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tDiyE] sözcüĞü vn aNı,arnıA KAzANDIRDIKLARI

Fatfuı ERI<MAN, l

öneı oaüxciz.
özlı- cönÜn

Özet: Bu bi]diri dc. [diyel sij7.üğünü ele aliıriık. bu sözcüğün konuşma dilindeki kuIlanüm]nü, devrik tüıncc ya-
pısıyla olan bağınısını, iŞ]cvse] ve edimbilinrselözelliklerini ince]eyeceğiz.

Anahtar sö?aükler: Anatümcc. \,antümce. devrik tımce. konuşııa dili. edimbilim;

Th€ word, lDiye] and ils Contribution§ to the Di§course
Ab§tract: In üis papcr. we will analyse üe usage of the morphcm ldiyc] in spoken discoü]rse considering

mainly its semanlic ard p.agmatic functions and hs relations to invened sentences.

Key wordsi Main clausc, Subordinate clause. inverted §entence, vcöitl language. pmgnıılics.

l. Giriş
Bu bildiride [diye] sözcüğünü ele alacağız. farklı anlamsal ve dilbilgiseJ işlevlerini inceleyeceğiz.

Sözdizimsel açıdan konuşma ve yazı dilinde değişik kullanımlan olup olmadığlna bakacağız, Aynca ko-
nuşma diline kattrğr vurgu. canlılık ve iletişim kolaylığı gibi edimbilimsel nitclikleri üzerinde duracağız,

Başlalken, taradığımız tümceleli tanıtmak için iki ömck vcrmek istiyoruz:
A 905 .... lpiti bitmiştir diyel [pil aldım].
B 80 [Sordum da]. [göttirebilir nisin beni diye],

1 Prof. Dr.. Ycditcpe Üniversitesi
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2. Yöntem
Bu çalışma iizellikle konuşma dilinin incelenmesine yöneliktir. Gözlemci ve sayısal yöntemler kul

lıuıılmış ve işlevci bir bakış açısına bağlı kılınmıştır. Önce. gcizlemei derkcn nc kastettiğimize de kısaca
değinelim,

Çalışınanın ilk qamasında toplam on yedi sohbeti kayda geçirdik. Bunlar genclliklc aile ve ıırkadaş

3nıplan aıasında geçen, son derece samimj konuşmalaldı. Katılanliirrn y§ gruplan ve eğitim düzey]eri
de farklı farklıydı. Konuşma]ar kayda geçirildikten sonra tiimceler tek tek numaıa]andınldı, eldc edilen
toplıım 24]9 tiimce ve dışavurum, devrik olup olmadıklanna göre sınıflandın]dı. Dcvrik olmayan tlimce
lere |Aj devrik olanlara da [Bl kodu veıildi. Devrik tümcc sayısı l l00'dü. Ancaİ geri kalan tümcelerin
içinde 600 kadan da yarım kalmış dışavurumlardı.

Bu noktada devıik tiimce tanımını oldukçil geniş tuttu8umuzu da helinelım, Özne tüfrılcç - yüklem
sınılıunasından sapan tüm tümceleri devıik saydığımız gibi. anattimce yantümce sürasındııki olağan kul
lanımdan sapan tümceleri de devrik saydık, Aynca, birçok tümcede yüklem sonrasına çıknxş sözcükler
de vardı. bu tümceleıi de devrik olarak yoıumladık. Yüklem sonra-sında en sık geçen sözcük [yani] idi.
Daha önce bu sözcükic ilgili bazı çalışmalar yapılmış olduğundan (Ilgün, Büyükkantarcıoğlu, 194) biz
sıklık açısındıuı ikinci sırada gelen ldiyel sözcüğünü incelemeye karar verdik,

Veri aabanırntzda içinde [diyel sözcüğü geçen 52 tümce valdı ve bunların 39'u dev.ikti.
Kaydedilen dışavunım say:sı; - 24|9
DEVRiK tiimce sayısı: - i]00
[DiYE]'li tüDce sayısı: _ _52

[Dİ\'El'li ve DEVRiK tümcc sayısı - 39



Kodlama:
A = Devrik olmayıın tümce;

B = Devrik tümce

Elde ettiğimiz sonuçl.ur Ve kullanım faIklannı datta Sonra iş]evci bir yöntemlc yorumlamaya ça]üştık,

3. Amaç
Konuşma dil ile yazı dili afasında bir takım farklaı o]duğunu biliyoruz,

Schrııeder'in ve Uzun'un belirttikleri gibi, Tükçede, günlük, doğaçlama konuşmalarla yazı dili ve

önceden planianmış konuşmalar arasında çeşitli yapısiıl fa*lar vardıı (Schrcıeder, 2002: 76; Uzun. 200,1:

23). Konuşma dilinde slİça rastladığımız bazı yapılar y.lzı dilinde çoğunlukla kullanılmaz.

Konuşma diJinin, neredcyse kendine özgü diyebileceğimiz bir söıdizinıi olduğunu söyleyebiliriz.

Konuşma dili, yazılı metinlerin tümce kurgusundan sıpmalar gösterir ve derrik cüm]e kurmaya eğilim

lidir. Şüphesiz. konuşma di]inde dcvrik tümce kurma bir zoıunluluk değil, biı seçencktir. Ancak şunu da

biliyoruz ki, eğer dil bize l'arklı yapılıır ıınısında bir seçim yapma olanağı sunuyona. bu seçenekler ara,

sında mutlaka iş]evsel. ıuılıunsal ya da edimbilimscl farklar vaıdır.

Biz de bu bilgiden yola çıkıırak veri tabaıımızdaki 2419 dı§avuruma baktük ve bunlardan l l00'nün

devrik olduğunu belirledik. Yani. kullanılan dışavurrımlann neredeyse yansı devikti. Böylece yızı dilin-

de pijk de Sık rastlanmayıur dcvrik yapınln. konuşma dilinin açık biı özelliği olduğunu saptadık. Bu sap-

tamayı yaptıktan sonra ldiye]'li tiimceler üZerine yoğunlaştık ve bu kullıuıımın konuşma diline ne kazan

dıIdığını ara§tırdık.

Şimdi, içinde [diyel bımndrran iimcelerin hangileıini devrik saydığımızı ömekleyelim.

Aşağıdaki tiimcede [diye] bir yantümceyi anattimceye bağlamaktadır:

B 80 [Soıdum da]. [götiirebilir misin beni diye].

Bu.adı [diye]'nin yönettiği yantümce, anatiimcenin yükleminden sonra

gelmekte, böyle.e dcvrik bir anlatım kurulmaktadır. Yazı dilinde bu tümce

[Beni götürebilir miSin diyel [sordum],

şeklinde olacııktı,

,ı. Uygulama

Şimdi, fdiyel'nin diibilgisel yapısına diüa yakından bakalım.

4.1. [diye] Sözüiiğiiniin Kökeni
Lewis'e göre [diyel sözcüğü [demek] ey]emine{ -E] ulaç eki eklenerek tijretilmjştir (t-ewisı 1978.

l7,ı). Benzer bir türetmeyi |kal al. |geç-e], [gör e] ve [çal-al ömcklelinde de görebiliriz,

4.2. [diye] Sözcüg-uniin İşlevleri
Yine l-ewis'e göre, [djye] sözi:üğünün yazült anlatımda, siiylenen bir sözü aktaıma, birdüşünceyi ak-

tarma, neden gösterme vc bir şeyin adını ifade etmc gibi an]amsal işlevlcri vardır (t ewis, l978: l75), Un-

derhill. [diyc]'yi dolaysıZ aİtarım tümcelerini anatiimceye bağlayan ve neden 8iistcren bil ilgeç olıırak ni-

telendimiştir (Underhill. l976: ,131); Erguvıınlı Tayian, ldiyel'nin yantümce yöneten bir birim olduğu-

nu göstenniş (Erguvanlı Taylan. 1984; 85.ı. daLıa sonrı Özsoy ı e Erguıulı Tul lan [diye]'yi, ncden gös

teren yantiimceleri yöneten bir ilge,ç olıırııt ılepcrlendırmışler,Jir ıÖzroy & Erguı unlı Taylan. ]998: l l7).

Bu son iki çalışmada, |diyc] kul]anılarak kurulan yantiimcelerin sözdizimsel özellikleri ve yönettikleri

yııntümcenin yüklem yapısı da elc alınmışttr.

Biz, kendi çıilışmamızda [diye]'nin işlevlerini 4ağıdaki gibi saptadü.

4.2.1. Neden Giisteren Bir Yantiimceyi Yönetme

[diye] anlamsai açıdan neden gösteren yantümceleri yönetir vc anatiimceye bağlıır. Başka bir deyiş-
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|e. belineç görevi yapan yantiimce]ef oluştuıur, Bu konumdaki. [diye]'yi dilbilgisel işlevi açısındaı yo
rumlarsıık ilgeçlik görevi yapığını söyleyebiliriz. Nitekim. bu tümcclcıi [için] ilgeci kullanarak da kur-
mak mümkündüri

B 2350 [Yok, dedim iştel, [fazla detaylı olmasın diyc].
Tümceyi Iiçin]'le kulsaydık, şöyle olacı*tı:

[Yok, dedim işte], [fazla detaylı olmamasü için].
Ne var ki, ilgeçle yönetilen yantümcelerde yüklem adlaşıı ve yüklemlik eklerini yitirir. Oysa [diye]

kulltınıldığı zamaı, bu ek yitimi ortadan kalkar ve yüklem bil anatiimce yüklemi gibi çekimleniı. Dola-
yısıyla. sözcük tiilü açısın<laı ve anlamsa] açıdan ilgcç sayılan [diye]. bir bakıma da iki anatümceyi biİ
biıine bağlamış olur. Ancak ömeğimizde de görüldüğü gibi. ikinci anatümce ff.ızla detayl1 olmasın], an-
lamsal açıdan bağımlıdır. Meseleye byie bakınca, [diyc]'yi, bağımlı bir anatümceyi bağımsız bir ana

tümceyle ilişkilendiren bir bağlaç olarai da kabul edebiliriz, Nitekim. Eıguvıuılı 1'aylan da a5ağı yukan
btiyle bir açıklama veımektedir (Erguvanlı Tay lun. l984: 85 ı. iıter yanrümce. ısıer bağımlı a]t tümce di
yelim. ldiye]'nin yijnettiği bölüm üSt tümce açısınd.ıı bir belineç göıünümündediı.

4.2.2. Dolaysız Aklatuıılan Anatiiınceye Bağlama
Yazı dilindc dolaylı aktanm tercih edilirken. konuşma dilinde. [diyc]'nin yardımıyla, söylenen söz

aynen. yani doiaysız olariü akta.labilir. Dolaysız aktarımlıuda da [diye], gene bağımiı bir anatümceyi bir
üst tümceyle ilişkilendirir. ldiyc]'nin üst tiimceye bağlad:ğı bu aktarımlıırda da önerme bir anatiimce şek-
linde karşımıza çıkar, yüklem adlaşmaz ve tüm ekleıini koıur. Nitekim,

B 234/J [Ama ben dedim sıınal [devrileçek diye].
tümesini dolaylr aktarına çevirdiğimizde, [diye] düşcr ve tümce

[Ama ben sana {devril-cceği-n_i] söyledim],

şek]indc kurulur. Dolaylı aktanmda, aitarılan söz, yüklemin adlaşmasıyla

- i tiimleci konumundıüi bir yantiimceye dönüşür, Ancak, sözdizimse! açıdan, [diye]'li aktanmı biı
-i tiimleci saymak zordur. ldiye]'li alt tümcc burada da, anatiimce fiilinin yönctimindeki biı belineç sa
yılabilir,

4.2.3. Niteleme Öbeğini Yiiklemle nişkilendirme
Aşağıda, yansımalı bir sözcüğün [diye] aracılığıyla bir öbek oluşturduğunu giini)nruz .

A l4]7 llÇat diye] gcldil.
Burada, yukaıdaki ömeklerden farklı olarak, [diye] yalnızca bir öbek yönetiyor, Bir yaultiimce ya da

bağımlt anatüıncc yönetmiyor. Sözcük tiirü açısındıırı ilgeç. işlevi de bir belirteç öbeği kurarat bunu yük-
lemle ilişkilcndirmek, Açıkça, yüklemin nasıl geıçekleştiği soılsuna y.ırrıt veriyor.

Buna benzer öuel]iklcr gtjsteren bir başka ömek de, şöyle:
B 1637 [Belirli biı gün doldurduklrn sonıa sayıllyor |emekli diyc]],
Burada, fdiyel'yi tiimceden ataniak, Iemekli] söZcüğünü yüklemin öncesine almak durumunda kalı-

nz. [emekli]'ve yöneltoceğimiz soru da, lnasıl]'dan çok, fnel şeklinde olacaktır. Gene dc, bu öbeği, fiili
niteleyen biı belilteç, bur.ıdaki |diye]'yi de ilgcç sayabiliriz.

4.2.4. Bir Adı Niteleme
[.ewis'in. adın] Söyleme olarak yonımladtğı bu işlev, ötekilerden biıız dJha farklr (I-ewis l978: l75).

Burada, [diye] ister bağımlı bir anattimceyi, istcr bir öbeği yönet§in, Sonuçta, anatümccnin içinde yeralan
bir adı niteliyor. Yaıi yönettiği öbck. bf fiilin yönetjm çerçevesinde dcğil: nitelenen, ad tiirü bir Sözcük.

A l805 [[Bi alem, bi akşamki ari| ona uymaz hiçbir tarif diye bi şarkı] v.ırdr,
biliyor ınusun onu?

tiimcesinde, [diycl ile yönetilen öbek lbir şarkıl'yü niteliyor. Bu öbeği beliüleç saymak bu dunmda
mümkün oimuyor.
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Kısacası, [diye] söZcük türü olalak bir ilgeç sayılsa bile. farklı işlevler yerine 8eticbiliyor. bağımsız

8ibi 8öziiken önermeleIi bağlmlr ak tümceler haline sokup belirteç görevine gctirebiliyor. belineç öbek-

leri iunıp bunıarı lıille iJişkilenıiirebiiiyoı, aynca nitcleme öbekleıiııi bir adla ilişkılcndirebililnr. ötc
yandan, yönettiği tiimcelcrde ve öbeklerde yüklemin tüm eklcrini kofumaslnl. önermenin bir anatümce

o1aıak kalmıısını sağlıyor.

43. [diye]'nin D€vrik Tümce Yap§ıyla nişki§i
Taradığlmlz tümceler içindc Idiyel'li tiimcclerin sayısı 52 iki idi. Bu 52 tümccnin 39'u devrik yapı

daydı. Şimdi devrik olan ve olmayan tiimcelerin, Idiye]'nin işlevJeriyle bir ilişkisi olup olmadığına bak

mak istiyoı,ırz.

4J.1. Ned€n Gii§term€
Taradığımız tümceler içinde toplam 20 adet neden gijstcren ldiyel'li tiimce vardl. Bunlann l l'inde,

[diye]'li yantümce anatiimce yükleminden önce gcliyordu, yaıi bunlar devrik değildilcr, Bu da ıuılıuısa]

açıdan anlaşılır bir şcydi, çünkü nedcnin soıuçtan önce söylenmesi hayatla örtüşen bir durumdu, Ne var

ki, devik saymadığımz bu tümcelerin 3'ünde şöyle bir özellik dc göze çarpl),ordu: Bu 3 ttimcedc, [di

ye]'li yanttimce anatümce yükleminden önce geliyordu gelmesine ama, en başta olmı]_sı beklenen ıma-

tümce öznesi, yaİtiimce sorrrasına gitmişti, yaıri bu 3 tümce de kısmen devrikti. Bu yapıya bir ömek ve

rinek:
B 231 [Her s€ne gidiyoruz diyel lbabam iiyle sanmış her halde].

Kurallı yazl dilindc bu tümce şöylc olacaktı:

lBabam, herhalde lher sene gittiğimiz içinl öyle sanmrştı].

KıSacası. neden gösteren tümcelcrin neredeyse yarıdaı fai lası devrikti.

43.2. Niteıeme 6mğni Yiikleı e İIşkilendirme
Veri tabantmızda, yansımalı bir sözcükle kurulan tek bir belifieç ömeği var, o da devrik değil.

A 14l'7 [[Çat diyel geldi],

Tek ömekle bir sonuca varmak mümkün değil ama, bu kullanlmda devrik yapınln tercih edilmemiş

olmasını, [çat], [pat] gibi yıırısüma]ı sözcüklerin çok kısa olmasıyla da açıklayabiliri7

Öte yandan, yüklcmi niteleyen ve ad tü §özcüklerdcn oluşaı belirteç öbeklerinin 9'u da devİikti:

B 1637 |Belirli bir gün doldurduktan sonra sayllıyor [emekli diyell.

43J. Dolaysu Aktanm
Taladığımız tümcelerin içinde bir adet dolaylr ıütarım tümcesi ve 53 adet dolaysız aktanm ttimcesi

bulduk. Bunlann 28 tanesi devıik yapıdaydı ve 21 tanesi [diye] kullanllarak kurulmuştu. Bu durum bize

konuşma dilindc dolaysız aktanrı]ann tercih edildiğini açıkça göstermektedir. Dolaysız aktanmlarda [di-

ye]'li tümcelerin hepsi devıikti.
B212 Ben Kemcr'deyken aradım, [demedi] [gelfalan diye].

4.3.4. Bir Adı Niteleme
Bu yapıda da tek bir timce çıktı, o da devrik değildi:

A 1805 [[Bi ilem, bi akşamki arit, ona uymaz hiçbir tarif diye biı şarkı] vard:],

biliyor musun onu'l

5. §ionuç ve DÇerlendirme
incelediğimiz tiimcelerin belirgin özellikleri devrik olmıılanydı. Yani ldiye] ile kurulan yapılann is-

ter yantümce ister b€lineç iibeği olsun. zuıatiimce yükleminden sonra gelmeleıiydi. Anatümce yüklemini

öne almanın sağ]adığı edimbilimsel kazanç ne oIabi]irdi?

Kanlmlzca, iJk neden, iletişim akışını kolayla5tırmaltı. Anatümce yüklemini önceden söyleyerek,

anafiki hemen ııktarmak, yani tiimceyi bir baküma kapatmak, ka§ımızdakine izleme kolaylığı sağlıyor-
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du. Yüklemin allaülnra5ıyla. öncrmc küsa vc öz bir şckildc iletilnıiş o)uyoı. dilbilgiscl açıdan gcrckli olan
yapı da tamamlaırmüş (ıluyordu. Açıkliunılıır. eklemelcr ıukıüırn gclcbiliıdi, Bu izlcyicinin işini kolaylaş-
hrdığı gibi. konuşmacının da işini kolayl4tırıyordu. Konuşt,nacı da, tümceye başlamadan zihninde uzun

bir lümce planı yapüııaktim kurtulınuş oluyor. iletişim de biiylcce hızlanı),ordu. Nitekiın, uzun konuşma

tümcelerinde sık sık. konuşmacının tüt]]ce]lin ortastnda kurıu planını değiştirdiğini bili;ıoruz, Bu oJgu,

di]bilgiselliklen uziülaşma sonucunu (k)ğurur ve izleyicinin ilctiyi algılirmasını vc dcşific ctmcsini zor-

ll\tın.. Anıtülncenin hemen bitirilmesi ise, kjyle bir sakıncayl onadan kaldu,ır. ldiye]'li delrik tümce

leı. konuşmacıya kısa ırnatümceler ku.ma olaıııgı da veıiyordu. Bıı da gene izleyicinin dikkatinin dağıl
mamısını, karşılıklı kcınuşınanıür canl] kalabilınesini sağlı1,ordu,

[diyc]'li yantümcelerde karşımıza çıkarı başka bir özellik de, bu ttimcelerde yüklemiıı. tanı çekimli
bir yüklem olarak kalması, yani bir adı diinüşnıeıncsi idi. [diyc] ilc kurulim iincıııcniıı yapısı bir anatüm-

cc yapısı oları* kalıyordu. Yüklem tam bir anatümce l'iili gibi çekimleniyordu, DolayısıyIa, fiilin kişi. za
man, göiinü! ve kip eklcrindc yitim olmuytırdu. Başka bir dcyişlc, ijncrmc eksiksiz oliırak dile getirile-
biliyordu, Bu da siizlü iletişimin güvenJiğini sağJıyordu

'I'ürkçe soldan dallanan bir dildir, Yuı dilindc gcnclliklc bu kurguya uyuJur. Anci* soldiur dılliurııa.
hc]c uzunca tümcclerde. özne ile yüklemin birbiıinden iyice uzallEmasına yoi açar, U7un tümcelerde.
adla§t]nlan yantüılce]er dc, tüm]cç konumuna gircr vc anatümcc yükJcmiyle iiznenin ıırasında yer alııriık
ikisini iyicc birbirinden uzallaşınr. Bu o]gu. okun]ada. zaı]an zaman geri dönüp tümcenin b;§ına ycni
den bakmaya yol açabilir, Oysa konuşnıa dilinde. tümceye yeniden gi)z atma oluıığı yoktur. IJu olanak
sızlık. sözlü iletişinde soldan dallirnmanın kırlınasına. yük]emin ııümkün olduğunca ıağa alünmaslna.
y-ani ö7neye yaklaştürılmasına ytıl açıır. Yüklemin özneye yııklaşmıüsü dı. tümleç ve belirteçlerin anatiiin

cc dışına atllmasına neden olur. Böy]ece bun]ar. kısınen de olsa. aıatiimce yiikleminin yönetinliDden çF
kırlıır. tJaşka bir yükie]nin yönetimindc olnriiyınca da. kcndi iincnnclcrini tam çckimli biı yükleııle. bir
anatü]nce yük]cüniylc .ütırnrlirr. Anlımsal açıdan bağımİı olsalırr bile. dilbilgisel açıdıın bağımsızlık ka
zanırlıır. İşıe Idiyel'li kullanırnlann sözlü ilctişimc kiüza]rdııdığı bu bağınsızJıktı.

Sonuç olarak iki şey stiylcycbiliriz:
Birincisi, [diyel'li ve devrik kullanımlaIn, sözlü iletişimi güvenli, atrcı. can]ı kıldtğı !e i]etişim akışıı

kolayla|İİdlğıdır. ikincisi iıe. yazılı vc siizlü ilctişimin dilbilgisi kurallannın biılıirinclcn ha;-li fiirklı olduğu.

l65

Kaynakça
Yeditel]e Ünivenjtesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi hof: Dr, Hacın]lyım'a sünıflüıdlrma z§iuıa]zınndaii yar

drmliınndan dolayü te§ckkür ctmek isteri,,.

Comrie. Bemard ( l 989) . Innijuııile Univerıuls uru! Linguin ic T,"Polog,|, oxfj.,rd.
Ert]uvaJılı Tay]an. Eser ( 1984j, The Funclk»\ of Worıl Orıler in Turkish Crarı]rrdr, Berkeley.
Ilgın.tr1..&NrlrljıBüyükkanıJ-.loglul]oq]j.'Tur|\ede"YA\l"so/cügurunKullanmı Üzrrine Bir inic

l{ft". vlll Dilbılin Kurı]/ıav Bil,ı,'ı/,,., .çi"de. i.ü.lnhu].

l-ewis. G. L, (]978), Irılish Graınnlr, Or,loıd.
Özsoy, Sumnr & I]ser Eıguvanlı 'Iaylan (lqq8). "Türkçe'nln NeJen Cdsteren ilse\ Yantiiııcelen''. Dlll2illrl

AroŞurhalarl içindc, ] l6 l25. Ankaü.
Schreder, Ckistoph (lY99\.The Tuıkish NrminııI Phrase in Spoken Diıtııurs., Wiesbadcn.

schroeder. Chrilloph (2002), " on the Strucfure of Spoken Tuİkish", ğİ., e içinde. httD://www.clisc.unics

§§ljg (yül:2;sayl l;s:73 ql),

Underhill, Robeüt ( l976).Turkish Grınrur, M.LT.
U/Un. |-n!in l2ü]4). Dilbılqinnın lcı?ıcl Kavranlarl. i.ı.obul.
Zimmcr. Karl (l986). "On lhe Function of Posı predicate Subjekt Pııınouns |n Tükish". I'iirk Dilbilimi Kon|e

raniı Bildirileri, ]95 206, isttuıbul.

ftrkınan@superonijnc.com




