
T.C. MALTEpE üNivERsirBsi No: sı

xx. Dil,Birinr runuLTAyI
BII_,DIRILERI

12-13 MAYIS 2006

Yayıma Hazırlayanlar:
YusufÇoTUKSÖxBN-yra. Doç. Dr. Nafi YALÇIN

İstınbul

2008

l

l

I

i
l,

I

I



T.C. MALTEpr üNiıunsirnsi yı.yıNr-ı,nr

üniversite adına sahibi:
Prof, Dr, Attekin BERKMAN

Yayıma hazırlayım:
Öğr. Gör. Yusuf ÇoTUKSÖKEN Yrd. Doç. Dr, Nafi YALÇIN

Diizeııleme kurulu
Proı. tır. Beıut çoTUKsÖKEN.

hoı. Dr. A/ize ÖZCÜVEN. hı-ıt, Dr. Ömer Sa5,Jaın UYS+L.
Öğr. Göİ. Yıldız CAN. Ögr. Göf. Yusuf ÇoTUKSÖKf N. Ögr. Giır. Hafize Y. KoRDEt-,

Ö8r. Gör, Önder \TRAL, ÖğT, Gör. Alpanlan OYMAK

Seçici Kurı Üyeleri
Prdl Dr- Kamile iMER. hof. Dr. Ömcr DEMiRCAN roİot? Üniversitesi).

Prol Dr. Ahmeı KOCAMAN ll füük Ünüvcr5üüf\i,. Pmt. Dr, Sumnı ÖZsoY , Btıt.ı. i i Ünıvr^iıe,i,.

Prof. Dr. E.<ı FRGWANL| TA\ LAN ıBnqo;ıci Üıııt,r,İc,il.
Prol. Dr. Ömcr Saydam |JYSAL, Mılıepe İ nııersıır,iı

Sayfa Diizenlemesi
Mıırat it.HAN

Kapak Tasarımı
Cem KARA

Basımevi ve ciltleme
Ege Basım

(02l6) 472 8,1 0l

LX. Dilbilim Kurultayı BildiriIeri l2 l3 Mayıs 2006

Yaylma hazırlayiuılzır: Yusuf ÇOTUKSÖK!N,Yrd. D(X. Dr. Nafi YALÇIN
istanbul. TC. Maltepe Üniversitesi Yayünlan,

Kaynalça var

lSBN: 978 975-6760-35 2

l. dildevnmi. 2. meıiıldilbilim. ]. sözdizimi..1. anlambilim. l. Title

1

l



A§. Gi'r. tİzgih KOŞANER - Prof. Dr. Lüffiye OKTAR
önv,ıı_.jayım tetildeyicileri olarak öıce ve soıra

Arş. Giir. Özgür Kasm AYDEMİR
Türkçede Sloganlaştınlan DiI Birliklerjnin Toplum Dilbilimsel İşlev Çözümlemesi
Üzerine Bu Deneme

ögr. Giır. or. poıa AiDhEn
Sözlü Türkiye Tiirkçesinde Eylemden Sonra Gelen Yüksek Ezgiye Sahip Öğelerin

Anlıırnbilim \e L,/gıleme Kur.ım]irrı Açısın<hn özeliikleri

Yrd. Doç. Dr. Selim ITLMAZ
Konuşulan Türkçede Görüş Bildirme Gdstergeleri
ı Fran:ıu Dilbilim Kruamı Çerçer erinde)

Yrd. Doç. Dr. Süer EKER
Toplumdilbilgisel Gösterge olarak /e/

Doç. Dr. Timur KocAoĞLU
Tiirk ve Dünya Dillerinde Ses/Anlam Uygunluk]arı "Rastlantısal" mı?

Ögr. «ır. nr. ııııln ctJLER . Prof. Dr. Necat€ BAYKOç DÖNMEZ
,18 72 Aylar Aratındzıtj Türk çocuklannın Alıcı Dil Yapılannın İncelenme.i

Prof. Dr. V. Doğan GÜııv - z. noEa" xoRELi - Betiil si,LÜşoĞLU
ödem YOLCUSoY . Mehmet AYGİ-INEŞ - Fatmahan KARAKUZ
Günümüz Türkçesi Ve Ti.irkçe sözlüğün Kapsam Geçerliliği Üzerine Bir incelerne

Dr. Zehra KARACAER
Türkçedeki - Den Durum Eki Sadece Çıkmayı mı İçerir'l

Yrd. Doç. Dr. Zeynep ALTAN - Yrd. Doç. Dr. Z.eynep ORIiAN
Aılam Belirsizliği içercn Türkçe sözcüklerin Hesaplamalı DiJbilim
Uygulamalanylı Belirginlcştlıme.ı

Zeynep I(AZAN
Yultdışında Yqayan Türk Kökenli Çcuklann Sesletim Yanlışlzırı

38l

393

405

4l5

425

439

45l

463

4,7 |

419

481

]



sözı,ü rün«ivn rünrçnsiNDE EvLEMDEN soNRA GELEN
yürsBr BzciyB saHip öĞBrnniN ı.Nı,aırniı,iı,r vB Bzcirnı.rn

KURAMLARI AçIsINDAN öznı,ı-ixı,Bni

PolaAYDINER 1

Öz€tI söZlü Türkiye ]'ürkçesinde ey]em alanl sonrnsında gelen öğelerin ezgisel özelliklerini inccledim. Eylcm
sonrİLsı öğelcrin dcğişik czgi]eİe s|üip olup olmadıklınnl . eğer değişik e7gilcrc salıipscler. bunliırın iınLaİrsal söidi-
ziİı açüslndan özellik]er taŞlylp L§lmadıklarünü afa§!ınıiik için bu çalışmayl yaptım. Bu çalışmayü yaparken. Mary-
Annick MOREL'in Ei8llemeniıı Dilbil8iSisi kuftmına ba§vurdum. Aynca. Clİre Biimche Benveniste'in söZlü Dil

Çalı şmal;ırı K urirmı ndiın ve de llser tirguvanlı-Tayl,an']n Türkçenin Sl;a,c ük Dri€ri çall şmalanndan da yafarlandlm.

Elgi ça]ışm.Lsınü yapmak için, scs lmfikleri üzcrinde çalüştrm. Bu ses grafiklerini bilgisayar progr.ımliın olim PRA
AT VE I]NICE yazı]lmlmndiü elde eılim. Elde ettiğim sözlü ömekleri çeşitli yaş gİupliırınd.ur ve de değişik mes

]eklere siüip kiŞiler 2uitsından yaptüğüm arüetler Sonucunda eldc ettim. Bu çallşma,]]ın. sözlü bütünceme göre. söZlü

Türkiye Türkçesinde . eylemden sonra gejen öğe]er üç e7giye sirhiptirler: Düz Ez8i. Yüksek tlgi l,e inrn F-ıgi Brn

burada yalnız yüksek ezgiye saiip öğeler üzerinde durdum.Ey]em sonüitsl yer alirnda yük\ek ezgiye salıip öğeler 1,

kiŞi adl]ı "ben" ile gaisterme adllı "bu" dır. Bu yüksck cz8iye süip öğeler diüa çok olırmlu ve dolaysız ailanm söy

1emlerinde görüldülcr.

Anahtar §özciiİl€r: yüksek ezgi. yüklem sonrdsı alan. göslerici. göndcrge işlcvi. artgönderge2. öngönderge ,

The Properties of the Po§tverbal Ar€a El€ments with Rising lntonatlon view (x s€mantic and lntona-
tional Theoriqj in spoken Turkish

Abstracti I have studied üe intonalional properties ofüc postverbiıl iırea e]ements in sPoken'lurkey's Tuıkish.
I havc donc lhis stud} to s,Jı: if so stıch clemcnts havc 8ot different intonalions .lrıd if so to see syntactic Jnd s€I]rantic

propeılies. while doing this study. I have re,Joursed !o Mary-Annick Morc]'s ücory. I have also ınade use of lhe

ııeüods ofClıir Blanche-Benvenisle for the spoken languagc studies ıd üe studies of Eser Ta} lan. I golthesound
graphics from ['İırı1 and Unice comPuleİ Prosrıms, Thc rcsu]ts sho\^,that. in üe spoken Turkcy's Turkish the

c]cmcnts that comc just after üc verb havc gol three inlonations i Flat. rising and Fal]ing. l have on]y focused on the

intonation thaı h.Ls risin8 elements. These intonation differences depend on sl-ntır md semantics. The elemenl\ wilh

rising inlonation are seen in the affirnrdive. and a§ wc]l as dire,Jt ıtpoıled discourse. The elements with İising

intonalion inc]ude onlY the tirst pcrsona] pronoun "bcn" iurd deınonsfative pronoun "bu".

Key ııords: rising intonation. postveüöal area, dejclic. referencia] funclion. rıaphon]. caıaphora.

l. Giriş
Bu çalişmayı yapmamdaki amaç, eylem Sonrası öğelerin dcğişik ezgilcrc sahip olup olmadık]annl ,

eğer değişik ezgilere süipscler, bunlıırın ıuıiambilimse] ve ezgileme açısından özellikler taşıyıp t§ınıa-
dıklann: araşırmak için yaptım. Üç ezgi ttirü tespit edildi. Burada yalnız düz ezgi üzerinde duracağım.

2. Kuram ve Yöntem
Bu çalışmayı yapıirken, Mary.Annick MOREL'in Ezgilemı,niı Dlbli3ııi kuramına başvuıdum.

AdılSal yaklaşıma dayanan. Claire Blanche Benveniste'in sözlü di] çalışmalarındaı yararlandım. Aynca,
Eser Erguvanlı-Taylıur'ın'I'ürkçenin Sözcük Dıi;cıl çalışmalanndan da yıırıırlandım. "Göndcrmc" kav-

l öğr. Gör. Dr.,lşık ünivcrsitesi.
2 Bu terimlerin ingilizce karşılıkları, Berke Vardar yönctiıninde yayımlanan Açltl..lnu]lı Dilbilinı

Te rimLe ri Sö.[üğü' f,der, altnmlşlardır.
3 Bu terimlcrin ingilizcc karşılıkla.ı, Berke Vard:ır yönetiminde yaylm]anan Açlİ1.1mal1 Dilbilim

Te r i m l e r i Sö al ü ğü' nden alınmışlardür.
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ramı için, R. Jacobson'un ve de J. Lyons'ın önerdikleri kavrıunları göz tinünde bulundurdum.. Bu dil-

bilimcilerden bışka. Zellig Harris'ina Dağılımsal kuramına da bEvurdum. Zellig Harris öğeleri anlam

açısından değil. öğeleli dağılımsal bir yöntemle inceler, Dilsel iiğclcri dağılımlanndan, bif başka deyişie

kullanımlanndııki çevreleriniıı tümünden yola çüalak tanımlar, Hiç kuşkusuz. öğelerin saptanan dağılım

lan anlam açısından da beliıleyici olmattadır. Claire Blııncha Bcnvcniste'in eylemi gözünde tuİüı Adıl-
sal Yaklaşımı da Hımis'in kurırmına dayanıyor, Kendisi (Aixois gnıbu ile) . yüklem sonrasını büyük öl

çekli sözdizim içinde incelemiştir- Büyük ölçekli sözdizinıişu şckildc biçimlendirmiştir :

Önek + ÇEKiRDEK + EK, soncklc
Önek, özne ve yüklem öbeği olan çckir.Icktcn onue gclir. Çckırdcl5 lavrımını ilk olıırıık Zcllig Har-

ris ve otto Jespersen kul]anmıştır, Ek olan çünkü. zaten gibi bağlaçliırdır. Son eklei,e gelince, onlar bir
yeıde yüklemden sonra, Clairc Blaüche Benveniste'in kulamlna göre çekirdekten sonra 8elcn eklenti]er,

kopukluklaldtl. Mary Annick Morel_r,orım ınırtrıı ıerimini kull.rnnıışıır. Ömer Demircan ve Eser Tay-

lıın'ın çıılışmıılıuı hakkünda iu ambilimselbölümde açıklamalar yapacağım. EserTaylan'ın kullandtğı te

im ,ı,üklenı sonnısı,Türk Diline çok uygundur. Bunun ncdcni, Türk dili kiıaplannda yalnız devik tüm-

ceden büsediliyor, Ama söz]ü sormacalar sonunda. eylem sonrası alanla ilgili elde ettiğim sözceJer yal-

nız devıik sözceler içermiyor. aynı zamanda eklemeler. yineJemeler içe.en tiirden sözcelcr dc içeriyor.

3. Bütünce
Ezgi ömeklerini çcşitli yaş gruplanndan ve de değişik mesleklere süip kişiler arasündan yaptığım an

ketler sonucunda ve de bilgisayıır programları olıuı PRMT ve UNICE yazılımlanndan elde ettim. Ey-
lcm soıırası iiğelcri incelerken onlann eylemle Ve tlimceieki diğer öğelerle olan ilişkilerini inceleyerek

onlann sözdizimse] ve anlambilimscl özclliklcrini ara§tırarak ortaya çıkarmaya çalışım.

4. Yüksek Ezgi Sahip Öğelerin Öze ikleri
Eylem sonraısı ıılirnda yer alim bazı öğeler değişik ezgilere sahiptirler. Bu ezgileıden biri dc "yüksek

" ezgidir. Yüksek ezgiye süip öğelel. gönderim özelliğinc süip adıllardır, Konuşaı kişinin söylem .nın-
da hazür olması. söylem içinde kendi baklş açısınl belirtmesi, bıızı öğelcrin yüksek ezgiye süip olması
na neden oluyorlıır. Kişiye özgü bızı kipliilerin ku]lanılma5ı da öğelerin yüksek ezgiye süip olmasını

sağlıyor, Bu kiplikler; istemek, inanmıü yapabiimek. bilmck. o]uınsuzluk ve soru kipJiklendir.
4.1 §izdizimsel öze ikler
Yukarda beIirttiğim gibi bu çalışmada önceliklc yüklemi ön Planda futtum. YsA6 dı )er iılJn oğclc-

ri, türleli ve yapıIan olmak üzete iki bakımdan inceledim:

I-Tür
k$i aılllan yıılın hıılde çoğunlukta

senin olaral, tıımlayıın
bcni olarak
sana olarak

çoğunluktagösıerme aılılları

onu. oraya, ofayl

4 Çeviren Berke Vardar Şeyda Özdil. l983. Z-ellig Harris. XX. Yüzyıl Dilbilimi, TDK yayınlan. s

2|4-233
5 Noyaıı. kemel
6 yüklem sonrası alan

I

I

ben

sen

ben

sen

bu

şu
o
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bağlaçlar tabii
Zaten

sonra

aslında

Bu bağlaçlaıı. Mary Annick Morel söy]emsel bağlaçlal olalak adlandlnyor- Çünkü bu bağlaçlal iş

levsel olaral iki sözcük veya iki tümce arasında bir ıol üstlenmiyorlaır,

II.Yapı
Kopukluk 7 senin
yine]eme beni

4.2 Arılambilimsel özelikler
Bu konuda Ömer Demircan ve Eser Taylan'ın değişik yorumlan vardır. Eser Taylan "backgroun

ding" kavıiımını ıura ileti/teıncl ilctiyi besleyen ya da ona destck vclen bilgiler olarak kull.uımış: Ona gii-

ıe eylem şonlası konumda yeni bir bilginin olmaması geıekir. Eser Taylan'a göre "Yüklem sonrası öğe-

lcr vurgu alamazlar, EyJem sonraıı alıında. yeni bir bilgi olabilmesi için, o yeni bilginin sesbilimse] özel

liğe szüıip olması gcrekir yani vurgu alması gerekır. Bunı k.ırşın. Ömcr Demırcan "eylem sonrası konum-

da yeni bir bilgi bulunduğunu" ileri süımüştür. Kısıca Ömer Demırciın'du bir bilgiyi ön plana çıkarma
v,ırdır. bunu tersine Eser Taylanlda arka plaıa atma söz konusudul

Benim çalışmalaıma göre, eylem sonrası a];rnda, yüksek ezgiye saüip öğelerin anlambilimsel özel-

likleri kullanım sıilığına göre şunla.dır :

Kişi adıllan ( l. 2b ve 5 nolu ömeklcrde) gösterici8 özelliği taşıyorla..

l, Ve tek ba§ıma bu işi yapmaya karıır verdim ben,

2. Ve bu l999'da bu tür bayağı sıkıntılar yaşadım ben.

5. Saat on iki buçuk ve bir sıra]aıında beni arıyo.1ar. Evin telefonundan anyorlıır bcni

Gösterme adıllan BU/O artgtjndeımc işlevini üstleniyorlnr (6b, 7, 8, 9, l0, 13)

6. Türkiye'deki kültür ve aile farklılığından kaynaklanıyor bu.

7. Değişiklik gösterir bu.

8. Kumbaba'ya da bir ana aldım, Villa yapıyorum oraya,

9. itfaiyeleı geldi. Söndtirmeye başladı zaten orayı
l0. Ben ama kaç saatte toplanm sonra onu

Balıış açıı belirtiliyor (l4, l5)
1,1, Ben bil ömek vereyim sana. Haber veriyor çünkü
l5, o zaman da şuna inaııyorum ben : şcy,..olacııi

-Tekrar, yincleıne yapıldığı zaman ekleme, açıklıuıa yapılıyor.

5. Sııat on iki buçuk vc bir sıra]annda beni anyorlar. Evin telefonundan anyoılıır ben

Kopuk]uk olduğu zaman pekiştirme söz konusu

3. Adnan Abi anladığım kadanyla başka hikayelerin de vardır Senin

4.. .....Vardır senin. Çünkü baya9 ilginç bir hayatın olmuş senin,

7 kopukluk. buradaki kul]anlmıyla. bir bütünden ayrülan bir parçanın yük]em sonras] alanda kullanımı
ifade edeİ.

8 Roman Jacobson'a göre kjşi adülli]rı kuvvetli gösterici]erdir. Bir başka deyişle kendilerindcn başka

bir Şeye gönderme yapmazlar.
9 Konuşan kişi "baya" dedi, Arna "bayağf'dcmiş olsaydl. onu değiştiİirdim. Bu ömek sözlüden

alınmış bjı ömektir.
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Dördüncü ömekte. J.rı, tamlayan öğesi kopukluk öğesidir. olığan diziIimde seııı tıunlayan siizcü-

ğü, senin ilgiıç bir hıyaıın yc de seııin başkı hikı,ıelerin de şeklinde olmalıydı, Taınlayanla ıamlanan

arasına. açıkJayıcı sorgulayıcr gibi sözcüklerin geln,ıesi ve de onlıırın ezgileıiniıı düz olmıısı, YSA bulu-

nan Scnin tamlayan öğcsinin yüksek ezgiye sahip olmasııı sağlıyor.
-Dolaysız aktaım söyleminde, ırklırım söyleminin öznesinin ııktanm söyleıninden sonıa ge]mcsi, ko-

nuşan kişinin söyleme tanük olmasından kaynak]anıyor,

l2- "Florida'ya gitti." diyoı kadın.
-Stizcük sayısı bııkımından çeşitli ıuılamiıır10 olabilir :

çifte oJumsuzluk

zaten ora!,]

sonrı orayl
9. İtlhiyeler geJdi. Söndüımeye başladı zaten ora},r

l0. Ben ama kaç saatte toplau]nr sonla onu ']

, anlam kuvvet]endirilmesj
tabii bu

]3, Pek gülel bir şey değil tabii bu

5. Sonuç
Yüksek elgiye Süip olan öğeler. "ben" ve "bu" göstenne kişi adıllaİıdır. "Ben ve bu" her ikisi de ko

nuşan kişiye gönderme yapıyor- Bu adıllıır. konuşan kişinin söylem içinde olduğunu gtisterdi. Konuşan
kişi kendi bakış açısınt ve yaşantısını; J. kişi ve göstenııe adılJanyJa özeJlikle "ben ve bu " inanmıık. is
ıcL, olumluluL biltlircn ı,z.,clcrlc ilıJc cımilıir.

Ezgiçıiışmalan. yüklem sonıası öğelerin binıüiıtı özelliklerini ortıya koyuyor. Yaptığım çalüşmada.
yüksek ezgiye saiip öğelerjnin çoğunun kişi adlllan Ve göstem,]e adrllan olmasl. bu adıllann 8österici
özeliiklerindcn kaynaklaıııyor. Bcn ve bu hcr zamiür konuşıul l.kişiyc göndcrmc yapıyor, Beır ve bu öze]

liklc inırnına. isteırıek. istek olumsuzluk kiplikleriyle kullanıldığı zamıuı. konıışın kişinin dünya görüşü-

nü ortaya koyuyor, A}-nca y-üklek ezgiye Sahip kopukluk öğeleri de, bir önceki öğeyi pekiştiriyorlar ve

ona açıklık gctiriyorlıır.
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örnekler l l

1. Ve üek ba§ına bu işi yapmaya kuıır verdim ben.

2. Vc bu l999'da bu lür bayağl sıkrntülirr yqadım bcn.

3. Adnan Abi anladığınl kadanyla baŞka hikayclerinde vaİdlr senin
,ı. .....Vard,r senin. Çünkü bayal2 ilgiııç bir hayatın olmuş senin.

5, saat onikibuçuk vc bir sırdarında beni anyorlğ. Evin tclctbnundan anyorla, ben

6. Türkiyc'dcki kültür ve iule t.ırklılığından kaynaklaııyor bu,

7. Dcğişiklik 8ijsterir bu.

ll. Kunıbaba'ya da bir arsa aldün. Villı yaplyoruıı oraya.

9. İtfaiyeleı geldi, Söndü.meye b§ladı zatcn orayü

l0. Ben ama kaç saatte toplanm sonra onu?

ll. Çok çabuk bozulan bir halk 8öninıimündeyil ir§l,nda.

12. "Florida'ya gitti." diyor kadın.

13. Pek güz€l bır şey değil ıübi bu

14. Ben bir ömek vcrcyim sına. Haber Veriyor çünkü
15. o ziuıan da Şuna iniuılyoıuın ben: şey.,, olacak

Ezgi Örnekleri
l. Ve tek baıma bu işi yapmaya kariır Verdiıı ben.
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l l Bu ömck]cr sözlü sormalardan elde edilen veri]crden bazılaridır.
l2 Konuşan kişi bu şekilde söyledi. -Ğı ekini ku]lanınadü, Bu. konuşulan Türkçe'nin öZelliklerinden

biridir.
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2. Ve bu l999'da bu tür bayağl sıklnhlar ya§ad]m bcn.

a. ve bu bindokuzyüzdoksaıdokuzda
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b, bu tür bayağı sık]nİüIiu yaşadüıı ben

3. Adnan Abi an]adlğlnr kadiflyla bi§ka hikayelerinde vardır senin

5]0] 5]] 56

Tmt (j)

4,, ,....Vardıı senin. Çüüü baya i]ginç bir hayaıün olmuş senin

5l]j98 5]6086
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5. Saat onikibuçuk ve bir slralannda beni anyor]ar, Evin telelonundan anyorlar beni
a. siuı on iki buçuk vc bir sıriÜannda
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b. Bcni iınyorlar. Bvin telefonundan arryorlitr beni.
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6,Tiirki}e'deki kiiltür eğrcccc !e aiIe ilrrklıhğlndan kaynırklaklanıyor bu.

7, Değişiklik göstcrir bu.
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KünlrtaF öhragahrn iila rçÇnın

8. Kumbaba'ya da bir ıİsa aldım. Villa yapıyorum oraya,
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9. ittayeler geldi. sinıdürmcyc baŞ]adü zatcn orı]I
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j0. Ben iüİra kaÇ siütne toplafİn sonra onu

] o,i5t_!ı!1altıL t lıl'{-_.]lo-*--_*u!ü..!bj,!!.flr4*]!__o-a}- __ _ _ -

Ben ama kaç sitiıtte toplarıın sonra onu

l l. Çok çabuk bozuliuı bir hı k görününrtinde}il aslında.

{

Çok çabuk bozu]aı bir hxlk görunLımainde]-il aslında

]2. "F]orida'ya gitti." di}or k.tdln.

1 t'.§:Jj!-, ıiıiali! } , ,]İ ıFl a rl . .ır-l ğı. j 12 .ı, İ{
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F]onda'ya gitti diyor kadın
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l], Pek güzel biİ şey değil lahi bu

t t . İl lf_9]_!ü_+!d:_e.. rn b.|' lı a.".lFl.irl ı.ı.

,

Pek güzcl bir şey değil tebi bu

l4. Bcn bir ömek vereyİn sına. llaber veriyor çünkü

Ben bir ijmek vereyim saIa haber venyor çünkü

l5, o ?-aman da şuna iniınlyoruıİ ben ] Şe}..,olaciık
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şunu inanlyorum ben scy ....




