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KARŞILIKLI KONUŞMADA SÖYLEM SONUNA GETiRiLEN
..EK VE TAMAMLAYICI BiLGI"

Arsun LIRAS I'ILMAZ l

Özet: Bu çalışmanın konusu. 'füıkçede ka§ılıklü konuŞma slmslnda, söylemin sonuna veya yüklem sonmlna
(yüklemden sonm: "anyorum") geıirilen yaplardır, Biz. bu yapılan "ek ve nımamLayıcı bilgi" diye adlaıdırmayı uy-

gun buluyolız. Bu söldizimsel yaplleİ. söz]ü dile özgü, o]dukça ilgiçeken oluşumlardan biridir. Sadece So7dizim ve

anlam ilişkisi açısındim balmirk. konuşma dilinin bilinmeyen ilginç yönlerini ortaya çıkarmaİ için yeterli değildir.

Bu neden]e. bu kullanımın. yani yüklemin ıırkıı_sına getiri]en Dnsurlann. karşlıklü konuşmada ne kadar önemli işlev

ve değeri olduğunu göstermek için tonlamadali görünümlcrini ince]eye.eğiz. söylem]erin tonlama yapılannln ince-

lenmesiylc, sözcclem baklmından yonılnlanmasına geçilerek. konuşmacln]n bu tür söylemleİe hangi bağlamda. ne

Şekilde ve ne amaçla bi§vu.duğunu oülaya koynlaya çallşacağız.
Anahtar kelimeler: anlambilim, arıYorum. konuŞma dili. söylem. sözcelenre. söZdilim. lon]ama. yüklem

sonrasl.

Additional and Complementary lnformation placed at the €nd of, discoul§€ in velbal interaction
Ab§tract: The sınlctures ırsed in lhe poslpredicele position (after the predicate: "posfheme") or at the end of a

discourse in vcrba] intcmction in Turkish aİc cxamined in üis sludy, ln lhis ajticle. üese strucfures will be treated as

"adiiliüıal ofu] comPLenıentaL,^ inJorrultbn". Tnese syntactic structures are peau]iaİ to Spoken discounjc aİd afc

i!,nong üe formations that arouse quite a lot of interest, The amazing secİcts üat lie in spoken discouıre, when only

considered in respect ofsyntactic and semantic relation. canl be sutficiently revealed, For tha! reason. we'llaİalyse
lhe intonativc aspecls of thc abovcmcntioncd structures in order to demonstrarc how significanl they are in verba]

intcraction. wc will thcn continuc wiü üc intcrprctation of ccİlaın utlerances froın an enunciative g]int of view .]İd

try to explain how, when and why a speaİer maies use of lhcsc utlcİances.

Key word§: discourse. enunciation, inüonation. posı predicale, pos!-rheme, semanlic. §Poken Ianguage, synlıj(.

l. Giİiş
Bu aIaşhrmamızın konusu. konuşulıın Türkçede siiy]cmlcrin sonuna getiilen yapılann biçim ve Jö'r-

dl;ln ö,relliklerinin incelenmesi ve bu yapılann tonlamadııki görünümlerinin sii:cel€m açıSından yonım
laımasıdrr. Amacımız, sözcelcın çcrçevcsindc ve karşılıklı etkileşimde, söylemlerin sonuna gelen ek ve

tamamJayıcı bilginin haıgi bağlamda nasıl bir işlev ve dcğer gösterdiğini belirlemektir, Burada, "sözce-

]eıı" teriminin tanırnnı veımekte yarar görüyoruz. Berke Vardar'a göre sözcelem. sözce ürctme edimi;
bileyin sözceleri bellibiIbağlam ve durum içinde gerçekleştinnesidn (2002: l8l),

Stizlü dili yazı dilinden ayırıın en büyük özellik, olduğu gibi doğal bir şekilde kullıurılmasıdır,
Duygu ve düşüncelerimizin, önççden hıuırlaımadan dile getiilmesi. sözlü dilin en doğal kuilaıımıdır.
Günlük yaşantümızda siirekli kullandığımız bu dilin keşfedilecek o kadır çok yiinü var ki, biz burada sa,

dece bir özelliğini^ belki de en önemlisini irdelemcye çalışacağız. 7ıman, mekan ve konuya, y.[ıi kulla-

nıldığı bağlama göre şekil a]an sözlü di], aynı zamaıda, tabii olarak, insaıı ilişkiierimizi ayallayan ve yön

veren değerli bir araçnr,

Bu açıdan bakıldığında, yerine göre kullaurılan bu dilin doğa] yapısı, onun bir başka özelliği olan
zenginliğini ortaya koyuyor. Bu dil Zengin]iği içinde, sözdizim açısından bizim ilgimizi çeken yapılar
dan bir tanesi. karşılıklı konuşmada. söylemin sonuna, başka bir deyişle, yüklem sonrasına 8etiriien ya-

pllaldıI ki, biz bunlala " ek ve tamamlaı-ıe,ı bil3i " diye adlandırmayı uygun buluyoruz. Sadece söZdi

l İstanbul Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr
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zim ve anlam ilişkisi açısından bakmak, konuşma dilinin bilinrneyen ilginç yönlerini ortaya çıkamak
için yeterli dcğildir. Bu nedenle, bjz bu kuilanlmın, yaıi yüklemin iırkısına getirilen unsurlaın, karşı-

lıklı konuşmada ne kadar önemli biı işlev ve dcğcr taşıdlğını göstermek için tonlamadaki görünümle,

ıinden de yıırarlanacağız.

Söylernlerin tonlama yapıliırının incclcnmcsiyle, sözcelem baiımından yorumlanmasüna geçilerek,

konuşmacının bu tü söylemleri hangi bağlamda. ne şekilde ve ne amaçla dile getiIdiğini ortaya koyma-
ya çalışacağız. Bunun için, dilbilimin sözcelem alanına giren bu konuyu aydınlatm.ik amacıyla şu sonı

lan aydınlatmaya çalışacağıZ:
a) Konuşmact ka§ı tarafa bir şeyler anlatırken, söylemiır sonuna birekleme yapıırıık ona nasıI biı me

saj vermek istiyor?
b)Ek ve tamanı]ayıct bilginin o1uşumu. kullanım esaslan ve 8öIevsel işleyişle.i nelerdir'l

Çalışmamızda, Paris III - Sorbonne Ünııeniıesi Dılbilim Bölümünde ulgulınıın "sözlü dil" kuram
ve yöntenri kullan]lacağız. Bunun için bf bütiince oluşfuma zorunluluğu vardır ve aşamalan şunlardır:
a) sesli kayil yapmak, b) Bu kaydı yazıya dökmek, c) "Unice" adlı bir bilgisayar programından ses gra

fikleıinielde etmek. d) Tonlıuna yoluyla sözcelem yorumları yapmak. Veri tabaıımız. yaklaşık iki saat

süeli bir bütüncenin (corpus) yazıya dökülmesjnden (rrLıfurcripliofi) clde cdilen bin (J000) kadaf söz-
cc(tlr. ,

Morel ve Danon-Boileaıı, "Grammaire de l'intonation" ] (1998: ı2) başııkı] eserlerindc, tonla-

may] l'den (en düşük Seviye.) 4'e (en yüksek seviye) kadar olmak üzere, dört Seviyeye aylnrlarken, bu

seviyclcrin sözcelcm kuramı çerçevesindeki değeılerini şu şekilde veıiyorlıu:

Ş€kil l.

4 _ karşılıklı etkilcme girişimleri (anlaşmranl4mazlık)
3 aılaşmayl sağlama; fikir birJiği (yan yana)

2 kendine dönüş (kaşı kaışıya)
J _ diğerini etkilemenin kesilmesi (kendi kendine kalma)

|co-{nonciaıionl
fconseruus]

fco-\ocution]

Llqorcntragel

2. siizceyi oluşturan tİilünıler (Fr, parties du discours)
Berke Vaıdar sözceyi 4 

şu şekilde taıımlıyor : "Bir konuşucunun iireniği, iki susku arasında yeı alan

söz zinciri piırçası." (2002 : l8l). BiI Sözce temelde iki tür unsurun biı araya gelmesinden oluşur. Bun
lıır. Berke V.ırdıır'ın deyimi:y|e parçasal ıe palç?ı;§rıl unsurladür (2002 : J58). Peırçaüstii (se3menır.ı1) un

surlar sözdizim dıştnda kalan, yaıi sözdizimsel olmayıın bürünscl u.nsu,rlafllr (y'llnüents prosodiques) :

Bunlar, du.ak]ama, ün]ü uzamalan, konuşma hıZı, Ses tonu ve yoğunluğudur. PöIçdiisli (suprasegmen

ıalJ unsurlar ise, söylemin sözdizimini oluşturan unsur]ardır.

2 Fransüz Dilbilim kuram ve yöntemi ,Şlğında çallŞtığlmız için. bazı dilbilim Ve sözceleın terimlerinin
Franslzca karşl]ıklannl parantez içindc vcrmeyi uygun buluyoruz-

3 Tonlamanın cramcri (Bkz. Kaynakça),
4 Sözceye Fransızca "6noncd", ingilizce ise "utterance" deniyor.

l
1
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liekil 2.

sözcenin unsuriarı

Sözcelerin parçasal unsuIlan ar.L§ında en temel olanlan konu ve yorumdur. Bir sözceden büsedebil-
mek için en az bir yorumun olması zorun]udur. Diğeı bir deyişle. yonımsuz sö2-e olmaz. Yorumdaı son-
ra gelebilecek her parçasal unsur, "artyorum" adını verdiğimiz zorunlu oimayıuı, ama sözcelem açısın-
dan önenrli bir işlev üstlenen birunsurdur, Konu, yorum ve aıtyorum şeklinde düianlenen söylemler, söz-
lü dile özgü biİ sözdizim yapısı ve kullanımıdır.

2.1. siizceyi }İiliimlerine a}rran giistergeler
Biı söylemsel sözdizim oluşumunda, öğeleri birbirinden ayımamıza yaırdımcı olaı göstergeleı ikiye

aynlır ,. a) Parçasıl göster1eler,b') Parçaüstii gi)stergeler. Sözcenin sözrlizim vc tonlama yapıs]nda bu
lunirn ve Sözceyi unsurlarına b(ilmemizi sağlayan bu göSterge]er şunlardıI:

Konu-yorum-artyorum aıasında bulun.ırı:
1. duraklama]ar, ünlü uzıunalan,
2. tonlama görünümleri,

3, tereddüt bildilen "e" sesi (ve uzatılmış şekli),
4. sözdizim-anlam ilişkileri,
2.2. Yonımdan soııra gelen yapı (artyorum)
Söylem 5 (dıicuursl sonuna getirilen söz dizimi, konu ya da yorum ile ilgili "ek ve tamamlayıcı bil,

gi" sunmalır, Bu sözdizimsel yapının ve kullanımının geneLlikle kipseI blr değerivwdır.Yorumdıur son-
ra gelen söz zinciıi, yorumla ilgili veya yorumsiıt özellik taşıdığından, daha ziyade "açınıJıuna" işlevi gö
rür, Bu nedenle, bu tiir yapılara "artyorum" (Fr.: postrhöme) adını da vefebiliriz. Ek ve taman]layıcı bii-
giyi "yüklemli" ve "yüklemsiz" olmak üzere iki ana gruba ayırabiliıiz,

&kil 3.

Ek Ve Taman ayıcı Bilgi

Parçasal Unsurlar
( SözrJizimse l unsur l a i1

Yüklemsiz Artyorum
(Posühame non-pitdicatit)

ParyaüStü Unsurlar
(Bürüıııel unsurlar)

l
\

5 Berke V;udar söy/emi, sozceyle bağdaŞtürafak tanımlıyor (2002:l79)i sözce; bir ya da birçok tümce_
den oluşan. başı ve sonu olan bildiri. Tümce sınırlarını aşan, tümcclerin birbirioe bağlanmasü açüsündan elc
a]ınan sözce. Aynca. "söylem" teriminin ingilizce karşılığı "discourse" veya "speech" olaralc geçiyor,

4l

Yfülemli Artyorum
(PostrhĞme pıedicatif / Incise)



3. Yiiklemsiz Artyorum (Fr. postrhömc)

Sözcenin sonuna gelen yüklemsiz yapılar. ek ve tamamlayıcı bi]gi sunmaktan başka şu görevlerde

de bu]unabilir]er. Bu işlevleri, aynı zamanda yüklemsiz artyoı,ıımun sınıflannı oluşfururlar. İşle\sel

açıdan, yüklemsiz sözce sonu yapı]annı dön sınıfa ayııabiliriz:
l. Konu ile ilgili ekleme
2. Gerçekliklc ilişkili kipsel eklcıne

3. Göıüş biJdiren kipsel ckleıne
4. Yorumla ilgili ekleme
Morel ve Danon-Boileau (198: 28 29). sözcclerin sonunda yer alan ve "postrhĞme" adını verdik]e

ri yükJemsiz yapılıııı şu şekilde tanımlıyoılaı| "Posürhöme, heı bii zoıunlu olan bir dizi tonlama. sözdi-

zim ve anlam özellikleıi taşıyan bir unsurdur. Bu özel]iklerden herhaıgi birinin olmaması, sözcenin bu

parçasının po.rı/hame statiisünü kaybetmesi için yetcrlidi."

Yaiklenısiz Artyorumun özellikleri

sözdizim ve anlam özellikleri

iki işlevsc] sınıfa ait olabilir:
- Gerçek]ik kipi / Görüş kipi (sanıyorum, bence, -..)

- Konu veya yoruma bağlı ve isim yapıll ek yargı

Tonlama özellikleri

Yorumla arasında pıuçaüstü bir unsur olabiliyor (durak).

Alçak tonlama seviyesinde bulunuyor; 1-2 seviyeleıi arasında.

ses yoğunluğu düşüyor,

Toniamada fazla iniş-çıküş olmuyor.

Söylemin sonunda tonlama yükselmiyoı.

Uzunluğu l5 heccyi geçmiyor.

6 sözlü di1 yazımında kullanılan özcl iş;ıreılerin listesi vc işlevleri makalenin sonunda yer almaktadür

(Bkz. Tfanskripsiyon işaretleri). t

l
12

Ş€kiü 4.

3.1. Konu ile ilğli ekleme
(1) yani her zaman için e: (80) {4O} oldukça büyük biı mesafe var 6

2232232+2+32

*çocukla: (40) {30} ailesi arasınıla h {30}*
2- 2- 2,

(2) lekonomik olalak {50} kendi bağımsızlığını sağladığı aırıda insanın kendi e: oılamını

2 2 2 2 2, 23 2 2- 2 2+

< konu



kendisinin korumasd belki çok daha {10} ilginç {90}
2 2 2+ 2 2- 2-3- 2l3

+e: (40){80} Fransa'daki gençlik içtn*
2 2 2- 3, 2l3 2

(3) geIçi büyük bt huzur rahatlık veıiyor *gence bağımsıilık oruı\ı* {10}
2 2 2 2 2 22 2 2 2

(4) çünkü o aynı zamanda sıküntılar getiren biı yaşam biçimi
2 2 2 2 2+ 3 2 2-2- 2l] 2l|

*ekonomik olarak* {50}z-2
(5) mm {4o} ama devamlı bil e: (4o) yani {20} kendi tabii kendi çözecek ai( .)

1+ 2l3 3 3l2 2l3 2+ 2+ 2+ 3- ı3 2+ 2

*genç 
{30} bu sorunlarını {30} e:*

212-2
(6) e: biimiyorum bence alnnda e: yatabilecek e: {30} öğelerden biri de: e: bu {50}

? 2ü ] ) 2 2 ? ?- ) ) ) 2| )
konu

*aitenin sıcaklığı fl0} e: ğa) genç üstünıle* {2ü)}

(7) gençleıde özellikle görüyorum *bu özelLiğl*
21332+22-2-2,

3.2. Gerçeklik derecesi bildiren kipsel ekleme
(8) yeni mezunun iş bulmasr { l0} e: (50) oldukça zor

2+ 1l3 2+ 2+ 3 2 2+ 2

< konu > < yolum >
*galiba {20} şu dönemıle* {8a}
2 | |2- 3

(9) daha biıeyci {20} e: vc: duvaılarla çevıiii {20}
2 32+3l4 23 2+ 3A 2-

* bire _ı:ler aslında* { 50}

22+
(l0) m bi(ı) şekilde desteği: {20} yine siirüyor *herhaae ailenl * (3.1'16')

2+ 3l4 3+ 3 3 2l3 3- 1- 2- 2-

< konu > < yonrm >

33. Göri§ bildiren kip§el ek]eme
(l l) yaıi gene her şey e: m bi(I) çeşit e: ekonomik {30} bağımlılık {50}

2 2 2 2+| l 1 2+2 2- 3- 2 2+

,13



*benim {20} göztimıle* 190l (s. l39)

22-
ı l 2 ı e. çok ilginç geldi '' lerıelıen hanal

2+3 2l3 7- 2 2-

( l3) e: vc insaılar {20} çok kolay ilişkiye giremiyoılar
2 2+ 2+ 3- 2+ 2+3- 2 2+ 2+ 2-

*meselö 
{ l0} bizim özeLlikle arkulıışLık ilişkileri* {40} (s.24'/)

))1 ))

3.4. Yorurnla ilgili ekleme
(l4) ama e galiba: {70} sosyal çevre meselesi de *alıı ;amaıla* (s.l89)

21312+3- 3+ 2/3 3 ] 3 2- 2 2

(l5) Cana e: (70) { l l0} ( . ) haklısın {4O} *bu konutı amc]* Il(J.)} (s-242)

2 J 2+ 2 2 2- 2- 1 t2

<konu> <yofum>

4. Yiitdenıli Artyorum (Fr. incise fınale)

Sözcenin sonuna gelen yüklemli yaptlar. ek ve tamamlayıcı bilgi sunmaktan başka şu görevlerde de

bulunabilirler. Bu işlevleri. aynı zamaıda yüklemli artyoıumun sınıflannı oluştururlaı. İşleısel ıçıJın.
yüklemli sözce sonu yapılannı dört sınıfa ayınbiliriz:

l, Konuşmacınün gö.üşünü bildiren
2, Gerçeklik derecesi bildiren
3. Konuyla ilgili ek bilgi
4. Yorumla ilgili açımlama
Moıel ve Dıuron Boileau (l998: 59.ü, sözcclerin sonunda yer ıı-laüı yiiklemli yapı]an (rı.,ı.re) sözcelem

(ıinonciati|) ye Söylemsel (dıscırsıl) açıJardan değeriendircrek şu şkilde tanımlıyorlal: "sözcenin sonu-

na gelen yüklemli yapi, yazı dilindeki parantez ve kısa çizginin kullanımı gibi, sözcelemde faıklı bir olu-

şum olduğunu gösterir, Genelde, bir takm özellik]erle ortaya çıkarlar." Ardından, bu özellikleri şu şekil
de Süra]ıyoflaf:

li€kiü 5.

Yüklemli Artyorumun özellikleri

41

Tonlama seviyesi 2'ye iniyor
- ses tonunda iniş{ıkışlar olabilif (dalgalı tonlama)

- Konuşma hızlanıyor (hızlı telaffuz)
- ses yoğunluğu azalmlyor
- Söy]emin sonu genellikle yükseliyor (konuşmacı söylemine devam edecektir)

(söylem dev.ırn etmeyecekse yükselme olmaz.ü



4.1. Konuşmacuıın göriişiiıü bildiren
(l6) e {30} kız erkek ilişkilerinde e: (70) {20} dıüa kolaylaı

2 1+ 2+ 2+ 3üq2+ 2 3 3l2

*belki Ça} bn kırşılaştırtn J,apfulk gerekirse bize göre* {70}
2 2 2 2- 2- 23

4.2. Gerçeklik derecesi bildiren
( 17) yani { l0} e hıngi sınıftaı geldiğine de bağlı e

2-1-2+2+2222

*bu belki dediğimiz clııhı çok burjuva gençler*
2 2 12l3 2+ 2+ 2+ 22+

( l8) doğrusu bir kaşılaşlrma: yapılabilir mi +bilmiyorum+

2+ 3+ 2l3 ] 2+ 2+ 2+ 2

43. Konuyla ilgili ek bilgi
(l9) belki belli bi(r) yaşın üzerindeki insanlarda daha kolay

2 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+32+3
< konu >< yorrrrİ >

*e: ileıiş|m kurmak çurşıda pazarda+ {70}
22-222
< iutyoruınl > < artyoıum2 >

(20) yani herkes {60} bi(r) takım soru]ar so!ır
2-2222

*sen ner(e)ülen qelb,orsun ıa:pıytırsun {20} işıe: (30) e {30}

derlten memnun musun (?) e {1N}* (s.215j
2222

(2l) aileye olan bağımlılığı e: bizdekinden çok farklı değil
2 2l3 2 2 ]+ 2+ 2+ 2+ 2 2

xen azından bizim içinden geldiğimiz onamdakinden farklı değil* {170} (s.338)

2 2. 2 2 2 3 2 23+
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4.4. Yorumla ilgili açımlama
Ek yük]emleme yoluy|a (prldicalion), yo ma bir açımlama getiriyor,



5. Özetleyici tablolar
5.1. Artyorum ve söylemin diğer parçasal unsurlan

Şekil 6.

Ornek Bağlaç Konu Yorum

l lanl
her Zaman için e: (80)

{40}

o]dukça büyük bi[ çocukla: (40) {30} ailcsi
arasında h { 30}

ekonomik olarak{50}
kendi bağtmsüzlığ,nI
sağladüğü anda iDSan,n
kendi e: ortamİDı ken-
disinin koruması bclki

çok daha {.10} i]

ginç {90i
e: (,l0) {80} Fransa'daki
gençlik için

] gclçü büvük
bir huzuı rüatlık
vcriyor

gcncc bağımsızlık olayı
{40}

1 çüırkü o avnü zaınanda ekonomik olarak t50}

5
anla
vanl

dcvamlı bir e: (40) {20} kcndi tabi
keüldi çözccck ai(.)

genç {_]0} bu sonınlitrını

{30} e:

e: bi]miyorum bence
altında c: yatabi]ecek
e: {]0} öğclerden biri

bu {50}
ailenin stcal(lığı {,10} ei (1{))

genç üstündc {200}

1 gcnçlcrde iizc]liklc 8örüyoıuün b özclliği

E
yenl mezunun lş
bulmasü { l0}

e: (50) oldukça Zor
galiba {20} şu döncmde

{ lJo}

9
düa biıeyci {20}
c: ı,e: duvaılarlı
Çcvri]i {20}

bircylcr aslünda {50}

l0 bi(r) şekilde desteği

{20}
ylnc sunr}. or hcrhaldc ailenin

ll }anl
gene hcr şey e: n bi(r)

çeşiü c:
ekonomik {30} ba

ğımlılık {5()}
bcnim {20} gözünlde {9()}

|2 e: çok ilginç 8e]di gerçektcn bana

l] c: ve insanlar {20}
çok kolay iIişkiyc
gireııiyorlar

ıneseli { l0} bizim özellik-
le aıtadaşlık ilişkilcri {40}

1,1 c galiba: {70} ıynı 
^manda

l5 Cana c: (70) { l l0} (,) haklısın {4()} bu konuda anra { l60}

l6 e {30} kız erkek ilişki
lerinde e: (70) {20}

daha koltyhr
belki {]0} bir karŞılaşhüıa
yapn]ak gerekirse bize gÖre

{70}

16

sıkıntılar getiren
bir yaşaın biçimi

sosyal çevrc mese
lesi de



|1 vanl { l0} e hangi sınıftan geldiğine de hağll e
bu belki dediğimiz daha

çok burluı ı gençler

llJ bir karşılaŞtürma
yapü]abilir ıni bilnıiyorum

19
belki bellibi(r) yaşın
üzerindeki insanlarda

daha kolay e: iletişim kurml* çilrŞıda
pazarda {70}

20 }anl heıkeS {60}
bi(r) takım sorulaf

sen ner(e)den 8eliyorsun
na:pıyorsun {20} işte: (30)
e {30} dersten menrnun
musun (']) e{ l00}

21 ailc]-c olan beğüıİlllığü e
biZdckinden çok
farklı değil

cn azündan biZim içinden
gc]diğimil ortamdakinden
tarklı değil { l70}

5.2. Artyorum ve biçims€l öz€llikleri (parçasavparçaiistü)
Aşağıdaki tablo, incelenen aılyorumların pırçasa] ve parçaüstü unsurlar bakınından biçimsel öztl

liklcrini göstermekıedir, Parçaüstü unsuriar olarak. öncelikle yoıırmla ıırtyorunl araslnda dulık olup ol-
madığlna bak]yoruz, çünkü bu bölgedeki duriıklanranın sözcelem çerçevesindeki dcğcri oldukça önemlj
dir, Sonra. artvonımlann içindcn bulunın pafçaüStü unsullara bak]yoıuz. ki bu unsurlann Söy]emi oluş-
furma açısından öncmli katklla. !ardil: Bunlıu, başta dural< olm2k üzere. ünlü uzanralan, tcreddüt bildi
ren "e" sesi ve süresidir, Parçasal ajzelliklerine gelince. artyonımun uzunluğu çok dcğişkcndir: hece sayı
sı.1 ile 22 araıında clcğişir. Bütiincemize g6rc, en kısı aItyorum:1 heceli. en uzunu ise 22 heı:elidir. Fa
kat. genelliklc hece sayısı 5 ile l0 aısııdıiki ıııtyonıniaı daha fa7ladır. Sözcük savısı l ile 8 ırsında deği-

şir: siizcük sayısı 2 veya ] oltü ırt],,orumlar düa l'azladır.

Sekil 7

Ornek
yorumla arlvofum

ara§lndaki parçaüstü Artvorum bünresindeki
parçaÜstÜ unsualal Hecc §aylsı Kelime saylsl

Yiiklenı§i7 artvor,,m

ç(rukla: (,10) {30} h {30} ]I 3

i90}
3- i2-

e] ({)) {80}
yüksclme: H3,(daki gençlik) ]

9 ]
,1 ,1

{30} {30} e 1 :]

ö {50}

{1o} e: (4o]
Yüksc]mc: ll2+ (tilenin)

sonda ]-iikselüne: H2+ (üs_

1ainde)

l2 1

1

11

doğrusu

5

5



1,]
{90}
3 12-

{20}
sonda yükselmei H3 (dö-

nemde)
1 _]

9 {20}
sonda yükselııe: H2+

(aslında)
2

l0 112 1

1l {50}
2+ 12- {20} )

|2 5 2

{]0}
Yüksclmei 2+ (daşlık)

lE

l1 5

l5 {10} sonda VükseIme: H3 (ama) ]

Yüklemli artyorum

l6 312 {30}
Sonda yükselme: H3 (göre)

1

|1 Ses iniş çıküşlan: 2+.2/] l5 1

lE 1 l

l9 3l2 |1 ,1

2i]
{20} iŞte: (30) e {]0}

e { l00}
]9 8

2| Ses iııiş çıkışlan: 3 . 3+ 22 1]

6. Sonuç
Yazı dilinde "devrik yapi' olank değerlendiilen sözdizim oluşumunun. ton]ama özellikleıinc bakıl

dığında, sözcclem kuramı çerçevcsinde. yaıi belirli bir bağlamda gelişen "konuşmacı-muhatap" ilişki ve

etkileşiminde önemli bir işlev ve değcr taşıdığını düşünüyoruz.

Yüklemli ve yüklemsiz artyorum olm.ık üzere iki şekilde giirünen Söylem sonu ck ve tam.imlayıcı

bilgi. konuşmacının gönişünün iin plana alındığı ve kaçı tarafın ilgisini bir nokıaya odaklamak amacıy-

la kul]anılaı bir sözcelem olayıdır. Eklcıne ve taınamlıuna özelliklerinin yıını Süra. bağlama göre, temel

işlcvlcrinden biri konuyu soınut]aştırmak. diğeri de yonıma bir açım]ama getirmektir.

Yükleınsiz ya da yüklemli artyorum alçık tonlama seviyesinde bulunuyor]ar ( I-2 seviye]eri). Tonla-

mada çok sık iniş çıkışlar görülmemektediı. Anyorumun bu seviyede olması, konuşmacının konu ya da

yoılmla ilgili ek. aç*layıcı bilgi verdiğini gösteriyor. sözcelem açısındaı ka§l tarafla uzlaşma sağlarna

niyeti içinde değildir. Konuşmacı. konu ya da yorum hakkında dıüa açık]ayıcı, t.unım ayıcı bilgi vefir.

bu bilgisini sadecc sunar, Yüklemsiz artyoru]n, genelde konu üzerinde bilgi vclirken, yüklemli artyorum

hem konu hem de yorum hakkında ek bilgi verir. Yük]emsiz art},orum, yüklemli ıırtyoruma göfe daia kı

sad,I.

Yüklcmli anyorumda sona doğru 3 ya da 3+ scviyesine kadeır çıkış görülebilir; bu da konuşucunun

söylemine devam ctme isteğinden kaynaklanır. Yüklemli ya da yüklemsiz aılyorumun bünyesinde 3 se-
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viyesine kadar nadir çıkışJar görülebilir. Bu da konuşucunun ka§ı tarafla uzla§ma niyeüni göstermez. da
ha çok belirli unsurlar üzerindcki vurgu yapma isteğini ofuya koyar. Yiiklemii artyQrum, durak. uzatna,
tcreddüt sesi gibi pıuçaüstü unsurlan daha iız içerir, oysa. yüklemsiz artyorumda bu unsurlar d.üa fivla
ku]lanılu. Yiklemli aıtyoıuında konuşmacı hızlı telaffiz kullıuıır. Bu durumu sijzcelem bııiımından şu
şckle açıkJayabiliriz: Konuşmacl. yeni bir siizce oluşfurma isteğinde olmadığını, sadece bir bilgiyi. yük
lemli ve uzun olmırsından dolayı kısa sürede vennek istcdiğiıri gösterir.

Trarl§kripdiyon i$retl€ri (Pans lll _ DilbiIiın Bölümü)
e Teİeddüt bildircn "e" sesii uzadükça "eö:" şck]inde yazllıİ.
(00) Tereddülbildiren "c" sesinin uzunluğunu sitlise ö]çüsü},]e veriı.

{m} Duraİlann uzunluğunu salise ijlçüsüyle \,erir.

: Bif sesin (genellikle ün]üler) D7aülarak telaffuz edildiğini göslerir: ui.ad]kça
":::" şeklinde yiuü]abilir.

Yüklem (yorum) sonrasl bailümi anyoıum.
h Scsli nefes alıp vermc.
m Tl§v]p ctme. onayliıma sesi; ağız kapaIl, dudaklar bitişik olarak çlkanlaı ses;

uzadükça "mmm" şeklindc yazılabiliı.
(x) Pamntez içiüıdcki haffin veya Parçimln tclaftuz edilmediğini, anliuıı kolaylE

hımirk üzere yazıldığnı gösterif.
( . ) Bir parçanın, iın]i§ı]madığından yazımınün mlimkün o]madlğlnı gösterir.
(?) sözcenin. yazücü ı.arafından soru olarak algüland]ğünı gösterir.
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