunluluk kodlanmış olmasına kaşın, geıekli olduğu

kodlanan iş/oluş4cıJışın gerekli görülmesinin nedenleri fıırklılaşmaktad[. (])'de üretici özncl düşüncesi

ni aktanrken (2)'de ideal bir yaşam için gereHi olan bir eylem tanımlanmaktadlr, Bu ömeklcr arasındaİi

ftı*. Papafragou talafindan (2ü)(]:42) kipsel alunlu (modal donıııinr.) tiurümlaması yaprlarak açıkliınma-

ya ça]ı§ılmaitadır. Bu tiınıınlardan yola çıkaral gerekliliVzorunluluk kipliği için geıekliliği ortaya çrka-
ran ncdenlere göre altı kipsel ıüıuı tiınınabilir, Bu kipsei alıınlıır kıurun, yasa ve kural]an tiınımlayan dü

zenleyici (regulaıory ılorı]l'r]-§.] alanlaJ, toplum kur.ı]larünü tanımlayan toplumsal alanlar (J.rcial donıin),
dini sistemlerin tanımladığı inıuıca dayalı alanlu (rcligııus rules),kişiscl istek, göfüŞlerin Lıntmladığ, kip
se| alin(per«ınal dtımaın), olaylann ııkışına yijnclik düzenliliği tanlmlayan olağan merkezli .ılarılıu (,]or-

mative doırıain) ye jdeal olaIi* kabu] edileni taıımlayıur idcal merkeı,li alanlaıdır (ideal,centered)-

Yüanda sııalanaı kipsel ıılıuılar, Papalragou'da da belirtildiği gibi (2000: ,12) birbirinden kesin sı

nırlırrla ayrılmaz. Alanlar arasında çııkışma veya bir söZcede birden fazla kipscl alanın tanrmlıuıabilir ol-

masl olasıdıL Ancıü. bu çalışmada kipsel alanla.ü taİıml.ünak. gereklilik kodlamasl sfastnda oltava çl-
kan bclirli özellikleri açıklamaktı işlcvseldir (Papafragou, 2ü)0) savunusundan yola çıkılacak !e tüm

gözlemler bu savunuya dayanılarak bulgulııra dönüştürülecektir.

Böylesi bir yailaşımla. Türkçede gerekliiik/zorunluluk kipliği kodlayan birimler arasııdaki kuJlanım

farklılıklıırına yönelik bir açıklama iincrisi sunmak, çalı§man]n temel amacı olarak belirginleşmcktedil.

Bu amaçla, "Türkçedc gcrekliliVzorunluluk kipliği kqllayücılan için kullaJıımdaki tcrcihlere göre sıklı-

ğa dayalı bir kipsel alan dağılımı oılaya çıkmakta mıdır?" sorusu üzcrinde yoğunla§tlacaktır. Gercklj
Jik/zoıunlu|uk kipliği kodlayıcı]annın Türkçede hangi kipsel alanlarda ne sıklıkla kullanıldığr, uygulıına-

cak bir sormaca iie anadili konuşucularının edimlerinden yola çıhlarak betinlenecek ve ortıya çıkan so

nuçlaı kullaıım 1arklllıklanna yönelik olarak gcrekçelendirilecektir.

Yazınln akışı içindc önce, ça]ışmaya te.im ve tanım]arı ile yön veren bağln kuramı (ReLevon(:e The,

.rn.] tanıtılacak, aldındıin gereklilik/ zorunluluk kipJiği kodlayıcılıırının tercih ediliş sıklığını ve alan]an

nı betimlemek üzere anadili konuşuculanna uygulanan sormaca ile ilgili bilgiier veıilecektir. Düa son-

ıa sormaca yoluyla anadili konuşuculanndaı elde edilen vcriler değerlendirileıek ulaşılan bulgulıır. çalış-
manün kulamsal kabulleri doğrultusunda genel Vargılaİa dönüştürüle,cektir,

2. Kufanısal Çerçeve
Papafragou (2000), kiplik üzeıine yaptığı çalışmasında İngilizce kiplik eylemlerinin çtıklu okumalı

(ambigui|)) yaplan açıklamaya çıılışırken bağıntı kuramının araçlıııından laydalanır. Bağıntı kunmı.
kısaca, bir kısıtlayıcı (resırlcırlr) tarafından yönetilen iineımenin bir işlemci (operator) ile işlemlenmesi

:] Türkçede gereklilik/lorunluluk kodlayan diğer birimlerden lr(/rı çok fazla türetimi olduğu. lc.rp çok
sınürlı bir kullanlm sergilcdiği için çalışmaya katılmamlş. dcyim]eşüıiş kalıplar ise ayn bir dil olgusu olarak

göıü]düğü için çalışmanln dıŞünda tutu]mırŞtur, Bu birimlerin kullanımlan Corcu (2tyJ3)'te ele allnmıştır.
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sonucunda tjnermenin .mlamlandınldığını savunur, (6)'da, bağınlı kulamünda sunulirn anlamlandırma Sü

reci ve bu sürecin girdisini oluşturan birimleı gösterilmektedir.
(6) R (O.p)

(7)'de de gösterildiği gibi kiplik uJamı için bu yapıdali işlemci. geıektiıim rer..rilmeıl.) ya da uyum-
luluk (conPatihilil},): kısltlayıcl ise kipsel a]andır.

(7) Geıektirinr,Uyuünluluk (kipsel alaı. p)

Papnfragou (20«)). ö7-etle, işlemcinin nc olduğunun ve kipsel ııJıurın tiurımlanması ile kiplik eylem
leri arasındaki an]amsal fıırkın ıçıklanabileceğini. buradan hareketle de bu eylemlerin çoklu iıkumıı]ıırı-
nın açüklanmasünın mümkün o1duğunu savuırur.

Bu çalışmada, giriş btilüınünde açıklanan ve Papafragou'dan (20ü)) yola çıkılarak tanın]]anan altı
kipsel iılaı. düzenleyiciler. toplumsai kuraliar, dini inancın getirdiğj kuralliır, kişisel istek/görüŞler, idea]

merkezli alaılar ve olağan mcrkezli alıuılıırdır. Gereklilik bildiren sözceJer, ilgili kipsel alantn o]uşturdu-

ğu önermeler kümesindc yer alır ve gerektirirn ya da uyumluluk ile işlemlenerek anlamlandırılır. Bu çeı-
çcvcdc herbir kipsela!an. bir olası dünya olari* tanıınlanır. Yani, kipsel alanJıırın her biribir olası dün
ya tanımlal söZcelcr, iIişkilendikleri kipseI alanrn tanımladlğl olası dünyada yer alarak işleınlcnir.

3. Uygulama
Yukarıda, giriş bilgilerj verilirkcn bclirtildiği gibi. çalışmada yaııtı ariırrirn başlıca soru Tıirkçede gc

rekliJilc/zorunluluk kipliği kodlayıcılıirı için kullanımdaki tercihleıe göre sıklığa dayalü bir kipsel ıılıın da-

ğılıını ortaya çtkıp çıkmadığıdıI.
Çalışmada, Türkçedc gcrek]ilik/zorunluluk kipliği kodlayıcılan için kiyle bir dağılımın var olup ol-

madığını giizlcmck üzere uıadili konuşuculınna bir soımirca uygulanmüştır, Ekte bir kopyası sunulan
sormacaü. heı bir kipscl alanda oluşfunılmu§ dörder sonr (toplam 24 soru) bulunmaktadır. Soıulıırda ka-
tılımcılara bir bağlııın verilmiş, bağ]anlla tanınlanauı kipscl alın kural, al-ıp, isıi_ı,or gibi sözcüklerle de
beliıginleştirilmiştir. Bağlamı verilcn stizce. gerekliliUzorunluluk kodlayan birimin yeri boş bınkılaü,.ü
sunulmuş, katül]ıncılardan bu boşluğu ınAl/, 3erek, i.oruıılıılaıırunda, mac,bur, şarr \iimlcindcn oluşıur
5 seçencktcn en uygun bulduğunu işaretlcyerck doldurmas] istcnmiştir, Katılımcılıır. aynca. seçenekler
arasındıuı boşluğa uygun tek bir scçcneği kesinlikle seçemiyorlıırsa. ikinci bir seçeneği de işaıetleyebilc-
cekle.i yönünde yönlendirilmiştir. Bu yolla. veri gereklilik/zonınluluk kodlayıcılan araslndaki eşdizinli-
]ik öztl]iklcri ilc ilgili gözleınlere de elverişli ha]e getirilmiştir. Sonnacada katülımcılaru sunulaı sözce
lcrde olumsuz. edilgen ve soıu yapıları kullırnılmıınıştır.

Sormıca fıııklı meslek, yaş ve eğitiın düzcyini tcmsil cdcn 70 katlllnrcıya uygulanmışt]r- Böylece
ırnadili konuşucusu evrcnindcn alııran iinrekleıİin temsilgücünün yüksek tutulmast amaçlanmıştır, Gra-
fik l ve Grafik 2'de katülımcüların meslekleri ve eğitim durumlanna göre dağılimlan görülmektcdir.

okutman -'l. ]

akadeııisyen
a/c5 çcvirmcn '/. l ]

memuI 70 l1

öğrenci 70 26

öğretmen
,.h |9 biIgisayar

işletnlecisi
r/c 22

Grafü l: Katıhmcılann Mes]eklerine Göre Dağılımü

doktor 7. 3
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yükSek lisans

'/(, 12 doktora'l, l
lise mezunu

fo6
lisans öğrencisi 7. l2

]isans ınezunu ., ]]8

O.tD 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30,m

dnlisans nrezunu 7. 20

Grafik 2: Kaılımcıların Eğitim Durumlanna Göre Dağülümı

4. Değerlendirme ve sonuç
Uygrılanan sormaca sonunda elde edilen veriler. hangi gcrcklilik kodiayıcısının, hangi kipsel alıurda

ne sıklık]a kuJlanıldığını gajstc.ccek biçimde. yüzde olarak dökümJenmiştir. Buna görc. herhangi bir kip-

sc] alan sının göZ önünde bulunduıılmadan. "genel kul]anım" yüzdcieri incelendiğinde Grafik 3'te gö

rünen sıklık dağılımı oı,taya çıkmaktadtr:

ııAll % 29.99
gerek '/. .]t].l l

c/o 1|.99

or1aokul

.;I 12

ııecbur zorunda
.l 6,3(1 qc 13,69

Grafik 3: GereklililCzorunluluk Kod]avıcı]annın Genel Kullıurın Sık]ık]an

Grafik ,l-Grafik 8'dc isc Türkçede gerekliliUzorunluluk kodlayıcılaı için kaılımcılann kullanımda-

ki tcrcihieri doğru]tusunda kipsel alanlara göre oılaya çlkan yüzdeler gösterilmiştir..
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Graiık 4: Gerek'in Kipsel Alıınltır Bazında Tercih Edilme Sıklığı (7.)
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Grafrk 5:, Zıruııılılzorıılı'nun Kipscl Alanlal Bazında Tercih Edilme Sıklığı (7r)
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Grafik 6: Met,bur'un Kipsel Alanliir B.tzüüıda Tercih Edilme Sıklığı (7o)
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Grafik 7: Şarf ın Kipsel Alanlar Biüi.üüıda Tercih Edjlme sıklığ1 (%)
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(irafik 9: Düzenlcyici Alaıda Kiplik Anlat,m]annın Tercih Edilme Sıklığı (ö/o)
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Graf* l0: Toplumsal Alaıda Kiplik Anlatımlamnın Teıcih Rlilıne Sıklığı (7o)

Grafü 8: -ııA1l'ın Kipscl Alanlıır Bazında Tercih Edilme Sıklığı (7c)

Grafik 3'e bakıldığında da göriileceği gibi, katıhmcılııra uygulanan soımacadan elde edilen sonuçla-

ra göre ortaya çıkan ilk bulgu. gerek ve -ıı,tlfnın gereklililt/zorunluluk kodlıuıasında Türkçede en sük

kullanılan birirnler olduğudur. Grafik,1- Grafik 8'de de bu sonucu destek]eyici bir görunüm tsdzc çJıP,
maktadır. Öyle ki, her ne kadar gerek % 29luk kullanımla en sık "olağan merkezli" kipsel alaıda kulla-

nılmışsa da diğer alaıleırdııki kullıınını sıklığı da dikkate değer biçimde yüksektiı. Aşağıda Grafik 9 G.a
fik l4'te sunulan bu]gu]ar, hem bu özelliğin düa açık bir biçiınde onaya konmiasını hem de kipscl alan,

lüda h.ilıgi birim]crin tercih edildiğinin gözlenmesini sağlayacıütır.
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Grafik 12: Olağan Merkezli Alanda Kiplik Anlaımlannın Tercih Edilrne Sıklığı (%)
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Grafik 13: Kişisel İsteUgöniş Alanında Kiplik Anlatımlıııının 'I'ercih Edilme Sıkhğı (6/o)
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Grafik 14: İdeal MerkezIi Alanda Kiplik Anlatümlarünın Tercih Fiilme Sıklığı (o/c)
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9 1,1 arası lTafiklerde sunulan dağılımlar. bclirli kipsel alanlarda beliıli gereklilivzoıunJuluk kodla
yıcılannın kullanılmasrna yönelik bir tercihin olduğunu giistermcktediI. Buna göre. 8e).ei Ve /rAll tüm

kipsel alıınlıırda yüksek kullaıım sıklığl sergilerken. diğer birimler ıirasındaki tercihtc Jorrılıl/aorunılu en

sık düiaenleyici kipse] alaıda. şrııı inanca dayalı vc /r?cDrf toplumsal a]anlarda tercih edilcn biıinılerdir.
Soımacadıın elde edilen veri doğrultusunda gereklililt/zorunluluk kixllayıcı]iın için ortaya çıkan bu dağı-

ltm. aşağıd.üi saptama]iirın yapülmasına olanak vermekıedir:

i) Gerek ve ııAl/ herhııngi bri kipsel alan için ijzellcşmiş anlarn içeriğine süip değillerdir, Baş

ka biı dcyişle, geret ve ızAl1 birimjeri için kipsel alaı betimlcnmemiş bir içeıikteılir. Bu ne-

denle, gerekliliUzorunluluk için tanımlanan herhangi bir kipsel alan da işlcmlcnmeleri oJası

dır. ız4l1ve grrel biıimlerinin ırnlamsal içeriklerini Pıpafragou'nun (2(Il])(7)'de gösterilcn

tanlm] ışığında şöyle. (8). 8österebiliriz:
(8) Gcrcklirim (Kipsel alan 

'€timlenmcmiş. 
p)

ii) Diğer yandaı, zorundıı/zorunlu, mocbur ve şaıt biimleri için aisine bir durum sijz konusudur

Öyle ki, bu birimlerin anlam içerikleri betimlenmiş kipscl alanlarda tanımlıdlr. Sormacanın

bulguları ışığında. ;orunlulzorunda c]izenleyici (9.), şarı inanca dayalı (l0) ve rrecbrr top

lumsal (1 l) kipsel alanlannda gereklilik/zorunluluk kıxllar.
(9) Gerektirim (Kipsel alan duzenleyici. p)

(l0) Gerektirim (Kipsel alan inan.a dayal], p)

(l l) Gerektiriın (Kipsel a]aı lop]um§al. p)

iii) (8) ( l ] ) aJası tanımlamalardan yola çıkarak varılacak başka biı sonuç ise gerei ve mAl1

birimlelinin diğer biimlerle ve biıbirleri ile eşdizinli olarıık kullanılabilir olmasıdır. Gerei ve

mAll'nın anlam içcrikleri için kipsel alaniar betimlenmemiş oIduğundan. bu birimler her

hangi biı kipsel alanda işlemlenerek gereklilik/zorunluluk kodlayabili. Anc,ık-.orun/la / zo-

runlu, ıııecbur ve şar| birimleıi. betimlenmiş kipsel alzırıla lınımlı anlam içerikleri nedeniyle

brjyle bireşdizinlilik ilişkisi sergilcycmezle1.
Türkçcde gerekliliVzorunluluk kipliği kodlaylcılan için kullıuıımdaki tercihlere göre slklığa dayalı

bir kipsel alaı dağılımı eğilimi olduğu oılaya çıkmakta ve kipsel alanlann kiplik kodlayıcıları için bir kı
Sıtlayıcı olabilğ.]eği görülmektedir. Bu durum, kullıuıımdııki tercihlcr açısından bakıldığında kipsel alzırı-

4 Ancai. daha ijnce de belirtildiği gibj bazen kipsel alanlar çakışabilir. Bu duıuııda, eşdizinli gibi görü-

nen birimler aslında kipsel alan]ann tanımlanndaii bulanıklık nedeniyle bu yönde bir izlenim sergiler.

Papafragoür'nun (2000) da üzcrindc durduğu bu soırın, belirli eğilimlerin varllğını tanımlamaya engel

8örü]mcmcktcdiİ.
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lann. kiplik kodlayıcılaının seçiınincle önemli bir rol ovnadığı savunusunun (Papafragou, 2(X)0) Türkçe
için uJaşılan sonuçlaıla da desteklenebilir olduğunu göstermektedir. Ancak bu durum. elbette kiplik de,

ğeri taşıyıuı siizcelerin kipsel aliııliua ek olıırai başka kısıtlayıcılar i]e etkileşiminin de incelenmcsi ge-
rLkliliğini ortadan kaldıImaınaktadır.

Kipsel alanlıuın tıuıımlanması, yukirrıda sunulan Türkçeye özgü sonuçlar dışında. i.rrırrlııluk ve ge-

rcililıl ıırasındaki ayrımı tanümlamiütı da kullanılabilir olması açısındaı önemlidir. Buna göıe. zonınlu
llık (obLiqatirın; slroııg ne<:essity) düa güçlü bir yaptınmla gelen kaçünılmtızlık bildirirken, gereklilik
(weak necessi6,) yapıınİr kuvveti diüa az bİ,kavram rrlıırıık tanımlanabilmektcdir (Coates, lg83] Krat
zer, l99l;Bybce ve diğer]eri, 199,1). Bu tanımliır ışığında, Papıu{agou'nun (2000) düzenleyici, n)plum-
sııl ve inanca dayalı olııral adlandırdığı kipsel alanla, güçIü gereklilik, yani zoııınluluk tanımlar diyebili-
riz. Buna göre. bu alanlarda kitlanan eylem. kanunla belirlcncn bir ceza, dini inanç gercği verilen bir ce
za. ya da toplumsal bir yaPhnmtn uygulanınası gibi biı yaptınmla zoıunlu kılınmaktadlr. Diğer yandiın,
ideal merkezli. kişiscl görüş/i§tek ve olağan meıkezli ir]aılarda tanımlanac* yapınmlıır kişinin ideıılola-
na erişeünemesi. isteğini elde cdcmeııesi ya da olaylann doğa1 düzeninin bozulııa5ı olabiliı. Bu duıum
da. güçlü yapınmları tran düzenleyici. toplumsa] vc inanca davalı alanlar zorunluluk, dıüa a7 yaptırım
gücü olan idcııl ııerkezli, kişise] istek/8öriiş ve olağan merkezli kipsel alıınlıır ise 3ere[lılık kaıramını ta
nımlayacıü biçimde oılaya çtkmaktadır, Bu tixrınrlaınalıır doğnıltusunda. zoııınluiıık ve gereklilik, ya da
diğer bir adlandırmayla güçlü gereklilik ve zıyıfgereklilik, dereccli bir gereklilik tanımında iki uç nokta
oları* ele alınıısa. (l2)'deki gibi bir görüntü oftüya çıkac.ütır.

( ı2)

Düzcnlcyiciler
Toplumsal kipsel aliuı

İnanca dayalı kipscl alan

ideal merkczli kipsel alan
KiŞisc] iste]dgörüş

olağan merkez]i kipsel alan

GEREK1,1L|KZORt]Nl.ULtJK

loıunhrzorunda

şiırt mccbur

8crek mAll

Burada, hem kipsel alanların gereklilik ve zoıunluluk kavraınlannın hangi kipsel alanlarla tanımiıına-
bilir olduğu. hem de Türkçede bu alanlada işleınlcncn gereklilik kodlayıcılannın bu dereceli sistemdeki
yeri gösteri]mektcdir. Z)run|ulıtırunda, mecbul. ve şarl zorun]uluk bildirirken. gerei ve ın4l1 diğer uca
daha yahn duıur. Ancak, yinc dc, ,geret ve ıııAl/ hem gereklilik heıı zorunluluk bildirmelerine izin ve
ıccek biçimde çizginin tamıuİını kapsayan betiınlcnmemiş aJrlam içeıiği ile parantezin düşünda göStelil
mektedir.
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