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KoNuşuLAN Tünrço»n cönüş siLıinI!üB cösrBncrr,Bni
(FRANsIz niı,niı,iır KuRAMI çBnçBvnsiNnp)

Selin YtLlllAZ(|j

Özet: En lenrcl söylcm biçimlcriııden biri o]an "görüş bildirmc" ya da "3örüş ifade etme". sözlü dil için olduk

ça bclirlcyici ve bctimleyici bir clilbiliıı olayıdır. Ö7.1Iiklc karŞülıklü doğal konı]şmada. görüş bildilmeden konuşma

yapmak nercdeys€ mümkİn değildir. Bu açldan b;üüldüğında. doğıüdan konuşmacıyl (sö7-celeven) ilgilendiren ("ben.

b€ncc" !s). ve diğcrleriııi (muhalap) ilgileüldiren ("scn. siz" v' zamir özellikli göstergclcrin görüş bildiıııede, hem

nicelik heıı de nitelik olamk ba)ü çektiklerini söylcyebiliriz, Bunlann dışında. yiiklcm özelliği bulunan ikinci sınıf
göslergeler virdlr ki. bunl.f da "dcdiğim gibi, zttlınedeısem" ömcklcrinde olduğu gibi. hem konuşmaclyl bağlay ı.

hcm dc kipscl vc sözcelem içerikleri yoğun olan kırllanlmlardlr. Bu çallşmada. oldülkça uzun bir bütünceden seçliği

miz ömek söyleınlerde. bu iki tiir göstcrgcy i bağ]aJn içindekisir7dilim vc anlaJn öZcllik]erine göre sınlflara aYınp in

celediklen sonİa. tonlama yapl]aİna bıüantk sijzrelem kuramü ışığlnda görevsel işleyişleri»i yonımlamaya ça]lşacağız.
Anahtar söz(iikler: Görüş, k rüllklI eıkileşim. kişi zalniri. söylem. sö7.elem(e). sözdizim, sözlü di]. tonliuna.

The Indicators in Expressing an Opinion in Spoken Turkish
(within the Fram€-work of !'rench Linguistic Theory)
Abstracti "Expressing" or "giving" an opinion. onc ofthe pıillcipal forms ofdiscounic. is wellenough a deter-

minative and descrjplı!e linguistic phcnomcnon in sp)ken languıge, ln a sponlancous conversalion. in paniculaı. it

seems almoİ impossiblc to spc.k wiüouı expressing an opinioİ. Considercd from thi\ point of vicw. it cim be sta

tcd thal indicators with p«ınoııinal pıııiculanty such ıs "bcn. bence" ("I", "in my opinion"). which diıtctly concem

üe speaker (lojutor), and'\eİ. siz" ("tou" rctcrrin8 to üe 2nd singuleİpcrson. or ıo üe 2nd plural person. or 1o the

2nd singu]lu peılon h a polile ciprcssion). which concem the oüers (in(crkruor). arc more freü]uently used k)th in

quantily and qualiry whi]c expressin8 r opiniü, Be§ides. ücre itre se.ond c]ass indjcaüors with a prcdicative pıırt]

cu]ar]ly. ils illust]iiled in 'liediğim gibi" (as İ said) and ''zınnede§em" (I üink. supposc. rc.kon). which üİrplicate lhe

speaker and hıVe an intensive contcnt in rcspcct of mdality and enunc iation. In this study. after c lassifying ücse two

types of indicators accordin8 to their syntircdc and semıntic chaiacteristies in coİıex1. we will try to interprct how

üey function iıı the light ofenuncialive theory by tikiıı8 İheir intonative strucnırcs into consıdeıalion.

K€y worĞ: Discoü§e. enunciation. inıcr.]ction. inlonalion. penioniı pronoun. spoken laırıguiree. r)ntü. \ ic\\|oinı.

l. (;iriş
Genelde sözlü dilde. özelliklc dc Türkçenin söz varlığı ve sijylcmsel zenginJiğinde incelenmcyc dc-

ğcr ilginç konular olduğu bilinen biı geıçektir. Bu konu]ardaı biriniı. görüş bildiren si\,lcmler ve bunla-

nn işleyişlcrinin oiduğunu düşünüyoruz. Konuşurken^ görüşümüzü ifade ettiğimiz söylcmlerde bil takım
gösteıgeler kullanınz. Bu göstergelerdcn cn öneınlisi ve en sık ku]lanılanı kişi zamiri denilen ve doğru-

dıın konuşmacıyı ilgilendiren "ben, bence. benim için. bana göıe" 8ibi göstergclcrdir, Bunlann dışında.

yüklem özelliğiolan ikinci sını i' gösterge]er vardır ki. bunlar da "dediğim gibi. zıırınederscm" ömekleıin
de olduğu gibi hcm konuşmacıyı bağ]ayan. hem de kipscl Ve sözceleme (1r.)İ.1.71übİ) içerikleri yoğun

olaı kullanımlıırdır,
Bu ça]ışmada. oldukça uzun birbütiinceden (cr.ırpıs) seçtiğimiz ömek siiylcmlerden hareketle, bu tiir

göstergelerin bağlıun içindeki sözdizim ve anlan,ı özclliklcrine göre sınıflara ayırıp incclcdikten sonra,

tonlama yapllanna bakar-J <özceleme2 (lrırııcırırlrlı) kuramı ışığında görcvseJ işleyişlerini yonımlama-

ya çalışacağız.

I Yr,.J no1 D, . \4arırJr,, ('nı\cr.ıüc\ı.
2 "Sözcc ürctme edimi;bireyin sözceIeri be]li bir bağlaıı ve durum içinde gerçekleştirmesi." (B

Vardar. 2002 : l81).
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Türkçede karşılıklı konuşma esnasında, görüş bildirmeye yarayan göstergeler nelerdir? Konuşmacı
bu göStergclcri ku]lanırkcn ınuhatabının dikkatini ncrcye çekmck ister'] Kiır!ı]lk]ı eüi]eşimde, bu göSter

gclerin sözceleme kurıunı çeıçevesinde değeı ve işlevleri nelerdiı? Ara§tırmamızın konusu bu soııları ir-

delemek, anracı ise bu sorulan yanıtlarken ortaya çrkacak söylemsel dilbiiim (Linguistique lnonciutive)
soruırlarını clc iılıp çiizüm ürctmcyc çallşınaktür.

Fıansız Sorbonne Ünivenitesi dilbilimcilerinden MoreI (I'aris lII) ve Dımon-l3oileau'nun (Piıris V)
ijze]likle tonlama ve stizceJemeyi ilişkiJendiren kuram ve yönteminden teınel olarak yafarlanacağız- Vc
ri tabanımız. yaklaşık bir saat siircn bir scs kaydından oluşlrn iki bütüncc vc bunların yıvıya geçirilen der
lemeleridiı. Bu der]cmlcrin toplamü 8,ü]0 sözcükten oluşmaktadır, Aynca. tonlama Ve sözceleme incele
mclcri yapabilmek içiıı. ses kayıtl:ırının bilgisay.ır progranrı ''Praiıt" ile scs grafiklcri clde cdileccktir. Bü-
tiincelerde geçen karşıIıklı konuşmada. konuşmacılann her biri ortalama 55 kez söz alaıak toplam 220

s6y]emdc bulunmuşlardır, Üzcrindc çalıştığımız iki bütünccyle ilgili bilgilcri bir tabkı halindc verclim :

Bütünce Süre §izcfü Saysı Konuşmac ar

Memleket (M) 26-25 dk 3612
AHT (erkek)

DH (kadın)

Tuıistik Ycrlcr (TY) 29.12 dk .1233
AK (kadün)

AI{T (erkck)

söZlü dilde görüş bildiıme göstelgeleri, karşılık]ı etki]eşim sıIasında konuşmacının duruşunu b€lirle
ycn i)znel kipterdir (modalilıls subje.,ti|es). Bu gösterge]e.i. sözceleıne kuraİıü çefçevesiı]de, hitap cttik-
leri kişi veya kişilere (muhatap) göre üç temel sınıfa ayınbiliriz:

]. Konuşmacıyl ilgilendiren göniş (b€nnrence)

2. Muhatabı (muhatapliırı) ilgilcndircn giirüş (seıı/siz)

3. Cörüşün genelleştirilmesi, yaJrsızlaŞtınlması (herkes,/kendi,öiz)

2. Konuşmaclyı ilgilendiren göriiş (ben)

Doğrudan konuşmacıyl ilgilendiren bir görüş bildirme şekli olup. konuşmacınln kendi görüşünü ve-
ya yaşadrği bir deneyimi diğerine aktam]as, söz konusudur,

2.1. "Ben" ve fark]ı kııllanmılan
2.1.1. Tek giisterge kırllanımı : "lren" veya "bence"
Siizceleme değeri: Ktınuşmacı görüşünü kiırşılıklı biı ıınlaşınaya dayıındırmak istilı,r.
Bağlam: [özeltikle e l|rzıırum'un nıeıela ı,emek ktiltürti sınırLıclır ama meselu Siirt Güneydoğu oltlu-

ğu için çok zengin bir yemek kültijriine sahip]3
(l) <ee> evet bence de e (M. AHT20)

l..,,...,...yoİum.,....,..,]
Yukandakj birinci ömekte, göIüş bildime göstelgesi olarak kullanılan ve ilk konuŞmacının söylemi

ni onaylama^ tasvip ctme sörevi üstlcnen "bence de". sözceleınede kıuşıllklı .urlaşmanın tam o]iırak sağ-

landığını göSteriyor. söZce sonunda bulunan ve tercddüt bildiren "e" sesi. konuşmacının Söylemine de
vam edeceğinin bir işıuctidir.

] sözlü dil yazım işaretleri: <...> : diğerinin sijz iı-rasüna girnlesi (ses ijrtüşmesi). e (eee) : tereddüt

olduğunu gösteren !es. {.,. } yüklen (yorum) §onrasü. (,,.) : telaffuz e(lilmeyen ses veya parça. ( ]) : soıu
olarak a]gılanan sö7ce. (|) ] ünlem olarak a]gllanan sö/ce (lraoskripsiyonu yepın kişi taraflndan). #:
durak(]ama). AHTl/AKl : konuŞmacılirın ad soyad]arının ilk hartlc.i vc konuşma sırasını göstcren rl*am

.1l6



i

I

I

\

E
f

2.1.2. İki[ giisterge kııllanıml : "bcn" ön planda
Sli7eLeıne değeri: Anlaşma zemini aranmıyor. söyleııi kendiııc txliıklama sijz konusudur.
(2) ve bcn bcnim de hoşuııa gidiyor {doğrusu} (M. AHT20)

l,... ....,..,....,,yonim....,....,....,...,] lart}-orum]
Yukıırıdaki iimcğin scs graf]ğiııc biıktrğünnzda. "ben" göstergesi l00 20O Hz arasında bulunmakla

berabeı. en yüksek noktısı 200 Hz seı,iyesindedir. Oysı. "benim" gtistergcsi yıülaşık olaı,ak l50 Hz sc-
viycsindc bulunmaktadır. Hcr iki gtjstcrgcnin tonliuıa görüniimlen. "ben'' i]e verilmek istenen görüşün

ve sözcelemsel duruşun ön planda olduğunu vurgulamal(tadır.

5oo

4oa

3oo

2oo

1oo

7a3 5 
T me (s) 

7Oa

Bir sonraki iimcktc (]), "bcnim" gijstcrgcsi "şıüscn" sözcüğü ile birlikte kuJlanılmakla. konuşmacı
nın şıüsi düşüncesini dile getiıdiğini gösteriyor. Anlaşmayı dayalt ya da kıuşı tıırafı ctkileme girişimiıin
olmadüğı bu söy]emde. konuşmacınln düşüncesini öne çlkarmasl ve sorumluluğunu üstleırmesi söz konu-

sudur, Bu bağlaıda, kendine odııklaırıa vıırdır :

(J) e gerçekten 

'.,rı;İ 
luij.l] çok sevdiğim bi(r) yemektir (M, AHT23)

t,.,....................,...,,....,....,..yorum.......,.......,..,........,....,.]
Aşağıdaki.l, ömcktc. "bcncc" gösicıgcsi soıuas] "biıim" zamiri kul]anrl:rrak. 6nce konuşmacı kendi

fikrini ortaya koyduğunu gösteriyor. sonrısında isc "biziın" göstergesiyle birlikte. bu fikrinin karşılıklı
anlaşmaya uygun olduğunu gösteriyor. Bu ömekte, ikili kombinıısyon şek}indc kullanılan görüş bildinnc
gijstcrgeleri. sölccnin aı1yoıxın Mjlüününüır oıfusında yer almaktadlr :

(4) bu da 1'ürkiye'de pk bilinmez ve gerçekten öncmli bir şiirdir
l.......,...,,..,,yorum ] ..,...,,...,,,.., ] l.,,,..,,..,.-.]-orum 2.......,...., ]

{Kiuak Eilebiyal adına clahatla bence bi:iııı cdcbiyat]nlız adına da} (M. AHT35)

t.......-....-....-..,..................,.....aıı]'.orum.......... - . , . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . . , . . . . , l
2.2. Yüklemden oluşn betirteç (yüklenıset)

2.2.1. Önceki bağlama gönderme (anaphore) : "dediğim gibi"
Bu gösıerge ile bir önceki sö}]ene göndeüme yaparak. konuşmacının kendi görüşünü doğrulaması

söz konusudur. Fraısız dilbi]im kuraıında. iiıceki bağlama göndeıme yapmaya "anaforik" (fonction

anaphorique) işlev deniyor.

SiizceLeıııe değeri: K<)nuşünacı görüşüürü doğrulamak ve kuvvetlendirmek için. önceki söylemine

)
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)
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gönderme yapıyor. Bu şekilde, giirüşün dinlcyici taral'ından kabul edilinesi gerektiğini vurgulamış olu-
yor. Bunda, görüŞün bir çeşit teknrlanmasl söz konusudur.

(5) Erzurum'da deıilğııı gibi biıiz düa kısıtlı (M, AHT22)

[,..,,...,,..,,,konu.....,,...,,,..] [,-....yorum-....-1
(6) onun dışında dediğııı gibi çok geniş bi(r) yemek kültiirleri yok (M, AHT22)

[...,,...,,...,,..konu,..,,...,,...,] t.,....,....,...,,....,...,yorum....-....-. .. l
2.2.2. Gerçeklik i\kisi kipi: '?aİınedersem"
Bu yüklemsel göstcrgcnin gcrçekliğe ilişkiıı kipsel bir değeri vaJdır. Alında yar.n "emin dcğilim"

.ıJrliuıındaJı öttirü. söylemin gerçeklik dcıcccsini sorgulayan kipsel bir gösıeıgedir.

Sözcelem değeri: Konuşmacı üzerinde emin olmadığı bir ifadeye ilişkiıı diğcrinc açük kapı btİakıyor.
"Kabul etme - rcddctlııc" vc buna bağlı olarak "anl4ma anlaşmazllk" onamı diğerinin taİdirinc kılıyor.

('l) hatta ıınnetlersem dünyadal<i sayılı yedi yıldızlı otcllcrdcn bi(r) tanesi (M, AHT3l)
[-...,bağl. + kip.-..-l I..............,...................yoıum..,.....,..,.,..,...,....,....,...]

(8) fakat son yıllada ;.rııerlrrseıı herkes yine kendi ülkesine g(t etmeklc e mcşgul (AHT33)

[..............bağl, + kip...........,....] t........,..,.,......,,...,.krınu.,,...,,..,,,..,,,...,..l |yorum]

3. Muhatabı (muhataplan) ilgilendiren göriiş (seıı/siz)

Konuşııacı kendinden ziyadc muhatabü vcya muhataplannı ilgilendiren bir söylemde bulunacağı ya

da bir görüş bildireceği zaman, "sen. siz" gibi doğrudaı diğerini/diğcrlcrini bağlayan kişi zamirleri kul

lanacaktür.

3.1. Kişi zamiri göstergeleri

3.1.1.'Sen" ve farki kullanımları
3.1.1.1. Doğrudan muhatabl ilgilendiren't€n"
Konuşmacı "sen" kişi zamirini kullıuııırıık. doğrudan muhatıbına hitap cdcr vc onunla ilgili bir söy

leİrde buluürur. Bu tür söZcelerde. konuşmacı diğeriyte doğıudan bir etkileşime girmektedir.

Aşağıdaki ömekte (9). yine sözlü dile özgü olan tamamlanmamüş bir sözce yaptsı göSteriyo.. Konu

b(j]ümünde yer a]an "seninle" göstersesi. karşılıklı etkileşimin ıı-rılaşma boyutunu yansıtünaktadır. söZce
nin bı4ı "ıuna" bağlama sözü üzcriııdc 300 Hz scviycsine çıkıyor, Devamında. gerçeklik derecesi bildi-
ren "aslında" kipi üzerinde .1{X) Hz sevil-esine yükseliyor: Bu noktada. bu kip üzerİlde birodallama ger

çekleşiyor, Gö ş bi]diren gösterge "seninle" 200 300 Hz arasında bir seviyede bulunuyor: Bu seviyc,
konuşmacının diğeriylc ıınlaşma cğilimindc olduğunu gösteriyor.

(9) ama e aslında soııılt, konuşmamıza başladığımızda geçen şcylcr (TY. AK l4)

lbağ].+kipI l...................................konu...................,....,....,....]
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Bir sonraki iimekte. ''sen" göstergesi. yoü!üı sonrası gelen aılyorum kilümüne bir giriş olarak kulla
nılıyor:

(10) eı iiklıma şey geldi {seı Kazakistan'ı anlatırken bi(r) tın} (TY. AK24.ü

[........yoıum..,,,..,,] [ , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . ımyoru m. _................... ]

Sözdizim yapısı sözlü dile özgü bir öZellik qıyan l l, sözcedc. "scır" giister8esi, yorumda yer almak
la biılikte. anlaşmaya dayalı bir kaşılıkIı etkileşiıı olduğunu apaçık gösteımektedir. isim ),üklcmi 1,apı-
sında olan "anstnda". yazı dilinde kulJanılınış olsaydı, sonunda "-sın" kişi ekinin bulunması gerekiıdi :

(] ]) ve J.ı ikisinin arasııdı (TY. AK30)
[,........,....yorum.._.. ...1

3.1.1.2. Genellilı,/genellemdtarafszlık anlamı veren llsenlt

Aşağıdaki iki tjmekte görüldüğü gibi. "sen" Zamiri bu bağlamda muhataba hitaben kullıuıılmıyor. ge

nel olarak herkesi ilgilendiren bir konu olınilsı nedeniyle. konuşmıcı görüşünü daha genel ve daha tiıraf-
sız biı boyutla oılaya koyuyor_ lJurada. "sen'' zamiıinin genel ve talafsız kullanımı sijz konusu olmakla
birliktc "herkes. hepimiz" anlaünı taşımaktitdür.

( l2) nehir sanki ayakliırının akından geçivo(r)muş gibi

I.........,..,....,...,,..,,,...,..ktınu.....................................l

s.,iı o(a)da oturup niırgileni içiyo(r)sun çayını içiyo(r)sun (TY, AK30)
|.............-....,.,,.yoıııın l . , . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . l [.......yorum 2...._l

( l3) scndcn çok düa iyi ülkeleri görüp onlarün teknolojisini

l........-...........,,..,,...,,..,,,konu l . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . l
onda güzel o]an hcr şcyi bu her yııni t'arklı bi(r)çok şey olabilir (TY. AK33)
[...,........konu 2.,....,...,..] I,,...,,....,..,..........yorum.,..................,.]
3.1.2. "siz" ve farkl kullımlmları
Gcncldc kıuşıIıklı konuşmada. aşağıdaki ömckJcrdc olduğu gibi. "siz" kişi zıuııiıi sadece dinleyiciye

hitıp eder Ve ı??irlleı r.!/|lbıl taşır, Karşllıklı ctkileşimin nezııket ilişkileri içerisinde geliştiğini onaya koy
maktadır,

(14) evet başka neler var {sl;dc} (l') (M, AHT2.1)

| -....-...,yorum.,,,...,,] |iırtyorum]
( l5) hay allah (!) sr de hiçbi(r) şeyi sevememişsiniı (M. DH30)

[ünlcıı] [..........,..,,,...,,..yoıum..,....,..,,........]
(l6) evet #,!(ııı var nıü {Orta Asya'ya kafşı ilginiz} (?) (M. AHT35)

|.,,,...,yorum...,,...] [.............ıırtycırunı,.......,...]
( l7) çok fazla tabi siiııle paylaşabileccğim kadıu

[..................,...,....,,.konu..,,...,....,......,,.........]

bi(r) bilgi birikiminc sanip diğilim (değilin' {bu konuda} (M. DH35)
[...,................_.yonım...,...,,...,,..,,,.1 [ıırtyoruınl
3.2. Yükleınden oluşan gösterge : "dediğniz gibi"
Yüklemscl giisterge "dediğiniz gibi". önceki bağlamda diğerinin sijylcmine gönderme yapiır. Bu ne

denle. bu kullanımda da "anaibrik" işlcvden (önceye göndeİme yapma) bahsedebili.i7. Bu gösterge ilc
konuşmacı, bir anlamda muhatabın]n söyiediklerine (görüşüne) ka4ı çıkmıyor. tcrsinc ortak olduğunu
göstcrmiş oluyor. Aynl zamaIda, konuşlrracl silylcmine diğcrini dc da}ril ederek. hem görüşünü kuvvet
lendirmiş oluyor, hem de bir anJaşına zemini yirratınış oluyor.

(l8) ben de geçen yıl Antalya'ya giİniştim 
{ dediğiüli., gibi h:aJli ıatili geçirmek için} (DH30)

[....,,..konu,,....,l [..........yonım........ .1 |..,....,...,,....,....artyorum.,....,,..,,,......,,.]
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,l. Giiriişün genell€ştirilme.ii (herkes)

Bu tıijlümde kullıuıılıuı gajrüş bi]dirme göstergelcrinden bğllcalar "biz" vc ''kendi'' zamiıleridir. Bu
göstergeler. sadccc konuşmacı ile sıırlı kalmıyor. belir!i bir kitlcyc hitap etıiğinden dolayü, öne sünilen

görüşle ilgili bir geıelle.ııırııc_rc (g6ndıalisation) yol açıyor,

Sijzceleıııe değeri: Konuşmacı, görüşün doğrulük payını güçlendirmek ve diğerinin kabul etnıesini

sağlamak amacıyla. gijrüşünü genelleştirerek. konuşulan konunun birçok kinıseyi ilgilendirdiğiııi dile ge

tiımiş oluyor-

4.1. Kişi zamiri : "biz" (genellştirme)
"Biz" gtjstcrgesiy]e konuşmacı, kcndisiırin de danil olduğu bclirli bir kitleden ba}ısediyor, Bu kitle}-

le ilgili görüşü. söylcmiırin merkezini oluşturuyor, "biz" göstergesinin gencllcştinne iş]evi. görüşün diüa
geniş bir alana yayılmasını ve biı şkilde vuıguianrıasını sağlıyor, Böylece, görüşün muhatap tarafrndan

kabulü ve bir uılaşma sağlanması dı bu şckildc kolaylaşmış oluyor,

Aşağıdaki ömekte (19), görüşü genelleŞtirme işleviolan "bizde de" göster8esi sözcenin başlangıcın-

da bulunuyor ve 200 300 Hz arasında yükseliyor, Tonlamının bu yiinde gösterge üzerindc yükselmesi,

konuşmacının muhatabıyla anlqmaya dayalı bir ctkilcşinıe girme niyetinde olduğunu gösteriyor. Sözce,

sona yiiklaştıkça. 2tn Hz seviycsine doğru giderek alçalıyor.
(l9) bizdc dc çok fa7la zengin diğil (dcğil) (DH23.1

l.....-............yorunı...,,..,,,..,,,....l

5oo

300

2oo

a9]

c
F

I

Timo (s)

"Biz" göstergesinin fıırklı kullanımlannı. bütüncemizc gör:. şu şekilde sıralayabiliriz ;

(20) evet tcşckküı ediyoruz <iıt de> (M, AHT]7. DH37)
(2l ) onun dlşında üİe yiııc yöreye has (...) (M. A[IT20)
(,22) bi.ifi dc <aynü aftık> kışın kimse kalmıyor {köyde} (M, DHl6)
(23) btıııtı.çi biraz düa 1'arklı (M, AHT20)
(24) vc işin bi(r) kötü düa boyutu var {üi:iıı açımızdıur} (M. AHT3])
4.2. Genel ve tarafslz giisterge : "kendi" (Yarı§ıZlaştırma)

TDK'nun Türkçe sözlüğündc "kendi" Zamiıi şu şekilde tanımJanıyor: "Herkcsiır ben derken ıurlat-

mak istediği varlık. öz. nel'is". Bu tanımdaki "herkes" sözcüğü bu göstergenin bir genellcştirme anlamı

la§ıdlğrnı gösteİiyor. Bu bağlanda. bu 8östeıgenin sadece konuşmacıyı vcya dinleyiciyi ilgilendirdiğini

söyleyemcyiz, "Biz" göstergesi gibi, kısaca herkesi kapsayacıik şckilde bir genelleştinnc değil. aynı za-

manda bir 1aısııloşırma , bir larafsü?l.üŞnrntü (oeutralisation) değeri taşıdlğını söylemek düa doğıu tılur.

Sözceleme değeri: Konuşmacı, "kendi" göstergesini kullıınaı:ü tam ol.ıfak kendiırden veya muhata-

t

i
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bındıın ba}ısetmek yerinc, düa genel bir ifade Seçerek yansız. İrraf'.sız bir tutum sergiliyor. Bu duılmu
yansıtan birkaç ijmek bağlam verelim :

(25) keıuli kenılimi:,i aşağıladığımız alanlardan bi(r) tancsi {ınaalcscf} (TY. AHT22)
(26) k,İllrl tamamen farklı bir dünyada hissediyo(r)sun (1'Y, AK30)
(27) arna kcndileri dc aynı şeyi vaptyo(r)lal (TY, AK30)
(28) krnılııı sanki bi(r) üç yüz yıl iinccsinde hissederek o turistik geziyi yapabilirsin (AHT30)
(29) kıdı ülkende yaşayabiliısin kendi ülkene getirebiiirsin (TY. AK3.1)
(30) o kamcrınıan teıli isteği zcvki kendi ilgisi ne şekildeyse onu yansıtüyo(r) (TY, AK35)
(3l) ve başlar kılı ienıline derneye tabi kendi ,ter./ırie dcrken aslında miılsadı bize duyurmaktır

(TY, AHT37)

5. ozet Tablo

Ornek (;öri§,tsağ. Konu Yonrm Arİyorum
1

(AHT20) bence tle c

2

(N{, AHT20]
hoşuünı gidiyoI

3

(M. AHl23)
c gerçckEn

benim şahsen
çok levdiğinl bi(r) }cnrckliü,

4

1AH,1,35)
bu da Türkivc'dc

pek biiinıİıcz vc
gerçekten öDenrli

bir Şiirdir

{Kü* Edebi}ra!ü

adına da hıtta Denc€

ıliz'm edehivaımız
adına da}

)
(M. Ar{T22)

I17uüln'da
dİdiğin gibi birız diüı kısıtlı

6
(M. AHT22)

onun dışlnda
dediğin g;b;

çok geniş bi(r) yemek

kü]türleri yok

,7

(AHT] 1)
l1i\fr:,\ ı/ınneden em

dün;-ad.ıki sıyılı yedi
yü]dlZlü otcllcrdcn

bi(r)tanesi

lJ

(AHT].])

firkat son yülIitrda

unnefursem herke\
yine kendi ü]kcsiııc

g(i etnlek]e

e nıeşgul

9
(AK1,1)

mla e aslünda
Jeİiİrl€ konuşmayı

bışlıdığııııızda
ge{en Şeylcr

l0
(AK24) ee iıkİona şcY gc]di {sen Ki\Lrkislrn'ü

anlaltrken bi(r) an}

ll
(AK]O) ikisinııı arasında

1?

(AK30)

nchir \anki avrrllannün

altündan gcçiyo(r)muş

gibi

Jen o(a)da olufup
n.Irgileni içi}-o(r)sun

çayınl içi}()(l\un

,1) |

I

{doğı,ttsu }



l3
(AK]4)

seııı]eıı
çok &üa iyi ülkeleri

görüp

onlann

rcknoloii\ini(..,)

l4
(AHT24)

bışka neler var \sizle\ l.'l)

l5
(M. DH]O)

hat Al]ü siı dc
hiçbi(r) şcyi

sevcmcınişsiniz

(M. AHT35)
Jrzn \ıar nll {orta Asya'ya ka§ı

ilginiz} (])

|1

(M. DH35)

çok falla r:ıbi §iziİ1€

pay]aşabileceğnı

kadar bi(r) bilgi
birikiminc

sanip diği]im (değilim) {bu konuda}

l8
(DH]0)

ben üJc geçen yl1 Antalya'ya ldediğiıiz gibi hanı
tılili gcÇimlek için}

l9
(l)H l6)

<aynt tı,tk> küın kiıİse kalmüyor {kdydc}

20
(AHT20)

biinkbi bift, düa fırkl1

6. Giiri§ bildiren örnek / Tipik sözüe

TüRKçEDE öRNEK sözCE

ARTYORUM
doğı,ıısu

BS/GBS + KoNU
ve beır b,cnim de

7. Sonuç
En temel söylem biçiınlcrinden biri olın "gtiıüş bildirme" ya da "görüş ilade etnle". sözlü di] için ol

dukça bclirlcyici ve betimleyici bir dilbiliın olayıdır. Zira, ilzcllikJe karşılıklı doğal konuşmada. giirüş bil

dirmeden konuşma yapmak neredeyse mümkün değildir. Bu açıdaı bııkıldığında. doğrudan konuşmacı-

yı ilgilendjıen "ben, bence" gibi ve diğerlerini ilgilendircn "sen. siz" gibi zaınir özellikli göstergclelin gö

rüş bildirmcdc, hem njcelik hem de nitclik olarak başı çektiklerini söyleyebiliriz, Faİat, sölcelelne değc-

ri ve 1şlevi (ı.aleıı,/y'.ıı übn inon(:iütive) ç<rk yüksek olan farklı göstergclcr de vardır ki. esas konuşma di

linin ilginç yönlerini ortaya koyan yüklem ve kip özellikii olanlaldır.

Sözçeleme açısından ve "konuşmacı-muhatap" ilişkisi (karşlıklı ctkileşim) çerçevesindcn bakıldığın-

da. bı4ka bir deyişle, görüş bildirirken, karşı tarafa vcrilnrck istenen mesııjlıır bakımından incelcndiğinde

çok ilginç sonuçlııroılaya çıkıyor. Bunliirı şu şekilde özetleyebiliriz: a ) kenlini iiıe |karnn, b)kendiii..e,

rine almı, ı:) kenılini doğrularuı, d1 gerl:eklik derecesini v,urgukıma, e) genelleştirme y? tQraJsıalaştrna.

Bu çerçevede, 8iirüşün diğeri tarafından beniıİsenmesi veyı bil anlaşma olup olmayacağü, Söylemleriır

ve göstergelerin ancak tonliul]a yapılanna balılıuıık netleşebilir, Fraıısız Dilbiliminde. Morcl ve Danon

Boileau'nun sözlü dil ve tonlama kufaDlına göre 30OHz civıırı. kırşılıklı rııLaşınanın (coısensus) olduğu

gilmiştim

biin dc

YoRUM
çok hoşuma gidiyoı



seviyedir, Bu anlamda, incclcdiğiıniz timck söylcmlcr vc dcrlcırrlcrin sonucunda. bu kuraının Türkçeye
uygulıınabilir olduğunu gözlemledik.

Görüş bildinne göstcrgclcri, stlylcmin her bölgcsindc ycr alabi]irler : a) .röylenıin başı, b'1 konu
(thömc). c) _ı,r.ırııı (rhğme), d) rırn,rırım (postrhöme). Sadece "dediğim gibi" göstergesi altyorum kjlge
sinde. yani yoıumdan sonra bulunamıız. çünkü bu yüklemsel gtjsterge. önceki bağlıuıa ilişkili olıırat.
söylcınin dcvaınını gcrektirir. Kişi zamiri olarat ver alan bıuı görüş bildim,ıe göstergeleri "de" bağJacı ile
birlikte kullanllabilir: ömeğin "ben de. biziın dc. siz dc" gibi. Bu duıumda. konuşmacı görüşünü başka

bil bağlama dayandürarai kuvvetlendirivor. vurguluyor; ve tiylece. anlaşmava dayalı bir etkileşim ona
ya çıkıyor.

Görüş bildimle göstcrgcsinin. durı* gibi p.ırçıüstü (.!ı.4rılr.legm?rl.J/) bir unsurla kesilmesi çok zor
dur, çünkü konuşınıcı bir göSleİge ku]lanarak görüşüne odakiandığl bir !ırada dulaklama yapaırraz; zira.

kiyle bir duıaklamanın diğcrinin siiz arasına girmcsinc yol açabilir. Ayrüca. altı çizilııesi gereken bir di

ğcr husus, stizlü dilde, "bağlaç+kip" ikili bileşimi sözceleıin başlangıcında çok sık kullanılıyor; bu kulla,
nlm, önceki sözcenin içerdiği bağlam ilc iıkip cdcn siizccdc di]e getirilen görüşün. çok yiıkın bir anlam

vc sözceleııe ilişkisi içinde olduğunu ortaya koyuyor.
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