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Özet: iki dilli konuŞmacülar iırirslnda olağiırı birdilscl davruıŞ biçimi oliüı düz.nck değiştirimi. lemel o]aral. at_

nı konuşma içerisinde her iki dilden ögelerin birltfada ku]lallülmilslnl içenncktcdir. Bu konuda birçok dil çitti ü7e_

rinde yapıIim ııra§üıına]ar dürcnek değiştirinıinin ııuıgele seçinılerle değil, belli kuıitlliır içensinde 8erçekleştiği gö

rüşünü desteklel görünınektcdir. Bu görüşü sınanraya yönelik o]an bu çalıŞma. Türkçe-Arapça ikidillilerce kullanı
lan düz-enek değiştirimini. Çerçeve Dil Modc]inc dayanaral incc]cmcktc, ]:l katılımcıdİn doğal ortamda elde edi-
len önıeklerin, sözü cdilcn mode]in savlannl ne ölçüde desıekledjğini incelemeklediı. Tümce içidüzeydeki düZ.nck
değiştirimi ile sınırİ olan incelemedcn clde edilen bulgulaf Çerçeve Dil Mğlelini de§teklerken. Türkçe ve Arapça
di]Icrinin yapl]anndan kaynıülıuıaı fiırklı oluşuın]af tfi ışı]ıİaktadür.

Anahtar sözciikler: Düz_enek değişıirimi. Çerçe\e Dıl \.lodclı. Dıl adılırı. Ödünç ılınır.

l. Giriş
1.1. Genel Tanüm
Düzenek değiştirimi, iki di]in eşzamanlı oları* ya da birbiriylc dcğiştirileıek kullıuıılmasıdlr (Valdes

FıJlis. J977). Her iki dilde dc bclli bir yetkinlik ıuılıunlna gelen düzenek değiştirimi tiimceler ala5ı ya
da tümce içi olabilir; başka biı deyişle, konuşmacı ya bir dilde konuşurken, bir sonraki tümcedc öteki di-
le kayabilir; ya da, aynı tiimce içerisinde bıuı ögeleri bir dilden, diğerlerini ikinci dilden sçcbilir, Araş-
tıımir]ar, düzenek değiştirimini birçok fttrklü ncdcnlerc bağlı olıırıık gerçekleşebileceğini gösterirken,

Gysels (1992) bü etmenlcrin cır öncmlilerini: l) Dilbilgisel ya da kavramsal bir boşluğu dolduımak,
2) Çoklu iletişim oiiuıaklanndan yari]ılanmai, biçiminde jki temel başlık altında toplamaktadır. Gum
pcrz ( l982) ise düzcnek değiştirimini söylcmscl rılar:ık cle iılır ve düzenek değiştiıimi içeren konuşmala
nn dura]dama olmadan daha akıcı bir şekilde gerçekleştiğini savunur,

1.2 Amaç
Dıüa önceleri, yalnızca çıkarımlaıla açıklanabilecek bir çeşit rastgele süreç olaraİ değerlendirilen

düzenek değiştiriminin (öm. Labov. l97 ]). günümüıde kuraliara bağlı (rule govcmcd) olarak gerçekleş-

tiği görüşü dıha kuvvet|idir (öm, Corder,lg7l). Ancak, bu görüşün tarklı dilçiftleıi üze.inde yap]lacak

l Yrd. Doç. Dr. Çukurova Ünivcrsitcsi
2 Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi,
3 Okt_ Çukurova Ünjversitesi.
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Intrasentential ode-switching in Turkish_Arabic bilingual spe€ch
Abstract: A substanıia] iunount of rcscafch proridcs evidence for lhe aİgumen1 üat bilingual code swi|ch,ı€l

(C S) is a nle-golemed activity rather üiıJr nndomly P]rfbrmcd. Various modcls have been proposed to explain
üe systemaüic occurrcnce of the altemation of codes brtş,e€n two langages withiı the sa,İıc spccch, bascıl on stDdies

on viıriııus luıguage paini. ThiS study aims to investigate wheüer the C_s behavion of Turkish Arabic bi]ingua]s
sı]prıod üe above menlioned Vicw, bascd on Matrix Lnnguage Framework Mğlel (Myers-scotton.l993). Samples
ofnatum]]y occuıing conveniations havc bccn oblaincd t'rom ],1 bilingual participants. while the resuIts ofthis study

support üc MLF Model. ceılain aspe.ts of C s that are peculiiır lo Turkish Arabic litnguagc pair afc highlighled.
Key rroads: Code Swıtching, Matrix Frame Iinguage M«lel . l-anguage Island. Boncırııng



olan incelemelerle sınanması iki dillililik ol8usunun ne denli dizgesel olaftü işlediği sonrsuna ışık tuta-

caktır. Bu görüşten yola çıkılıırıü scçilen Arapça Tiirkçe dil çifti üzerinde bu konuda yapılan tek aıaşır
ma olan Smith-Krcamahlul (2ü)3). düzenek değiştirimini top]umdilbilimscl birbakış açıs:yla incelemek-

tcdir, Çalışmamlzda, yapısal bağlanü incelenecek olaı Arapça-Türkçe ikidillilerin düzcnek değiştirim

ömekleri Myers-scotton'ın Çerçeve Dil Modeli'nc (l993.) göre. eylem öbckleri, ilgeç öbekleri vc Türk-

çc'de bulunmayan tanımlıklıır yiinünden incelenefek. sözü edi]cn modelde öngöfülen dizgesel yapılan

maya ne ölçüdc uyduğu sorusu yanıtlanmaya çaJışılacaitır. Aynı zamandir. bu çalışma Arapça vc Türk

çe dilleri arasındaki önemli yapısal farklılıkların üretim sürecindeki kararlaı ii/.erinde etkili olduğunıı

Varsayımını ti§ımaktadır,
13. Çerçeve Dil Mııdeli
ki dillilcrde dü7€nek değiştiriminin kalıplannı belirlemeye çalışan model]eıden en önemlilerinden

birisiÇerçeve DilM«leti'dir, Joshi (l985) ve Myers-Scotton'a (l993) göIe aynı tümce içinde he. iki dil-

den ögeler bulunduğunda bu dillerden birisi ıüra tümceyi oluşturur. Bu dil. tümccnin temel yüzey yapısü-

nı oluşturan baskın dil olarak nitelendirilir ve 'çerçeve dil' olarak adlandınlır. Bu çerçcvc içerisinde yer

alan öteki dil isc 'içe yerleşik dil'olarak nitclcndirilir, Düzenek değiştirimi içeıen böyle bir sözccdc iş-

levsel biçim birimler genelde çcrçeve dilden seçiIirkenı içcrik biçim birimleri içe yerlcşik dilden alınır.

Çcrçcve Dil Modelinin sınanabilir iki ilkesi bulunmaltadır:
l) Biçimbiıim sırası ilkesi:bu ilkeye göre üretilcn tümcenin biçimbirim sü.ası

Çelçeve djlin biçimbirim sıralamasından falklı olmıunalıdır.
2) Sistem biçimbiim ilkesi: bu ilkeye gtire isc tüm ilgili SiStem biçimbirimleıi çerçeve dildcn olma,

]ıdır

Bu ilkelerden de ıuı)aşılacağı gibi. Myen Scotton (l993) biçimbirimlerini içerik vc sistem biçimbi

riınlcri olarak sınıflandınr. Bu aynmın. içcrik ve işlevseJ biçimbirim ayrımına benzediği söylcncbilir, ne

val ki, aynm ölçütü ola-ak 'rol yükleyebilme' (içerik sözcükleıi.) ya da 'yükleycmcme'(sistem biçimbi-

ıimleıi) özel]iklerine bakmak gcfckmektedir, Myers-Scotton ve Jake'e (200l) göre sistem biçimbirimle
i siizcük tabanına üretimin i]k aşamıılıınnda ya ü daha sonra eklenmelerinc göre eıken ve geç biçimbi,
rimler adını almaktadır, Bu durumda bir]ikte kullanılan dillerin biçimsözdizimsel yapilan önem kiuan-

maktadır. Ömeğin,
Bora lorıks at thc burglar,

He nevet gets any money.

Yukandaki ingilizce ömek tiimcelerde tanım]ık "the" "burgl.ıf" sözcüğü scçilir Seçilmez onunla bir-

likte hareket edeı, bcn2rel şekilde "at" ilgecı de e) lcm]e bid ikte reç ılır. İkınci Iümccdeki üçüncü tekil ki-

şi eki " s" ise ancal "8et" eylemi "he" öZnesi ile bir dizim oluşturduktan Sonra seçilir. Bu yüzden, tanım

]ık "the" vc ilgeç "at" erken biçimbirimleıi. "-s" ise geç biçimbirimdiİ.
Hangi dilin çerçcvc dil olduğunun belirlenmesini ilk çalışmalannda dil dışı ctmenlere de bağlayiın

Myen-Scotton. sonraki çıılışmalırrında tümce ) ıpı\ınJ ndiıklirnmışıır, Önceki modelin kimi sorun]annt

gidermek ıunacıyla, Myers Scotton ve Jiıke (200l). Soyul Aşamalar Modelinden yararlanmışlıırdır. Dü-

zenek değiştirimi sırasında biçimbiıimlerin seçiliş süre,cini açıklamaya dönük ol.üı Soyut Aşamalar Mo-

dclinc görc tüm Soyut Sözlük yapııiırının (lemma) üç aşamısı bulunınaktadır (Field, 2003:l28):

1) sözlüksel-kavrırmsal yapı

2) öznelik yüklem yapısı

3) dilbilgisel ilişkilcri gcrçekleştiren biçimbiriınleıin (uyum gibi) uygulıurması aşaması

soyut yapılal dillerden birinden ya da ikisinden de Seçilebilir. stjzlükçeden seçilen içeıik yapılaıı be

lirlisistem biçimbirimlcrini seçerve birlikte yüzeye yansıtı]ırlar. Böylece bızı sistcm biçimbirimleıini do-

laylı olarak seçmiş olurlar (erken sistem biçimbirimleri)- içerik biçimbirimleri ve çrken sistem biçimbi
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2. Yöntem

Çalışmada kullanılan 8,5 Saatlik konuşma kayıtlaı]ndan oluşan ömeklem 30 yaş üzcrinde 4 erkek ve

32 kadın. toplam 36 yetişkinden e]de edilmiştiı. Bu kişile.in hepsi Tüıkçe ve Arapça konuşan vc heı iki
dilin günlük yaşamda kullanıldığı Antakya'da yaşayan kişilerdir, Grubun eğjtim düzeyi orta eğitim ola
rıık tıelirlenmiştir- Ses kayıtlan kendisi de iki dilli olıuı ııraşlrmacı tıırafindıın yapılmış ve yazıya çcvril-
miştir. Kaydedilen konuşma]ar guü]ıbun kcndi arasında gelçek]eşen doğal sohbetlerden oluşmaktadır,Ve
ri incelemesinde yapılm çözümleme sonunda konuşma ömeklerindeki tüm ikidilli tümcclcr sayılmış ve

yapısal çözümlemenin ardündan, sonuçlar alt başlüklalda toplanmış ve her gruba ilişkin ömekler Sunul

muşfur. Düzenek değiştirimini yapısal açıdan incelemek amıcıyla yıılnızca tümce içi dcğiştirimlere ba-

kılmıştır,Başka birdeyişle, bu çalışmada aynı tümce içinde iki dilden bjl ya da daia fazla biçimbirim kap

sayan tiimceler ve tiimcecik]er (clause) ince|enmiştir.

2.1 Ödünç alman sözcükter
Türkçe'nin Aıapça'dan yoğun bir biçimde sözcük ve yapı ci<lünç aldığı göz önündc bulunduruldu

ğunda. tek sözcüklük dil giıişimi ömcklcrinde bir Sözcüğün dlünç alma mı yoksa bir düzenek değiŞiri
mi ömeği mi olduğu yapılması gereken bir aynmdır. Bu çirlışmada ülünç ıılınıın sözcüklerin ya da yapı-
Jann kuJlaııldığı durumlaI dikkate a]ınmayacağından aşağldali ölçütler göz önünde bulundurularıık bir
ayrım yapülmıştür:

1) Myers-scotton'a (l993) göre. Münç altnan sözcükler zihinsel siizlüğün birpıuçası olduğund:ın da-

ha slk kullanılıı. Düzenek değiştirimi jS€ an]ıktlr. Bu doğrrılfuda.

2) Bu sözciikJcr Türk Dil Kurumu Türkçc Siizlüğünden kontüİrl edilerek, söl]ükte bulunan söZcük

ödünç irlma, olmayıur sözcük ise dü7€nek değiştirme ömeği olari]k kabul edilmiştir,
2.2 Türkçe ve Arapça arasındaki başlıca yapısal farklrlıklar
Arapça ve Türkçc'nin cn ijncmli farklılıklan tümcenin öge]erinjn sıralanmasındadrr.

l. AfuNd hir ÖY\ dıli iken Türkçe hir ÖNY dllldlr.
Ömek: vecedet kalemeha'I ceülide

Bulılu kılemi ,eni
"Yeni kalemi buldu,"

2. Arapça'da öbeğin başı solda yer alırken Tükçe'de sağda yer alır.

Ömek: el-emebu tıüte'ş- şecerati
tovŞqn altüll4 ağacın
"Tavşan ağacın altında,"

3. Arapça'dı belirtililik için bir taıımlık kullıuıılır.
er-recu]u, e] kitabu , eş şubbaku
adam, kitap, pencere

4. Aral4a'da cinsiyet vardır. Özne ve yüklem cinsiyet açüsından da uyumlu olmalıdır.
5. sayllarda bil, iki ve ikiden iazla olmak üı,erc üçlü bir Sınıflandırma Söz konusudur.

2l3

rin{eri bİ sonnki aşama olan biçimsözdizimsel Seçim a§amasına geçerlerken diğer sözdizimsel işlemleı
için yeni biçimbirimler seçilirken (Geç sistem biçimbirimleri) bu yapıiar genel]ikle uyumu sağlarlar. So
nuçta yüı.eye çıkan biçimsözdizimsel çerçeveleI dilleIden birine özgüdür.

İçe-yerleşik dilden biçimbirimlerin çerçeve dil içinde yer ıılabilmcsi için bu üç düı,eyde. diğer dilde-
ki eşlcriylc ka§ılaşhnlması ve uyumluluğuna bakılması gerekiı. Bu süreç, çift biçimbirim kullanımına ya

da gerekli yerde biçimbiıimJerin kul]anılmamasına yol açabilir. Ya da Hollıındaca-Türkçc vc Almirn-
ca Türkçe ikidillilcrdc Hollandacıı./ Almaıca cylcın sonuna Türkçe ek alamayınca ' yap' eylemi ekle
mek gibi stratejiler geliştirilmektedir (öm. 'lesen yapmıık') (Auer. 2003).



3. Veri İnceleme
Yapılaı çözümlemede cldc edilen tümce SayıSı ve bu tiimcelerin düzcnck değişttimi bağlamlna gö-

re ) apı.ı aiagıdaki çlZelgede gd\ıerilmi)Iir.

Çizelge 1. Tümcelcrdeki Dil Seçimi

Dil Tümc€ saıLsı Orıuı
Türkçc 7l6 c/c 6'7,6

Ampça tq) .z lı].0

Karma l52 7c 14.1

Topl;un 1(}51i 7c |I\J

Çalışmanın veri tabırnını oluştuaİ bütünce içinde kullanılan tümcelerin büyİk çoğunluğu Tüfkçe'dir.

Bunun yanısım, J!X) Arapça ve l52 Aıapça-Türkçc ikidilli tümce üretilmiştir, Yıünız Arapça ya da yal

nız Türkçe üretilen tümceler aynı sözce içinde yer aldığında bile ayn sayılmıştıI. Tümceler arası düzcnck

değiştiimi göZlenen tiimcelerin sayısı birbirine o]dukça yakınd]r. Aynı sözce içinde A, T, A, T dizilimi
bile göfülebilmektedil (Öm. ] )

örnek1.
'Tümcelerarnsı' düzenck değ(tiıiıni bu çalışmanin kapsamı dışansında buakılmakla birlikte, bu tür-

den düiıenek değişiminin sıklığını gösteren 2 no'lu çizelge. veli tabanının 8enel niteliğini yansıtmaİ ama

cı) lJ. AagtJa 1orumlaımak.ız ın verilmışıir.

ĞeyNı
Bak

Ben kul]anacam

demedim ha

U HlTTAYl,
BiL ÇENIA

V t, ç: tıııt tıl,tı ko \ d um

B.ık sana küsmet oldu

Çizelge 2. Tümcelerarası düzenek değişimı

Tümce savrsı Oran
Türkçe 57

Arapça 55 ,,l, 
1-1 .2

Toplam ||2

Çerçeve Dil Tiimce Sa},ı§ı İçe yerleşik dil adası İçe yerleşik tek sözciik

Türkçe l9 28

Ampça 52 l5 31

Aktaİna 5]

Toplam I52 3,1 65

2l4

6. Eylemlcr genellikle üç ünsüzien oluşaJı bazen de dört ünsüz o]abilen köklerden oluşur, Ön. ıç ıe
son ekleı vardır.

7. En iincmli aynm ise eylemlerin sözlükçede bulunuşları ilc ilgilidiı. Arapça'da eylemler kök halin

de değil, üretimde niyet düzeyindc bile zaman ve görünüm açısındaJı çckimli olarak bulunuflar-

8. Arapça Türkçe gibi özne konumundııki adılı düşürcn bir dildir,

Tiiınce D'ıli
c/,, 57,8

Ic 1ğl

Bu çalışmanın temel odağınü oluştulan, Türkçe ve fuapça 'ttimce-içi' düzenek değiştirimi içeren top

]am 152 kama tümcenin çerçeve dil seçimine giire dağılımı aşağıdaki gibidir:

Çizelge 3. Karma Tümcelerdeki Ana tiimce Dili Seçimi Dağılımı
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Toplam 152 ikidilli tiimcenin büyük bil kjlümü akt.ıüma tümcelerden oluşmaktadır. Aktarma tümcc-

leı her ne kadıu kaıma iizellik göstcrmekteyse de çoğu dil çiftlerinde 8cncllikle aktarılaİt tiimcecik Söy-

lendiği dilde aktanldığından aktarmalann kalıpsal bir yapı gösterdiği düşünülmektedir (Auer,2003. Bu
nedenle, incç]eme kapsıunına alınmamaktadırlal. Geri kalıuı tiiıncelerin 47'sinde çerçeve dil Anpça,
52'sinde Türkçe'dir.

Karma bir tümccdc içe-yerleşik dilden alınan biçimbi.imler bazen tek biçimbirimden oluşmakta, ba-

zen de birden çok biçimbiıimden oluşiuı aıJaJar oluşıurmakrıdır. Öme8in, "ışagtdxki tümcelerde (2 ve 3)

ana tümce dili Arapça iken, bil Sözcük Tüİkçe'den seçilmiştiı.

örnek 2.

AMA Meycennine
Beni çıldırıytır

Ornek 3.

Bedi ifçıkla

|ırtacağrn

Heitim

şu ağzını
ZATEN

Dört nunlaralr önıek ise.'rürkçe bir tümce içcrisinrlc yeı alan Arapça biçimbirimi giisteımcktcdir

örnek 4.

HELLAK
Bu kadar da olur mu']

AMA bin ihsiba
Biz salarız

oNCEKl LER E

Beşinci ömekte, bağlaç TüIkçe ancak, ana tümce eylem ve özne Arapça, Tiirkçe seçilen nesne konu

mundaki ad öbeği kendi içinde Türkçe çoğul ve yönelme ekini alm:ş olduğu için içe-yerleşik dil ad.ı-sı

oluşfurmuş durumdadır. Ömek 6'da gene TüIke içe-yerleşik dil iıdasü ömeği içemektedir.

Şimdi

içe yerleşik dilden alnan öge tek biçimbirimden oluşuyona bu sözcük genejlikle zaten. hemen, ger-

çekten, ama gibi bağlaç, belirteç ya da ünlem Sözcük]eri olmıktadıı. Bu özellik her iki dil için de geçer-

lidir. Bu tiir yaprlann tiimcelerarası düzenek değiştirimine benzer şekilde biçimsel kısıtlama içermediği,

söylemse] ya da top]umdi]sel nedenlerle tetiklendiği ileri sürülmektedir (Pfaff, 1979),

Aynca, bu çal§mada, Tiiırkçe'nin ve Arapça'nın yapuı gerğ, diğer sözciiük türlerinden seçim
yapılması durumunda çekim eklerinin seçilen biçimbirimi çoğunlukla tek dil|i bir adaya döniiştiir-
düğü gödenmektedir.

Adalaf en az iki sözcük ya da biçimbirimden oluşan yaprlardır. Hangi ti.ir yapll.ınn ada oluştuıma ola-

sılığının yiiksek olduğu konusunda Myen Scotton (l93) bi. ada hiyeraışisi listesi yapmıştır. Buna göre;

1. kalıp yapılaı,
2. zaman ve durum belirteçleri,
3. niteleyiciler,
4. eylem öbeğinin tijmleci durumundaki belirteç o]mayaı, zaman belirtmeyen ad öbekleri,

5. yapıc/edici konumundaki ad öbekleri
6. tam çekimli eylemler

örnek 5.

Yomşc
Güniin biirule
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örnek 6.

Hekkad
o küılar

kenet

ili
Bil

tanımlık
BoLLUK
iÇiNDE

Mc
olıını.ıuz.

rüet
gifii

"O kadar bolluk içindeydi ki, gitmedi."

örnek 7.

Kal
Sözde

bediyruho
giılec:ekler

lel HAYlRLl OLStJN

"Söııic hayırlı olsuna gidoceklcr"

Ornek 6.

Beyağhdo bi ONRES MII-YAR

"Hediyeyi onbeş milyarJ alacak]ar"

Ne var ki. 7. ömekte "Hayırlı Olsun" kıilıp tümcesi çerçeve dil içindc kullanılmış ve yönelıne eki
Arapça bir biçimbirim olarak adanın başında yer aln]aktadır, Bu durumda. bu ömek ttim sistem biçimbi-
ıiınleıin çerçcve dildcn gelmesi gcrcktiği ilkesine uymaktı, anciik içc-yericşik dil adası TüIkçe çekimlen
memektedir. Bu dunım "Hayırlı Olsun" ifadesinin bir kalıp olmasındıuı kaynııklıuımış olduğu düşünülc-

bilir. Beniıerbiçimde "onbeş milyar ' ifadesi (ömek 8) kendiiçinde Türkçe'ye öZgü biçjmbirim sırası gös-

termekte. ıuıcıık Arapça durum eki :ılınaıktadır. Bu çıılışmanın veri tıbanünüki kaıma tümcelelde de ada

lann daha çok kalıp söyleyişler ve zamaı ve durum belineçleıi ve ilgeç öbeklerinden oluştuğu görülmek-

tedir. Bu bulgumuz Kalaian'da (2000) Boşnakça TüIke bütiincesinde bu]unaı ada yapılannda bulunıur

öğelerc (zamaü zarfları. sayılar, hıf'tanın günlcri ) de uymı*tadır. Bunlara ck olarak Swüili ömeğinde il
geç öbek]eri de ön sıralarda yer almaktadır (Gysels.l992),

Ömek 9. lo'da çerçeve dili TüIkçe içine yerleşen Arapça adalal görülmektedir. Bu adalarda da bi

çimbiıimlerin sırıısı içe-yerleşik dilin sırısın.r uygunJur. Ömek 1 l ıe l2'dc i\c. ana-tüınce dili Arapça
olan tiimcelerde Türkçe adalar yer almaktadır. HeI iki ömekte de içe yerleşjk dile özgü Türkçe sözcük-
ler Tiirkçe durum eklerini ıılmışlıudır,

örnek 9.

yanı insan Eğer huzuısuzsa Yani
ME MiNŞEN ZUHAL
Değit içtn Zuhıl

"Yıuri eğer insıur huzrınuzsa, yani Zuhııl için değil"
örnek l0.

Bu 1,eni gclcn gclinlerdcn
KENNIT GANiY

Gelin Ganine (canine'nin qelifii)

"Bu yeni gelen gelinlerden Gıuıime'nin gelini."

Ömek 7 ve 8'de Türkçe kallp ve tamlama için Arapça durum eki, l ] ve ]2'de ise Tiirkçe tek biçim-
birimlik sözcük için Tiirkçe duıum eki (da, -dıuı) kullanıldığı görülmcktedir,

örnek 1l.

M4allü DoKUZDA
Imsayra ğaşeta

Akam ymeğini ypmış

2|6

il ihdiy
herl|,e ı-i



örnek 12.

FABRİKAI)AN kinna
eskiden

incib
getirirdik

3.1. hgeç öbekleri
Bu çalüşmanln veri tabaıını oluşturan konuşma ömcklcrindc ilgcç iibeklerinin kullıuııml çok sık de

ğildir. Ömek l3'te, ilgeç öbeği Arapça dizilime uygun yer almış. ilge{ öbeğjnin tümieci olarak Türkçe
bir ad seçilmiştir, ııncıü ömek l4'te Türkçe çerçeve dil içinde AIa$a bir ada olııfi]k gerçekleşmektedir,

örnek 13.

I lavd
me

ıleğil
minşen il DOLMA

için

'... dolma için değil"
Ornek 14.

Çtıcuklaın kazası
FoK BAGDEN .

üiüne onLarın

3.2. Eylem öbekleri
Anpça İngilizcc ikidillilik ü7€rine yapılan çalışmalarda fuapça çerçevedc çok tz Arıpla çekimlı İn

gilizcc eylem bulunduğu ve İngilizcc cylemlerin dıüa çok adııliır içinde görüldüğü beliıtilmektedir
(Pfafll979). Ancak, biziı çalışmamızda hiç Arapça çekimli Türkçe eylem bulunmamıştır, Aynı şekil-
de. Türkçc çekimli Arapça eylem de yoktur, Bu konuda. dıüa iinceden sözünü ettiğimiz Arapça'nın ey
lem yapısının ctkili olduğunu düşünmekteyiz, Başka bir dey§le, Arapça eylemlerin kavıımsal yapı düz
lemindc bilc kök olırak değil. konuşmacının niyctinc görc zameul-giirünüm açısındııı çekimli durumda
olması nedeniyle. varsayımsal olarak Türkçc ek ıılması durumunda ikili biçimbirimlerin oluşması geıe
kirdi. Ancai. yine bu anştıımiürın ömekleminde hiç ikili biçimbirim bulunmamıştıI.

örnek 15.

Kült

detlimki
Valla HLM ÇOCUKLARI

GöRüRüM HEM ipkılia imhemdillah şiftiyyin bil heyr

şiikürler oLsuıı ki cınLarı iı-i gördüı

3.3. Tanırn]lklar
Erken sistem biçimbirimlerinden olıuı taıımlıklar Arapça'da olaı amaTü.kçe'de olmayan yapılardıI

Veri ömeklerimizdc hem Türkçe hem de Anma içerik söz.ükleri ile birlikte kullanılmaktadıIlar.

örnek 16.

Yahu l1
öNEMLi Huv

kenji5i
lvrid

llıeJır1

"ijncınli olıuı kendisinin istemesi"

örnek l7.

Hel cebiyLı
Getirdiği

Bil soN
En ıoıulı

"En sonda getirdiği
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Ornek 18.

He1

Şı
Bisewo

),apnkları
il l,ATiL

"Tatil yaptıklan (yer)

örnek 19.

tIELAK
Şinııli

YA BEDiA
lL Bll,

kıa
ne oluna olsun anaya çckccck

LE
Haıır

Sadccc kıüve

'Ey' Ömeği
örnek 21.

EY
Eyel

Ke.em dc evlendi

4. Sonuç
Bu çahşmada doğal oıtamda toplanan konuşma ömekleri üzerinde Arapça-Türkçe düzenek değiştiİi-

mi ömekleri Ana{ümce Diii Modeli ve Soyut Aşamalar Modeline uygunluklan açısındaı incelenmiştiı.

iki dilli ttimcelerden scçilen ömekler mQdelin savlannı doğrulaı niteliktedir. Eşdeyi§le. biçimbirimleıin
hepsi anaıümce dilinden 8elmekte, diğel diiden tek biçimbirinıler ya da adalar ıılınmaktadıı. Adalann da

kendi içinde biçimbirimleri ulıımlııdur,
Veri tabanının ince]enmesi sırasında e]de edilen düııenek değiştirme ijmeklerinin büyük ölçüde söy

lemse] ya da toplumdilsel işlevler gerçek]eştirdiği 8örülmüştür. Aİcak. bu özellik. yapısal bir baklş açı-

sı ile sınulıırıdrnlmrş olaı bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştıı.
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