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öNvınsayııı rrrixı,nyiciı-Bni oı,ı.nar öNCE vE soNRA

Özgün Koşaner I

Lüfiye 0kar 2

Özetı Önce yc sonrtı'nn a,tl İbilimi ziuniurın kavramlaştınlmaslna yönclik ili§kilerj ncdeniyle ara§tırmacİların

ilgi odağı olmuştur, oıce ve srınra'nın doğııl sövlemde kullanılİıalaİna ilişkin çalışmalıır, bu iki zaman belirüicisi-

nin ırılambilimsel vc edimbilimscl nilcliklcr ar.ısındaİi sınırda yer alan çeşitli işlevler yiiklendiklerini göstermekle

dir. Enıipik biçimde..rİ.e ve Jonra olaylarve durumlar a.rasında zamansa] ilişkilcri kodliuİr2ütadır. Buna karşın Lı\-
carides ve oberlander (l993) ııamıur bağlayıcllarının önvarsa}ımlan ıctik]eyerek söylem bağda§,khğınl etkiledikle-

rini i]eri sürmekledirler. Ben4r biçimde. Schilder (200l) önceki söylem. aırıatümce ve 4man yanliimccsi a]iıslnda

ki söylemscl iliŞkiıcrin cşdcğcr uyum]aŞtlrma (accomodation) ya da bağlama (binding) süİcçlcrini belirlediğine işa

ret eımektedir. Tenbrink ve Schilder (2003) da. doğal söv]emdc.rı.. ve Jorl,d kul]anümınln özgün söylemsel ilişkı
leri ge.ektiıdiğini savlamakladırlar. Bu görüŞler doğİu]tusunda bu çalüŞma. söylem yapüslnı \ölcelerin içeriği arasın-

da kunrlan retorik iliŞkilcrc görc bclir]cycn biİ sdylcm yorumlama kuramı o]an Bölütlenmiş Söylcm Tcmsillcştirmc
Kuraml (Ashcr ]993; Ashcr vc t ascaridcs 2003) çerçcYesinde. 

'fürkçe doğa] söylemdc kul]antliü a'rce \e sonra za

mitn be]irticilerinin z:uİiuısa] ilişkileri kodlana]aİünün dış,nda hem tümce içi hcm dc önceki tümce/tümcelerle fiırkll
retorik ilişki]er kurltrlrk ijnvanavümsal letikleyici iş]evini de yüklcndiklcrini. dolaylsly]a da söylem bağdı4ıklığını
sağladlklarınl orlaya çıkirrmayı hedef]emektedir. Bütüncc tcmc]]i yakli§ıtİ çerçevesinde çöZüm]enen sözlü bütiince

NTV kanalında r-aylnlanan ] ıartşma Programü, yüllı bütünce de iki biIimsel melin ve l990 Sonmsl çağdl§ Türk ro

mimünda-fı iki ömckıen ohışm:ıkıadlr.

Anahtar sö2,cükler: Bölütlenmiş söylenr Temsille§ti.me KDraml. önvaısayım tetikleyicileri. zaman bağlaylcl-

lıtı. retorik ilişkiler. aynntılarıdırma. anlalı,

Önct and Sonra as Presuppoliition Triggtn
Amact: Thc scmaİtics of befor?lad ü{lı!r ha\e long been in üe ftrus of research€n' intcrcst, for üciİ rclation

1() üc conceptualization of tiıne. The studies conesponding to üe usc of 
'.rirr. 

irlJi,d d]ier in natuııl discouı\e
demonstrdteıl üat lhese two lemporal connectives have vafious funclions at ıhe selllilrrtics pragmatics inteface. Most
lypically, reli)İt' aJüd.fcr. encode üe temPoral relations belween events and \tates. Howevcr. l,.Lscaridcs ürd
obcrlander (l993) point ouü üat tcmporal connectires affect the discourüje coherencc via prcsupposition triggering.

Similitrly. schilder (200l) iırgues thaı lhe discounie relations bctwccn üc prcvious discounje, main clause and

temporal subordinalc c]ausc dcfinc thc accomı]rodation or binding processes. Tenbrink and Schildcr (2003) asscıt

üat thc usc of 6elb/e iurd.ri.r in natural discoune requires specific discoursc rclations. ln this conneclion, this study

aims lo prelenl üa1 'l'urkish aiu,e ınd sonra as temrnral maIkeni iD Turkish natural discounie. a]so funclion .ıs

Prcsupposiüion triggcrs by cshblishing various rhc(orical relations bollı cltuse-intemal and with the previous c]auses.

in order to provide üe discourse coherence, The analysis will bc carried out wiıhin üe tii!ıe\ıork of Segmented

Discou§e Representation Theory (SDRT) (Asher l99]; Ashcr a Lascarides 200]) which claims that üe discour

sc is constructcd thmugh rhctoriciı] rclations betwe€n üe utterances. on l}ıe ba-sis of Corpus Based Approach, thc

spoken coıpus. which comprises ıhıee debate programs broadcaslcd on NTV channel and the written corpus which

compris€s rwo scicntific alticlcs and two novcls were analyzed in aı effort to investigatc whether or not ön.? .üld

loİfa funcıion a-s presupposition tİig8eıs at the discourse level
Ke},words: segmented Discoune Representation Thcory. presupposition triggeü\. temporal conneclives. rheto-

rica] relations. elaboration. narration.

l Arş. Cör.. Dokuz Eylül Ünivcrsitcsi.
2 Prof. Dr , Dokuz Ey]ül Üniversitesi,,
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l. (;iriş

öıct ve sr/ırrı'nın aılambilimi zamiurın kavraınlaştırılmaslna yönelik ilişki]eri nedeniyle üiraştırma-

cılıuın ilgi«lağı oJmuştuı. Öıcc ve.ızıro'nın doğal söylenrde kullanılmalıırına ilişkin çalışmalar. bu iki
zaman belinicisinin anlambilinısel vc cdiınbilinıscl nitclik]cr arasındaki sınırda yer alan çeşitli işlevler
yüklendiklcrini gösüemektedir. En tipik biçinlde. ö(,. ve.ror,,., olaylıır vc duıırnrlar arasında zamansal

iliŞkileri kodlaıııttadır (Heiniimiiki, l97,1; Hcı,wcg 1990i sanchez Valencia ve diğerleri. l994), Bu bağ-

]ayıct]arla kuı],ılan laman yanüüİ,]celeri anatiiınceye ilişkin zaııansal göndcıimi gerçekleşlinıe işlevi gör-

n,ıcktedirler; yani anatiinccdc bctiıılcncn olayın zamant yantüıİcede betinrlenen olaya görc dcn]irlcn
mektediı. Diğer birdeyişle. yıuıtümccdc betimlcncn olay dtüa sonriükiolaylar için birçeşit çipo işleviüsa
ieırmektedir, Öıcc ve srıııu zaman bağlayıcılannın bu davranışlıırı. söylem bağdışıklığınl sağiayacak Ve

hem konuşucu heıı dinle)'.ici t ırafündan kabuJ cdilcbilccek biçimde kuJlanılmalaının koşullıırına odı*la-
nan bir edimbiliınse] çözümlen,ıe gerektinnektedır. Ömcgin. biçiııscl ıu5lcm ınlambilimine ilişkin ku

ram-yiinclimli ar§türmalar gcrçek]elliren l,asca.ides ve Oberlıınder (1993) ve Ashcr vc Lascarides
(l998) zıman bağlayıcılaının önvirsayımlirrü tetiklcycrek siiylcm bağdaşıklığını etkilediklerini ileri sür-

mektedirler:
(l) Jtuıe wcnt to England aficr ıhe won the scho]ırship,
'Jane bursu kiuandıktıın sonra İngiItcrc'yc gitti.'

tütncesinde Jal1e'in buü§ ka7anması önviirıiayılmaktadlr !e tümce olumsuzlandığında da ijnVarsayım ge

çcrliliğiııi konıünaktadür:

(1') Jmedidn'tgo to Englıuıd aficı shc wcın thc schtıliıship.
'Jane bu6u kaıandıktan sonrı İngiltere'ye gitınedi.'
Bcnzcr biçinıdc, Schildcr (200]) önceki söy]em. analümce ve zaman yanttimcesi alasınclıılıi söyiem

ilişkilcıinin, cşdeğcr uyumlulaştınrra ya da bağlama süreçlerini beli ediğine işaret etmektedir. Schilder
ve Tenbrink (200l) de. İngilizce doğal dil bütüncesinde or.e ve .!oıra'nın ku]lanımına ilişkin araştırma

larııda. söylcm düzcyindc olası ba_ğlam etkilerinden söl etmektedirler. Dıılıa soınut bir ifade ilc, Schi]dcr
vc Tenbrink (200l ) oı.. /.\orl.] yantümcclcriııiıı, ya bağlam ilc bağıınltlaştınllnalan ya da uyun,ılulaştı-

nlmalan zorunluluğu oliüı önva$a\İn tetikleyicileri olııriü işlev görüp giinncdiklcrini ari§tımllşlardlr,
Ali}ilıımalarının temelbulguSu da..rr(,c ya da stıırrı ile başlayan zaman yantümcelerinin iinccki sijylc-
ııe AYRINTILAMA relorik ilişkisi ilc bağlandığı olgusudur: aksi halde. bağdaşık Söy]enr o)uştunılamı-
nraktadır, Dolayıs,yia, rıır,c ve srıırrrı sadece zamansal ilişki belirticileri olııriık işlev giirmcmckte. olaylar
vc duruınlıır ansında diüa kiırmaşık söylcnı ilişkilcri de önvaısaymaktadırlar.

Bu görüşler doğrulfusunda bu çalışma. söylem yapısını sözceleıin içcriğiiırasünda kurulan rctorik ili5

kilere görc bclirleycn bil söylem yoılmlama kuramt 01an Bölütlenmiş Sijylem Ternsillştirme Kuraru
çerçevesinde. Tüıkçe doğal söylemdc kullanülı,,a iince yc sonra zaman bcliülicilerinin zamansal ilişkileri
kodlamalannın dışında hem 1ümce içi hem de önceki Söylemle farklı retorik ilişkiler kuriırıü önvirrsayım
tetikleyicisi işlevini yüklendiklerini, dolayısıyIa da siiylcm bağdaşık]ığını elkilediklerini onaya çıkarma
yı hedeflemekteılir.

2. Kuranısal Çerçeve: Bölütlenmiş söylem Teİıısilleştirme Kuranıl
Metin yorumlamanın esası betimlenen olayliır uasındıki ilişkileri hcsaplamayı içcrmcktcdir, Ancak

tümce sözdiziüni vc biIleşimsel anlambilim tek başnla bu hesaplanlayr gerçekleştirebilecek ıemeii sağIa-

yirmııJİaİtiıdır. Lasciırides Ve Ashcr'a gijrc, iimek (2) vc (3)'tcki tümcelerde belim]enen oiaylann benzer
Zamansal ilişkileri kodladıklan öngörülebilir (l993|,137):

(2) Mıx stcrxJ up. John greetcd him.
'Max ayağa kalktı. John onu selainladı.'
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(3) Mıx fell. John pushed him.
'Max düştü. John onu itti.'
Ancai ömek (2)'de, betimlenen olaylann betimlcyici dizilişi ile zamansal dizilişi uyuşurken. ömek

(3)'tc betiınleyici diziliş ilc zamansal diziliş uyuşınaııaktadır. Benzer biçimde, (4) vc (5)'tcki ömcklcrdc
yer alirn tiimcelerin de sözdizimleıi aynıdır. ama doğai yoıumlan farklıdır:

(4) Ma\ opened lhe d«lr. The roım was pitch dark.
'Max kapıyı açtı. Odı zifiri kııranlıktı.'
(5) Ma\ swiıched offthe lighı. The r«rm was pitch dırk.
'Mtıü tşığı söndürdü. Oda zifiri kıırınlıkl.'
(4)'teki olay ve duıı.ım zaırraırsal olaü"k örtüşmekte; buna karşın (5)'te örtüşmcmcktcdir, Yctkin bir

zamansiıl yorum bu fiırklılıkliırı ıçıklamak zorundadır (Lascırridcs vc Asher:l993. 437),

Söylem Tcmsillcştirnıc Kuraını çcrçcvcsinde aman belirtmeye ilişkin y-aklışımlıır ızılaıi metinlcrin-

de zamiursal ilişkileıi aıaşttrrn.*tadırlar (Kamp ve Rohrcr 1983: Palce 1984; Hinrichs 1986), Ancak,

LascaliĞs ve Asher'a göıe, bu yaklaşınlar : alru] beLirtıne|i- o|,1\, zamanı. göndcrim zamanl vc konuş-

mı zaman] araslnda üçlü bir ilişki oIırık değer]endirmcktcdir (l993: 43lJ), Gönderim zamanı artgönde

riünseldir (Reichenbach l947); yani ömek (2)'de betimlenen olaylınn ileriye dönük giindcrim zanranı

ttimcelerin miürtıksal dizilişiyle kodlınmıştır. Bu manıksal diziliş de. olaylann ileriye dönük gönderim

zamanüna dayanmaktadır. Söylcm Tcnısilleşıiıme Kuramına göre, /rıııılaı ileriye diinük giindcıim za-

manı kodlirmız]ıır. dolayısıylı da önıek (2) ve (4) iırasındiki a),nm açıklanınış olmaltadır. Ancak. bu
yak]aŞım ne ömek (3)'tcki nc de ömek (6)'daki

(6) The council built the b.idge. 'Ihe .ırchitect drcw up thc the plans.

'Heyet köprüyü inşa ctti. Mimar planlan çizdi.'
geriye dönük zaman gönderiııini açıklamıya yönclıncdiği gibi. (4) ve (5)'in doğal yorum]an arasındaki

farkın nereden kaynaklandığı da açıklayamamaltadır (Liısciırides ve Asher, l993: ,1]8).

Bu sorunları çiizünrlcınck vc Söylcıı Tcınsilleştime Kuraı,]]nı geliştirmek amacıyla Lascafides ve
Asher. zamıuısal ilişkilerin, tümce sözdizimi ve birlcşimscl anlambiliminiır yanısın aılambilimsel içerik,

nedensellik bilgisi ve dil kul]anImı bilgiti terİelinde çözümlenmesi screktiğini ilcri süımektedirler, Kısa
ca, Lascuidcs vc Ashcr. zamansalyoruİrun sadcce sözdiZimine temellenen manhksal biçiııle kodlanan

gönderim zamiurlıırı irrasındaki ilişkilerle beliıleneıtyeccğiııi. çünkü bu tiirden belirlenrenin sadece me

tinde biıöirini izleyen iki tiimceden çıkanlan Zamansal yapıyl ele aldığını savlamiıktadırlar (Lascarides ve
Asher, l993: ,138-439). Bu sav doğrultusunda Lascaridcs ve Asher (7a) ve (7e) arasındaki ilişki gibi ara-

ya giren başka ilişkilerle aynJan tiinıceler ıırasındaki ilişkiyi dc hesaplayan bir çözünı önermektedirler
( l993: 439):

(7)a. Guy expııienced a lovcly cvcniııg lart ılight.

b. He had a fanııstic meal

c. He ate sa]mon.

d. He devoured lots ofcheese.
e, He won a danclnl] compellllon.

Ömek (7)'dcki gibi, mctinlcrin kapsamnrı gcnişletmek için Lascarides ve Asher. kısıtlırmal.ınn me-

tin bölüt]erini oluşturan birbirleriyIe ilişkili ttimcelere yüklcnmcsi ve bu kısıtlamala.n da.ıij,-lemin hi,-e

rarşik yapısına glire nitelenmesi gerektiğiııi belirtmektedirler. Böylece, Lascııridcs ve Asher'ın yaklaşı

mı hcırr mctinde bctimlcncn cılaylıuın zamansal yapısın, çözümle},ebilmekte hem de dünya bilgisi ve di-
le ilişkin biJginin söylem içerisinde söylem yapısı ile zıunıursal yapı arasındaki etkileşimleri nasıl şekil
lcndirdiğini onaya çükarabilmcktcdir (l993:,139). [,ascarides ve Asher'ın temel söylem modcli. retorik
ilişkilerle bağlanan söylem birimlerinden oluşmakt dır. Bu retorik ilişkiJer söylemin hiyerarşik yapısını,

3t] 3



af
Afialan la, p):

l3'da betimlenen duruın, (l'da betim]cüren olayın meydana gelme koşullıırını sağlar (dolayısıy

]a o]ay ve durum zaman açıSından örtüşü):
(ll) Max opened thc drxır, The rcı<ım was pitch dark,

ol]
Sıınuç (cı" P):

B'da betimienen olay a'da betimlenen olay ya da duruına neden oluı;
l2J Mıx \witchcd o1l'ıhc l The İooı11 wıs tch dıirk.

al]
Lascarides ve Asher'ın Bölütlenmiş Söylem 'Iemsilleştinıe Kuriımı (BSTK). stiz konusu retorik iliş-

kilerin söylemin hiyerııışik yapısını nasıI kısıtladıklaıınü açıklamayı ve dinleyici/okuyucunun hcm dünya

bilgisinden hem de diie ilişkin bilgisinden bu ilişkileıi çıkıırsaınasını sağlayan n,]antıksal düzenekleri be-

lirlemeyi ıunaçlamı*tadır. Bu anlamda BSTK sö}lenre ilişkin İetorik ilişkilere yüklenen bir yapısal tem

siileştirme kurgulamaitadır. Bu yapısal teıısilleştinne çcrçcvcsi içinde BSTK, retorik i]işkiler biçiminıic
bir dizi siizlükscl birim vc retoİik ilişki çıkanmınl Sağlayan bir dizi yapıştırıcı ıüsiyom vc kuıaldan olu

şan söylem dilbilgisi kuramı olarıık clc alınabilir (Ashcr vc Lascarides. 2003),

Bu söylcm dilbilgisi kuramı çerçevesinde ömek (?)'yi yorumlayallm (Liucıııidcs ve oberlander.
l993:6l):

1J
Fz
a

AYRINTII AMA
l

h Hc hJüi a fanta\Iil meal

-------.------
AYzuNTILAMA AYRINTILAMAll

c. He ate laImon, ANI-ATI-d. He devourcd ]ols ofchccse

e. FIc won a d tcing competition.

('7)a. Guy experienced a lo1ely evening ]ast night.

384

dolayısıyla da metin kilütlerini oluştumlak için birbirleriyle bağlanan tümcelcıc yüklenebilecek yaPlsal

kısütiama]arü bclirlemektedirler. Hobbs (1985), Thompson vc Mann (1987). scha Ve Polnnyi (1988) ve

Asher (l993) retorik ilişkileri ayrınllı bir biçimde sın]flandrrmışlar ve uzun bir nctolik ilişki listesi öneı-

mişlcrdir. Ancak doğal dil yorumlamasına yönelik zamıınsal ilişkilerin çözümJendiği çalışmalarda bcş tür

retorik ilişki temel alınmıütadır (LıL\caridcs vc Asheı, l993; 1_4o):

Anlatı (rı, /r:
[3'da betimlenen olay, o'da bctjmlcncn olayın (ıedenl değil) sonucudur,

(8) Mfuü st@d up, John grcetcd him.
Iü 

13

A,-rınnloını (a, |i1:
p'da betimlenen oJay, rı'da betimlenen olayın sonlanmasına katkıda
bulunur. yıuri 'nın olayı 'nınkinin ha7ürlık safhasın]n piırçasıdır:

(9) The council brıik ıhe bridge. Th! iırchitect drew up the plans.

,,p
Açıkluııw (a. |3):

lj tümcesinde betim]enen olay. a tümcesinde bctimlcnen olaya neden olur;
(l0) .Mıx fell {gh" s*r,.q]E

tr
2l
"L



Metin işlemleme vanayımlanna dayanarak dinleyici,/okuyucu (7e)'nin öncülü olan (7d)'ye ANLA
TI retoıik ilişkisiyle bağlıuımış olacağını düşünür. Anc.ık (7d), (7e) ile hiçbir bağlantü kurmamaktadıI.

Çünkü

Ancü, Biilütlcnmiş Sijylem Temsilleştirme Kurıunı'na giirc. buıada 'siiylem atlama' kuralı işlemck-
tedir, Söylem atlama kualına göre. dinleyici/okuyucu dünya bilgisine dayanarak 'dans yaışması kazan
ma'nın 'güzcl bir akşam geçirme'nin bir pıırçası olabiloccği çıkarınıni yapar; bu duıumda (1c), ('7a)'ya

AYRINTILAMA ile bağlaımış olur; 'dans yanşması kazanma'nın sonucunda'enfes bir yemek yeni|e

bilir' çıkaıımıyla da (7e). (7b)'yc ANLATI ile bağlantılandınlır. Böylece (7e), önvarsay an bilgiyi tetik-

leyerek söylemi güncelleştirmekte; dolayısıyla da söylem bağdaşıklığlnın sağlanması işlevini vüklen
mektedir.

Bu çaılışmada da. Türkçede iin« ye s()nra zallan yarrtümcele.inin önv.ırsavım tetikleyicileri olaral
işlev görüp görmediğini ala§hımak amacıyla, dilsel ya da dil dışı bağlamdan anala dünya bilgisi kulla-
nılıuiü, uyumlulaştırma işlemiyle bu işlevin belirlenebileceğini vıırsayın Lascarides ve Asher (l993) ve

Lascarides ve Oberlandcr'ın (1993) gcliştirdiklcıi Bölütlcnmiş Söylcnı Temsillcştime Kuramü tcmcl
alınınlştır,

3. Araştırma Yöntemi ve Bütiince
Önce ve sonra zaman belirticilcriniıı rcttırik ilişkilcrini inceleyen bu çiılı§ma. doğal olarak, bulgula-

rın mctiırsijylcm türüne özgii olmamasl için farklı metin ve siiylem türlerindcn ijmekler içcfcn bir bütün-

ce oluşturulmasını gerektinnektcdil Böylc bir büıüncenin oluŞturulmas1 için de, Bütiince Temelli Çö-
zümleünc Yaklaşınrı tcııel alınmıktadır. Bütünce Temelli Çözümlcmc Yırklaşınrıyla oluşturulan bütün-

celere göre yapılan betimlemeler, bütünce sınıılan içinde anlamlı / ıinlaşılabilir olmııita ve elde edilen ka
nıtlar bil dildeki belii özellikleri lınımlaıııü ya da bir kuramı sınamak, yorumlaünak ve ömeklemek için
kullaıılmaktıdır (Say. i4eyrek. Oflaz,er, Özge:2(n4. l R4 ). Bütünce 'femelli 

Çözumleme Yııklaşımı aıış-
tırmaclya, ezgiieme, Sözcük bilgisi. dilbilgisi, söylem ve edimbiiim gibi falklı düZlemlerdeki sorulan ya

ırıtlamasında kolaylık sağlaııaktadür (Togninj-Bone]li 200l. Kcnnedy l998'dcn aktiıran Say, Zcyrck, Of-
lıuer, Özge. 2üM: l84).

Bu çalrşmada da, Bütünce Tcmc]li Çözümleme Yak]qımına gö.e larkll metin türlerinden seçilen bü

tünccdc kullanülmış önce yc sonra zaın0 yıntümcelcrinin toplamından bir ijmcklcm oluşturulmuştur.

Bütüncenin oluşturulması için 1990 sonıası çağdaş Tüİk edebiyatından l roman. l deneme kitabı. 2 fiırk-
lı gazeteden ıasgele seçilmiş köşe yazılan, 1 popülel bi]im dergisi ve söz]ü söylem ömeği o]arak da bir
TV programının «ıplam 2ffi dakikalık kayıtl.ırı kull.!nılmıştır. Bu tiırklü nıctin türlcri. sorguliıniın dilsel
özelliklerin farklı bağlamlalda ortaya çıkıp çıkmadığınü göstermesi: kjylece de çailşmanın bulgulannın
dıüa gcnellcnebilir olmasünı sağlamasü açısındıuı tineınlidir. Ancak, çalışma Türkçcdc öncc vc sonriı za-

man yantümcelerinin dağı]ımınl değjl. önvaısayüm tetik]eyicileİi olarık kullıinılıp kullanılmadığını belir
lemcyi amaçladığü için çalüşmrnn buiguiirrı sayısal olarak yoruınlanmayacak ve bütüncede yer a]an oı?,

.e ve §oİrd zaman vantiimcelerinin bütüncenin tiımamına ve tek tek metinlere oriurı göz önünde bulun-

durulmayacakır, Yine de genel bilgi sağlaması açısından büttincede kullanrlan metinlere ilişkin nitelik
sel ve niceliksel veriler Tablo l'deki gibi somutlaştınlabilir:

31]5

l]ans yanşmastnt ka7anma. doğal o]arak 'yemek yeme'nin bir parçası değildir:
Dolayısıyla (7c). (7b)'yi ayrüntülandıraınaz.



Tablo l. Bütiinceyi oluşturan metinleıe ilişkin genel bilgi

Nletin söz.tük savrsı Tümce savrsı

Metin I Belki de Gercekten Istivonun -]9,()ıjlJ -1.991

Metin II Denedim -16,142 -951

Metin IIl Radikal Gızetesi ^67 078 ^4.073

Mctin IV sıbü Gazctcıi -32-294 -1.113

Metin V TÜBiTAK Bilim ve Teknik -8q l 5.1 -3.778

Mctin Vl Y.ıkın Plıuı (NTV) -l0.m8 415
ToPLAM -234-gCA -]3-211

Bütünceden Seçilen dn(e ve ,ror/l1 z:ünan yantüınceleri Bölüt]enmiş söylem Tcınsi]leştinne Kuramı-
na göre çözümlenmiştir. Metnin ilerleyen kjlümleıinde verilen BSTK'na göre çözümlenmiş ömcklerde

ki olaylann söylemdeki akşı Şekil l'de de sergilendiği gibi Schilder ve Tcnbrink'in kullandığı şemaleır-

la göstcrilecektir (200]: ,1):

a. Edna finished her dinner alone (... )

AYRINTILAMA
b Aftcr finishin§ her diü]ner b. Afteı finishing hcr dinner

ANLATI

Şekil l.
Yukandaki ömekte (]3a) ve (l3b) tümcclcri AYzuNTtl.AMA retorik ilişkisi ilc bağlanmaktadlı

(l3b) ve (13c) isc, ANLATI tümce içi ilişkisi ser8ilenmektedir,

4. Bırlgular

Çalışmıuıın bütiinccsindcn seçilen oıcc ve szıra zamiür yiürtümccsi önıekleminde yer alan l64 tüm-

ce incelendiğinde, bu tümcelerden ? l zaman yaırtümcesinin bir önceki tiimceyle, 93'ünün de, söylemde

dııha yukınıda bulunan tİmcelerle retorik ilişki kurduğu gözlemlcnmiştir,

4.1. Sonra - zaman yantiimceleri
sözlü ve yazıiı bütüncede gerçekleştirilen çözümlemeler. soüa yantümcelerinde metindc düa ijn-

ce betimlenmiş olayın kodlıuıdığını ve söz konusu olayrn sonlandığı belirtilerck ayrıntı]aıdtnldığınr gös-

tcımektedir:
(14) Eğitimimin gcrcktirdiği kitaplan ve metinleribir de popülcr olan eserleri okurdum. O,icıl bılııi-

ıet] soİro bi yandan uzmanlık sınavlarüna hazırlanıyor bt yandan da hııftada iki gün acil serviste çallşl
yordtım. Metin I

Ömek (l4)'te zaman bağlayıcısı sonra, iki farklı retorik ilişkiyi tetiklcmektedili Bjr yandan. §orrd-
yantümcesi, düa önce açlklanmış bir olayl aynntülandırarak bir önceki söyleme göndermc yapmaktadlr,

Bu ömekte AIT.INT]LAMA olayın sonlaıdlğının bildirimini içcımektedir. Diğer yandan da, sonra-y,an-

ttimcesi kendjnden sonra 8elen iırratümceyle ANLATI retorik ilişkiSi ile bağlıuımıütadır, Böylece;aınan -

yııntümcesindc bı9timlenen olay önvarsayılmıüta. ıuratiiınceylc söyleme katılan ola}, da dinleyici,/okuyu-

cu için yeni olmattadır. Ömek (l4)'tc nitclcndirilen olay]aİn akıŞı Şekil 2'deki gibi şemalaştınlabilir:

(r3)

]86
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AYRINTILAMA; lionlandırma

b.okul bittikten sonıı
c. bir yandan uzmanlık sünavlanna hazırlanıyor bir yıın-

daı da haftada iki gün acil seniste çalışıyordum.

ANLATI

Şekil 2.
(]4)'teki ömekte (b)'deki soıro-zamıın ylirütümccsi bir iinccki tümceyle A\RINTILAMA retorik

ilişkisi kurmaktadır. Aynı z.fnan-yantiimcesi (c) ile de ANLATI tiimce içi ilişkisi sergilemektedir.
( l5) Ve son darbeleri indiiyoıız. Birlaç ıuruştan sonra, de||k kendiliğinden büyümcye başlıyor

ve aıkasından lacivet mor bir kasııga içcri giiyor. Metiı I
Ömck (l5)'te de. soııra-yantiimcesiyle kodlanan ve aynntılandınJan olay sonlandırrna bildirimidir.

Bu ömekte de, srııra yantijıncesi kendisi ilc bir iinceki söylcm :ırıısındıüi ilişkiden sorumlu olduğu ka
du, kcndisinden sonra gelen anatümce a.rasındaki il§kiden de sorumludur, Bu ömekte anatümce ile iliş-
ki nedensel bir ilişkidi vc l,ascaIides ve Asher'ın terimiyle SONUÇ diye tanımlzuıabilir:

a. Ve son darbeleri indiriyoruz.

A\RINTILAMA: Son]andrrma

b. Birkaç luruŞtan Şoııra,
c. delik kendiliğinden büytimeve başlıyor ve arkasından

lJ.i!cü] m,ıı,\ir lJ.ıı!ı ircri uiri1,-ıı,

soNUç

Ş€kiü 3.
(16) Bir kere hukuk f*ültelerindcn mczun olanlar bir nosyon cdinirler, bir hukuk nosyonu ıılırlar.

HukukJakültesinıleıı nıaun oldüktan şonra, seçeceğiniz meslek ne ise haiim veya savcı veya avukat, bu
nunla ilgili bir mesleki eğitimden geçersiniz... Metin VI

Ömek (i6)'da da önvarsayılıırı bilgiyi ktxllayan sonra-yantümcesi iki retorik ilişkiyi tetiklemektedir:

bil önceki söylcmle A\RINTILAMA ilişkisi ile sonlandııma bildiriminde bulunmaita: kendisinden son
ra gelen anatüınccyle de ANLATI ilişkisi kunnaktadır:

a. Bir kere hukuk fakültelerinden mezun olanlıır bir nosyon edinirleı, bir hukuk
nosyonu alırlar,

AIRINTILAMA: soİ andırma
b. Hukuk Jakiiltes|nden mezun

olduktan sonra.
c. Seçe.eğiniz meslek ne ise hakim veya savcı veya

ar ukaı. bununla ilgili hir merleki egiıimden geçeniniz.

A|iLATI

Şekil 4.

Bu ömek|er, soıra yantiimcesinin, bili gell_re diinük drığei ileri,-e diin |ii olmak üZeIe retolik ilişki-
leri iki doğrultuda tetikleme biçimini göstermektedi.. Bir önceki söylem bağlamlyla A\RINTILAMA
ilişkisi kurırak düa önce betimlenen olayın sonlandığını bildirmekte; anatiimce ile de ANLATI ya da

SoNUÇ gibi biı retorik ilişkiyi kodlamaktadır.

]87

a. Eğitinliünin gerektirdiği kitapları vc metinlcri bir dc popüler olıuı eserleri okurdum_

(

(
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Bütiince çözümlemcsinin bu]guları. .\lrııl.l-yantümcele.inin veİili söylcmde bir önceki tümcede açık

lanmış bir olaya doğnıdan art8öndeIimde bu]unmadığını da göslermektedir. Dolayısıyla da, soüll.],y,dll,

tiimcesinin uyumlulaştın]masl, yani diüa önccki söylem ile J.)İır-yantümcesi arasında dünyrixlalan bil
gisi kullanılarat bir bağ y.ıratı]ması gereği vardır. BSTK çcrçevesinde bu uyumlulaşırma 'söylem atla-

ma' kuralı ile açıklanabilir (Lascarides vc Oberlander. l993):
(l7.) sinemadan çıkınış cadde boyunca amaçsızca yürüyordum- Kısa bir süre önce aşık olmuşlum,

Hem de filmdin başoyuncusuna, Kcndi kendime giilüyordum (.,.). Düşündükçe aklım kanşüyor. düşün-

düklcrim inandtncrlıklannı yitiriyorlardı, Belki rle o catldede sineınadıın çıkıkıın sonra aniden deliımiş-

ılm. Metin I
Ömek ( ]7)'de. .ro,]rd-yantümcesi uyumlulaştürılmak zorundadlr. Bu uyumlulaştırma da, bir iinccki

rümccdcn değil. Söy]em atlamı yoluyla "sinemadan çıkmış caddc boyunca ytirüyordum" tiiıncesinde be

timlenen olaydıın çükanm yoluy]a yapılabiliı. Biiylece, önvaİsay]msal bilgiyi kodlayan .1orl.-yantümce

si AYRINTILAMA ilişkisi ile oJayın sonlıındığünı biidiümekte. söylemi güncclleştirerek söylcm bağda

şıklığını sağiamaktadır. Öte yandan sonra yantümcesi kendindcn sonra gelen iüratümceyle de ANLATI
retorik ilişkisini tctiklemektedif.

4, 2. önce - Yantümceleri
Öııce,yantümceleriyle kurulan kaımaşık ttimcelerde. anatümcede açıklanıur olay ya da durum. ıı'ıce-

yıuıtümcesindc açıklanan olay ya da durumdan zaınansal olıırıü öncc gelnektedir. Çalışınannzın bütün

ce çözümlelnesi, oj?ce-yantümcesinin. birönccki siiylemde açlklanan ola),a AYRINTILAMA rctıırik iliş-

kisi ile bağlandığını;ıuıatümceylc de ANLATI ilişkisi kurduğunu göste.mektedir:

( l8) B4lımgıç için zor hııreketlcr ycrine düa kolay ya da y:ırım cgzeniz hareketleri yapılabilir, Eg

zersize başlamadıur önccyse. kaslan ısıtmıü. egzersiz sonıasında soğutıİak. olası sakatlanmalıırı önlcr.

Metin V
Ömek (l8)'dc, Şekil5'te de göste.ildiği gibi, "egzersiz yapnıa" ola},ü önce yantiimcesi ilc AYRIN

TILAMA ilişkisi kurularak sürdürü]mektedir. Anatümcey]c tetiklenen ANLATI'da ise. olaylann doğal

dizilişi dnce'nin kullanılmasıyla teninicnmektedir, Bu kurgulama. söy]en sözdiziini ve sijylcm anlambi

liminin kesişmesinin tanımı ile de örtiişııektedir:

harekctlcri lİ

ANLATI

Şekil 5.

Bütünce çözümlcmesinin bulgulan. önce-yıuıtiiınccsinin de verili söylemdc bir tinceki tiimcede açık-

lanmış bir olay-a doğrudan .ırt8tjnderimde bulunmadığını; dolayısıyla da uyumlulaştırılınası gerektiğini

göstermektedir:
(i9) Van Yüzüncü YülÜnive§ilesi Rektörü Proi YücclAşkınin tutuklıuıması basit bir yargı olayı

dcğil. olayın siyasi yönünün arka plana iti]mesi jn,]kansız(...)

Ama mahkeınc sonucu Sn. Aşkın ı*lıurına, bunun davayı başlatanlıır açısıırdan sakıncalıınnı tümin
ctmek zor değil, Bazı konulara heınen açıklıl geıırilmesi Jngru t,lacık. İddıa edildiği gibi, Sı. Aştın ıı
rektörliğe gelmesinde, öıı c€, ünivenjitenin lrrikatçılalla doldunılmuş o]duğu ve rektörün bu duıımu de

ğiştirmeye çalrştığı doğru mu? Metin III

38tl

a. Başlaıgıç için zor hareketler yerine daia kcılay ya da yanm egzersiz

AYRINTILAMA
b. Egzersize başlıunadan

önceyse,
c. kaslan ıSıtmak. egzersiz stınrasında soğutmik. olası

sakat]anmaIan önler.

(



Omck (l9)'da, o'ı.e-yiurtti!ıcesi uyumlulaştınlmıık zorundadıı. Bu uyumlulaştırma da. bir önceki
tiimceden değil, Söylem atlama yoluyla "Prof. Dr, Yücel Aşkün'ın Van Yüzüncü Yül Üni\ ersiıesi Rckıo-
rü olduğu"nun açıklzuıdığı tiimceden çıkanm yoluyla gerçekleştiriIebilir. Böylece önvarııayıml tetikleyen
.,'rce yantiimcesi AYzuNTILAMA ilişkisi ile bu durumu sürdünnckte ve söylemi güncelleştircrek sijy-
lem bağdaşıklığını etkilemektedir.

Ömek (20)'de de benzcr bir durum seıgilenmcktedir:
(20) Yine Anayasa ve yasalara göre. Meclis'in Seçim karan alması ile seçimlerin yapllması aıasın

da en az doksan gün olmaİ zorunda, Bu da bizi üç ay geriye doğıu giderek temmuz sonuna getiriyor, Ya-
ni TüIkiye bir erken seçime gidecekse bunun kıuıırının 2006nın ilk y,aıısında, Meclis ıaıile girmıden ön-
ce ıılınn,ıası zoıunluluğu var. Metin III

Bu ömcktc dc orce-yantiimcesi uyumlu]aştrnlmak zorundadıL Bu uyumlulaştırma da. bir önceki
tiimceden değil, söy]em atlama yoluyla ",.,Moclis'in scçim kann alması.,." tümcesinde betimlenen du-

rumdan çükarıın yoluyla geıçekleştirilebilir. Böylece, önvaniayımı tetikleyen ,n.e-yantiimcesi AYRIN
TILAMA ilişkisi ile bu durumu südürmektc ve söylemi güncelleştirerek söylem bağdaşıklığını etkiie-
mektedir. Ömek (l8), (19) vc (20)'de de görüldüğü gibi, anatiimceden önce konumliuran on.e-yaJrtiim-

celeride, soıııa-yımtlimceleri gibi, düa önceki söylemle AYRINTILAMA ilişkisini önvanaymaktadırlar.

5. Tartışma
Türkçede liırce vc srııra yırntiimcelerinin ıınattimceden önce tiimce-başı konumda kullaıılması, da}ıa

önceki söylem bağlamıyla AYRINTILAMA ilişkisi kumaktadır. Dolayısıyla da. rt].. \e Jııırd zirmun
yantümcesiylc anlatılan olayın yadadurumun dzıha önce açıklıurmış olduğu önvıırsayılmaktadır: alsi tak
dİde sözkonusu olayııı_/durumun aynnlülandınlmasü mümkün o]mazdı. Bu duı,ıım, HaJliday'in (l994)
metnil tenıatik yapıSı yaklaşımıyla açıklanabilir. Yaıi. metin üreticileli Sii,rcelcrine, tİmcelerin bııkış açı-
laİıyla baş]arlar. Belirtisiz dunımda bu, dinleyici/okuyucu tıırafından zaten bilinen. yanr VERiLMiŞ ile
cşleşebilmektediı. Bu nedenle. eğeı zaman yantümcesinde açtklanin birolay/durum düa önceki söylem-
de zaten açıklanmışsa, düa soffaki tümccnin başlangıç noktası için de uygun bir aday olmaktadır. Hal-
lıda}'e I lgqal Pöl.t. .ö,,lti \j) lcm,le VERiLViŞ YENi yapı.ını. ıümienin }TNi birimlerini ezgilemc
yoluyla vurgulayıuiık değiştirmek olasıdır, Ancaİ yazı]ı söylemde, tiimce-baŞlnın YENi oIdugunu belin
mek için özgün dilsel düZenekler gereklidir, Bu türden düzenek]elin olmadığı durum]arda tümccnin /e"

m4'Sı, yani tümce-başı, genellikle VERİLMiŞ/ÖNVARSAYILAN kilum oluaİ yorumlıuıabilir. Bu
bağlıırnda. çıüışmamızln bütiince çözümiemesinden elde edilen bulgular. Tükçede ö'ıi. e ye s()nra yan-
ttimcelerinjn, anatümceden önce tümcc-ba§ü konumda kullanı]dıklarında dıüa önceki söylemle A\RIN-
TILAMA ilişkisi kurarak önvafıiayım tetikleyicisi işlevini yüklendiklerini ve söylem bağdaşıklığını etki
lediklerini göstermektedir.

Aynca, çalışmamızın bütünce çijzümlemcsi bulgul:rnna göre, oıce vc sonra yırntümcelerinin kendi-
lcıindcn sonra gelen ırnattimce ile ANLATI ya da nedensellik kodlayan SONUÇ retorik ilişkisi kurduk
lıuı dcğerlendirmesi de yapılabiIir,

6. Sonuç
Doğal oftamda oluşan söylemde ttimcenin ilk bdlümü, özgün dilsel ya da ezgiseJ belirticiler kullarulma-

dığnda. daha önceki sdylemlc mctin bağdaşıklığını oluşnıraıı bölümdür. Eğcr zaınan yııntümc€si "tematik

konumda" ise, dııha önceki söylemle kırrulaı retorik iJişki tercihen A\RINTILAMA'dıI. Sbnra ile başla
yaı yantiimceleldc daha iince açıklıuımış bir olay siirdiirülmekte ve olayın sonlaıdığı beiirtilerek al,nnılan-
dınlmatladır. Öııı,e ile başlayaı yaıtiimce]erde de, daia önce açıktaımış bir olay sürdüfülmeke ve arka

dan gelen anatümce bu olay tamaüİılanmadruı önce nc olup biniğine ilişkin bilgilcndirme işlevi göımektedir.
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Bu bulgulardan üç sonuç çıkartıIabilir. Birincisi, söylem bağdaşıklığına ilişkin sözdizimsel yapının

etkisi, Lascaıides ve Asher'ün (l993) retorik ilişkiler yaklaşımıyla beliılenebilir-

İkincisi, tümcc işieniemeye jlişkin vaısayımlar, öiıce ve sunrQ zfunan yantümce]elinin söylemdeki

konum]anna göre açıklırnabilir: oıce ve srınl4 yantiimceleri tümce b4ında bulunduğunda, zanaİ yan

tiimcesinıle açıklanan olayın bir önceki söyleındc açıklanmış olduğu önv.uuyımı tetiklenerek A\RIN-
TILAMA retorik ilişkisi kurulmaktadır. Eğer dilsel bağlamda bciylc bir oJay bulunmıusa bunun uyum

lulaştürılması gcrekmektedir.

Üçüncüsü de. rıır,e ve jlrıl./ zaman yantümceleri. zamaı bilgisi kodJamalannın dışında, hem ilcriyc

dönük tümce içi hem de geriye-dönük tümce dışl retorik iliŞkiler kurmi*ta; böy]ece söylemi günccllcş-

tirerek söylcm bağdaşıklığını etkilemektedirler.
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