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BiR TOPLUMSESBiLGisEL GöSTERGE oLARAK /E/

()zet: 'Altsesbirinrler sosyoekonomik statü gruplarl arasında bir ayrım göster!e\i olcb llr' ilk kcz
Labov ıaralından kuramsal]aştırllan bu ayrtm. böIgesel vc ctnik değişkelerden belki daha az çarpıcı.
ancak en az onlar kadar öncıılidir (bk. Fine8an l994).

Sesbiriıılerin altsesbirimIcrinin. Tiirkçe için de iarklı toplııınsal gruplarün vc sosyo ekononıik
katmanların konuşrırları arasındaki ayrıııın bir göslcrscsi olarak allnabileceğini öngörebiliriz.

Bu öngörüdcn harckel cdcn ça]lşmada /e/ sesbirinlinin söylenişindeki larkllI1klar. yani Iii]. Ie] ve

[i] ve diğer belirleyiciler ilc trıplunısal gruplar ve sos!o-§konomik katmanlar arasında i]işki bulundıığu
görüşü savunulınaktadlr.

Üç ana böIümdco oluşan çalışmada. ilk cılarak topIuııdilbilim ve tcıplunrscsbiIgisi ilişkisine
değinilİnekle, ardından /c/'nin scsbilgisel iizellikleri re alısesbiriıılerinin dağılım koşulIarı ile ilgili
geneI görtiŞlcr öZcl]cnmckicdir. Üçüncü bölümde isc bu sesbiriııin. özellikle kin,ıi kentli gençlerın
söyleyiŞlerinde ınoda nitcliğindc onaya çıkan altsesbirinrlcrinin yaraltığl toplumdilbilgise] ayrımlarla
ilgiIi bclirlemclcrin altl çizilınektedir.

Anahtar sözcükler: Tijrkçc. üoplumsal değişkeler. loplumdilbilim, topluıısesbilgisi, /c] scsbirimi

l. Giriş: Toplumdilbilim ve Topluınsesbilgisi]
1.1, Toplumdilbiliıı içinde bir alt alan olaıı toplumscsbilgisi (sosyotiıno lo1ı. İng.

sociophonology), sesleıin söylenişi iJc topluııısal yapı arasındaki ilişkiyi ele alır.
Top)umdiJim, di] değişkenliğinin bütün göriinllnIeıi ilzeıine çalışırkcır, toplumsesbiIgisi,
beiirli gruplar için ayırıcı özelliklcr taşıyan. yani bir toplumsal gıubun üyeleıi taraf'ından
paylaşılan bölgesel ve toplumsal söyleyiş farklılıkları üzerinde yoğrınIaşır (dilbiliınscl
değişiııin ilkeleri ile ilgili olarak bk. Labo,. 200l ).

1.2. Aııerikalı toplumdilbilimci Labov. topluınsal sınıllar ile dilbilimsel dcğişkenlik
arasındaki ilişki buIunduğu varsaytInın) iIk kez l966'da yay]mlanan klasik çalışmasıyla

' Yrd. Doç. Dr.Başkenr ünilersilesi,
] 

Çalışmada. hilı'm ve b/tgisileriılı|erinin yarathğı karmaşa ve larlrŞma]ar giiz önüne alınnaks]Zıı],
Hoıcy''ın sociophonology teriminjn karşrlığı (l997) olnak izere tophımscsbilgisi ve buna paİalel

ola'ak Loplumdilbilim ıcrimleri kullanllıılşılr, Ancak bu alanlarda çaIışanlarl ilade etmek ülere
ıoplılüdilbjliülcj vc toplunSesbilinci leflfileri tcrcih cdilmişıir.
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Süer I|KER I

The Phoneme /e/: As A sociolinguistic Indicator
Ab§tract i 'Thc allophones may be an indicator ol ditterentiation aııons socioec0nunıic status

varieties.'This asscnilın. ş,hich was tjrsl theorized by Lab()v. may be less slriking but its impoıtance is

İo Iess than rcgionaland cthnic varianls (see Fin§gan l99,1).
we can prcsumc that thc assenion thal allophoncs may be mken as indjcalors ofvariations aınong

social groups and socioeconomic classcs holds also tbr Turkish speakers.
Slarting lion this point. we arllue in this sludy lhat the pronuncialion ditlcrcnccs oflhe /e/. naıİely

[a]. [c] and [ö] and other markers, are closely relatcd ıo social groups and socioecononric cIasses ol'lhe
spcakcrs.

Conıprising !hree sections. 1hjs sludy examines first the relalionship bctween sociolinguislics and

sociophoneıics, then suınınari/cs lhc gcncral viervs on lhc phonelical properties and distribulbnal
coüdi!ions ol' ühc allophoncs ol /e/ . The sec!jon lhrcc. under]ines the observations re]ated to the

sociOlinguistic dilltrcnliations slcmming liom the alIophoncs gcnerated in particular by pronunciations
ol'soınc urban youth as a result oftrends

Key Words: Turkish. social varielies. sociolinguistics. sociophono]ogy. phoncme. allophon, /e/



kuran,]sallaştırmıştır. Labov'un uyguladığı yöntcmdc, toplumsal sınıf'iar ile ünlülerdcn sonıa
gelen /r/nin söylenmesi (rhotic) ve söy]enmcmcsi (non-rhotic) arasındaki ilişki. Ncw York
kentinin üç büyük alışvcriş mcrkezindc yapılan alan çalışması ile incelenmiştir.]

Araştııma, ünlülerden soırra gcJen /r/nin siiylenişinin toplumsa] sınıllara, etnik kimliğe ve
cinsiyete görc değiştiği. yüksck stısyoekonomik statü gruplar]nln tinlülerden sonra gelen
/r/yi. düşük sosyockonomik sınıf'lardan daha sık ıe belirgin biçiııde telafluz ettiğini ortaya
koymuştur. Bu çalışmaya göre /r/nin söyleniş yüzdesi ii|ı (»l.ü 

'ılııflard.a 
en yüksek, a/ı-

çcılışan sınıflarda en düşüktür (bk. Labov, l99l : .13-69).

Labov. benzer şekilde, New Yoık kcnıındekı Amcrıkan İngılizccst konuşurları arasında,
siiz başındaki 1i,] (ömeğin, lhare, lhi, ı,b.) harl'lerinin göstcrdiği ölçünlü dişlcrarası sızıcı [ö]
ilc ölçün dışı [d] altsesbiıimlerinden ilkinin üst sosyo-ekoıromik gıuplar, ikincisinin ise daha
düşük statülü sosyo-ekonomik gruplar tarafından kullanıldığını göstcrmiŞtir (bk, Labov,
l 991 : l ] 3, Couln,ıas, 2003: 568, diğer ömekleı için bk. Chambers^ 1 995).

Benzer bir çalışma. İngiliz toplumdilbilimci Pctcr Trudgill taraf'ından Norwich
sakin]eıinin konrışmalarında topiumsal etkenlerin ctkisini incc]emck, bu çerçevcde üst sın]f
mensuplarının söyleyişlerinin prestijli değişkeye yakın olduğunu iıg scs grubu aracılığı ilc
ortaya koymak üzere l960'lar]n sonunda, l970']eriıı başında yapılmıştır (Thomas and
Wareing. l 999: l29. l30.).

Labov. Trudgill ıd, toplunıdilbilimcilcr, lchçcbilimin sınırlarını kcntlcrc dtrğru
genişleterek yeni bir çlğlr açmlŞlardlr (Kilnig, 1992: 325).

1.3. t]ir dil lopluluğunda. toplumsal katmanlar (veya sınıflar) ile dil değişkeleri arasındaki
ilişkilere yönelik tı.ıtuııları belirlemedc cn öncmli etkcnler, prestij ve düşük prestijdir
(stign,ıa). Prestij ya da düşük prestij, di] dizgesinin kendisiylc değil, büyük ölçüde toplumun
değer yargılarıyla i|g|lidir. Tenel dil + ola dil - seç,kin dil - üsıdil olarak gösterilcn
accenl continuüm'da (bk. Honey l997: 96), temel dilden üst ılile <loğru yönelişte eğitim vc
ekonoınik düzcy, toplunun değer yargılannı biçimlendiren en öncmIi etkcndir. Dildc prcstij,
orta ve orta üstü eğitim]i toplumsal katmanların değişkesi olduğunu öngörcbileceğiıniz
ölçiinlü dcğişkcyc yakınlık ya da uzaklığa göre artaı Jr da azalır, Ölçünlü dcğişke dışında
kalan bölgesel ya da toplumsal değişkeler genellikle düşük prestİli olarak değcrlcndirilir. Bu
değişkelcrc özgü seslerin de düşük prestijli olduğu varsayılır.r

Presti.j zamana ve siyasal coğrafya hatta tutLıma bağiı olarak da değişebilir. Bclirli bir
döncmde prestijli olan bir değişke, başka bir döneınılc prcstij kaybına uğrayabiJir. Be]irli bir
coğrafyada prestijli bir değişke. başka bir coğrafyada prcstijsiz olarak dcğcrlcndirilcbilir.
Ömcğin yukarıda belirti]diği gibi. Amerıkan İngılızc.sı ıçın ünlülerden sonra gelen /ı/nin
.;iyl(nme§i pre5lij..ö)lentn(mesi dülük prcsııj !.i;:,lCrgesl ıken. ingılıere ingilizcesi içın ıam
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l 
Çallşma; görüşnrecinin müşteri kimliğiylc girdiği mağazada. çe]ıŞen]ara'fonh 0oor'(dördiincü

kat) ccvabı alacak şekilde sorduğu'Alledersiniz, bayan ayakkabılafl nerede?'sorusunun cevabını
anlamamlŞ gibi davranıp. çalışanların ikinci kez daha dikkatli biçimdc aynı ccvabı iekrar etme]erini
sağlayacak bir yöntern ve nrizansene göre yapılmıştır. Ça]ışmada; a]ışveriş meıkezleri, çaIışanlaıın
hangi rcyonda çallŞüükIan, yaşları, görevleri. ırkları, yabancı ya da bölgese] aksana sahip oIup
olmadıklan vb. değjŞkenler dikkate alınnrıŞhr.

r Anadolu ağızlaıındaki kimi gelişmeler. örneğin ünlülcrdc c. c > i, ü:j .> üj, o _: di ünsii7lerde ./- -. /-.
-q. -q :, -x-, -,ü ölçünlü dile göre Zanran bakımından daha ilcri, ancak loplumsesbi]gisel bakımdan
düşük presüijli geIiŞlnelerdir



teısine. ünlülcrdcn sonra gelen /r/nin söylenmesi düşük prestl. söylenmenresi yüksek prestij
göstcrgesidir (bk, Romaine, l994; 70).'

Osmanlı diincminin prestijli dilleıi Arapça ve Falsça kü]türel, siyasai dönüşümlerin
ardından Türkiye'de eski prcstijlerini yitirmişlerdir. TT konuşuru için düşük prestijli bir
değişke olan Kıbns ağzı Kıbrıs'ta; Azerice, Azerbaycan'da prestijli değışkclcrdır. İran

Azericesi ömeğinde, resmi dil Farsça karşısında düşük prcstijli bir azınllk dili olan Azeri
TüIkçesi, Türk televizyonlarının uydu 1ılınlarının ızlcnttığı İrın'da. modem bir toplumun
dili olan Türkiye Türkçesi (TT) aracılığıyla, ktSmen, prestij kazanmaya ve yeniden
canlanmaya başlamıştrI (bk, Bani-Shoraka 2002-2003).

Araştırmalar, insanların yüksek prestijli değişkelere olumlu. düşük statülü değişkelere
karşı isc olumsuz tavır taklndıklarını göslcriyor (Padilla, l999: ll3).0 Dilde presti.j, yani

ölçün]ü dilin siiylcyişine çok yakın bir söyleyişc sahip olma, toplumsal yaşamda bireyin
öntinü açabilcn; düşiik prestlli bölgesel. toplumsal ya da etnik değişkelere yakın söyleyişler
ise, aksine, bireyin önünü kapayabilecek dereccdc keskin sonuçlara yol açabilcn
toplumsesbilgisel olgulardır.

Türkçenin değişkenliğinde, bölgçyc vc zamana dayalı etkenlcr iyi araştırılmış olmakla
birliktc, im(]r (l990) ve König'in (J991, l992) vd,nin öncü çalışmalarının dış!nda,
toplumdilbilimscJ ctkcnler ve bu çerçevede toplum ve sesbilgisel değişkcnlik arasındaki
etkileşim, henüz ayrıntılı biçimdc ele al]nmamıştır. Ancak söyleyiş tarklılıkları ile etnik.
toplumsal ve dinsel gnıplar arasındaki doğrudan ilişkinin, Hacivat-Karagöz ve kukla
oyunları, fıkıalar, anekdotlar vb. halk sözlü sanatları aracllığtyla, Türk halkl mraf'ından
yüzyıllaıdır bilindiğlni anlıyoruz. Bu kaynaklarda bölgesel. etnik ya da'sınıfsal' değişkeJere
ilişkin seslerin"kent dili'ne aktarılııası^ gcncJlikle yadırganmıştır, Bcnzeı şekilde. Arapça
dini metinlerin tecvitle okunması, dini bilimlcrdeki yetkinliğin simgesi biçiminde görülmüş,
Arapçanın seslerinin prestij ögesi olarak kullanılınak üzere, konuşma diline aktarılması (krş.
'a) !n çaılJıma[.' de) iml ı i.( eleşıirilnrişıir.

Günüüıüzde 1opluııısal ve etno]inguistik laıklılık]arın 'kcnt dili'ne yansımas] önemli bir
araştırma konusu olarak karşımlza çıkmakıadır. Kent dilindeki kimi seslerin topiumsal
gruplar vc sınıllar hatta cinsiyetler arasında bclirleyici hdline geldiğini görüyoruz. Türkçenin
/e/ scsbiriminin ölçünlü ve ölçündışı diideki yeni ve eski altsesbiriııleri bu türden
belirlcyicilcrdir.

5 /r/nin altscsbirimleri Türkçede de bir prcstı göslergesi o]arak alınabilir. Türkçede /r/nin iki
belirgin altscsbirimi vardır. Söz sonu dışındaki çcvrclerde Irl, söı sonunda ünlüden sonraki durunrda
isc Ii] buIunur. Fonetik lileratüründe Çek isi o]arak biliııen lye çok yakln olan bu ses, Türkçede sö2

sonunda. özellikle ön ünlülerden sonİa bclirgindir. ./'nin boğunlanması csnasında çıkan hirva:rkıını
lden biraz daha güçlüdür, dil uc!ı lde, ldcn daha hüzlı ıma kiiçük litrcŞim yapar (Blağkoviö ]964: 9).

Bu aItsesbinmin vurg!ılanması ile sosyockononrik düZey arasında doğru orantılı ilişki vardır. SöylcyiŞtc
1nin düşmesi de bir .ri,sr.(pr.e.§lrdurumudur.

6 Toplumsal kimliğin cn önemli göstergesi olan dilin değişimi. toplumsal vc bireysel kimliğin
değişmesi anlamına da gclcbilir. Konuşurlar zaman zaman söyleyişlerini dinlcycnlerin toplumsal
özelliklerjne, t'arklı toplumsal içeriklere göre uyarlayabilirler. yarri kod değiŞtirirler. Memleketine
döndüğünde, yerel değiŞkesini lcrk etıiği düşünüIen birinin,'hemşehrileri'nce yadırganmasü. değişkeyi
terk etmenin, yöre değcrlcİinden uzaklaşma olarak algılandığını göster]r. llalk ağzındaki yerel

s6yleyişten u7aklaŞarak ölçünlü dilin normlarına göre konuşünayı ya da konıışmaya çalışmayı ifiıde
eden 'dil kürmak' deyimi, bu algılamanın göslergesidir. Ömek. yerel değiŞkcden o]tadih veya
seç*/rdl',b geçiŞin. yere1 dcğişkc konuŞurlarü için biİ prcstij göStergesi olarak algılanmadüğünü gösterir.
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rÖmeğin. ünlü nicelikleri Ana Türkçe (AT) döncminin aksinc, btıgi]n li]nenrik değildir. A.cak,
AT'nin birinci1 ıızuı ün]iileri kısalırken Azericede ve TT'dc izlcr blrakmıştır. Karahanlıca döneminin
dSi. TT'nin ses envanterinde yoktur, Söz içı \c \onundakl iık Tırkçc. AT d ona Türkçe:,ili >,/r/,
,/t]. /z,1. ,1y] gcliŞinl]eri. Türk djlleri ha.ilasındaki sınır çizgilerini belirlcmişıir.

3 Aynı yazıbirimle gösterilen sesbirimlerin niceliği vc nilcliği. scsi oluŞtui-ma. akustik süreç]er Ve
dinlcyiŞ bakırnündan 1arkll1aşabilir ya da farklı şekillcrdc algıIanabilir. TT i]c modem Tiirk ya7ı
dillcrindcki sesbiıimler ve allsesbirimler arasınrj; tam bır koşuıluk ) oktur. ömc8in. Türkçedcki ı z ile
Türkmenccki s-. Z Tiirkçedeki e,(, q ile Ka,,akçadaki c,,(. gaynı dcğildir.

9'Öıçünüü Türkçc' TT için soyul ve sınırlarıntu çizilmesi güç bir kavramdır. Ölçunlü Turkçc ıçın
ailçü1 alınan 'istanbul Türkçcsi' ilc ncyin ifade edildiği açlk değildir. Geçen yüzyılın başlarln(laki
'isuıbul hanımlarının konuŞmas1' tcspilinin bugün ne kadar geçerli olduğunu bllmi}Unrz. Inglltcrc
iimeğinde. kraliyet ailesi. Elon Kolcji. Cambridgc. oxfcırd vb, seçkin slnıfve kurunrların ıİensuplarlnln
söylc},işIerinjn, I]BC'nin norııLarüstü. kayıtlı aksanından bile ileride n]odel olarak alınabilecek özel
konumları nedeniyle, İngilizce için bu sorunun ccvabınü bu]mak daha kolay o]abilir. Ancak I'ürkiye
Türkçcsinde ö7elIik]e /ei sesbirimi için. hangi altscsbirimin hangi çevreseI şanlarda ölçünlü söyle),işi
yansıtlığüna karar venıek çoğu zaman kiŞiscl lcrcihlere dayalıdır, Ömeğin eEe söZcüğün ikinci
hecesindcki e'nin g nedeniyle açık kaldığını ileri sürcn ScIcn'c. opcrslein Ve Kütükçü karş, çükar (bk.
2004: ]2). Ancak TR f spikerleriııiıı, Devlet Tiyairoları sanatçılannın söyIeviŞleri ölçünlü söyleyişlerin
bcIırltnmc.lndc ölçüı,ılJllk d(geülenılltil<billr.

" e nın u1 clüıeshırınıl ulduğu gönilünü savunan Gökscl vc Kcrslakc, bu scs birimlerin :]ez.z,erde
sözcüğünde yer aldığını if'adc clmektcdirleİ (2005). fel, [ı], Iie] IPA simgeleriyle lgczega]nd6] şeklindc
göslerilen gezegclüdc ömcği, /c/nin ölçünlü dilrleki altsesbirimlerini iyi yansıır. Sözcüklcki c'lcri ]'den
4'ekadar numaralayarak hangi e'nin en açlk Ve hangi e'nin en kapalı olduğu ile ilgili yaptığımız küçük
ankette. cn kapalıdan en açlğa doğru ] _2 .. 4 < J süralaınasınü elde cdcnlcrin oran] yarı yarıya idi.
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2. Öıçünlii Türkçcdc /c/ Scsbirimi ve Belİrgin Altsesbirimleri
2.1. Türkçenin seS envanteli, nicelik vc nitclik bakımından donmuş. kalıplaşmış dcğildir.

Tarjhsel süreçte. sayıst az da olsa. bazı sesbirin,ıler Tiirkçenin ses envanterinden düşınüş,
yeni sesbirinllcri eırvanterc dahil olınuştur./Aynı ölçünlü değişkenin çatısı altında bulunan
altdeğişkclt:rde ya da aynı onak tarihsel değişkeden gelişen altdeğişkelelde de sesbirjmlerin
nicclik ve nitelikleri her zaman aynı değildir,3

2.2. Türkçe kökenli Sözlerde, ölçünlaı Tairkçenin ünlü envanterinin taın siınetrik sekiZ kısa
ünlüden oluşluğu, bilim adıınlarlırın çoğu tarat'ından benimsenen bir göriiştür (bk. Slviti,
l962: Banguoğlu. 1990;Ergin. 1993; Komfilt. 1997 r,d.).' Öüçıinlti diıdeki altsesbirimler
konusunda ise bilim adanılarının flrklı düşüncelerinin olduğunu. son dönemlerdeki

çaIışmalarla, birbirini taıı olarak doğrulamayan sonuçlara uIaşılsa da. altsesbirimlerin
belirlennıesine önem verildiğini giirüyoruz (bk. Banguoğlu. l990, Iirgin. l993, I)eııircan,
l979, !996, Kılıç. 2003^ Özsoy, 2004, Operstein ve Kütükçii, 2004. Cöksel ve Kersiake,
2005, Eker 2007 vd.). ilk kez nispeten kapsamlı biçinıde Türkçe sesbirimlerin
altsesbirimlerini göstcrcn Swifi'in. /e/nin altsesbirimlerine yer ıermemesi ilgi çekicidir
( l962),

Bu çalışınalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde. özellikle ıe/nin altsesbirimlerjnin
dağılım koşullarıyla ilgili açık ve kcsin kurallar be]irlen,ıenin hemen hen,ıen imkdnsız olduğunu
söyleyebiliriz (bk. Operstcin. Kütükçü. 2004. 44').

2.2.3. lelnın altsesbirimlcrini. ölçünIü dile ve toplumsal/bölgesel değişkelere göre iki
başlık altında toplayabiliriz. A]tsesbirimleri işitnre yoluyla belirleınek zor olmakla birlikte.
ölçünlü Tükçenin teırrcl sckiz ünlüsünden biri olan /e/ sesbiriıninin kapcılı e, normul a ıe
r.ıçı,4 e olınak üzere üç bclirgin altscsbirin,ıinin bulrınduğunu kabui edebiliriz.|(] Bu



altsesbirimler. /e/nin, tan,ıamlayıcı dağılım içindeki altscsbirimleridir (scsbirim ve allscsbirim
kavramlarıyla ilgili olarak bk. Clark and Yallop J999). Bu dağılım, diğer çalışmalara da
öncülük eden Demircan'a göre şu şekildedir: 'geniş/yarı açık. düz, ön ünlü' /c/. kapalı
heçelerde biraz dar: .ıer,, .çes, pı:lt: sözcük sonunda biraz açıklır: eı,e. tlere, geçe.1l. r, n/den
önce ise daha açıktır,. ben, yar, ),el yd. ancak sö7cük ek alınca /e,' kapanırI sen > senin, ger >

garin,,ı,er > ,verin ıb. (1919: 62,63, 1996: 40).I
e harfinin ve ünsüz lıaıflerinin adlarını sıralarken kııllaııılırken ve l1io. e-devlel, e

Türki,l,e yb. ömeklerdc oJciuğu gibi. kısa]tmalardan söz edilirken söylenen, Alapça kökenli
sijzcüklerdcki uzun e'den fiırklı oln,ıak üzerc, Ialyi diirdüncü altsesbirim türii oiarak
ılcğcrlendircbiliriz.

Bu seslerin tamaınlayıcı dağılım içinde kullanı]n,ıası en'doğru've'prestijli'söylcyiş
olarak kabul edilmekte, ö7ellikle eğitiıııli bireylerin söyleyişlerinin bu dağıIıma uygun olması
beklenn,ıektedır. Ancak hangi c'nin ölçünl|i söyleyiş olduğuna ilişkin çok açık ve kesin
ölçütIer yoktLır,

2.2.4. Tamamlayıcı dağılım dışında bulunan a]tsesbirimler, ya da lıerkesçe biiinen
belirgiıı altsesbiriınlerden f'arklı 'yeni' altsesbiriınler. ölçünlü dil konuşurları için ölç|inlü
dilin ses dizgesinden bir sapmadır.12 ()lçtlnltl .']ılc 1ıni btilg<scl re ıoplumsal değişkelerüstü
prcstijli dcğişkcyc ilişkin söyleyişJer ölç,ünlti saj.ı,leyiş, bunun dışında kalan söyicyişler isc
ölçılılı,sı siiylcyişlcr olarak değerlendirilir.

2.2.5. Ölçünlü dil dışında, ba7ı küçük toplumsal değişkelerde bulunan, kalıcılığı
tartışmalı ve zamana bağlı olan iki belirgin altsesbirimle birlikte, 'kent dili'ndc /e/nin toplam
beş altsesbiriminin bulunduğu görüşaindeyiz. l'ye yakın e'den, r.ı'ya yakın e'ye doğnı bir
yelpazede yer alan bu aItsesbirimler şu şekildedir:

'gezegende' sözcüğündc
kaç değişik e sesi var'/

gC gen dc

I 1

en açık
daha aZ açlk
orla açük
kapalı

l0 Tiirkçcdc ilk hccc dlşındaki vokaliZnin ün]ü r.ıyumlan ncdcniylc daha az değişken olduğu yargısı
hakimdir. Ancak allscsbirimlcrin sailciikle çcvrcscl Şart]ara görc dcğişcbilınijsj. mutlak anlamda bir
iin]ü uyumunun söz konusu olmadığına. ünlü uyum]arlnın alısesbirim]erinden değil, sesbirimler
arasındaki uyunılardan kaynaklandığına da işarcl cdcr.

" TT konuşuru için s.,, sözcüğündc açık olan c'nin sen.ınle biçiminde kapandığırı. Azericede ise
e'niıı. sin. j]i:, siıinlrvb. örncklcrdcki gibi. kapalı ilk hecedeki e'niıı, açık hecede de açük olduğunu
görüyoruz. TT konuşuru için bu vc bcnzcr örnekLerde. kapalı hecedeki irçıklük \,e açük hecedeki
kapalılık preslijli ölçünlü söyleyişi yansıtürken. kapalı hecedeki kapalılük veya Azericcdcki gibi. açık
hecetleki açıklık bir düşük presıij dunınıudur.

] Brınlar aıasında dişler arası siiylenen s (0), sai., başında çili dudak ,/si olarak söylcncn ı, (w).
daha art slradan söylenen art damak fsı. ve son dönemlerde'r,] nin altsesbirimi olarak özelliklc
'yabanc] saiyleyişleri 1akli! eden 'kel]lli genç kıZlar'ln Çek /sinin bcnzcri olan |i']yi baskılı söylcyişIcri
yer aIlr. Bu sesleİ. öIçünlü l ürkçe konuşurlannca bölgcscl ya da 1oplulnsal dcğiŞkenliğin görünümlcri
olarak algllanmakladlr.
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. kap.]h e tö]. nonıdl e lel. açık e [e]. açık uzun e la:l

. a'Ia yakın e [lt]
Bu sayl yaklaşııı biçilııine bağlı olarak, azaltılabilir ya da artııılabilir.
2.2.6. Ölçiinlü Türkçenin sesbiıimleıin altscsbirimler aracılığlyla değişimi. farklılaşması,

ses envanterinde yer almayan ycni söylcyişlerin ortaya çlkması süreci kcsintisiz devam
etmektedir. Uzun erimde hcrhangi bir scsbirim, altsesbiriıılerinden biri aracılığıyla başka bir
sesbirim hiline gelebilmcktcdir, Yeni altsesbirinrlerin hangilerinin scs enlanteriııe dahil
olacağlnı zaman göstermektcdir.

3. /e/nin Alt§esbirimlerinin Toplumscsbilgisel Görünümleri
3.1. /e/nin altsesbirimlcri ile sosyo-ekonomik statü grupları arasında ilişki bulunup

bulunmadığını, bulunuyorsa bu ilişkinin ve niteliklerinin neler olduğu konusunda topluıısal
faıkındalığı ortaya koyınak. ölçündışı altsesbirimlerin kullanımına karşı alınan tutumları
a.aştırmak üzere, bir vaktf ünivcrsitesi olan Başkent Üniveısitesi Türk Dili vc Edebiyatı
Birlümü öğrcncisi 56 kişiyc l7 maddeden oluşan bir pilot anket uygulanmıştır, Aylıca l 8 25
yaş aras] f'arklı sosyockonomik gruplara ınensup, arkadaşları taratindan ıitl1 e'sl kullandığı
ifhde edilenlerin de dahil olduğu ünivcrsitc öğrencisi 20 kişiyle, çevrelerinde konuyla ilgili
dikkatlerini çekcn hususları belirlemek üzele. görüşıneler yapılnr]ş, /e/'nin silylcnişi ile ilgili
çok sayıda tbıum metni. stjzlük (Ekşi Sözlük vb.) vb, sanal ortam malzemcsindcn
yararlanılıııştıı.

Erişilcbilir olması amacıyla Başken1 Üniıersite§ı '[ürk Dtlı ıc Edcbiyatı böJümii
iiğrcncilcrine yönelik olarak hazır]aıran anket, kontrol grubrı olarak alınan Hacettepe
Ünivcrsitcsi Türk Dili ve Edebiyatü Bölüınü (Bundan sonra bu üniversitc ilc ilgili verileı
parantez içinde gösterilecektir.) öğıencilerine de uygu lanmıştır. |] Dilde dcğişkenlikle ilgili
toplumdilbilim araşttrmalarında .10 l50 konuşuıun yeterli olduğunu bi]iyoruz (Mesthlie Vd.

2003: 92). Bu ncdcnle, 56 ( ü57) kişiden oluşan 'in formant'ların görüşlerinin dcğcrlcndirme

)a1ımJyJ uytıun olJugu Jüşün.e,ind<) i/,
Anket sorular]nın ilk beşi ankct katılııncıiarının ıilelerinin sosyoekonomik profilleri ı,c

eğitim durumlart hakkında gcncl olarak bilgi sahibi olınaya. on jki sonı /e/nin söylenişindc,
ölçünlü söyleyişten'sapma'karşısında katılımctların a]dıkları tutumu belirlemeye yöneliktir.
Son sorLı ise /e/nin açık u7un e ve rı'ya yakın altsesbirimlcriylc cinsiyet araslnda ilişki
bulunup bulunmadığına ilişkin görüşleri belirlen,ıeyi aınaçlamaktadır. Bunun için, anket
katılımcıiarına /e/yi ölçünlü dilden f'arklı söyleyen ve söyleyişlcri bclirgin olan iki ses
sanalçlstnln şarkıları dinletilmiş !eya hat]rlatılmışt]r- Ayrıca bir çiklet firııasınıır televizyon
reklamı ile bir televizyon dizisindeki bayan oyunculann /e/yi ölçiin dışı stiylcyişlcri izletilıniş
veya hatıriatllınıştır, Ayrlca, ilave düşüncesi olan]arın, bu düşüncelerini yazılı olarak
belirtmeleri istenmiştir. Her soruda ona]ama 4 5 ceVap çeşitli nedenlerle geçersiz sayılmıştır,
Ankct sonuçları SPSS Version ]3 istatistik prograıııı,ıda değerlendirilerek geçcrli ılcğerlcr,
yüzdclik göstcrgelerle yorumlanm]ştır.

Pilot ankct öncc]iklc soıulaıın işlerliğini ölçmeye yönelik olup ömeklem grubunun
genişietileceği. cinsiyet dağılıınının ayar]anacağü son.aki çalışn,ıa}ara başlangıç nitcliğindcdir

Ir 
I Iacettepc [Jnivcrsııcsinc ilişkin vcrilcri sağlayan Prol. Dr. Enrine Yllnraz'a leŞekkür borç]uyum
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3.2. Katılımcıların Profi li
. %92,5'j (90,0) bayan olan katılın,]cllarda],] %l1,5'i(3,8) 2,1 ve üstünde biryaşa

Sahiptir.
. Ekonoınik düzey bakımından %56,9'un (26,0) haneyc gircn ayJık toplam gelirleri

l501-2500 YTL'dir (orta üstü), %21,6'sının (6),2501-5000 YTL'dir. 500 YTL ve daha az
olanların oranı ise sadece % 3.9'dur (8).

ı Annenin eğitinr duruınu %56.9 (36.0) ilkokul mczunu, %25.0 ( 1.1.0) yüksek öğIetiın
mczunu, babanın eğitim durumrı ise %42,3 (20.0) orta. %43,3 (32,0) yüksek öğretiın
me7unudur.

J.J. Katılımcllarln e Sesinin Kullanıml ile ilgili Görüş|(.ri
Katı]ımcılardan %6.1,3'ünün (62,5). arkadaşları arasında e scsini lirklı telaf'füz edenler

sıt sıt rcya her zaman dikkatini çeknıcktc; %9'unun (l6.1) ise /ıiç dikkatini çekmemektc
veya çık naıliı, çckmektediİ (S7). ., Sesini lırklı telal'fız cdcnlerin. katllımcıların önem]i bir
böIümünün dikkatini çektiği anlaşılıyor.

e sesini İstanbul Türkçesinden l'aıklı tclaf'l'uz ctmcnin ülenli ve çrıi oıeııll olduğunu
düşünenlerin k)plam oıaı]ı ak66,7 (69.6')-, önenli tleğil ıeya hiç. öıenli dcğil diyenlcrin
toplam oranı ise 25.9'duı (19^6) (S6). oranlar. ı'e/deki ölçün dışl söyleyişlerin önemli irlçüde
bir sıırun oJarak algılandığını doğruJuyor.

e sesinin 'yaıılış kullanıır,ı'ı katılımçllarln %a1,8'ini (55,6) rah.ılSız elmekle, %20,0'sini
(l8,5) ço,t rohdlsüz etmeküe; %l0,9'unu (9,3\ rcıhatsız elmemekle. %27,3'ünü (9,3) ise
eglendirnektedi (Sll). Rakan]Iaı. katıiııncıların onalama yo70 civarında bir oranda, /e/nin
yanlış kullanımına karşı olumsuz bir tavır aldıklarını göstcrmektedir. Iiğlandirir seçeneğini
de aslıırda e'nin f'arklı söylenişinin yadürgandığına işarct ettiği düşüncesindeyiz,

e scsinin ölçünlii dilden l'arklı sijylcnişi kattlımcıların baiyük bir bölünrünün dikkatini
çckmckte ve söyleyişlerdcki'sapma'lar genellikle önemli olarak görülmcktcdirler.
Katılın,ıcı]arın ölçün dışı söy)cyişlcrden de yüksek oranda rahals]z o]dukları. bunu bir soıun
olarak dcğcrlcndirdik]eri görülınektedir.

Katılımcıların açık e veya.l'vd !,akln e sesini kullandnlorün ci .\i_yali ile öngörüleri dc şu
şekiJdedir (S 12): % 45,2 oranında hir ilişki vok ccıabına karşılık 7o21,4 oranında ç,oğıınlukla
bayan, Tn4,8 orınında çoğıınlııklcı erkek cevapları vcrilmiştir. Yarıya yakın oraırda 6ir
lıağlaıtı 1ok ccıabına karşılık. önemJi bir tıraırıır bayanlar lehine, erkekler aleyhine olduğunu
görüyoruz, Ankctin erkeklerden oluşan bir gruba yöncltilmesi drırumunda. bu oranıır daha da
yükselebileceğini öngörebiliriz. Gijrüşme sonuçları da bu tür kullanın,ılaıın 'kadınsı' bir
karakter taşıdığı görüşiinün yaygın olduğunu göstennektedir.

Yazılı olarak vcrilen cevaplar ve görüşmeler sonucunda e sesinin ölçündışı kulIanıınları
ile ilgili sıralanan ctkenler. öncelik sıralamast olmaks]zıı1. şu şckiJdedir: _1rış, cıile ve çeı,resi,
okul, yur/ vb. aile dışı çevte, srıs1:ol ve akonomik durun. tlikkat .ya du dikkLıtsi.lik, öğretmenin
halaları düzallmemesi. ke dini geliştira,nema, basın yayıı: diziler. reklamltır, dj'ler, ıj'lerin
.ıö,vlevişleri, vabonc,ı dilin elkisi ya cla ı,tıhaıc,ı dili t.ıklit, (insi.veı. cinsi.ı,eı rolündeki sapmo,
ırk,ıJ,ı>lar,ı iınıı ı-ı onlırı ı,ıklıı ıb

3.,l. /e/nin ölçünlü dil dlşlndaki altsesbirimleri:
Bir dilin sesbjrim cnvanterini belirleııek her zaman güç, karmaşık vc önemli bir

sorundur. Şu ana dcğin Türkçenin sesbirjm envanterinin kaç sesbirimden oluŞtuğu aynnlılı
biçimde ortaya konulmamıştır (konuyla ilgili olarak bk. Ekcr 2007). Sesbiıimlerin baitün
altsesbirimlerini tam ve doğru biçimdc bclirlcn,ıck ise daha da güçtür.

Sesbirimlerin anadjl konuşurları arasında/iınenik Jürkındolık (.İng. phonemic awareness)
yaratmasına, yani ana dil konuşurlarının sesler aıasındaki ayrıııı açık biçimde algılaınalaıına
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kaışılık, altsesbirimlerin loneııik t'arkındalık yaratma gücü azdır. Ancak eğitim düzeyinin ve

sosyoekonomik düzcyin yükseln,lesi bir bakıma aıra dilin ses dizgcsi dışındaki kopya scslerin
ya da yeni gelişen ana dili scslerinin de bu dizgcnin bir üyesi olabilcccğiniır kavrann,ıası.

haıta bu seslerin bir prestİ ijgesj olduğunun farkına varılması anlanıındadır, Dilin sesbirim
envantcrinc henüz ginııemiş ya da tam uyu]n sağlaııamış scsleıe karşı geliştirilen lutumların
yok saymaktaır^ benimsenreye dcğin uzaıran geniş bir skalaya yayıldığını 8örü) ()ruz

Biyoınckanik, akustik ve duysal boyutlaıı olan sesbirim]eri ıe buıların altscsbiriıılerini
maki.e]er aıacılığıyla belirlemek de. aynı şckilde, zordur. Makiıre yardın,ııyla Türkçeniü]

sesbiıim]erini veya altsesbiriıılerini nicelik ve/veya ııilelik açısındaır ele alan ça]ışnraların.
genellikle, işitme yoluyla elde edilen verileri doğruladığınr görüyoruz.

Toplumsesbilgisin in vc dilde değişkenliğin kuramcısı Laboı,'rın çalışınalarının da büyiik
ölçlide ses kayıtlarııra dayalı olduğunu biliyoruz. Ttirkçedeki e sesinin altsesbirimleri ile ilgiii
aşağıdaki değerlendirıneler. kaynaklara ve dinleyişe dayalıdır.

3.4.1. Kapah c |Ğ|:
13irincil kapa)ı e, Türkçe ünlü sisteminin cn çok tartışılan eski ünlii sesbiriııidir. Birincil

kapalı e iinlü.sünün ölçünl|i Türkçcde sesbirim olma nitcliğini kaybettiğini biliyoruz,Ir
Birincil kapalı /aı kimi bölgesel değişkclcrde er x !r, bt,l x btl. el x c/ r,b. gibi belirli
söZcüklerde açık e ile karşıtlaşarak sesbirim nitcliğini korurken, ölçünlü dilde 1e/ye gclişcrek
kayholmrı5ıur.

Birinçil vc ikincil kapalı e, bir a]tsesbiriın olarak genel)iklc ilk hecede bulunur. Ikincil
kapalı e'nin rıluşmasında i'ç, ş. y/ komşuluğu önemli bir etkendir.]5 Banguoğlu, ilk hccede
öndamaksılar öniinde \eya arkasında daralan bir ej sesinin bulunduğu. ancak ekleme
sırasında da otaya çükan bu scsin. birincil kapalı e ilc karıştır]lı,]]aınası gcrektiğini
bclirtmektcdir (l990; 37, 99).L"

Kapalı e sesinin kullanılması. öiçünlü di1 konuşurları tarallırdan yad]ıgatıcı bir söyleyiş.
yercl silylcyişin veya düşük sosyo-ekonomik statü gruplarına mensubiyetin be]irtisi olarak
değcrlendirilmcktediı. Ancak orta hatta yiiksek sosyo-ekonomik statü gruplarına mcnsup
olanların da kapalı c sesini kullandıkları göriilmektedir. Bu durum,'yerel söyleyiş izi'o]arak
kabul edilmektcdir, Ölçlinlü Türkçcnin altscsbirjmlerini uygun çcı,relerde kullanan cğitinıli.
ancak toplumsai kökelr itibarıyla kapalı c'nin kullanıldığı çcvrelere yakın olanlar. 'dikkat

etmedikleri zaman'kapaiı c'y,i 'ağızlarından kaçırabildiklerini'if'ade elnektedirler.

La Tarihi ve modem Türk yazı dillerincle kapal] e açık e sorunu son derece karmaşıklır. Konuyu V.
Thomsen'in tespiüler]nden itibarcn. tarihi ve inodem ana kaynaklara başvıırarak araştıran YıInıaz'ın
makalesi konuyla ilgili öncmli bir çalışııadır (2006).

|! 'I'ürkçenin yazımnda yazlbirin (graft )-scsbiİn] kaışlıklılı!ı ıredcniylc Türkçenin birincil
ses]er]nden kapa]l cye alfabede yer \,erilmcdiği yakınııaiarının yersiz olduğu. yani ölçünlü dildc
işleVini },itimıiŞ, noıma] e'<len veva /'den ayır1 cdilemeyen eski bir scsbirime harl' karŞıllğı
gaislerilmenresinin dogru olduğu kanüsındayız. Birinci1 ya da ikincil kapalı iler ölçünlü Türkçcdc,
diğer e'leİ gjbi. yalnızca birer altsesbirinrdir.

'" 'Türkçcde r.*/e/] (predomlinal) sayılan dokuzuırcu bir scs]i vardır kı buna kapalı c, ö

d]Yoru7..,.Bu scs yazl lehçeİİizde ,ç/,( c'yc dönmüşlür,...BaZı keIimelcrimizde ilk lrecedeki e scsi yazı
lchçcmizdc öndamaksılar önünde. vcya arasında iyiden iyiye darlaşmış bulınır: yllen, yElit giynıek,
göEjrrDck, gtyik. . ,,l]\ln lardan bir laklınl yazılüŞta ./ ile gösleİi]miŞlir. Hepsini e ile yazmak doğru

olurdu. i]k hecedeki bu da.laşmış scsliyi.....kiikten kapatü i 1l. karıştırnraınall, ilk heccdcki bu sesin

eklemc sırasında oluşnrası daha açık olarak görülür: delre,( iakaü diycn dtyecek, rlCleıe,(... Bunları da
hcp cilc yazınak doğIu olurdu.' (Banguoğlu l990: 37.99),
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öıçılnıti diı konuşurlarının kapalı e kullanın,ıı konusunda ,},aısız, tarşı vb. faıklı tutumları
bulunııakla birlikte^ öncmli oranda bir gruba göre, bu sesin kullanın,ıı prestij kaybına ya da
azaln,üasına nedcn olmaktadıı. Konuyla ilgili anket verileri şu şekildediri

Anke1 katılııncıları kapalı e'leri baskın biçiııde telal'liz eden sanatçtların gclir
durumunun 0/o46.3 oranında orta (|501-2500 \TL\, %22.2 oraol.nd,n düŞiik (500 YTL ve
daha az) olduğunu öngöıııüşlcrdir. Sanatçıların ılsı gelir grubuna ait olduğunu düşünenleıin
oranı ise yalnlzca 0/n 5.6'dır (S l ).

Katılımcı]ar sanatçıntn söyleyişinden %38,2 (50.9) oranında t 7.r.7lr.] y.ı da tdşradl bir
ilde,l%25.5 (4J.5) oranında /cırs cl kesinde,Yo25,5 (5,7)oranında hüü,ük kenlüe üali hir.\emıta
yaşadığt görüşündedirler. Kontrol grubundaki dikkati çckcn firrklılık, esasa iIişkin olmayıp.
kırsal kesin ile büyiik kenlıe lL i !)ir se I arasında nöbetleşmedir. Sanatçının büyük bir
kentte, .!e(]i/ıı blı j.]rrl/. yaşadığını düşünenlerin oranı %9.1 'dir (0), (S2).

Katılıüncılaü, sanatçının söyleyişinden %l2.7 (30.9) otan\nda, okurId.ar oJduğuıru.
öğrenim düZeyinin "/n11,3 ortu ajğretin. ya30.9 (32.'7') ilköğrelin ınezı.ınu; %3.6'sl (1.8) isc
|ü].,Sek iiğretim :mezunu olduğunu öngörmiişlerdir (s] ).

Sanatçıların dil kullanımı ile ilgili prestij sıralaııasıırdaki yeıi %45.3 (28,6) oranında
orta- !a35.8 (62,5) oranında ,r// dilzeydedir. 6ı üsı diyenlcrin oranı isc l% 1.9'dur ( 1.8)- GeIir
düzeyi dllşük ve orta ailclcrc mensup katılımcı]arın cevaplarında da bu sayılarda dramatik
değişiklikler yoktur, Ömeğin tiıplam oranı 7o l 7,9 ] olan bu gruplarda sanatçıılın dil kullanımı
ile ilgili prcstij sıralamasındaki yerini 

'.r/ 
olarak işaretleyenlerin^ yüzdesi %8,33'tür (54).

Sanatçıların dil kullanıııın ı kendisine ],a/rıı ıe ç,tık ,vcıkın bulanların oranı % J l . l ( l 2,5),

çok uzak ıe uztık bılanların toplam oranı ise 75,9'dur (80.4) (S5 ).

3.4.2. Açlk e le|:
Nitelik bakınllndan'nonnal'e'dcn açıklık dcrcccsinin daha t'azla olmasıyla ayrılır. Açık

e'nin Batı \e l)oğu Anadolu vb. bölgesel kaynaklannln yanı sıra, coğrali değişkelerin baskın
öge olİ]adığü kimi oıta ı,c üstü sosyo-ekonomik statü gruplar]na ııensup gençler arasında
litt], e'si (Fkşi Sözlük'te &rr?sıı e'si) olarak adlandırılan bir türünün daha bulunduğu
kanısındayız,

Anket katı]ımcıları taraf'ından yazılı veya sö7lü olarak dile getjrildiği izere. .jlli, .in,
zlingin vb. belirli sözcüklerden hareketle, a'nin açtk söylenmesinin cinsiyetle yakından ilgisi
bulunduğu. açük e'yi telatluza eğiliııli olanların cıile.ıiııiı akonomik seı,iyt,si yüksek genç
kızltır ya da karşı cinse hcnzemeya ağilinli erkaklar olduğu görüşü de dikkati çekcr.L? Açık
c'ııiıı kapalı e'yc oranla daha az yadırgaııan ve olumsuz tutumlara dahir az yol açan bir scs
olduğu söylenebilir, Hatta biilgesel açık e söyleyişlerinin kentin açık c'si i!e kaışabildiğini
görüyoruZ,

3.4.3. Açık uzun e Iii:|:
t]ölgesel dcğişkelcrde büzülme sonucu ofaya çıkan açık uzun c'yi biliyoruz, Bu bölgesel

altsesbilimin ılışında.2000'li v]llaıın ortalar]nda biı televi7yon dizisi aracılığıyla moda ıılan
ve kimi gençlcrin siiz varlığtna dahil olan açık c ile, r'nin sıra dışı h6le getirdiği dri:rmişim
sözcüğiinün. esas olarak bayanlar taral'ından genellikle alay yollu olarak kullanıldığını
görüyoruz, Ekşi Sözlük'te bu sözcük için'Yeterjnce göz]emci olamayan, etrafın, söylcnccek

'7c)persıein vc Küıiikçii kadın ve erkek grupları arasınria açık e've rasılama oranının kadınlarda
daha yaygın o]duğunu ileıj süren Undurhill ile. isıatistiklere dayanarak bu gijrüşün aksini savunan
Çakır'ın göıiişlerine ye. verirken (2004: 19). her dunımu deslekleyen kaynak bulmanın ııümkün
olduğunu da ortaya koymaktadıı' I'oplumsal cleğişkelerde e'nin açılnrasının ve hatta kimi örncklcrde
aüldamaksı]aşmasının kadın cinsiyetiyle daha yakından ilişkiliılir,
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söZe ne tepki göstereccğini bilemeyip yine dc saçmalamak isteyen kızların kullandığı söz...'
vb. yoıırmlar yer aJmaktadır.

Cinsiyct etkeni, kiııi ses]crin f'arklı söylenişinde rol oynayabilir. Bir bayan oyuncunun bir
tv dizisindcki rolü ile özdeşlcşen dd.rmişim söyleyişinin, kadınsı tutumun simgesi olarak
değerlendirilmesi de doğaldır. Dtj.rnişiı sözcüğündeki açık uzun e'nin yanı sıra. r'nin
ölçünlü Türkçedcki /r/den farklı olmak iizcrc, l'aıklı biçimde söylenişi ve bu f'arklılığın da
genellikle sosyoekonoınik düzeyi yüksck ailclerin 'şıııarık' gcnç k]zlar]ıa ijzgü olarak
değcrlendirilmesi. ı/rı.,rnişin'deki ciı,ıSiyet ve ölçün dışı vurgunun baskın h6le geinıesinc yol
açmıştır.

Yüksck sosyoekono]nik statü gruplarınln ölçün dıŞı söyleyişleri de eğitimJi bireylerce
düşük pıcstij göstergesi olarak algılanabilir. Ancak bu algılanma, düşük sosyoekonomik statü

grupJaıının düşük prestijli algılanma biçimlnden daha farklıdıı. Nitekim bu tür ölçün drşı

söyleyişler. kimi gençlik kesimieri için sınıf atlamanın bir simgesi olarak değcrlendirilnıekte
vc taklit edilmektedir-

3.1.4. (l'ı| >) [re|:
e ünlüsü. ğaı, .ıııı vb. ijrneklerde ön a'ya gelişmcktedir (krş. Dkşi Slizlijk ig,,en.s.]adan

maddcsi). Ön a (re). sosyo-ckonomik statli grupları içinde en yüksek düzeyi tenrsil eden

ailelere mcnsup kimi gençlere özgü bir altsesbirimdir. Ancak diğer Statü gruplarüna menSup

gcnçlcr de taklit yoluyla söz konusu gıuba aidiyetlerini belirtn]ek üzcre bu altsesbirimi
kullanabilmektedirler.

Gcrçck [ır] grubu ile bu grubu taklit edenleri ayırt cden ö]çai, [&]yı seslendirirken alınan
tutumdur. Üst sosyo-ekonomik statü gruplarının konuşurları, herhangi bir'kod değiştim,ıe'
gereksinimi duymaksızın resmi ya da gayriresmi onamlarda bu tinlüyü telaffuz edeıken.
taklit cdcn bireyler, grubun dışıyla iletişimlerinde kcndi c'lerine dönebilmektedir. [e]
konuşurları, |.tlyı kişisel yaşamlarındaki serbestliğin vc ekonomik yeterliğin ve kendilerini
en kolay ve rahat biçimde if'ade etmenin sonucu olarak gördüklerini, bu ünlüyü
söyleyişlcrinde herhangi bir iizcl amaçlarü bulunmadığını. doğal hAlleıiyle konuştuklanı,ıı
ifade etmckıediıler,

Bu grubun dışındaki gençler ise [a] konuşurlarını 'zengin çocuğu'^'okuduğu kolcjiya da

bildiği yabancı dili vurgulamaya çalışan özentiler' olaıak değcrlendimrektedirlcr. Ankete
katılanlar arasında cinsiyet iJe öaı. srıı söyleyişleli aras]nda bayanlar lehlne bir ilişkinin
bulunduğu görüşü yaygın olnıakla birlikte. erkeklerin de [r] konuşuru olabi]ecekleri, ancak
bunun ciırsiyet rolündcn bir sapııa olarak anlaşıJabileceği ifade edilmektedir.

Ön a sesi. ijzellikle |iniversite gcnçlcri arasında oldukça keskin bir ayrım göstergesi

olarak görülmektcdir. [ıe] konuşrıılarının sayısı üniversitelerc. bölümlere hatta üniversite
kantiı]leıine giirc dcğişebilmektedir. Örncğin^ Başkent Ünivcrsitesi Türk Dili Edebiyat]
BöJümü öğrencilcri arasında. öğrencilcrin if'adeleıine göre, Iıc] konuşuru sınırlı sayıda iken.
Amerikan Edebiyaı ve Kiiltürü t]öliiınünde bu sayı aı,tmaktadır.

Anket katlllmcı]arı e sesini a'ya yakın silylcyenlerin, toplam % 81,8 (56.7) oranında rırırı

's.rl 
(1501-2500). ,.§. (2501-5000) veya daha ıisı bir gelir grubuna mensup olduklarını

düŞünmcktedirler. Düşük (500 YTL veya daha az) ve rırıa (50l-J500 YTL) gelir grubuna

mensup olduğunu düşüncnlcrin oranı ise l8,2'dir (43,4). Nispeten yüksck olan bu oran, |ajl
konuşurları grubuna dahil olmak isteyen alt Statü grupları mensı.ıplanndan kaynaklanabilir
(S 8).

3.4.5. Yukaııdaki ömeklerden başka 'değl1 .oıi./' iladesinin özcllikle yüksek
sosyoekonomik düzeye mensup ailclcrin genç kızlarının söyleyişlerjnde di mi'| > dı mı?
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şeklinde büzülerek artdamaks]liaştığın] görtiyoruz. Bu artdaınaksıllaşmanün da cinsiyet
katcgorisiyle ilgili olduğu anlaşılıyor (konuyla ilgili olarak bk. Haeri l 996: l02, l03).

Araştırma]al, pek çok toplumda kadın ve erkek konuşnralarının; hcr iki cins arasındaki
topluıısal yakınlık ya da uzaklığa. biyolojik f'arklılıklara vb, etkenlerc bağlı olarak
birbirinden, bazen dikkati çekmeyecek kada. küçük olsa da, ayrıldığını ortaya koymuştur,
Dilin kullanımı cinsler arasında aynı zaııanda topluınsal bir simgedir (bk. Trudgiil l983: 78-
99 ).

3.4.6. Ankara. İstanbul gibi büyük kcntlcrdc görülen .,ç/i uzuı a ıe a'ya ,])akün e
siiyicyişlerinin yakın döneınlerin ürünü olduğunu, sınırlı da olsa ku]lanın alanı buiduğunu ve
bu altsesbiıin,ılerin ortaya çtktştnda özellikle teleı,izyon dizilerinin öncmli rol oynadığını
görüyoruz. Dil değişiminde rol oyı]ayan toplunlsal etkenlerden biri dc taklittir. Bireyse] bir
girişim, dilin diğcr konuştırlaıı tarafından da taklit cdilcrck yayılabilir, Bu tür bir yayılma
sesbilgisi boyutunda da görülebilir (bk. Coulınas 1997: li5).

3.4.7. e scsinin 'doğru'ya da'yaırlış' krıllanımı ilc eğitiıı ve sosyal statü arasındaJıjtçet
dereceıle bir ilişki bulunduğunu düşünenler 7o 4E,2 (25,0) rırla derecede ilişki bulunduğunu
düşiinenlcr % 31,5 (44.6)| dıişif, dcrccede bir ilişki bulunduğu ya da ilişki hulinmadığııı
düşünenlerin oranı ise 7o l4.2'dir (2l ,4) (59).

c sesinin ı/r-,ğrı ya da _yaaİş kullanıını ile ekonomik düzey arasında r.ırırı deıecede ilişki
bulunduğunu düşünenIer %52.7 (]8^2),,ı,ı]lr.ıet dcrcccdc bir ilişki bulunduğunu düşüncnler
%29,| (1,3\, ilğ,ti 1r.ıt diyenler ise %7,3'tür (23,6) (Sl0), Bu soruda her ili ünivcısite
öğrcncileri arasında öncmli bir fark olmakla birlikıe. HÜ ögreıcıl(rınin %63,7'sinin, bir
şckilde. e sesinin 'doğru' ya da 'yanlış' kullanımı ile ekonomik düzcy arasında bir ilişki
bu]unduğu görüşünde oldukları görülüyor. Bu ktıııuda fikri olmayanlar isc an l2,7'dir.

4. Sonuç.
4.1. Ölçünlü dilin kullanın] alanı, bölgesel değişkeJer alcyhine sosyoekonomik

gclişmclere bağl1 olarak gcnişlcrken. bölgesel değişkeleıe özgü sesleı dc marjinalleşmekte.
ancak kentleş]ne sürecine bağlı olarak toplumsesbilgisel değişkenlik ve doğal olarak'kentli
altsesbiriııler' ön plaıra çıkmaktadlr.

Söyleyiş larkllllklırt, toplumsal katmanlar veya bölgeleraıası farklılıktan daha keskin
olabilmektedir. Stısyockrınomik katmanlar ile /e/nin altsesbirimlerinin kullanımı arasında
ilişki vardıı. Ölçünlü Türkçenin ses dizgesinde karşıI vcya ayırıcı oln,ıayan /e/nin
altsesbirjmIeıi, toplumscsbilgiseI bakımdan kaışıl ve ayırıcıtlır.

Eğitiınlilerin öncmli bir bölüm|inün, /e/nin altscsbirimlcri ile sosyo-ekononlik statü
grupları arasında çok açık ve kesin olnıaınakla birlikte, bir ilişki bulunduğunuıı larkında
olduklan göriilmcktedir. Türkçe içiıı kapalı e |le (uzunJ açit e karşlt]ığı çok açıktıı. Bu
aynmlar, gençlik grupları gibi sınırlı bir çevrede dc olsa, toplumsesbilgisel değişkeniik
ömekle ridir,

4.2. Kırsal kcsin,ılerden kente göç ve bunun sonucunda tamamlayıçı dağılııı dışındaki
veya birincii kapalı t,kısmen büyük yerleşiın merkczlcrinde de işlevselliğini sürdüımektc,
ancak ölçünlü Türkçenin baskısı altında düşük statü gruplarını temSil etmektedir,

4.3. Ölçün]ü Türkçe konuşan gençler arasında açık e'nin, ölçünlii Türkçede buluırmayan
yeni altsesbirimleri özellikle büyük kcntlerde ortaya çıkmaktadır; ancak bu tüI gelişmc]erin
çoğu zaman geçici bir ııoda niteliğindc olduğu göz önünde tutulma]ıdır.

Özellikle belirli yaş gruplarının aile içi dilden ya da ölçünlü dilden larklı, özel bir
konuşııa biçimi geliştirdikleri ve yaşıtlardan oluşan toplumsal bir gıup ilc kendilerini
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özdeşleştirmcyi istedikleri ve yaşıt bask]sryIa bu tür konuşma biçimlerinc önem verdiklcıini
biliyoruz (bk. Açıkalın l 99l ).

4.4. Anket katılımcıları arasında, /e/nin açık e ve rı'ya e yakın altsesbirimiyle cinsiyet
araslnda çok açık olmasa da, bir ilişkinin bulunduğu görüŞünde oldukları anlaşılıyor. Uzun
açık e sesinin kullanılmasınıır bayanlara daha yakın göriildüğü ortaya çıkıyor.

4.5. Her toplı.ımda cğitimli kitlelerin. düşük prestijli değişkelere karşı. bunların
eğitimsizliği siıngelediği yargısıyla olumsuz tavür taktndıklarını. hatla bu dcğişkelerin
konuşullarının bile zaman aynı görüşü paylaşabildiklerini biliyoruz,

4.6. Gençler dahil olmak üzere, geniş cğitimli kesimlerde. ölçünlü Türkçe dışındaki tarklı
söyleyişleri. ailedcn ya da eğiticilerden kaynaklanan, rahatsız edici, düzeltilınesi gereken

yanlışlaı olarak görme eğiliminin dikkat çekici düzeydc brılunduğu görülüyor. Eğitimin.
kendini yetiştirmcnin ve dikkatin bu f'arklılıklan ortadan kaldırabileceği görüşü yaygındrr.
'sorunun çözümü' aınacıyla diksiyon kurslaıına müİacaat cdenler de azımsannıayacak
sayıdadır.

4.7. Ancak dilin bölgcsel. topluıısal etkcnlcre göre değişmesini. larklılaşı,ı,ıasını bozı.ılma.
yozlaşü]]a, çtirümc olarak değerlendirmenin bilimsel dilbilimdc yeri ve temeli yoktur,

Dilin her değişkesi. o dilin konuşurlarıntn ıldıklar] tutum nc olursa olsun, cn az ölçünlü
.lcğişkr kıdar'doğru' ıc'Jızgeli'dir.

,1.8. 'celeceğin tarihsel dilbilimcileri. belirli bir derecede de olsa, toplumdilbilimci
olmaktan kurtulamayacaklardlr,' (Bıight. l997: 9l).
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ANKET FORMU (Nisan 2006)
I. Yışünlz :l.(l]-l8)2,(19-20) ]. (20-2l)4. (22-2])5 (2.1vc iislü)
Il. cin§iyetİniz : l. Erkck 2. Kll
III. Ailenizin Toplam Celiri
(Ailc bütçesine giren toplam gelir)

1.500 Y'I'L ve daha aZ (düŞük)
2.501 l500 YTL (ona)
3, l501 2500 YTL (ona üstü)
4, 2501 5000 YTL (üst gelir grubu)
1 5001 \( ünü

I\'. Annenizin Eğitim Durumu Nedir?
l, okuryazar tleğil
2. okur-yazar. ancak okul bitırmemiş
.]. ]lkokul mezuİu
4. orıJ ög(lllr m(/unıl
5. Iisans Vc}a ]isansüsttj mczunu

V. Babanlzın Fjğitim Durumu \edir?
l. tıkuryazar dcğil
2. tıkur-yazar. ancak okııl bitirmemiş



]. ilkokul mezunu
:l. oüla öğretinl ıne/unu
5. lisans veıa ]isansüstü mczunu

l. Sanatçtlann e sesini tclaffiızundan aşağıdaki qeIir qnıDlarından haneisinc ait olduklannı
öngörüyorsunuz (tabloya göre cevap]andırınız)']

1- 2, ]. 4. 5,

2. Sanalçılarln c scsini telalfuzundan aşağıdaki
yaŞadıklarınl öngörüyorsunuz']

l, kırsal kcsim 2. kasaba. taŞrada bir iI ]. biiyük şehirde tali bir scmt
4, büyük Şchirde seçkin bir senrl 5. Diğer (AçıklayınıZ)

3. Sanatçıların e sesini
oldtığunu öngörüyorsunuZ?

. yukarıdaki tabloya görc. hangisi

l. 2. 3. 4. 5.

4. Sanatçıların dil kullanımı ilc ilgili gç5{işg4!44g5t4!4f,iycrle ri sizce nedir?
l. en alt 2. alt _']. ona 4. üsl 5. en üst

5. SanatçlIarın c scsiniİelaffuzunu kendi teIaltiızunuza ne kadaryakln görüvorsüınuz']

l. çok ulak 2. ıızak 3. nc uzak ne yakın 4. yakln 5. çok yakın

6. e sesini istanbulTürkçesinden hrk11 lelat}iız ctmek sizce ne kadar öncmli?
]. hiç öncmli değil 2. önemli değilz 3. fikrim yok ,1. öncm]i 5. çok öncmli

7. Arkadaşlarınızdan e sesini f'arklı telaffuz edenler dikkatinizi çckivor mu']

l. her zaman 2, ara sıra 3. çok nadir ıl. asla 5. sık sık

8. e sesini a'ya yakın olarak söyleyenlerin (öeı yerinc brln gibi) nasıl bi. sosyal ckonomik profile
sahip olduğunu öngörüyorsunuz (labloya göre cevaplandınnız)1)

|. 2. 3. 4. 5.

9. e sesinin 'doğru' ya da 'yanllş' kullanıml i]c eğiıim ve sosyal stalü araslnda nasıl bir ilişki
olduğıınır düŞünüyorsunuz']

l, yüksek dcrecede 2. orta derecede ], fikrim yok 4.düşük dcrcced€ 5- ilişki yok

l0. e sesinin 'doğru'ya da 'yan]ış' ku]Ianlmı i]c ckonomik düzey arasında nasıl bir ilişki olduğunu
düŞüoüyorsunuz?

,1. düŞük derccede 5. iliŞkj yok

l l. c scsinin 'yaniış' kullanınrı beni
]. çok rahatsüz eder 2. rahaısız cder 3. rahatsız etmez 4. cğlendirir

l2. Açük e veya a'ya yakın c scsini kullananlarln cinsi},eliy]c ilgili öngijrüleriniz nelerdir'
l. Çoğunlukla bayan 2. birbirine yakın oranda 3. tikrim yok
4. çoğunlukla erkek 5. cinsiyetle ilgisi yok

B SESiNİN KULLANIMI iLE iLGiLi VARSA- iLAVE DüŞüNCELıRiNizi YAZINIZ

im ııerkezlerinden h en uzun zaman

!eIaliiı7undan öğrenim düzeYlerinin

l. yüksek dcrccede 2. ofta delecede 3. tikrim yok

I
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TÜR]< VE DÜNYA DİLLERİNDE
SES_ANLAM UYGUNLUKLARI "RASTLANTISAL" MI?

Ti,nur l<ocAoĞLU l

Özetl Başıa Saussure ve Miellel olıİak iizerc çok sayıda dilbilimci bazı sözcüklerde görülen ses
anlam uygunluğunun ıamamen bir rasllanlı oIduğunu i]crj sijrıİüŞ]erdir. Ancak. yalnız Türk dili değil
dünyadaki çok sayıda isler akraba o]sun. islerse birbiriyIc hiç bir bağlaniıs1 oImayan dilIer arasında ses
anlaın uygunluğu konusunda yapılan karşllaŞlırmalü t'onoscmantik araŞtırmalar ve araŞtırmalar
sonucunda elde edilen veriler belli bir sistemaliğe olurtuldtığu zaman. ilk başta l. ve 2. kişi zanrirleri.
ondan sonla bazl karŞt! anlamlı sözcükIer (adlar ve ljiller) arasında giiçlıj bir scs-anlam ilişkisine tanık
olabiIiyorırz, Bu ya7lda. bu ses-anIam uygunluğunun ağzln çcşitli yerlerinden çıkan dil-diş. çill diş. dil
daünak, çiii-dudak ünsü-/ sesleriyle karşılandlğl ve bunun bclir]i bir karşltlık düzenine sahip olduğıı
açık]anlyor. Bu durum ise, bizi dillcr arası gcnetik bir bağ yerine evrensel bir ,.ılgunun varlığına
götiirmektedir.

Anahtar sözcükler: ses anlam (tbnosemaniik) uygunluğu. ünsüZ sesler arası karşl1llk

l. Giriş
Saussure ve Miellet'ten başlayarak çok sayıda dilbilimci ''işaret (gösterge) rastlantısaldır"

diyerek ses ile anlam arasındaki ilişkinin de rasıldnlüsll olduğunu ileri sürerler. Ancak,
çeşitli dillerin sözvarlıklarını dikkatlice incelediğimiz zaman. dillerdeki bazı sözcüklcrdc scs-
anlam uygunluğu ile karşıJaşıyoruz. Böyle ses-an]am uygunlukları iizelliklc karşıt anlamlı
sözciik çif'tlerinde daha açık olarak gözl€nebiliyor- Bu durum isc, dünya dillerinde /rıırı-
semantik karşıtlık (phonoseüıantic contraSts) olguSunun rastlantısal (tesadtıfi = arbitrary)
olaIak yorum]anamayaca.ğınl gösteriI.

L Doç. Dr.. Koç (Jniıcrsircsi
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Are th€ Phonosemantic (sound-Meaning) Agre€ment§ in Turkish and
world Lİnguages Arbİtrary?
Abstract: Dcspitc a strong opposition by many linguists. inclııding Saussure and Mielle!. on the

c]osc rc]ation bctüccn sound and mcaning in r,,,ords. a close stud]- of certain words. hoıı,ever. shows
that comparable phonemic contrasts play an important role in ıhe tbrmation oiword-paırs \\,ith opposite
meanings. This universal taalurc can bc obscrvcd aınong boıh related and unrelated language familjes
ol rhe world. we see almost a rıniversal paitcrn of phonoseıİrantic contrasts in lhe words denoting lhe
first and the seccınd perscın pronouns and some other \ı,ord pairs in conlrast wilh each orhcr in a ]arge
rangc of langııagcs. Thc papcr cxplains lhc usc of contrasts of labial/velar,/alveolar (liquid) vs.
dcnta]/alveolar (fricative/nasal)consonanıs in word-stcms ır,hich gcnerate opposite nıeaning word pairs
(anlonyms). Thus. ıhe occurrcnccs ofthcsc phonoseııantic contrasts in various languages don'ü indicaıe
a genetic relalionship between these ]anguages. but poinı !o one of the universa] primilivcs o{'human
speech.

Key words: phonoseııantic harmony. phonelıic conlrasls

2. Pratik Bir Uygulama
Gerek deıslerde öğrencilere, gelekse çeşitli toplantılarda izleyicilere dilbilim ile ilgiJi

konuşmalarımın başında bir test sorusu sorarak. bu soruyla ilk kez karşılaşanların o anda
akıllarına gclen ilk yanıtlarını almaya ça]ışıyorum Maltepe Ünirersitesi'nde yapılan diJbilim
kuıultayında da aynı test sorusunu görscl olarak iZleyiciıere sundum. Test sorusu iki sözcük



("naluma" ve "takeşa") ile iki geometrik şekilden oluşuyor ve izlcyicilerin o iki sözcükten
her biri ile bir gcometrik şekli ö7deşleştinneleri isteniyor.

3. Etrüskçe Zamir Bulmacasü
Bclki bu yazı scınunda daha iyi açıklanabilecek bjr yanıtın sorusunu burada verebilirinı:

Tarihtc uzun bir süre konuşularak çok sayıda yazılı kaynağı olan ölmüş dillcrden birisi
italya'nın kuzcyindcki Etrurya (bugünkü Tcıscany) EtrüSkçe de denilen Etrüsk dilidir

] Bu ıeorimi bugiinc kadar ] ayrı rılusaI vc uluslararası kont'eransta sundum: Uluslararas1 Türk Dili
Kuru]tay1 (Türk Dil Kurumu. Ankara: 2004). lnternational Linguistic Seminar (Gronıngcn l'nıvcrsıtt,sı.
Hollanda: 2005), U]usa] Di]bilim KurultJyı (Mallğpğ Ünlıeısitcri. i\titnbul 2006); Bu bi]dirinin eski
bir nüshası şu eserde bası]dı:Timur Kocaoğlu. "l-ürk ve Diinya Dillerinde Scs-Anlam Eşitliğine Dayalı
Karşll Dcnkliklcr" Y Ljlııslrırıırası Tiirk Dili Külultu)ı Billlirileri, C|ll lİ (Ankara| Ttirk Di1 Kurumu,
20()4), s. l985-2(X)4.

,1,10

Ceoııetrik şekillerdcn biri kcskin çizgiii dar açılardan, ikincisi ise yuvarlak ıc elips
çizgilerden oluşuyor. Bugünc kadar yurtiçi ve yurtdrş]ndaki ders vc toplantılarda
katılımc]lara topluca ci kaldırnıa biçiminde yanüt vermeleri istenince. biiyük çoğunluk
"takeşa" sözcüğünü keskin çizgili biıinci şekie. "nalun,]a" sözcüğünü isc yuvarlak ve elips
çizgili ikinci şekle uygun gördüğiinü be liılmişlerdir, Çok az sayıda kimse isc. bunun tersiıli
uygun gtirdülcr.]

Takcşa ilc naluına hiçbir dile ait olııayan uydrınna sözcüklerdir. Ancak, o sözcüklerdeki
ünsüz harfleri bilcrck dcğişik lrarflerdeır seçerek oluşturdum, l)il-diş (t) vc çifi diş (ş) ünsüz
scslcriırdcn oluşturulan "takeşa" ile dil-danıak (n, l) ve çifi dudak (nı) ünsüz seslerinden
tıluşınuş "nalumı" sözcükleli ile yukandaki iki şekil arasında bağlantü kurarken.
katılımcıların büyük çoğunluğunun dil-diş ve çiti diş ünsiiz seslerinden oJıışan "takeşa"
sijzcüğü için keskin çizgiJi dar açılardan oluşan birlnci şekli. dil-dan,ıak ve çifi dudak ünsüz
seslerinden oluşmuş "naluma" sözcüğü içinsc, yuvarlak-elips çizgili ikinci şekli scçmcsi
acaba bir "rası]antı" crlarak yorunrlaırabilir mi'] Bu test Türkiye'de Türkçc konuşanlar ile
yun dışındaki çeşitli toplantılarda birbirinden ayrı diller konlışan insanlarla yapıldığında ıla
aynı sonuçların alınınası. böy]e scçimin"rastlantısal" olmadığıırı göstennektedır. Öllc,c.
bunun n,ıantıksal açıkIan,ıası ncdir?

t]u küçük test bize ağlzdan çıkan scslcr. ijzclliklc ünsüz sesler arasında yalnızca Türk
dilinde değil belkj btlt|in dünya dillerinde bir kurşıılık olabilcccğini göstermektediİ. l}u SeS

karşıtlıkları ise, bazt söZcüklere yanSldığında, iki karşıt anlamlı sözcüğün ünsü2 sesleri
arasında da bir karşıılığın bulunduğunu göSterebilir. Eğer böy]e karşıt ünsüz seslerden
oluşan sözcükler arasında da açık biı şekilde anlam karşıtlrğı açık vc bclirli olursa. o zanıan
biz Türk vc dünya dillerinde ses aı,ılam rıygunluğu brılrnduğu konrısundaki varsayımı sağlam
bir kurama bağlayabiliriz. Bu yazı bir bakıma benim iizerindc çalışnıalar yaptığım daha geniş

çerçeveli bir ılilbilin] araştınnaSının bazı ilk sonuçlarının özeti sayılabilir.



(inglizce "Etruscan language". Latince "tltnısci").r Bugüne kadar climize ulaşan bütün
I]trüskçe ıneıinlerin incelenmcsi sonucunda. Etrüskçe tekil vc çoğul 2. kişi zamirleıi
bı,ılunamamış. Mctinlerde yalnızca tcki1 ve çoğul l. vc 3, kişi zamiri gcçiyor:

Tekil Tekil
l, Kisi 2. Kisi
mi?

l. risi
mir

Çoğul
2. Kisi

?

Takil
3. Kisi
an

Çoğul
3. Kisi
enı5
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i

i

I

I

l
I
I

ı
i
l

I

i
ı
I

l

l

I

!
I

Eğer elinıizde dilbilin,ıscl bir varsayım bu]uırmasa, Etrüskçe metinlerde bulanradığınıız
Etrüskçenin kayıp 2. kişi zaınirleri konusunda sağlam bir iincride bulunan]ayız, Ancak,
Tiirkçe \e başka akraba olan veya olııayan çcşitli dünya dil)crinılcki zaı,ı,ıirlerdc scs-anlaın
karşıtlığına dayalı blr karşıtlık olduğunu kanıtlayabiliısek. titriiskçenin kayıp zamirlcriırin ne

olabileccği konusunda gerekçeli bir ijncride bulunabiliriz. t]trüskçcnin bu kayıp zamirlcri
koırrısundaki rjncrimizi vc onun gerekçelcrini. dünya dillcrinde zamirler vc bazı sözcüklerdç
gözlenrleyebildiğimiz scs-anlanı uygun]uğu vc karşıtlığ! konusundaki bulgrılarımızdan sonra.

hu 1au ının \onundJ }cnlJCn clc alıcığız

,l. sözcüklcrin oluşumu
Diller söıcük]erden ııluşur. Kcndi başlarına anlanılı birer bütün olan vcya belir]i g.amer

işlevine sahip olan sözcüklerin bir dilin hem yapısal hem dc n,ıantıksal sözdiziminc uygun
olarak yan yana dizilmcsiylc dc o aynı dili koıruşan insaılar birbirileriyle anlan,ılı iletişim
sağlaınış olrırlar.

Sözcükler Türkçedcki "a'^ (şaşma. hatırlama. sevinme, acınıa. üzülmc. kızııa) gibi
duyguları karşılayan vcya İngilizcedeki "a" (bir) anlamına gclen en az bir "ses"ten

(lbnenrden.) oluşabilcceği gibi, Navajo Kızılderili dilindeki "ahıideeshgish" (ikiye
bölcccğim) Sö7ctiğiiyle. Türkçcdeki o ünlü "istanbullulaşttramadıklarımızdan mısınız']"
sijzcüğünde olduğu gibi tam bir cümleyi karşılayaır çok sayıda scslerden ve hece]crdcn de

oluşabilirler. Her dilin çok zcngin söz ditğarcığı vardır: bir dilin gcrçek söz dağarcığı en

ııükcmmel sözlüklerde bile tam tılarak derleneıncyen milyonIarca sözcükten oluşur. Bugüne
kadar hiçbir dilin tan,ı anlaınıyla cksiksiz (yani o dili konuşan topluluğun beIleğindcki bütün

sözcükleri içeren) bir sözlük yapılabilmiş değildir. Hele bugün dünyada 2l ayrı "yazı diii" ve

30'a yakın da "konrışıııa dili'iıe sahip olan l50 milyonluk büyük bir dil «ıpluluğunu
oluşturaır Tiirk boylarının her birinin belleğindc ve yazılı kaynakiarında ı,ar olan bütüır

sijzcüklerini kapsayacak bir sözliiğiin hazırlanması şimdilik imkdnsız gibi görünmektedir.

Eğer dünyadaki bütün Türk topluluklarının söZ dağarc!ğlndaki bülün sözcükler elektronik
olarak derlenmeye çalışılırsa, böyle elektronik bir sözltiktcki ınadde başı sözcük sayısı

' Milutt"n Önce 7. vc l. yüzylllarda konrışulmuş bir dil. llint Avnrpa \eya Sami dil gnıbundan

olmayıp. eklemeli (agg]ulinative) yapıya sahip bir diIdir. ŞLimdiyc kadar başka hiç bir dille akrabalığı
kanltlanamamlştlr. Şinldiki Latin abecesi Etrüskçe abeceİjn so]dan sağa yazllıŞıyla ortaya çlkmlştür
(Etrüskç€ sağdan sola yazılıyordu !e harller] bizim Ctjklürkçe orhun harl]eri1-lc şekil olarak aynı,
ancak okunuşlar 1arklıydı),

.,1,1]



herhalde 30-40 milyonu aşar, Mesela. Türk Dil Kurumu taratlndan hazırlanan Türkiyc'dcki
Türk yazı diiinin iki ciltll (l998) en son siizlüğündeki söz varlrğr sayısı 75 bin iken, yinc
TDK taratlndan l963-1982 yılları arasında yayımlanan l2 cilt]ik Anadolu ağızlarından
"Dcrleme Sö7lüğü"ndeki söz varlığı sayısı ise ]00 bine vamlaktadır. Bu "Dcrlcme
Sözlüğii"nüır de Anadolu ağızlarında var olaı] bütün söz dağarcığünt eksiksiz topladığı
söyleneııez. Halbuki Türkiye Cumhuİiyeti süı]ırları içindc konuşuJan Tiirkçenin hem yazı
dili, hem de Trakya vc Anado]u'daki çeşitli yörclerdcki ağızların (konuşma dili) söz
dağarcıklarında var olan Sölciik sayılarıırın tQplamı I,5 ile 2 ınilyon alasındadlr.

Dünyadaki bütün diılerin söZ dağalclklartndaki böyie sayısını, Kaşgarlı Mahmut'un
Divanii Lugati'İ-Türl'te kullandığı iladeylc, bugün için ancak "Allah'ın bilebileceği"
katrilyonlarca sözcük, tabii yiı,ıe insan toplulukları taraf'ından ttiretilmiştir. Böyle katrilyon-
katrilyonlarca sözcük her dilin kendi yapısal vc mantıksal çerçeveSi ]çerisinde türetilmiş ve
bir bölümü birbirilerinden ödünç al]nınıştır. Hcr dilin sözçük yapım ve türetme yolları başka
dillerden az vcya çok ayrıdır, I)ilciler bugüne kadaı bu f'arklı sözcük yapım ve türetmc
yolları üzerinde çeşitli araştınıalar yapmışlar ve bu alanda çok sayıda incclcmc
yayımianınıştır. Bazı di]ciler de, özelljkle sözcüklcrdeki ,!e.!/er ile sözcüklerin karşıladıkları
kavraınlar arısında bir "anlam ilişkisi" veya "anlam bütünlüğü" olup olmadığınl incelenrcyc
çallşmışlar vc çaltşıyorlar.

lnsan topluluklarıntn sözcük yapma Ve türetmc yöntemlerinden biri "ses yansln]a"sldır.
lnsanlar çevrelerindeki çeşitli varlıklarün doğal scslerinden esinlenerek o vallrklalla ilgili
kavramları karşılayan sözcükleı tüIetirkcn o doğal seslere benzer dil seslerindcn
yararlanıriar. Türkiye Türkçesindeki böyle scs yansımalı sözçükler tizerinde Sayın Hamza
Ziilfikar'ın çok başanlı bir çalışması vardır (Zülfikar, l995).

Birbirileıiyle isteı aynı dil ailcsi içerisinde bulunsun, isteI bulunmasın. dünya dillerinin
sözcük yapımında doğal oJarak kullanılan yönteınlerdcn birini "ses-anlan,ı eşitliği"ne dayalı
denkljkler oluşturur, Birbirine karşıt anlamlı iki sözcük alasında da bir karşıt ses denkliği
olduğu görülcbilir. Biryle karşrl SeS denkliklcri dc birbiriyle karşıt anlan]ll Sözcükler
oluşturmuştur. Karşıt ses denkljklerin bir yanında "dudak ve dil damak ünsüz ses]cri"
(b/m/v/f/piw/g,&/J/r) ve onlara karşıt yanında ise, "diş ve dil-diş ünsüz scslcri"
(t/d/s/ş/c/ç/z/n) yer alıyor. Ayrıca. "n" scsi ise, bazen dil damak veya bazcn dil-diş sesi
olarak bu karşıt denkliğin heı iki yanında da yer alabiliyor,

5. Karşıt Ses denklikleri
Böyle "karşıt ses denklikleri" en belirgin olarak bütün dünya dillcrindeki "zamir"lerle

ilgili söz kümelerlnde açıkça görülür. Çünkü i. ve 2. kişi zamirlcrini oluşturan bir veya
birdcn f'azla ünsüz seslerin biıbirine karşıt oluşu gerekir, Dilbilimcilcre göre, zamirleı dünya
dilleıinin sözvaılığındaki cn cski sözcükler s3yıltIlar. İnsanlar haşka kışilerle olan daha ilk
iletişimlerinde "ben" ilc "sen" ayrımı yaparlar, bunun arkasından da "biz" ve "siz" ayıımı,
yani karşrtlığı gelir, Bu yüzden, dünyadaki dilieıin büyük bir çoğunluğunda. l. ve 2. kişi
zamirlerinde gözlemlediğimiz bu "karşıt ses denkliği"nin insan dilinin en eski dil özeliği
olması gerekmektedir.

5.1 Türk Dili
Türk dilinde birinci tckil-çoğul kişi zaııiıleri "b" ve "m" çifi dudak ünsü7 Sesleriyle

(bilabial) başlarken, ikinci tckil-çoğul kişi zamirleri ise"'s" diş ünsüz sesiyle başlamaktadıri
"ben (men) / biz >< scn / siz" ["b, m >< s karşıtlığı] gibi. Trirkçeyle ayn] grupta Sayllan
Ural-Altay dillerindc de bunu görüyoruz:
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rşıtlığı
ılltay Gııbu.
Moğolca: "bı (ben) / min- (benim) / bid-, man- (biz.) >< çi- (sen, Çl < */i) / ta, tan- (Siz)"

["b, m >< c, İ'karşıtllğı],
,Veıelsce: "man" (ben) >< "pıdar"(sen) ["m >< d" karşıtlığı]
Mançuca,. "b|" (ben) / "be" (biz) >< "si"(sen) / "su*,e"(siz)" ["b >< s" karşıtlığı]
Nellidalcu (Manc,u-Tungu: ynıbu),. "bi"

>< s" karşltlığı]
Nanayt,a (Mtınçu-Turıpıız prubu) : "m,ı"

b >< s" karşltlığı]
ı(tıı,ct,g: "na"(ben) / "wuli" (biz) >< "ne" (sen) / "ne-huy" (siz)" [ " >< " karşıtlığı]
JaDon.,o: BL|g.jl'kij Japoncada genel olarak kişi zamirleri kullanılışııdan kaçınılrnaktadır.

Tekil l. kişi zamiri için kullanılan "ııatashi" (lreıdı lç..rf.rl) çokluğu| "watashitachi") ttkil
2, kişi için bazcn kullanılan "anata" (., tardlia) sözcik|eıj geıçek anlamda birer zaııir
değillerdir. Takriben 794 yılında sona cren NaIa döneminden beri Eski Japoncada mevcut
olan gcrçek zamirler terk edilmiştir, Nara döneminde (,100-794) Japoncada tckii 1. kişi için
"a(rc)" (ben) ve çoğul l. kişi içinsc "u,a(re)" (biz) zamirleri, tekil 2- kişi için "na(re.)" (sen)

Ufal-,4hay Dil Ailesi] b -- m >< t - s - c ka

(ben) / "bu" (biz) ><'si"(sen) / "su"(siz)" ["b

(bcn) / "bue" (biz) >< "si"(seır) / "§ue"(siz)" |"m,

zamiri kullanılıııştıı.
Eski Jap()n«| "mı

Hal çekimlcri "a,ga" (benim), "wa,ga" (bizinı).a
"(ben) ><'si" (sen)" ["m >< s" karşıtlığı]5

Urtıl Gıııbu: m >< t -- s karşütlığı
Macarca: "Eı" (beı) / "mi" (biz) >< "te"(Sen) / "ti"(siz)" ["n, m >< t" karşıtlığı]

&4çg: "mina" (ben) / me (biz) >< §ina (sen) / te (siz)" ["m >< s, c' karşltlığı]
,Varİ,e: "mıy" (ben) / "mc" (biz) >< "tıy"(scn) / "te"(siz)" ["m >< İ'karşıtlığ]]
Udmurt

Aynı durumu birbiriyle akrabalık ilişkisi olamayan dillerde de gözlemlemek mümkün:
5.3 Başka Dilleri
Bu durumu birbiriylc akraba olmayan çeşitli dil ailelerinin zamirleıinde dc

gözleııleyebi liyoruz:

"mon" (ben) / "mi" (biz) >.: "16n" 1r"n' / "ti" (Sen) ["m >< t'^ karşrtlığı]

I

Yalnız Çuvaşçada l. vc 2. kişi zamirlerin başında "işte, bu" gibi bildiıme ifade eden bir
"c" ünlü sesi vard]r: "epö" (bcn < "işte ben"). "cpir" (biz < "işte biz") >< "esĞ'(sen < "iştc

sen")"'esir" (siz < "işte siz")- Çuvaşçada zamirlerin ilgi (genetit) vc başka isiıı hallerinde
ise bu "e" tüIeııesi yokturi manin (beniıı), "sanön" (seniı]), "mana" (bana). "sana" (sana)

gibi.
Yakutçada l. Tekil kişi zamiri "ı,ı,ıin" isc de,2. tekil kişi zamiri "en"dir. Tarihscl bir

dönemde baştaki "s" ünsüz sesi diişmiiŞtür: cn < *sen.

5.2 Ural-Altay Dilleri
TüIkçeninde içinde yer aldığı Ural Altay dil ailesinindeki başka dillerde de l. ve 2.

zumırlrrde aynı se§-anIJm k rŞııltPtnı Pörü)oru,/:

J "wa.ga" (bizim) bugünkü Japoncada hala kullantlmakladır.
5 Roy Andrcw MiI]er ( l97l: l55- ]7l ,

o Morvinccdc dc aynı zamir şeki]]eri bulunur.
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Hint-Avrupa Dil ,4ilesi: m >.. l karşnlüğü
jngilizce. "I < ik < *ego (ben) / me, mine (ben, bcnim) / wc (biz) >< thou (sen) / you

(siz)" ["g, m, w >< t" karşıtlığr]
lskoccrı: "mi" (ben) >< "tu"(Sen) ["m >< İ'karşıtlığı]
İrlandaca,. "md"(ben) / "muid" (biz) >< 'lti' (sen) / "sibh" (siz)" [ "m >< t - s"

karşıtlrğı]
/,iırsc,a: "men" (bcn) / "tu" (biz) >< "mA"(sen) / "şuııa"(siz)" ["m:,< t - ş" karşıtlığı]
J'ehletice (ofIa ['ar-\(,.l): "me],ı" (ben)/ "amih" (biz) >< "tö"(sen) / "smdh"(siz)" ["m ><

1- s" karşıtlığı]
Prakritce (San.\kril lrubu): "aham" (bcn) / "arnhe" (biz) >< "tunıam"(qen) ]

"tumhe"(siz)" ["m >.: t" karşıllrğr]
Hintce: "ıı-ıajm i nııjh"(ben) / "hım" (biz) >< 'tü / tü.jh" (sen) / "tuıİ" (SiZ)" [ "m >< t"

karşıtlığıl
Bengalce: "ami" |ben.) / "aıııra" (biz) >< "tuıni"(scn) / "ton,ıra"(siz)" ["o >< t" karşıtl]ğr]
Nepalce. "ma" (ben) / "hami" (biz) >< "ta - tiıni"(scn) l'"tapdiharu"(siz)" ['1n >< t"

karşıtlığı]
Ermenice: "yes" (ben) / "mek" (biz) >< "du"(scn) / "duk"(siz)" ["y, . - d" karşltllgı]-
Tohar<:o: "ıye§" e. "nyuk" (ı/. ) (ben) / "wcs" (biz) >< "t\ı,e"(Sen) / "yes"(siz)" ["n >< f'

kaışıtlığı]3
Yunanca: "ego"(ben) / "emeis" (biz) >< 'csu" (sen) / "eseis" (siz)" [ "g. m >< s"

karşıtlığı]
Eski Yununctr. "egö"(ben) / "hğmeis" (biz) >< "sy" (sen) / "hymeis" (si7)" [ "g >< S"

karşütlığı]
HinlAı,rupa dillerinin bazılarında tekil i, kişi zamirlcrinde gönilen "l, ich, je, ya" gibi

şekillerin hal çekimlerinde "m" çilt dudak ünsüz scsinin ı,ar oln,ıası. bu ""I, ich. je. ya"
sözcüklerinin çok eski çağlardaki şekillerinde "m" ünsüz scsi bulunduğunrı gösteriyor. Zaten,
lrlandaca, Farsça. Pehlevice ve Sanskritçc kollarında tekil l. kişi zamirlerinde 'ln"
bulunmaktadır.

Hami Sdıni Dil Ailesi. n >< l karşüılüğü
lrrıocıa: "ana (ben) / nahnu (biz) >< anta,1anti (sen) / antum (siz)" [o >< t karşıtlığıl
ibranice,. "anj / anoki (bcn) / anaknu (biz) >< attah / antt (sen) / atten (siz)" [o >< t

karşıtlığı]
Berlıeıce: "ndkk"(ben) ı' "nukni" (biz) >< "köçç" (sen) ı' "kunwi" (siz)" [ "n >< f'

karşıtlığı]
Stımorilanca: "ana" (bcn) ./ "annan" (biz) >< "atta"(Sell) / "atton"(siz)" L"n >< f'

karŞıtlığ]]
,.ll.JlC.J: "anaku (beıı) / ninu (biz.) >< atta (sen) / attunu (siz)" ["n >< t" karşıtlığı].
Eski l,,Iısırca: "ink (ben) / inn (biz) >< ntk (sen ?,). ntt (sen l). nttn (siz)" ["k, n >< t"

karşıtlığı],
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"ani" (ben) / "nu" (biz) >< "ati"(sen) / "isini"(siz)" ["n >< t"
karşıtltğ]]

Kalkas Dilleri.
Gırlcr.e: "me"(ben) / "çven" (biz) >< "şen" (sen) / "tkven" (siz)" ltekilte "m >< ş"

karşıtlığı, çoğulda "ç >< t" karşıtlığıl
Lliıgrelc,e (Kurlvel yrubuL "ma" (ben) / "çki" (biz) >< ''si"(sen) / "tkva"(siz)" ["m >< t"

,4merika Kızılderili Dilleri-, m>< t. n>.. l
"ano" (ben) / pişno" (biz) >< "çişno (sen) / haçişno (siz)" ["a, p ><

AJiika Dil Ailes i

ç" karşıt]lğı]
Lakot.ı(a| "miye (ben) / ükiye (biz) >< niye ("en. .iz)" ["m, k >< n" kalşltlığı]

karşıtlığı]

Sino-Tibet Dil Ailesi
Q4g: "wo (ben) / wo.men (biz) >< ni (sen) / ni.men (siz)" ["w >< n" karşıtlığı]')
TıDeıce: "nga"(bcn) / "nga.tsho" (biz) >< "khYod" (Sen) / "khyod.tsho" (siz)" ["n >< f'

karşrtlığı]
l]urmac.r. "cLlfl.d.a" e, "cuii.nıci" c], (ben) >< "khin bya" (sen) [ "c >< kh" karşltlığı]
Taı,ctı (Taylaru]),. "phom" (ben e. ) / "dichan" (bcn r/. ) >< "khun" - "than"(sen)" ["p, m

>< n". "m >< t" karşıtlığı]

Kuicic,e (Ouic,hl - Muva grubu .lili): "|n" (ben) / "oh" (biz) >< "at"(sen) / "ix"(siz)" ['h
>< f^karşrtilğl]

"a.hıv" (ben) >< "ni.hi"(sen) ["Q >< n" karşıtlığı]
!kl4i "ten" (ben) / "ıoon" (biz) >< "teç"(sen) / "tecş"(siz)" |"n >< ç - ş" karşıtlığr]
Krica "niya" (ben),/ "niyanan" (biz) >< "kiya"(scn) / "kiyayaıı"'(siz)" ["n >< k"

karşıtlığı]

Sibirya Dilleri.
Ç4!d: "ğem" (bcn) / "muri" (biz) >< "ğet"(sen) / "turi"(siz)" ["m >< f'karşrtilğı]

Baş ka B iıiş kin ( agglut inat ive ) D i l ler.
Baskc:a,. "ni naiz" (ben) / "gu gara" (biz) >< "hi haiz"(scn) / "zu zara"(siz)" [yalnız çoğul

zamiılerinde "g >< Z" karşıtltğı]

Başka Diller.
Keşmirce: "boh / me 0"(ben) / "as' " (biz) >< "se" (sen) / "tohi" (siz)" [ "b, m >< s, f'

karşıtlığı]
Bu durumu ölmüş eski dillerde de görebiliriz:

9 Bu Yeni Çince dönemidir. Eski (Klasik) dönemde I. T. "yu, zhen", 2, T, "ru, ro. cr. nai" şckillcri
vardı.

L0 "me" Keşmircede imalı, dolaylı zamir şcklidir.
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Eski Anadolu Dilleri:
Luıca (Lu,,l,ian),. "amu" (ben) >< "ti"(seıı) ["m >< t" karşıtlığı]
Siimerce: "mc (bcn) .' mu < ngu" (ben) / "me" (biz)| L >< "zu" (sen). "zu.ne" (siz) ["m

>< z" karşıtlığı].
5.4 Zamirler Dışındaki Örnekler
Ses-anIam eşitliğine dayalı biryle ,ka,,şia ses denklikleri yalnızca zaııirlerle slnıılı değil.

Dünya dillerinin söz varlığında böyle karşıt dcnkliklcrle oluşturulmuş çok sayıda karşıt
anlamIı sözcük çilileri bulunmaktadır. T|irkçe bu baklmdan çok zengindir;

MeSela. "l >< t" karşrt denkliğine örnekIer:
al- (almak.) >< at- (atmak). (§al , sat-)
gcl- (gclmck < köl-) >< git- (gitınck < kat),
il- (iliştirmek) >< it- (itmek).
sev- >< kız- (sevııek >< kızmak "v" >< Z" karşıtlığl)
diş >< dil ("l >< ş" karşıtlığı < ıariİsel tig<til)
Başka dilIcrdcn örnek vcrilirse:

jngili;ce: |ıııc><hatc Iscvınek><nefict ctınek "v >< l" karşıllığı] :

pul >< push [çekmck><itınek "l >< ş" karşıtlığı]
ÇJJLII. ay >< chi (cevmck/nclict ctmck "y >< ç" karşıtlığı).

|i >< tui (çcknıck><itmck "l >< t" karşıtlığı)
lrrıııcrl: Muhabbct >< nefrct (sevgi < hubb / ncfret) |"hbb >< lh" karşıtlığı]

6. Sonuç
Bu ses-anlam uygunluğuna dayalı karşıt denklikleıdeki "dudak ve dil-damak ünsüz

sesleri" yrıtıılıtlselgi/bıığlanmıı anlamları ve "diş ı,e dil diş ünsü7 sesleri" ise
uzaklık/nefret/ayrılma aniamları içercn sözciiklcr o]uşturLir. BLınun dünya dil]erinin büyük
çoğunluğunda gözlcmlencbilcn evrense| bir özcllik olduğu anlaşılıyor, Ancak. böyle lıı,".ş1/

ses denkliği clbette bir dilin söz dağarcığındaki sözcük]erin az bir bölümünde
gözleınlenebilir.

Bazı sözcüklerin özellikle bir veya birkaç heceli ilk kökünde gö/lemlenebjlen bu karşıt
ses denkliği aynü köktcn yapılınış gövdelerden oluşan başka söZc|iklerde kaybolmaktadır.
Bu yüzden, biz bir dilin ancak eü1 temel sözciiklerinde^ özellikle kişi zamirleri (ben-sen. biz-
siz gibi) ile gel- git-, al-, at-, öp-, iç-, vur-. kır-, kcs- gibi insanın en temel gereksinimlerini
karşılayan tcmci vc aynı zamanda cn cski sözcüklcrinde böyle karşıt ses denkJiklerlyle
karşılaşabiliyoruz. Bu karşıt scs denkliğinin bir yanında ycr alaıı duılak ve ı]il-domok .jns.jz

sesleri ile onların karştt yanında yer alan dl,s ıe dl1 .1i,§ ünsüz scslcri arasınıla anlım karşıtlığı
bulunması ise, tamamen insanın ses çıkarmaya yarayan biyolojik cırganlarından
kaynaklanmaktadlr.

Biziıı bir dii için gerekli sesleri çıkarmaya yarayan en temel organtnlız ağzımızdır. Ağız
içinde bulunan çeşitli organlanmız arasındaki iş bölümıiyle de bir dildeki temel sesleri

çıkarma işlevi paylaşıImıştır. Biz bunları dil, dil-damak, dan,ıak, diş, dil-diş seslcri olarak

l] l. çoğul kişi zanriri olarak "menden" ıe 2, çoğul kişi zaııiri olarak "zenden" Şekilleri varsa da,

çok seyrek kullanılmışttr. Bak. Campbell ( l99l). !ol. lI. s. l552Ir, b: "L.,ıe" jn!. "lıcbr' Alnı.. "l1ub." Ru..
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ayırlyonrz. işte, ozeııikıe <ıivdudak ile diş organlarımızln hareketleriyle ve onların birbiriylc
ve damak ile olan iş bölilmü sonucunda çeşitli sesleri çıkarabiliyoruz.

Konuşan bir kişi bu },üzdcn dil/dudak/damak seslerini kendisine görc
yokınlılt"/seı,gi/bağlaıma kavranılarını karşılayan sözcükler için kullanırken, diy'dil-diş
sesleıiııi ise, kendisinden uzoklık/neJ'ret/d.ı,rılma kavramlarını karşılayan sözcükler için
kullanmaya doğal olarak yatkınlık gösterir. Bunun dünyadaki çcşitli dillcrde oldukça zengin
ve yaygın örncklerinin bulunn,ıası ise. bize bu karşıt scs dcnkJiğinc dayalı olgunun insanlar
için evrense] bir niteliktc olduğunu göstern,ıektedir. Bu aynı zamanda, dil ite biyolojik yapl
arısındaki uyuma da işaret etnıektediı,

İnsaır ağzı, heıı yeme,içn,ıe gibi 1aııaııen biyolojik bir gereksinimi, l,ıem de ses çıkarma
(diJi oluşturan sözçükleri yapma) gibi daha soyut bir iletişim (bildlrişiııı) gereksininıini
karşılayan bir organdır. Bu bakıınılan, dili oluşturan sözcüklcri yapma vc lürctmcdc, insınlar
yeıne-içme gibi biyolojik gereksinimi dc karşılayan ağız boşluğundaki dudak, dil^ diş. damak
organlarının alışkanlıklarından yararlaııırlar. Dudak ve dil bize her zanıan ,ı,akınlık/seı,gi/
btığlanma'yı diş ise uzoklık/ııefi,eı atrılmo'1ı da ilade rdcrlrr. İnsanların sevgi için
dudaklarını öne çıkam,ıası ile birine karşı koymak ve neftet için ise dişlcrini göstermesi vcya
onları bjrbirine sünmcsi bunun cn belirgin giistergcsidir.

Bu yüzdcn, dünya dilleıinin birçoğunda göriilen "anne" kavran,ıını kaışılayan ııamrı ve
"baba" kavraınını karşılayan p,,p., sözcüklerinin sanki ortak bir eski dilden alınmış gibi
görünmesi, aslında manıa ve papa SöZcükleri ile ona yakın başka sö7cüklerin (Tiirkçe "ana,
anne, baba" ile Eski 'fiirkçe ve çağdaş başka Türk dili kollanndaki "apa" gibi) onak bir
proto-dilden değil de. ınsanların bu "biyolojik yapı+dil" ilişkisindcn kaynaklaıran cvrcnsel
bir olgudan dolayıdır. Bu yüzdcır, insaırlar birbirinden farklı ycrJerdc ve toplulukiarda
birbirilerindcn ayrı diller yaratırlarken. bazı ten,ıel sözctiklerin yapılması ve türetilmesinde bu
cvrcnscl rılgrıdan yararlanınışlar ve yararlanııayı sLlrdürüyorlar.

Bu krınucja Trombetti. Sapiı, .lakopson, l)olgopolksky, Ruhlen, Pinker. Hamano, Magırus
gibi çok sayıda dilbilimciıin çalışıııalan varsa da. bu ve başka dilciler biziıı bu bildiride ilk
olarak ilcri sürdüğümüz karşıt anlamll iki Saizciik araS]nda göriilen karşır sas denkliği
konusundan söz ehnemiştiİ. Saussuıe ve Miellet gibi dilbiliııciler ise "işaret (göst(rgc)
rastlanhsa]dlr" kanısındadırlar. Ir

Ancak. yukaıda çok sayıda f'arklı dillerden verdiğimiz ö,ıekler diinya dillerjnde özellikle
karşıt anIanllı Sözciik çiltlerinde bir ses anlam uygunluğu bulunduğunu kanl1l1yor. Böyle ses-
aırlam uygunlukları öze]likle karşıt anlamlı sözcük çif'tlerinde daha açık olarak
gözlenebiliyor. Bu dunım ise, dünya dillerinde./iıııo semonlik korştlük (phonosemantic
contrasts) olgusunun rast]antısal (tesadiif'i: arbitrary) olarak yorumlanamayacağını 8öSterir,

7. Etrüskçe Zamir Bulmacasının ÇöZümii
Yaz]mızı noktalarken, yazım]zın başında değindiğin,ıiz Etrüskçenin kayıp zamirlcri

konusundaki gerekçeli önerimizi şimdi açıklayabiliriz:
Etrüskçede tekil I. kişi 1amirj "mi" olduğuna göre, Türkçe ve başka dünya diilerinin

büyük çoğunluğunuıı l. ve 2. kişi zamirlerinde görülen bu genel ses kalşttlığl eğiliminc
bakarak, Etriiskçede tekil 2. kişi zaınjlinin ku\velli ihtimalle "si" \,eya ikinci derecede "ti"

] Bu yazıda Meillet ve Saussure'tın bu konudaki düşünceleri üzerine tartışmaya girişmedim.
Meillel ıe Saussure'un düşüncelerine bu yazı sonıındaki "Seçme Kaynakça"da kendi adları karşısında
verilen çalışırıalarına bakılabilir.
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olabilcccğini ileri sürebiIiriz.ra Buna görc Etrüskçenin ıan,ıamlanınış kişi zamirleri çizelgesi
şöylc olabilir (ınetinlerde olmayıp tarafınrızdan önerilen 2, kişi zaınirlcri eğik (nalrt) fbntla
gösterildi):

Tekil
2. Kisi
Si (ıi)*

Çosul
2. Kisi

Tekil
3. Kisi

ın

Ç'oğul
3. Kisi
ena6

liunı.ın da gerekçesi. Türk ıe diinya djllerinin büyük çoğunluğunda ıekil ve çoğul l. kişi
zamirlerinde çift dudak üırsüz sesleri ve buna karşıt olarak da tekil vc çoğul 2. klşi
zan1irlerinde ise, çiti diş (s. ş. ç) veya dil-diş (t. d) ünsüz scslerinin yer almasıdır. Etrüskçede
tekil 3. kişi zamiri "an"a karşılık. çoğul 3. kişi zamirinde çokluğu belirtmek için çift diş
tinsüzü "a" bulunnrası da bu kaışıtlığı doğruiamaktadır, Eğer elimizdc bu yazıda
kanltlayamaya çaltştığımız "ses anlam uygunluğu"na dayalı kuram oImasaydı, Etrüskçe
zan,ıiı bulmacası çözülcmczdi.
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