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TüRKçEDE sözcür ıizinıiNiN BniNiııi

Aslı ALTAN 1

Öz€ti Türkçede söZcüklerin tümce içerisindeki dizimi verilmek istenen iullıuİa göre değiştirilebilir. Bu çallŞma
da. Türkçeyi:uıadilolaral edinen 2 5 yaş aİası çujukliınn konuşma]annda hangi tür dizim leri hangibağ]amda tercih
ett]klcri ara§tlnlmlşür. iki tilr leri incelenmiş ve çocuklann ikj üyeli ve üç üyeli tümceleıdc kullaıdıklan dlzilişlcr
betimlenmiştir, Verileriıı incclenmesinden çıkaJr sonuçlaİa göre, çocuklaf tijmce içensindeki bil8i dağl]lmına ve nes
nenin durunı tallsı alıp almamasına görc fark]ü sözcük dizilişlerini kullanmayı ıcrcih etmişlerdir. Eski bilgiyi eylem
den \onra, yeni bilgiyi ise eylemdcn önceki konumda kullanmtşlardır. Nesnenin dunrm tılısı alııadığı durumlarda
ise sözcük dizjlişinin daha kısütlı olduğunu bildikleri orüya çükmı$ır. Temel sözcük dizilişi dışında kull:urdıklıın ya_

Pılar nesne dunm taküs] a]mış olduğu yap,liırdır.
Anahtar sözciikler: Psikıxlilbilim, dil edinimi. sözcük dizilişi, dunrm taklsı. tiimce içerisindeki bi]gi dağıllmı

The Acqırisition of Word Order in Tufkish
Abstract: The word order in Turkish can vary according to the meaning to be conveyed. in üis study. üe order

children prefer to use in differcnt contexls was analyzed among 2 to 5 year-old childfcn acquiring Turkish as theiı
nativc langırage, Two lypes of data wiıs ana]y/tül and word ordcrs in two and thrcc afgDment sentences w:ıs
described. According !o üe resu]ts concluded t om üe arıalysis of thc data. childlEn pref'er using different word
orden according to the meaning üey wifıı to conve) and whether üe objccl is accusative c:rse marked. ]he old
infbnTatjon is placcd in post verbal position iınd new infbrmation pıecedes üe Vcrb. It was also found oul that
childrcn know about thc word order restrictions in üose cascs where üe obju:ı was not case mtırked. In the
structures dcparting lioıll the basic word order. üe object hal ciıse miırking.

Key words: psycholin8uistjcs. Ian8uagc acquisition. word ordeİ, case mJrkin8. informalion structurc of a
scnlcnce

i. Giriş: Konu ve Amaç
Tiirkçenin sözcük dizilişinin tamamen bağımsız olup olmadüğı tırt]şma konusudur. Ancat. Türkçe-

nin bağıntılı nialiği ve zengin durum ekleri nedeniyle oynak bil söz.ük dizilişine sahip olduğu onaya
konmuştur (Komfilt. l99,1), Ad öbekleri ( AÖ ı genellikle açıkça duıum ek leriy le dilbilgiscl rollerini taşı-
dıklıın için, tiimce içcıisinde kolaylıkla yer değiştirebitider. Ad irbeklerinin fark]ı konumlarda olduğu ya-
pılıır daia önceki çalışmalarda çalkıılama ya da yerinde üretim olarak açıklanmıŞhr.

Bu çalışınıının amacı, Türkçe'yi aıadil o|iınık edinen l;6 ,l;li vaş aralığındaii çocuklıınn Türkçenin
belli bil ölçüde esnek olan siizcük dizimini konuşmalıırında nasıl yansüttıklannı betim]emektir.

Özne AÖ']er seslctim açls]ndan k)ş olan ismin yalün durumu ile çekimlenirlcr, Nesneler ise önceki
çalışmalarda dolaysız tiimleç eki olarai da adlandınlan ismin belirtme dunım ekini alırlar. Nesnenin du
rum eki aldüğı yapılarda 6 tıırklı diziliş de mümkündür. Ancak nesnc her zaman be]irlmc dunrmu taklsl
almaz ve aJmadığı durumlarda taşınm:rsında kısıt]amalar o]abilmektedir (Uzun,200l). Bu durumlrırda sa-
dece iki diziliş olasıdır: Öznc Nesne Eylem (ÖNE) ve Nesne Eylem Özne (NEÖ). Öznenin ıumce başın-
da oldugu yapılar en yay8ın, eylemin tümce başlnda olduğu yapılar ise en kısıtlı kullırnımı olan yapılar-
dır (Kunl, l993). Öznelerin takı almamasına ve nesneleıin be]irtme drırumu takısı a]masına ragmen nes
nelerin vc özneleıin eşit dele.ede tümce içinde yer değişttebildiği öne sürülmüştür (Er8uvanlı, 198,1;

Komfi|t, l994). Hcm öznelerin hem de nesnelerin eylemden sonra yer alabildikleri aıcak sözcük dizimi
nin tiimcenin bilgi dağılımü gibi birçok özelliğine bağ|ı olduğu onrrya konulmuştur (Erguvıuılı, l984),

l Hacettetrıe Üniversitesi. Arş. Gör
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Nesnenin belirtme durumu takısı almadığı durumlarda dilbilgisel olarak kabul edilebilir olan iki di

zim ömck]elde gösterilmektedir:

1. Çocuk dondurma yedi (ÖNE)

2. Dondurma yecti çcrcuk (NÖE)

3, * Yedi dondurma çQcuk (ENÖ)

4. * Dondurma çtrcuk yedi (NÖE)

5, * Ycdi çcruk donduüma (EÖN)

6. * 
Çcrcuk yedi donduma (ÖEN)

2. Daha önce Yap lrnş çal§malar
2.1. Diğer dillerde yap,ln ş çal§malar
Katı bir sözcük dizimi olan dilleri edinen çocuklann bu dilleri edinirken söZcük dizimini değiştir-

mck gibi hatalıır yapmadıklaı savı ingilizce için yapılan çalışmalalda ortaya konmuŞfur (Brown, l973).

Blcrım (l990) ise ingilizce üzerine yapmış olduğu çalışmada çocuklann sıfat ve nitelediği ad sıralama-

sında hiçbir zırman hata yapınadıklannı her zaman ingilizce,nin özelliklerine uygıın olarak sıfatı addan

önce kuliandıklannı kaııtlam]ştlI. Bunun nedenini ise, diğer türdc yanlış bir yapının zaten duydukları

dilde yer almamaslna bağlamışıı. tsu konuda yapılmış olan diğer bir çalışmada (Aktıtal ve Tomasel]o,

l997) ise. ingilizce konuşan çocuk]ann aslında ÖEN diziıiŞi hakkında çok kesin ve genel bir bilgiye sa-

hip o]mad*lan, ancak eylemleri tck tek Sahip olduklan üye yapısıyla öğrendiklcri iddia edilmektedir.

Otsu (l94) ise Japoncada yaptığı çıılışmadan yola çıkarak. çocukların oynak sözdizimi olan bir dil

cdindiklerine dai. yapllar duysalar da ilk başta bu dizimlefden birisini temel söz dizim olarak gördükle_

rini ve bu yapıyı kullıuımayı teıcih eftiklerini iddia etnıiştir, Japonca edinen 3,1 yaşındaki çocuklann, bir

bağlam içeıisinde olduğu sürccc NÖE dizilişini anlamalta zorluk çekmedikleri bulunmuştuı. Aynı şekil-

iie, MacWhinney (l976; ,106) çalışmısında Macarca gibi katı bir sözciik dizilişine süip bir dili edinen

çocuklann bu clizilişi bozacırk hatalan çok ıu sayıda yaptıklannı öne sürmüştür. Bate\ ( l'J7bi ıse İııllan
cakonuşan çocuk]arla yapmlş olduğu çalışmada ço;uklann yeni bilgiyi tiimcenin b4ında kullanmak üze-

re gcrcktiği durumlıırda sözcük dizilişinin oynaklığındıın faydalandıklarünü ortaya koymuşfur.

2.2. Tiirkçede yapılnıLş çal§malar
Türkçede sözcük dizimi konusundaki ilk çalışına Slobin (l982) laIafında yapılmışlr. Bu çalışmaya

göre, 2 ve 3 yq çocuklıır vc bu çocuklıırla konuşan yetişkinler 3 üyeli bi-r tümcede ENÖ dışınd*i tum

yapılan kullanm§lardır. Daha sonraki bir çalışmada ise (Slobin ve Ta]ay. 1986) ENÖ dizilişinin de ço-

cuklar ve yetişkinlcr tarafındnn kullanıldığı ortaya çıkmıştır. slobin ( l982: l52) 3;2 yaşındıüi bir çocuğa
yöne]tilmiş yetişkin konuşmalannı incelemiş ve yetişkinin kullaıdığı 500 yapının sadece yüzde,17'sinde

öznenin ilk sözciik olduğunu oıtaya koymuşnıı. Bever ve Slobin (1982) 3;9 yaş onalamasına süip 30 ço-

cuga Öııı, NıÖ. NÖE, ÖEN, EÖN vc ENÖ dizilişlerinden o]uşan durum eki .ılmış tümceleri tekrğ et

tirmişlerdir. Tüm tümcelerin doğru tekrar oranı c/c73 olarak bulunmu§fur. Çocuklann en başanlr tekfar el
tikleri yapılar ÖNE; cn başaİsız olduk]aİ ise EÖN yapılan olmuştur, Çocukların yanlış tekrar ettik]eri

yapılann büyük çoğunluğunda Türkçedeki temeI sözcük dizilişi olan ÖNE'ye ulaşmaya çalıştıkları orta-

ya konmuştur.

Türkçe için yapılııış çalışmalarda (Aksu Kcç & Slobin l985) Türkçenin biçimbirimsel ve sözdizim

sel özelliklcrinin erken e.dinildiği ancak çcı.ukJann durum eki almamış öNE dışındaki dizilişlerde öznc_

yi bulmada zorlandık]aı belirlenmiştir.
Ekmekçi ( l986) l ;7-2;4 yaşlan ıuasındaki bir çocuğun konuşmalıırını incelemiş ve ç<xukların söy

lem özelliklerine göre farklı sözcük dizilişlerini kullanmayı tercih ettik]erini ijne Sürmüştiir. l;10 yaşın-

daki çcıcuklann biJe. ad durum eki alm,unış nesneleıi sadece eylemden hemen önceki konuma koyduk
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3. Veriler
Bu ça]ı§rnadan iki falklı veri tabanından yarar]anılnılştır:

l. 2;0,4;8 yı4ları arasl 33 gruktan, kesitsc] (cross Sectional) yöntemle.4 ay zaman aralıklaİ ile
elde edilmiş veriler (Berkeley Üniversitesi Kıırşılaştıımalı Dil E<linimi Araşnıması, Slobin,l972),
2, Mine(li6.2l 2i]0.) nin ve onunla konuşan yetişkinlerin doğal dil kullanıml sırasında ıırdlşlk
zaııanll (lııngitudin:ıl) kaydcdilmiş. 2-3 haf'tada bir 30 40 dakikalık
boylamsal verileri (Aksu Koç. J993-J999) 2

4. Veri Çöziimleme Yöntemi

Çıxuklar tarafındaı kullanülan sö7çük dizimi yapılıırı çtrukliırın birdcn tazla sözcük kullandığı her

dulum. CLAN programı yardıınıyla ve elle sayılmıştlı. Daha sonra. bu yapılar kullandıklıürı yaşlara gij.e

sıırıflandırülmıştür. sadccc eyleıısel yüklemlcri olan basit tümceler ince]enmiştir, Ç<xuklaın şarkı söyle
dikleri duruınlıırda olduğu gibi belirli bir biçimi tekrıu ettiklcri dıırumlar bu vcriırin dışında tutu]muştur.

Ek]enti]er ve beliüleç]er sayılmaınış, sadecc eylemin üyeleri say:lnııştır. Tümcelerde Göksel ve Kerslıke
(2ü)5)'in önerdiği sınıflandırmaya göfe nesneler. dolaysız nesneLer (diıect object) ve dolaylı nesneler
(oblique object) olarak ikiye aynlıırıık sayılmıştır. Buna görc, dolaysız nesneler ismin yaltn hali ya da be

)irtnıe durumu ile çekimlenmiş: dolaylı nesneler ise ismin yönelme, kalma ya da çıkma haliyle çekimlen-
ınişlcrdir. Yapılardaki bazı benzcrliklerin nedeni, deney yapan kişinin (DYK.) çocukltırı konuşmaya teş-

vik etmek için benzer sorulaı sormiısıdır.

2 Bıı çalışmada incelenmiŞ olan bu veri Prof. Dr. A. Aksu Koç'un ;ıraştırmas1 'A Longitudinal study
nı ühe Acqui.ııion oi turki.h'ıJırojı:.ırıtı. ah§( ı l|- | |ç|n lUpIanmIt o.up, Bogaıiçı ['nlre1.1te.i A,eltrrm"
Fonu ıarafından dcsteklcnmiŞtir.
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lan. dunını eki almlş nesneJeri ise hem eylemden önce hem de sonra kullandıkları tespit cdilmiştir. 2 ya-

şındaki çffuklann eylemi vurgulamak istedikleri duılmlada, eylemi tiimcenin başına a|arak diğer öğe,
lerieylemden sonrııkikonuma yerleştirdiklerini bulmuştur. Çocukların, tümccdcki bilginin dağı]ımına ve

vurgulamiü istedikleri öğcye göre dizilişi dc değiştirdiklerini göStermiştir.

Batmaı Raqosyan ve Stromswold ( l999) 3.4 ve 5 yaş çQcuklarıyla yaplklıırı dcncysel çalışmalar so-

nucunda, ç(ruklirrın cn çok ÖNE sonra sırı.ıl lu NEÖ. ÖEN ıe NÖE yapılannı doğıu olarak tekıar et

tiklerj sonucuna ulaşmışlardır, Deneylerde hem çocuklara durum eki almamış nesneleıin olduğu dön söz-

cüktcn oluşan tümceleri tekar ettirmiş hem de çocuklarir farkJı sözcük dizilişi olarak tümceler vererek bu

tümcelerin dilbil8iselolup olmadığını değerlendirmelerini istcmişlerdir. Çocuklarün durı.]m üakısı olmadı

ğı durumlarda hem ÖEN hem de NEÖ yapısını dilbilgisel olaraİ kabul ettiklerini luıeık Ö\E dizilişini
Türkçcnin tcmel dizilişi olıırıık aldıklıırını ıır unmuşIrJır. ÖNE dt>tndaki dililışlerin çalkalama sonucu

oluştuğunu sapıamışlaıdır.
Ö:ıctle. düa önccki çaiışmalarıia Türkçc öğrcncn çocuk]ann belinme durunlu ekünr AÖ'ıerinin dil

bilgisel görevlerini bulmııkıı kullıuıdıklıırı onıya konulmuş (Bcvcr & Slobin l982. Batman Ratyosyan.
2003) ve öZellikle dc temel sijzcük diziıni dışındaki yapılar kurdukliirında bu ekikoruduklıırı belirlenmiş-
tir (I]kmekçi, l986), Çocuklann sadece durum eki ılmış AÖ'leri tumue ıçin,Je tırklı ycılerıle kullandık-
lıırı bulgusu ise, çeuklıınn oynıık sözdizimindeki durum ekinin yokluğunun yol açlğı kısıtlaııalan bil
diklerinin göstergesi oiarak değer]endirilnlişti, (Batman RatyosyaJı ve Shomswold. l999). Hem çıxuk-
liıra yönclik konuşınalardiüi yapülıuda hcm de çocuklann kulduklan yaptlarda Türkçenin oynak Sözdizi

mi yapısını yansıtmaktadır (Slobin & Bever, l982: Küntay & Slobin. l996).



5. Analiz ve Sonuçlar
5.1.1. iki üyeli tiimcelerde sözcük dizilimi
(1) ve (2)'incj ömeklerde görüloceği üzere, nesnc cylcmden hemen önceki konumdaysa be]iltme du

rumu eki çoğu zaınan kullanılmamıştrı:

(l) ÇOCUK| taşlar görüyonım NE (Nağme, 3;4)

(2) ÇoCUKi kuş]aİ göİüyonım. NE (Nağme, 3;4)

Çcıcukların yeni bilgi verecekleri ve bu bilgiyi vurgulacayııklırrı zırm.n, özneyi eylemden hemen ön-

ceki konuma getirmeyi tercih ettikleri giizlemlenmiştiı:

(3) DYK: ne çıkıyor ordaıı?

ÇOCUK: timsü çıkıyor ÖE (Ömer, 2ı8)

(4) DYK: sana kim kıılem gctiriyor?

ÇOCUK: sen getiriyonun. oE (Alper, 2i8)

(5) DYKı kim yakaladı?

ÇoCUK; o yakaladı. ÖE (Munt, 3;8)

Ğnek (6), (7) ve (8)'de göfüleceği üzere, bağlamdıuı çıkarılabilen hem dinleyicinin bildiği hem dc

çGuğun bildiği eski bilgi eylemden sonıa kullanılmıştır:

ı6ı ÇOCUK:o1nuyorum ben fÖ ıÖmer.2:l,

(7) DYK: topunla oynuyor musun?

ÇocUK: oynuyorum topumla. EN (kvent, 3;4)

EN (Ömer, 2:8)(8) öldüfüyorum kovboyları

Tablo 1: İki söz.ük]ü tümceterde sözcük diziminin yışlıua göıc dağılımı
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Bu tablodan da görüleceği gjbi. 2;0 5 yaş aıası çcıcuklıu iki üyeli yapılarda en fıızlı ÖE sırJıma"rını
kullanrnlşlardır. Ancaİ verinin niteliğinin dc cüisiyle. EN dizilişi NE dizilişindcn daha sık ku]lanılmış

tır, Bunun Sebebi, biraz önceki ömeklerde de görüldüğü gibi. nesnenin eski bilgi olmasındıuıdır.

5.1.2. Üç üyeli tiirncelerde diziliş
2;0 yaşındaki ç{)cuklal da Türkçenin oynaİ sözcük diziminden yararlanmış ve eski bilgiyi eylemden

sonra kullanmışlıırdır. Ömek (9)'da hem nesnc hem de dinleyicinin bildiğieski bilgiolmasından dolayı

cylcmden soıuaki konumdadır:

EöN (Vahide. 2;0)

Bylemden hemen önce yer alıur AO ise, ycni bilgidiı. Bu ömekte de görüleceği gibi, çocuğa yönel

tilmiş bir sorunun ccvabı ycni bilgidil ve eylemden sonra değil eylemden hcmen önce yel almaktadır, Bu
ıümcede, çocuk 'gitmek' eyleminin gerektirdiği yiinclme durumu ekini koymadlğındüı tümcc dilbilgiscl
değildir,

(10) DYK: nereye gittiniz dün ']

ÇOCUK: *atta gittik NE (V.ıhide 2;0)

Bu iki tiimcede ise, sorunun cevabı olan ilzırc vurgulaımak istendiğinden eylemdcn hemen önceki

konuındadır:

(l l) DYKi nereye gittiniz ?

ÇOCUK: size gidiyorduk NE (Vahide 2;0)

(l2) ANNE: kim aldı o tokalan'l

ÇOCUK: ben a]dım OE (Vahide. 2:0)

Eylemden sonra yer alıuı nesne belirtme duruınu eki almış olup. daha önce verilen bilgiden oluşmak-

tadür. Çocuk, vurgulanmak istenen söZcüğü ise eyıemden hcmcn ijnceki konumda kullaımıştlı. Bu du-

rum hem nesneler hem de özneler için gcçcrlidit,, vurgulanmak istenen iiğe eylcmden hemen önce eski

bilgi ise ey]emden sonra kuJlaıılmıştır.

(l3) DYK: Çıkart onlaıı ondan

ÇOCL]K: Sen çtkart onlüın

(l4) ÇOCUK: Babam aldı bana

ÇOCUK: yalrdım tıen oğlanlıırı

ÇOCUK: onu ütülcycceğim ben

( 15) ANNE: ne dedin Canan'a götürünce ']

ÇOCUK: meni dedi Canan

ÖEN (Aİel. 214)

ÖEN (FüSun, 2;4)

EÖN (Füsun, 2;8)

NEÖ (Füsun. 2;8)
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NEÖ (Vanide, 2;0)

(9.) DYK: Vüide. sen hiç masal biliyoımusun ?

DYK: bi(ane an]at bile
ÇOCUK: anlatmıyorum ben masal



Hem nesne hen de öznc ey]emden hemcn önce geliyo§a nesne genel]ikle durum eki almıştır:

(16) ÇOCUK: ütüyü ablanı ytıptyor NÖE Nağmc. 3;,1)

Eğer nesne eylemden hemen önce yer alıyorsa dunım eki atılnıışır:

(l7) ÇOCUK: yavaş yavaş ses çıkanlorum hen NEÖ ıPirı5e.,1;8.ü

İki nesnenin olduğu durumlarda, önce yönelme durumu takısı alan nesne kullanılmış sonra isc cylcın-
den hemen önce takı almamış nesne kullanlltnışttr:

(l8) ÇOCUK: annelere biı yorgırn ver. NNE (Füsun.2:8)

Ç$uklalrn ENÖ diziınini kullanmış olduğu hcr rlurumda ncsnc bcliıtmc dıınrm ckiylc çekimlenmiştir:

(l9) ÇOCUK: itiyor bunu bu. ENÖiÖmcr,2:8)

Buzı ,.lurumlardtı çouukl.ır iki furklı sozcük dizimiolan yapıyı 1ıcşpcşc kullanmışlardır, Buıdaki amaç,
lan \ ılr!.|ülamikhr '

(20) ÇOCUK: bu ıııaba kaçacıık

ÇOCUK: kaçacat bu aıaba

NE (Ömer. 2:8)

EN (Ömer. 2ıE)

Yukaİıdaki tüınce]erde çocuklann kullandıkları yapıliırdaı bazı iimckler bulunıni*tadür. Velinin tü-

mündcki sa)ılıp sözcük dizilişine göıe sınıflıuıdınldığında. bu verideki 2-5 yaş aralığındaki çocukliırın üç

üyeli tiimcelerde en çok kulJandıklan dizilışın ÖNE oldugu ,nrla çıkmakıldlr, Daha sonra sıklığına gö

re; NEÖ, ÖEN ve NÖE. Eylcmin tümcc bJ\ındı ol,.lugu 1ıpılır olaı EÖN ıc ENÖ cn az rastlanan yapı-
laır olııuştur. ÖNE diziıişin]n kuıüanıldığı durumlara balıldığında nesnenin durum eki alıp almamasının
fazla önemi olmadığı görülmüştür (7c55 n<snc,.luıum Lılısı uJnıış). ÇruuLluın ÖNE dizilişinin dışıııda
kullandığı tümcclcı incelendiğinde ortıya çıkaı sonuç. nesnenin eylemden sonra kullanıldığı durumlımn
(ÖEN, ENÖ, EÖN) %86.]'inde nesnenin biı durum eki aldüğıün oılaya koyünaktadtr ÖNE dl!lndeki dl

ğer dizilişlerin tümünde isc ttıplam 7c88.4'ünde nesne bir duruıı eki ııJınıştır.

Tablo 2: Faİklt söZdizim yapı]anntn yaşlaü" göre dağılımı (3 üyeli)

,70

«)

50

10

30

20

10

0

l z:o _ ııo

!:ı;o +;o

ı 4;0 _ 5:0

ÖNE NÖE ÖEN NEÖ BÖN ENÖ
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Bu tablodan da ıuılaşılacağı üz:rc, hem 2 ve 3 hem de ,1y4ındaki çcıcuklann en sık kullıuıdığı 3 üye
li 1apı ÖNE ıir. Datıı .unra i\e. .lkllilna gJr.: NLÖ. öen \C NÖE !(lmckıcJir.

5.2. Veri
CHILDES dışlnda ikinci bir verinin incclcnme sebebi, 2 yaşün altında bir çocuğun (Mine.l;6.2l-

2;l0) konuşmasında da bu yapılaüın giirülüp görülnrediğini iiraştınniütır.
Veliler incelendiğinde. anncnin ve diğer kallınrcılıu,ın çcuğa yönelik konuşmıüıırınında hem siizdi-

zimsel hem de biçimbirimsel açtdan basit o]duğu saptanmıştır, Çocuk ilk kayıtlarda sadecc tek sözcük
ten o]uşanyapılan dalra fazla kullınmış. son kayıtlarda isc düa karnıaşık yapıları kullıınmaya baş]amıştır.

5.2.1. Iki üyeü tümcelerde diziliş
Bu veridc de. biftı7 önce tartüşılırn verilere beırzcr bir sonuç göİülmektedir. Eylemden sonra ancak es-

ki bilgiye yer venıiştir

(21) DYK: her gün gidiyor nıu Ali'l
ÇOCUK: gidiyo.
]]YK: ha'i

ÇOCUK: gidiyo Ali- EÖ (Minc. l;I0l9)

(22) ÇOCUK: balık yiyo.
DYK: bu anne napıyo?

ÇOCUK: yiyo balık EN (Mine.]ıl0,2])

(23)'üncü ömekte isc. nesne dunım cki almasl gerekiIken a]mamtştır:

(23) ANNE: Seııet sana ne okuyo her zamaı ?

ÇOCUK: Minik kuş okuyo NE (Mine. l;l 1.23)

]'ablo f,: Mine'niıı kullandığı iki üyeIi tüııcclcfın !,aşı gii.e dxğrlııııü ]

Mine'nin Yısı ()E NE EN EO

l:6.2l

|:1

l;8 2 *l

l:9 *:1

iil0,9 ), 1 2 2

l:10.2l *],9 2 2 1

l:l 1.23 * 1.16 *3.j,1 9

Toplam 2] 1 l3

Bu tablodan görülcceği gibi. Mine 1;6,2l ve l;J 1.23 yaşları aı,asındııki konuşmalarında cylemin son
ra oldugu ÖE \e \l- 1apılannı ıeriih eımışrıı.

] Dilbilgisel olarak kabu] edilemeyen yapllar da sayı olarak verilmjş, (*) iŞareti ile gösteriImiştir

5,/

3
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Bu veri]erdcn görüldüğü üzcrc, Mine özncnin ve nesnenin eylemden önce o]duğu durumlaı daha sık

kullanmtşhr ÖE. NE yapısının kullıurımı EÖ. NE ile kaşılaşınldığından o/c76.3 daha f'azladır.

5.2.2. Üç üyeli tiimcelerde dizil§
Mine ( l11 1.23) eylcınden sonraki konunıda bir AÖ kullandığında. bu AÖ daha önce verilmiş bilgiyi

içelmektedir.

(24) ÇOCUK: şey },apıyo anne N|Ö (Mİıe. l;l 1.23)

(25) ANNE:

çocUK
ANNEi
ÇoCUK

Ali nereyc gitti canikoni?
okula.

napıyo orda okulda?
okula gidiycı Ali. NEö (Minc, 1;] 1.23)

Yine aynü yaşta. hem iiznenin hem de ncsnenin yeni bir bilgiyi içerdiği durumlJrdil ise ÖNE di-

zilişini kullanıp hcr iki öğeyi de cylemden önceki konumda ku]liındığı görülmcktedil:

(26) ÇOCUK: aine naynay yap]yo. ÖNE (Mine. l ll ],23)

İki nesnenin olduğu yapılarda ise. durum eki almış nesneyi dunım eki almamış nesneden sonra kul-

landığı görülmüştüı. Durum eki iılmamlş nesneyi cyleme yakın kullanmıştır:

(27) ANNE: ayaklıııına ne ıaktın'l

ÇoCUK: aı nlk.ıbılu bil)Cy tJ-kJrl/. NNE (Mine. ]:]1,23)

Nesncnin eylemden soffa kul]anıldığü dtıülmlarda nesncnin durum eki almış olduğu gddlmektedir:

(28) Ç(rcUK: Ali gitti oku]a ÖNE (Mine,ı;l 1,23)

sadece birömektc nesneye durum eki koymamıştır, nesne ile özne ayirt edilemediğinden dolayı tüm

cenin tam o]arak anla§ı]amıımaktadır,:

(29) ÇOCUK: ?Ayşcgül okuyacak Ali ]ÖEN (Mine, l;l1.23)

Tablo 4: Mine'nin kullandığı 3 üycli yaptlar

Mine'nin
Yaş,

oNE I\,Eo ENo oEN NöE EöN

l:6.2l
|;1

l:8 l

l:9
1;]().9 l

lı10,2l 2

l:l 1,23 |),7 1 l *l

Toplam l0 3 l 0 0 0
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Berkeley Ünivenitesi verileıinde de görüldüğü üzcrc, Mine'nin en çok kullandlgt )apı ÖNE di7ilişı
olmuşfur, Düa sonra NEÖ ve ÖEN bunu ıüip etmektedir

Minc'nin veıileıinden çıkan sonuç ise, çGuklann 2:0 yaşından iince bile bilgi yapısını vurgulıunak
için farklı sözcük dizilişlcrini kullandıklandır.

53. Çocuklarla konuşn yetişkirılerin kııllandığ yapılar
Vcrinin topianış amacı çcı:uklııra vönelik olmuştur. Dolayısıyla, sözkonusu veride yetişkin konuşma

lan azdır ve mevcut olıınlarda genelliklc çocuğu konuşmaya teŞvjk etmek için kullandıklan Soİu sözcük-
leri ve kısa tümcelerden o]uşmaktadıı. Hem özne hem de nesnenin olduğu tümce]erin saytsi oldukça az-
drr, Bu nedenle sadece iki üveden oluşan tümceler sayı]mışhr. Bu tümcelerden çıkan sonuç ise, yetişkin
leıin çocuklaria konuşurken g,83 oranında eylemden önce öznenin ve nesnenin geldiğiyapılan sonra geJ-

diği yapılara tercih etmelcridir (ÖE ve NE),

Tablo 5: Çocuklaria konuşıın yetişkinlerin kullandığü yapılarün sayısal dağılımı

Mine'nin Yaşı oE NE EN Eo

l;6.2l l5 l5
|;1 1 ,1

l:iJ 4 3 l

l:9 l 3

l;l0,9
l:l0,2l
l:l 1,23

Toplam 21 28 l0 0

6. Bulgular
l :6 4;8 yaşınd.ıki çoı;uk]ann verilerinin incelenmesi sonucunda çG-ukJıırın Türkçenin oynak sözcük

dizilişini kullandıklan belirlcnmiştiı. iki tiır veride dc cn sık.astlııİan yapılar sırası) lı: ÖNE, NEÖ, ÖEN
ve NÖE oimuştur. En ıu rastlananlar ise EÖN ıe ENÖ'dır. Temel diziIiş olun ÖNE dışındaki clizilişlcr-
de nesne gencllikle durum takısi almıştı.. 2,3 ve 4 yE arasında kullanılan yapılar açısından bir fark göz-
lenmeıniştir.

Bu sonuçlarTürkçc 8ibioynaİ SöZcük dizimi olıın bir diliedinen çocuklann tcmclsözcük dizimioia
rak ÖNE'i kullaIdıklannı. ancak iki üyeli tiimce kuımaya başlamalarındıu,ı itibaıen dilin bu öZelliğinden

),ararlanaıak AÖ'lerini tümce içerisinde farklı ycrlcrdc kullıuıdıklarını göstermektcdir. Nesnenin durum
eki alııadığı duıı.ımlarda tümce içeisindeki ycrinin değişmemesi ve sadece cylcmin hemen solunda ol-
duğu ÖNE ve NEÖ dizilişlerinin kullıuıılmaslnrn lercih edilmesi, çtruklıırın bu kısıtlamayı bildiklerine
işaret etmektediı.

iki üyeülen oluşın tümcelerde isc, çrrcuklıır öznenin ve nesnenin cylenrden önce ge]digi ÖE !c NE
yapısını dııtıa sık kullanmışiardır. Ancak eski bilgiyi eylemdcn sonrııki konuma yeıleştirmişlcrdir.

Çürcuklann dil cdinimi üzerine olan bu bulgultıf d,üa önce Türkçenin oynak sözcük dizirniyle ilgiti
yapılınış çalışmalan destek]er niteliktedir (Erguvanlı.l984; Kurai,1993 ve Komfilt, ]997). Çocukiarın ve-
riierinde de. öznenin tümce başında olduğu yapılar en yaygın, evlemin ttirnce başında olduğu yapılar ise
en kısıtlı kullanımı olan yaprlaldır (Kural, l993). Aynı şeki]de, Batman-Ratyosyarr ve Strom§woid ( l g99)
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çocukla.ra durum eki alınamış nesneier bulunan dört sözcüklü tümceler tchıIefiirerek, çocuklafın en çok
ÖNE sonra sıraslyla NEÖ. ÖEN ve NÖE yapılıırını doğru olıırıık tekrar ettiklcri bulgulanna ulaşmışlar-

dür. Bu Sonuçlardan yola çıkarak. çocuklann duyduklan dilde birçok fıuklı sözcük dizimi bulunmasına

rağmen 3-5 ya5 arasındaki çocuklann ÖNE dizimini temel sözcük dizimi olaraİ algıladıklannı öne süI

müşlerdir, Bu çalışmadaki sonuçlıır da bu bulgulan destckler niteliktedir.

Daha önceki çalışmalıırda (Bever & Slobin l982, Batman-Ratyosyan. 2003) çGuklann duydukla.

tımcelerde belirtmc dunımu ekinden f\dalanarak ncsneyibelirlediklc.i oülaya konnluştur. Bu çalışma
da da bunu dcstekleı biçirnde. çocuklıınn giiniük dillerinde kullandıkları temel diziliş dışündaki yapılarda

belirtme duruınu ckiyle nesneyi vurgu]adıklan öne sürülünektedir. Ncsnenin belinme duıumu takısı al-

madığü zaman]arda tiimce içeıisindeki dizilişiııin kısıtlamall olduğu çıxuklıınn verilerinde ortaya çıkmış
ır (Uzun, 200l ).

Çcrcuklann belifime durumu ekinicrkbn yaşta kullanınının zorunlu tılduğu yapılarda kulJandıklıırı ve

özelliklc dc teme] sözcük dizimi dışındaki yapılaı kuduklannda bu ekikoruduklan (Ekmekçi, l986) bul

gusu bu çalışmaü incelenmiş olan verileden çıkırn sonuçlarla da desteklenmektedir. Nesnenin belirtme

dunımu takısın almadığı durumlaıda ncsne eylemin hemcn solunda olmırk zorunda olduğundan sadece

iki diziliş oli§ıdır: ÖNE ve NEÖ (Komİılt, 1997). Çıxuklar da bu kurala uymuşlardtr (NEÖ '/o70 l nc,

ne dunım eki)

Çmuklar AÖ'lerinin taşıdığı bilginin yapısııa göre tümce içerisinde uygun yerde kullıuımışlardır (Er-

guvaılı,l984). Sonuçlu Ekmckçi (l986)'yi destcklemektedir: ÇQcuklar yeni bilgili içeren AÖ')u tüm

ce başında kullanmışlıudır (Ekmekçi, l986), Eski bilgiyi isc, eylemden sonra kulJanmışlardır, Vurgula-

mai istedikleri eylemse o zaman hem nesneyi hem de özneyieylenıden sonraya koymuş ve eylcnli tüm

cenin bışına almışlardıı. Bu bulgular başka dillerde yapılan ça)ışıııılarü da destekler nitcliLıedir. ital5 an-

ca edinen çcuklarla yapılaı çeılışmalarda (Bates. i976) çq-,uklann ycni bilgiyi tiimceniıı başına aiııriık

ita]yancanın Sözcük dizilişinin oynaklığını kullandıklannı ortaya konmuştur.

Bu verilerin incelenınesi sonucunda, Türkçeyi anadil olarık edinen çffukların Türkçenin o)nak söz

cük dizilişinden yıuarlandrklan ortaya ç (mıştır. Çocuklar ıümce içerisindeki bilgi dağılımını anlatmak

vc dc !ulgu]amak istediklcri söZcükleri belirtmek için Sözcük dizilişindeki oynaklıktan yararlıuımıŞlardır.

Ancak bu oynak sözcük dizilişindeki kısıtlamalaı bildik]erinin göstergcsi olani da, nesırenin durum ta-

kıSü almadlğt durumlarda sadece belirli siizcük dizilişlerini tercih etmişlerdir.
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