
i 
 

 

 
 

 

 

12-13 Mayıs 2022 
Konya 

 
 

BİLDİRİ ÖZETLERİ 
 

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Dilbilimi Bölümü 

 

                                                                         
 

udk35@erbakan.edu.tr 

https://kongre.erbakan.edu.tr/udk35/ 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

DÜZENLEME KURULU 
 

Doç. Dr. Sinan ÇAKIR 

Doç. Dr. Mehmet Akif DUMAN 

Doç. Dr. Ayşe Eda GÜNDOĞDU 

Dr. Öğr. Üys. Zeliha Zuhal GÜVEN 

Dr. Öğr. Üys. Mehmet KAHRAMAN 

Öğr. Gör. Ayten BÜLBÜL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 GİRİŞ 
 

 

 Değerli Dilbilimciler, 

 

Düzenleme Kurulu olarak, 35. Ulusal Dilbilim Kurultayı’nı gerçekleştirmenin gururunu 

yaşıyoruz. Küresel salgın sebebi ile 2020 yılında düzenlenemeyen ve 2021 yılında çevrimiçi 

olarak düzenlenen Kurultayı tekrar yüzyüze düzenleyebilmenin mutluluğu içerisindeyiz. Her 

yıl ülkenin farklı üniversitelerinden dilbilimcileri bir araya getiren bu büyük etkinliğin 

önümüzdeki yıllarda ara vermeden devam etmesini ümit ediyoruz.   

Kurultay hazırlık sürecinde bize destek sağlayan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve 

Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı’na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca gerek hazırlık 

sürecinde gerekse Kurultay esnasında sağladıkları katkılardan dolayı lisans öğrencilerimize de 

teşekkür ediyoruz. 

 

Bir sonraki UDK’da görüşmek dileğiyle… 

Saygılarımızla, 

 

35. UDK Düzenleme Kurulu 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

İÇİNDEKİLER 

SÖZLÜ BİLDİRİLER 
 
Kötü Günler Geride Kaldı: Türkçede Uzam-Zaman Eşleşmesi                                                                                     
Alper KUMCU ....................................................................................................................................... 2 

Türkçede Çatı: Üye-yapısı ve İşlevsel Yapı                                                                                                                  
Aysun KUNDURACI ............................................................................................................................. 4 

İngilizce-Türkçe Çevirilerde Bilgi Yapısı Aktarımı: TED-MDB’de Derlem-Tabanlı bir Çalışma                                   
Aytaç ÇELTEK,  Deniz ZEYREK BOZŞAHİN ...................................................................................... 6 

Türk İşaret Dilindeki DEĞİL’in Dilbilgiselleşmesine Yönelik Kullanım-Tabanlı Dilbilgisi Yaklaşımı                            
Bahtiyar MAKAROĞLU ........................................................................................................................ 8 

Türk Öğrencilerin PİSA Araştırması Okuma-Anlama Testindeki Başarısızlığının Nedenleri                                   
Bekir SAVAŞ ....................................................................................................................................... 10 

Bağımlılık Kavramına İlişkin Karikatürlerde Görsel ve Çok Modlu Metaforlar                                                   
Berna AÇIKYILDIZ, Elif ARICA AKKÖK .......................................................................................... 11 

Öntür Kuramı Çerçevesinde Türkçede Duygu Ulamının Kavramsallaştırılması Üzerine Bir İnceleme                       
Ceren AÇIKEL ..................................................................................................................................... 13 

Türkçede Ne-adası Kısıtlamasının Odaksal Etkileşimleri                                                                                  
Cihan BAŞOĞLU ............................................................................................................................... ..14 

Türkçe Gündelik Söylemde Abartmalar ve İşlevleri                                                                                          
Derya AYDIN, Gülsüm Songül ERCAN .............................................................................................. .16 

Geri Dönen Göçmenlerin Miras Dilindeki Arakesitler: Yeniden Etkinleştirme Mümkün Müdür?                                         
Didem KAYA SOYKAN, Elena ANTONOVA ÜNLÜ & Li WIE........................................................ .18 

Türkçede ya’nın Etkileşim İşlevleri: Sözlü Türkçe Derlemi’nden Bulgular                                                                
Doğan BAYDAL, Nalan KIZILTAN .................................................................................................... 19 

Sinirsel Makine Çevirisi’nde Çeviri Oluşturma, Ölçütler ve Başarımın Değerlendirilmesi                                                                                                  
Emre Öner TARTAN ............................................................................................................................ 20 

Seri Eylem Yapıları ve Türkçe                                                                                                                                   
Esra MENGİ, Murat ÖZGEN ................................................................................................................ 21 

Türkçedeki Ötümlü [+voi] Sürekli [+cont] Sesbirimlerin Ötümsüzleşme Çözümlemesi                                                         
Ezgi SANIYAR, Ümit Can TUNÇER ................................................................................................... 22 

Leech’in İncelik Kuramı Çerçevesinde Özdeyişlerin İncelenmesi                                                                                          
Feruzakhon MIRKHODJAEVA ............................................................................................................ 24 

Uzaktan Eğitimin Yabancı Dil Algısal Becerileri Üzerine Etkileri                                                                                         
İhsan ÜNALDI .................................................................................................................................... .25 

Osmanlıca-Türkçe Uçtan Uca Aktarım Bağlamında Osmanlıca-Türkçe Harf Çevirisi Sistemi                                       
İshak DÖLEK, Atakan KURT............................................................................................................... 27 

Sıkıcı Ama Eğitimli: Standart Türkçe’ye Karşı Tutumlar Üzerine Bir Çalışma                                                                           
İrem N. TOPÇU, Didar AKAR ............................................................................................................. 29 

Örtmece ve Mizahın Kesişim Noktası: Leyla ile Mecnun Dizisi                                                                             
Kadri NAZLI, Gülden ALTINTOP TAŞ ............................................................................................... 30 



vii 
 

Dedikodu ve Gıybet Sözcüklerinin Derlem Temelli Karşılaştırmalı Bir İncelemesi                                                          
Kadriye Aytaç DEMİRÇİVİ ................................................................................................................. 32 

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Alanında Hedef Sözvarlığı Listeleri Üzerine                                                          
Mayagül ERGENEKON, Kamil İŞERİ ................................................................................................. 33 

Türkçe Öğretmeni Adaylarının İki Dillilik ve İkinci Dil Öğretimi Üzerine Görüşlerinin İncelenmesi                             
Mehmet CANBULAT, Betül KOPARAN ............................................................................................. 35 

Türkiye Türkçesinde Zayıfça Nicelenmiş Öznelerin Dizimsel (Sentaktik) Konumu                                                              
Melek ÇELİK ....................................................................................................................................... 36 

Reklam Afişlerinde Sözel ve Görsel Metaforlar: Türk Hava Yolları Örneği                                                                     
Melike BAŞ .......................................................................................................................................... 38 

Türkçede Sıfatçıl Kalıntılar ile Ad Öbeği Eksiltmeleri                                                                                        
Muhammet Taha YANGIN ................................................................................................................... 39 

Covid-19 Salgınının Dilin Kullanımında Yol Açtığı Etkinin Belirlenmesi                                                                             
Nafi YALÇIN ....................................................................................................................................... 41 

Türkiye’de Pandemi Döneminde Hazırlanan Afişlerin Görsel Söylem Açısından Çözümlenmesi                                         
Nalan KIZILTAN ................................................................................................................................. 42 

Yaklaşıklıktan Olasılığa: Türkçedeki Bi’+ Sayısal Yapılar                                                                                            
Nihal Yıldız GÖKÇE ............................................................................................................................ 43 

Türkçe Tek Dilli Konuşurlarda Açık Adıl Kısıtlama                                                                                                   
Oktay ÇINAR ....................................................................................................................................... 45 

Türkçede Dilsel Tersinleme Belirticileri                                                                                                                          
Özgün KOŞANER ................................................................................................................................ 47 

Dilbilgisiz Afazilerde Geçişliliğin ve Ayrık Geçişsizliğin İşlemlenmesi                                                                                
Özgür AYDIN, Ayşen KÖSE, Aydan BAŞTUĞ DUMBAK, Didem TÜRKYILMAZ ........................... 49 

Oscar Wilde’ın “The Selfish Giant” ve Joan Aiken’ın “The Third Wish” Adlı Öykülerine 
Göstergebilimsel Bir Bakış, Rabia Nesrin ER ........................................................................................ 51 

Annenin Down Sendromlu Çocuğuna Yönelttiği Dildeki Dilbilimsel Sırlar                                                                          
F. Selen ERDEN ................................................................................................................................... 52 

Sesbilim-Biçimbilim Arayüzü İçin Yeni Bir Evrensel Model Önerisi                                                                                    
Semra BATURAY MERAL ................................................................................................................. 54 

İngilizce Sınıflarında Ana Dil Kullanımı Hakkında Öz Yansıtma                                                                             
Serdar TEKİN ....................................................................................................................................... 56 

Denemelerde Tutarlılık İlişkileri                                                                                                                                     
Sibel ÇAPAN TEKİN, Kamil İŞERİ ..................................................................................................... 58 

Sosyal Medyadaki Türkçe İnternet Mimlerinin Dilsel ve Belirtisellik Çözümlemesi                                                            
Ümit Can TUNÇER, Didar AKAR ....................................................................................................... 60 

TİD’de Sözcüksel Eşdizim Çerçevesinde GÜZEL Sözcüğün Görünümü: Derlem Tabanlı Bir Çalışma                                  
Yasemin GÜÇLÜTÜRK ....................................................................................................................... 62 

Metindilbilim ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bağlamında AB Başvuru Metni (D-AOBM)’nin 
İncelenmesi                                                                                                                                                                      
Yunus Alperen ÖNCEL ........................................................................................................................ 63 

 



viii 
 

YUVARLAK MASA BİLDİRİLER 

Türkiye Medyasında ‘Koronafobinin’ Söylemsel İnşası                                                                                              
Emel KÖKPINAR KAYA, Yeliz DEMİR VAN SCHEPPİNGEN, Emre YAĞLI,  Oktay ÇINAR & 
Esranur EFEOĞLU ÖZCAN ................................................................................................................. 64 

Terim Çalışmalarında Derlem Kullanımı: Ekonomi Terimleri Özelinde Bir Yöntem Önerisi                                                 
Mustafa AKSAN , Yeşim AKSAN  ve Umut Ufuk DEMİRHAN .......................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SÖZLÜ BİLDİRİLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

Kötü Günler Geride Kaldı: Türkçede Uzam-Zaman Eşleşmesi 
 

Alper KUMCU 

 
Hacettepe Üniversitesi  

alperkumcu@hacettepe.edu.tr 
 

 
Uzam ve zaman insan bilişinin temel ve birbiriyle yakından ilintili iki alanıdır. Bedenlenmiş 
uzamsal deneyimimiz daha somut ve duyusal olarak daha zenginken, zaman ve zamansal 
kavrayış doğası gereği soyuttur. Bu nedenle hem zamanın kavramsallaştırılması hem de dilsel 
üretimi büyük oranda uzam ve uzam içinde harekete gömülüdür (örn. Casasanto & Boroditsky, 
2008). ZAMAN HAREKET EDEN BİR NESNEDİR, GEÇMİŞ ARKADADIR, ŞİMDİ 
BURADADIR, GELECEK ÖNDEDİR gibi işlek kavramsal metaforlar dilde uzam ve zaman 
arasındaki metaforik bağlantıları tesis eder (Lakoff & Johnson, 1980). Bu çerçevede, temelde 
uzamsal anlamı olan ön, uzun, geri, yaklaşmak gibi sözcükler zamansal eylemlerin 
gerçekleşmesini, oluş sırasını ve süresini anlatmak için kullanılır (Majid et al., 2013). Örneğin 
“bayrama yaklaşıyoruz” (hareket eden benlik) ya da “bayram geliyor” (hareket eden zaman) 
gibi ifadeler zamanın uzamda yatay bir düzlem olarak kavrayışını içermektedir. Hint-Avrupa, 
Afro-Asyatik, Çin-Tibet, Avustronezya, Maya, Nijer-Kongo vb. gibi birbirinden son derece 
farklı dil ailelerinde yapılan çok sayıda çalışma uzam-zaman eşleşmesinin coğrafi, dilsel ve 
kültürel sınırları aştığını ve neredeyse evrensel bir nitelik taşıdığını göstermiştir (bkz. Bender 
& Beller, 2014). Dolayısıyla günümüzdeki kritik araştırma sorusu zamanın uzamlaşmasında 
diller ve kültürler arası değişkenliğin sınırları ve kapsamıdır. Uzam-zaman eşleşmesi 
bakımından Türkçe görece az çalışılmış bir dildir (örn. Arik, 2012; Ördem, 2015; Özçalışkan, 
2008) ve alan yazınında bütünce-temelli ve sistematik bir inceleme bulunmamaktadır. Bu 
boşluğu doldurmayı hedefleyen çalışmada, Türkçede metaforik olarak zaman için kullanılan 
uzam sözcükleri Türkçe Ulusal Derlemi’nden çekilerek nicel ve nitel yöntemlerle ve diğer 
dillerle/kültürlerle karşılaştırmalı olarak incelenecektir (bkz. Kumcu, 2021). Sonuçlar Türkçede 
metaforik zaman konumlandırması (örn. lineer, döngüsel, radyal vb.) ve uzamsal/zamansal 
referans çerçevelerini (hareket eden benlik, hareket eden zaman) ortaya çıkarmak için 
kullanılacak ve bedenlenmiş anlambilim kuramsal tabanında tartışılacaktır. 

Anahtar sözcükler: metafor, uzamzamansal dil, bedenlenmiş anlambilim, referans çerçevesi, 
bütünce-temelli 
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Türkçede Çatı: Üye-yapısı ve İşlevsel Yapı 
Aysun KUNDURACI 
Yeditepe Üniversitesi, 
kunduraca@gmail.com 

 
Bu çalışma, çatının üye-yapısı, durum ve işlevsel rollerle ilişkisine bakarak Türkçenin çatı 
işlemlerine ve durum çekimine dair belirli özelliklerini hedeflemekte, çatıyı yeni bir model 
olan Etkileşimli Dilyapısı çerçevesinde türetimsel (krş. Lewis 2000) olarak 
çözümlemektedir. Çalışma, alanyazınında değinilen nedenci (causer) ve nedenli (causee) gibi 
rol yüklemelerin yanında “rol eşitleme/birleştirme” gibi işlemlerin de var olduğunu 
savunmaktadır: Türkçede mümkün olan çoklu ettirgenlikte oldukça karmaşık biçim-anlam 
eşleşmeleri söz konusudur (1): Çalışma, çoklu/eşleşen anlamsal rollerin tek bir işlevsel rolle 
denkleşebileceğini ve “birebir anlam-işlev” ilkesinin (LFG, Bresnan ve diğ. 2016) yeniden 
değerlendirilmesini önermektedir. 

 
 NESNE-3 NESNE-2 NESNE-1 

(1) (Ben) baba-m-a/*ı çocuk-lar-a kitap/kitab-ı oku-t-tur-du-
m. 

YAPAN: okut-
tur 
NEDENCİ: 
oku-t 

YAPAN: 
oku-t 
NEDENLİ: 
okut-tur 
NEDENCİ: 
oku- 

YAPAN: 
oku- 
NEDENLİ: 
oku-t- 

ETKİLENEN: oku- 

Çalışma, durum ulamıyla ilgili şöyle gözlemler sunmaktadır: Çoklu ettirgenlikle (1) 
gelen NESNE-3 içeren biçimlerde (anlam gerektirmediği halde) hem ikinci hem de üçüncü 
nesnenin “yönelme” yüklenmesi, yönelme durumunun dilbilgisel bir işlevinin de olduğunu 
göstermektedir. 
(2) (Ben) baba-m-a/*ı [çocuklar-a] kitap/kitabı oku-t-tu-m. 

(2)’de ise geçişli eylem oku- bir tek ettirgenlik işlemine uğramıştır, [çocuklar]AÖ bir 
eklentidir ve yönelme çekimi, yüklendiği anlamsal rol ‘hedef’tendir. (1)’de ise çift ettirgenlik 
vardır, [çocuklar]AÖ eklenti değil, ettirgenlik nedeniyle gelen üyedir. NESNE-3 yönelme 
durumuyla çekimlenmektedir (*belirtme): Yönelme durumu sözdizimsel-işlevseldir.1 

Diğer taraftan, ettirgen ifadelerde en az bir “belirtme/yalın durum”lu AÖ olduğu 
gözlenmektedir. Bu da gerçek nesnenin Türkçede belirtme/yalın durumlarıyla gösterildiğini ve 
diğerlerinin ikincil nesne (krş. Keenan & Comrie 1977) olabileceğini düşündürmektedir. 
Anlamsal rol açısından en yüklü birimse, çift ettirgenlik biçimlerinde ikinci ettirgenlikle gelen 
NESNE-3’tür: (1)’de babama ‘oku-t-tur’un nedenlisi, ‘oku-t-’un yapanı ve ‘oku’nun 
nedencisidir. Ancak sözdizimsel olarak yalnızca bir görev yüklenmiştir: NESNE-3. Bu durum 
da çokbirimli bir model olan ED’nin varsaydığı gibi, anlamsal roller ve işlevsel görevler 
eşleşirken matematiksel eşitlik olmayabileceğine ve dilde özerk olduğu halde güçlü etkileşen 
altbileşenlere işaret etmektedir. 

mailto:kunduraca@gmail.com
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Anahtar Sözcükler: çatı, üye, nesne, durum, türetim 

  Kaynakça 
Bresnan, J., Asudeh, A., Toivonen, I., & Wechsler, S. (2016). Lexical-functional syntax, 2nd 
edn. 

Oxford: WILEY Blackwell. 
Keenan, E. L. & Comrie, B. (1977). Noun phrase accessibility and universal grammar. 

Linguistic Inquiry 8(1), 63-99. 
Lewis, G. (2000). Turkish grammar, 2nd edn. New York: Oxford University Press.
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İngilizce-Türkçe Çevirilerde Bilgi Yapısı Aktarımı: TED-MDB’de Derlem-Tabanlı bir 
Çalışma 

Aytaç ÇELTEK - Deniz ZEYREK BOZŞAHİN 
Kırıkkale Üniversitesi – Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

aytacceltek@kku.edu.tr, dezeyrek@metu.edu.tr  
 
Metin bilgi yapısı son elli yılda dilbilimsel bir kavram olarak incelenmiş ve 1970'lerde çeviri 
kuramına aktarılmıştır (Halliday 1985; Mann & Thompson 1988; Lambrecht 1994; Fawcett 
1997/2003; Baker 1993; Firbas 1999; Schmid 1999; ve diğ.). Bu çalışma çeviri metinlerde bilgi 
yapısının nasıl aktarıldığı sorusuna belirtili (marked) ve belirtisiz (unmarked) yapılar açısından 
derlem-tabanlı bir çözümleme yaparak yanıt aramaktadır. Matthiessen’e göre (2014) çeviri 
anlamın bağlam içinde seçimler yoluyla yeniden yaratılmasıdır. Çevirmen hem kaynak metnin 
yorumlanmasında hem de hedef metnin yaratılmasında dillerde bulunan anlambilimsel 
seçenekler arasından seçimler yaparak çeviriyi oluşturur. Seçim yapmak hem yorumlamada hem 
çevirinin yaratılması sırasında her iki dilde var olan seçenekler yoluyla mümkün olur 
(Matthiessen 2014: 272). Baker’a göre (1992/2011), metnin anlamı, seçimler ve belirtililik 
(markedness) arasında sıkı bir ilişki vardır. Başka bir deyişle bir dilbilgisel yapının kullanımı 
anlamsal olarak zorunlu ise (örneğin bir sıfatın adın önünde yer alması), seçimi, söylemin 
düzenlenişi açısından o kadar da belirgin değildir, ancak seçimi zorunlu olmayan bir dilbilgisel 
yapının belirtililik düzeyi de bir o kadar yüksektir (Baker 2011: 141). Bu noktadan hareketle, bu 
çalışma aşağıdaki sorulara yanıt aramaktadır: 
 

1. Bilgi yapısı kaynak metinden hedef metne tümce yapısı temelinde mi aktarılmaktadır?  
2. Kaynak metinlerde kullanılan belirtili yapılar hedef metinlerde hangi yapılarla 

(belirtili/belirtisiz) karşılanmaktadır?  
3. Çevirmenlerin seçimlerinde kaynak metnin biçim-sözdizimsel yapılarının mı bilgi 

yapısının mı aktarımı etkilidir?  
 
Çalışmada TED Çok Dilli Söylem Bankası (TED-MDB) (Zeyrek ve diğ. 2019) içinden 7 
İngilizce TED konuşması ile bunların Türkçe çevirilerinin yazıya dönüştürülmesinden 
oluşturulmuş paralel bir bütünce kullanılmaktadır.  
Çözümlemeler sonucunda İngilizce-Türkçe yönünde yapılan çevirilerde bilgi yapısı aktarımının 
her iki dilin sözcük dizilişlerindeki farklılıklardan, çeşitli biçim-sözdizimsel etkenlerden, 
adlaştırma, edilgenleştirme gibi dilbilgisel süreçlerden etkilendiği belirlenmiştir. Türkçede bu 
konuda yapılan bu ilk çalışma ve daha sonra bu konuda yapılacak ileri çalışmalarla birlikte hem 
Türkçenin çeviri dili olarak metinsel ve söylemsel özelliklerinin belirlenmesi hem de çeviri 
eğitiminde dillerdeki bilgi yapısı konusunda farkındalık oluşturma konusunda yöntemler 
geliştirilmesine katkı sağlanması beklenmektedir. 
 
Anahtar Sözcükler: İngilizce-Türkçe çeviri, Bilgi yapısı, TED-Çok Dilli Söylem Bankası 
(TED-MDB), belirtili ve belirtisiz yapılar 
 
Kaynakça 
Fawcett, Peter. (1997/2003). Translation and Language. Linguistic Theories Explained. 

Manchester: St. Jerome. 

mailto:aytacceltek@kku.edu.tr
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style. Language Resources and Evaluation: 1-27. 
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Türk İşaret Dilindeki DEĞİL’in Dilbilgiselleşmesine Yönelik Kullanım-Tabanlı Dilbilgisi 
Yaklaşımı 

Bahtiyar MAKAROĞLU 
Ankara Üniversitesi 

 makaroglu@ankara.edu.tr 
 
Birincil dilbilgiselleşme, içerik sözcüklerinin zaman içerisinde dilbilgisel sözcük, 

kaynaşık/parçacık ve biçimbirim haline geldiği bir süreç olarak tanımlanırken ikincil 
dilbilgiselleşme ise dilbilgisel birimin başka bir dilbilgisel aşamaya geçip bağımlı biçimbirim 
şeklinde davranması şeklinde sınıflandırılmaktadır. Türk İşaret Dili’ndeki (TİD) ele ait 
olumsuzlayıcı DEĞİL’in tümcedeki konumu, dağılımı ve el dışı işaretlerle etkileşimi konusunda 
alanyazında birçok çalışma bulunmasına karşın bu olumsuzlayıcının dilbilgiselleşmesi üzerine 
herhangi araştırmaya rastlanılmamıştır. Eşdizim sıklığının ikincil dilbilgiselleşme üzerine 
etkisini inceleyen bu araştırmada, TİD Derleminden elde edilen veriler kapsamında, sıralı 
şekilde görülen SÖZCÜK+DEĞİL bileşimlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. İkincil 
dilbilgiselleşme olgusuna Kullanım-Tabanlı Dilbilgisi çerçevesinde yaklaşan çalışmada, 
SÖZCÜK+DEĞİL kurulumlarında dilbilgisel şema oluşumu ve anlambilimsel-kullanımbilimsel 
boyutta değişim bulunup bulunmadığı sorgulanmaktadır. Elde edilen bulgular, (i) ele ait 
olumsuzlayıcı DEĞİL‘in oluşturduğu sıralı eşdizim görünümlerinin sıklığına koşut şekilde 
sesbilimsel kaynaşmanın yoğunlaştığını, eşdizimin sesletim/üretim süresinin belirgin biçimde 
azaldığını ve ikincil dilbilgiselleşmenin arttığını, (ii) eşdizimi oluşturan sözcüğün sesbilimsel 
özelliğine bağlı olarak kurulumun 4 farklı sesbilimsel şema ortaya çıkardığını ve aynı eşdizimin 
birden fazla şema sunabildiğini, (iii) BİLMEK+DEĞİL, LAZIM+DEĞİL gibi çok yüksek sıklığa sahip 
eşdizim örneklerinin ise bu iki sözcüğün artık ayrı sözcüksel birim olarak üretilmemesi ve tek-
seslemden oluşması nedeniyle önyapımlı birimler olarak değerlendirilmesi gerektiğini, (iv) kimi 
eşdizim görünümlerinde, sesbilimsel kaynaşmanın anlambilimsel değişime neden olabildiğini, 
(v) özellikle EYLEM+DEĞİL birleşimlerinde, eylemin sesbilimsel boyutta azalma (örn. yolak 
hareketinin silinmesi) sergilemesinin uyum  paradigmasını/gerçekleşimini değiştirdiğini 
göstermektedir. Sonuç olarak, TİD’deki dilbilgiselleşme sürecini inceleyen öncü nitelikteki bu 
çalışma, sıklığın ikincil dilbilgiselleşme üzerine doğrudan etkisi olduğunu ortaya koymakta ve 
görsel-uzamsal modaliteye sahip ve sıralı eklemlemenin sınırlı olduğu işaret dillerinin 
dilbilgiselleşme sürecine yönelik önceki araştırmaları desteklemektedir. 

Anahtar sözcükler: dilbilgiselleşme, sıklık, eşdizimlilik, kullanım-tabanlı dilbilgisi 
 
Terimler (Türkçe-İngilizce) 
Ele-ait   Manual 
El-dışı   Non-manual 
Kaynaşık  Clitic 
Kaynaşma  Fusion 
Kurulum  Construction 
Olumsuzlayıcı  Negator 
Önyapımlı  Prefabricated 
Parçacık  Particle 
Yolak hareketi Path movement  
 

mailto:makaroglu@ankara.edu.tr
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http://tidsozluk.net/vidz_proc/0052/degiske/52-01_cr_0.5.mp4
http://tidsozluk.net/vidz_proc/0052/degiske/52-01_cr_0.5.mp4
http://tidsozluk.net/vidz_proc/0052/degiske/52-01_cr_0.5.mp4
http://tidsozluk.net/vidz_proc/0052/degiske/52-01_cr_0.5.mp4
http://tidsozluk.net/vidz_proc/0052/degiske/52-01_cr_0.5.mp4
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Türk Öğrencilerin PİSA Araştırması Okuma-Anlama Testindeki Başarısızlığının 
Nedenleri 

Bekir SAVAŞ 

Kocaeli Üniversitesi  

bsavas@kocaeli.edu.tr 

Türkçe, İngilizce ve Fransızca gibi sesçil olmayan dillerin aksine yazıldığı gibi okunan bir 
dildir. Bu nedenle ilkokula başlayan Türk çocukları okumayı İngiliz ve Fransız yaşıtlarına göre 
çok daha çabuk öğrenir. Buna karşın Türk çocukları ortaokuldan sonra girdikleri uluslararası 
PİSA sınavlarının okuma-anlama bölümlerinde onlardan ve katılımcı diğer ülke çocuklarından 
çok daha kötü sonuçlar almakta, anca son sıralarda yer bulabilmektedir. Bu çalışma bu soruna 
yol açan etmenleri ortaya çıkarmak için yapılmıştır. Dik düz yazı ile yazma öğretimi bu 
başarısızlığın sebeplerinden biri olarak görüldüğünden Milli Eğitim Bakanlığı kararı 
doğrultusunda 2005 yılında yazma öğretimi bitişik eğik el yazısı ile okuma öğretimi ise cümle 
çözümlemesi yerine doğal dil öğrenme sürecine benzerliğinden dolayı “ses temelli cümle” 
yöntemiyle yapılmaya başlandı. Ancak başarısızlık devam ettiği için 2018 yılında yazma 
öğretiminde tekrar dik düz yazıya geçildi. Bu durum okuma-anlama sorununun salt yazma 
öğretiminde kullanılan yazı türünden değil, başka etmenlerden kaynaklandığını göstermiştir. 

Eğitim bilimciler tarafından bu sorunla ilgili olarak yapılan pek çok araştırmanın aksine bu 
çalışma Dilbilim bakış açısıyla dil edinim kuramlarından yararlanılarak yapıldı. Araştırılan 
sorun çok boyutlu olduğu için karma yöntem araştırma yaklaşımlarından “açımlayıcı sıralı 
desen” kullanıldı. Bu desen öncelikle verilerin toplandığı, analiz edildiği, bulguların 
derinlemesine açıklanması için daha sonra nitel verilerin toplandığı bir desendir. Bu kapsamda 
verilerin toplanması sürecinde araştırmacı tarafından hazırlanan ve bir ölçek de içeren sormaca 
formundan yararlanılmıştır. Elde edilen nicel verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. 
Nitel veriler için alanyazında aynı konuyu inceleyen çalışmalar taranmıştır. Öğrencilerin sosyo-
ekonomik düzeyleri ile okuma-anlama düzeyleri arasındaki ilişkiyle yazma becerileri ile okuma-
anlama becerileri arasındaki ilişkiyi görmek için de sosyo-ekonomik çevresi farklı iki okuldan 
ikişer adet 4. sınıfın Türkçe yazılı sınavları incelenmiştir. Çalışma sonunda Türk öğrencilerinin 
okuma-anlama becerilerindeki eksikliğin sırasıyla sosyo-ekonomik koşullardan dolayı erken 
çocukluk dönemi dil gelişimi eksikliğinden, buna bağlı gelişen erken okur-yazarlık deneyimi 
eksikliğinden, okuldaki yazma öğretiminin başarısızlığından, uygulanan programın okumayı 
öğretme yönteminin eksikliklerinden, ders kitaplarının yetersizliğinden, eğitmenlerin 
eksikliklerinden ve öğrencilerin okuma tutumlarında son yıllarda gözlenen değişikliklerden 
kaynaklandığı anlaşılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Okuma-anlama, okuma-yazma öğretimi, PİSA, erken okur-yazarlık 
deneyimleri 
 
Kaynakça: 
Akman, İ. & Aşkın, İ. (2012). Ses temelli cümle yöntemine eleştirel bir bakış. GEFAD / 

GUJGEF, 32 (1). 111- 123 
Bernstein, B. (1971). Class, Codes, and Control (Volume 1). London: Routledge & Kegan Paul 
Demircan, U & Aydın, İ. S. (2020). Okuduğunu anlama becerisini etkileyen faktörler üzerine bir 
alanyazın incelemesi. Turkish Studies Education, 15 (6), 4057-4090. 
Goody, J. (1987). The interface between written and oral. Cambridge University Press. (1987) 
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Bağımlılık Kavramına İlişkin Karikatürlerde Görsel ve Çok Modlu Metaforlar 
 

Berna AÇIKYILDIZ & Elif ARICA AKKÖK 

Ankara Üniversitesi 
bernaacikyildiz@gmail.com elif.arica@gmail.com 

Metafor, bir kavramı başka bir kavram aracılığıyla anlamlandırmak olarak tanımlanmakta ve 
insanların çevresindeki dünyayı kavramlaştırmasında önemli bir rol oynamaktadır (Lakoff ve 
Johnson, 1980, LAkoff, 1993; Kövecses, 2010). Bilişsel dilbilim bakış açısına göre, kavramsal 
metaforlar dil sisteminin değil, düşünce sisteminin bir ürünüdür. Bu noktada metaforlara dilsel 
düzlemde olduğu gibi farklı modlar üzerinden de ulaşılması kaçınılmazdır (Forceville, 2008). 
Mod, belirli bir algılama süreci sonucu yorumlanabilen bir işaret sistemi olarak tanımlanmakta 
ve resim, yazı, sözlü dil, jestler, sesler, müzik, koku, tat, dokunma gibi türleri içermektedir. 
Metaforlar tek modlu ve çok modlu olarak ortaya çıkabilmektedir. Tek modlu metaforlarda 
hedef ve kaynak alan aynı mod üzerinde temsil edilirken, çok modlu metaforda hedef ve kaynak 
alan farklı modlar üzerinde görülmektedir (Forceville, 2009). 

Bu çalışmada, Yeşilay Bağımlılık Teması üzerine çizilen karikatürler incelenerek “bağımlılık” 
kavramına ilişkin görsel ve çok modlu metaforlar ortaya konacaktır. Çalışmanın veri tabanını, 
4. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması Sanal Sergisi arşivinden seçilen toplam 25 adet  
karikatür oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, bağımlılık kavramına ilişkin metaforlara ait hedef 
ve kaynak alanların belirlenmesi ve bu kavrama ilişkin metaforların karikatürler üzerinden 
görsel ve çok modlu düzlemde nasıl ortaya çıktığının belirlenmesidir. Söz konusu amaca 
ulaşmak için bilişsel dilbilim bakış açısıyla görsel ve çok modlu metaforlara yönelik 
çözümleme yöntemlerinden yararlanılmıştır (Forceville, 2009; Sobrino, 2017). 

Çalışma sonucunda BAĞIMLILIK hedef alanına ilişkin görsel ve çok-modlu metaforlarda en 
fazla FELAKET ve ENGEL kaynak alanlarına rastlanmış, kavramlaştırmaların bu kaynak 
alanlar çevresinde yoğunlaştığı belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: bağımlılık, karikatür, görsel metafor, çok-modlu metafor 
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Öntür Kuramı Çerçevesinde Türkçede Duygu Ulamının Kavramsallaştırılması Üzerine 

Bir İnceleme 
 

Ceren AÇIKEL 

Mersin Üniversitesi 

ceren.acikel@gmail.com 

Rosch (1973) tarafından ortaya atılan öntür kuramı, her bireyin zihninde belli ulamların olduğu 
ve bu ulamların zihinde en öne çıkan temel düzey kavramlar ile tanımlandığını belirtir. Diğer bir 
deyişle öntür kuramı, her ulamın o ulama ait kavramlardan kendisini en iyi şekilde tanımlayan 
ulamla kavramsallaştırıldığını söyler. Bu çalışmanın amacı, soyut bir ulam olan duygu ulamının 
Türkçe ana dili konuşucularının zihinlerinde hangi kavramlarla tanımlandığını incelemek, üst 
düzey kavram olarak ele alınan duygu ulamının zihindeki sınıflandırmalarını görmek, soyut 
ulamların kavramsallaştırılmalarında daha somut sayılabilecek ulamların kullanılıp 
kullanılmadığını ve bu sonuçların yaş ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılaşıp 
farklılaşmadıklarını öntür kuramı çerçevesinde araştırmaktır. Bu araştırma kapsamında yapılan 
nitel ve nicel incelemeler 252 kişilik bir denek grubu üzerinde anket yöntemiyle Google Forms 
üzerinden toplanan veriler aracılığıyla yapılmıştır. Bu denek grubu içerisinde 126 erkek ve 126 
kadın bulunmakta ve bu sayılar 35 yaş üzeri ya da 18-35 yaş arası olarak da 126 kişi şeklinde 
ayrılmaktadır. Uygulanan 15 soruluk anket sonunda yaklaşık 4000 veri girdisi Microsoft Excel 
(2019) üzerinde işlenmiş ve gözle incelenmiştir. Çalışma başında soyut üst düzey kavram olarak 
belirlenen duygu ulamının yine kendisi gibi soyut olan kavramlarla zihinde kavramsallaştırıldığı 
öngörülmüş, ve tanımlamasının temel düzey (öntür) kavramlar olabileceği düşünülen mutluluk, 
üzüntü, aşk ve nefret gibi alt ulamlarla yapıldığı tahmin edilmiştir. Ek olarak, yaş ve cinsiyet 
değişkenine göre kadınlarda ve 18-35 yaş arası bireylerde daha olumlu duyguların öntür 
olabileceği, erkeklerde ve 35 yaş üzeri bireylerde ise daha olumsuz olarak nitelenebilecek 
duyguların öntür olarak öne çıkabileceği düşünülmüştür. Elde edilen bulgulara göre duygu 
ulamının zihinde sadece soyut değil aynı zamanda somut sayılabilecek ulamlarla da 
kavramsallaştırıldığı, ayrıca yaş ve cinsiyet değişkenlerinin bu kavramsallaştırmalarda bir ayrım 
yaratmadığı görülmüştür. 

Anahtar sözcükler: öntür, ulam, kavram, duygu 
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Türkçede Ne-adası Kısıtlamasının Odaksal Etkileşimleri 
 

Cihan BAŞOĞLU 
 

Ankara Üniversitesi 
 

cihanbasoglu57@gmail.com 
 
Alanyazında Özsoy’a (1996) ve Görgülü’ye (2006) göre, ne-üyeler tümleç tümceciklerinden 
herhangi bir kısıtlamaya uğramadan geniş açı alabilirken, ne-eklentiler için bu esneklik söz 
konusu değildir. Arslan ise (1999), başka bir ne-öbeği bulunan tümcecikte ne-eklentilerin geniş 
açıyla yorumlanmasını dilbilgisel olarak daha düşük kabul edilebilirliğe sahip olarak 
incelemiştir. Çakır (2017), Türkçede ne-adası etkisi olarak görülen etkinin aslında Zayıf 
Karmaşık BelÖ Adası (Weak Complex DP Island) etkisi olduğunu iddia etmiştir. Çakır’a göre, 
yerleşik alanda iki ne-eklentisi bulunduğu durumlarda, ancak ikisi birden geniş açı ya da dar 
açı okuması alabilmektedir. Yerleşik alandaki ne-öbeklerinden birinin ne-eklentisi olduğu 
durumlarda ise, bu ne-eklentinin geniş açı okumasına sahip olmasını dilbilgisel olarak düşük 
kabul edilebirliğe sahip olarak yorumlamıştır. Bana göre, (1)’de görülebileceği üzere, ne- 
eklentilerin ana tümce seviyesinde yorumlanması ancak odak yorumuyla mümkündür (1iii).  
Dahası, (2)’deki gibi, yerleşik alanda iki ne-eklentisi bulunduğu durumlarda herhangi bir 
dilbilgisel sorun olmadan biri geniş biri dar açı alabilmektedir (2i). Bir başka ilginç durum ise, 
(3)’te verilen ne-üyelerden sözdizimsel olarak daha aşağıda bulunan ne-üyenin odaklandığı 
durumda (3b)’deki gibi her ikisinin birden geniş açı okuması almak zorunda kalmasıdır. Bize 
göre, Türkçede ne-adası etkileri açısından alanyazında kabul edilenin aksine net bir üye-eklenti 
karşıtlığı bulunmuyorken, ne-adası etkisinin ne-öbeklerin odak özellikleriyle yakından ilişkisi 
bulunmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, Türkçede, alçak-ÇÖ alanında (low-IP area) Belletti 
(2004) ve İşsever (2009) takip edilerek bir OdakÖ olduğu ve bu öbeğin başının yerleşik 
tümcedeki ne-öbekleri ile etkileşime girdiği yönünde bir açıklama sunulacaktır. 

(1) Ali [senin kimi ne zaman gördüğünü] öğrenmiş 
 

(i) ne-üye ve ne-eklenti dar açı 
 

(ii) ne-üye geniş, ne-eklenti dar açı 
 

(iii) ne-üye dar, ne eklenti geniş açı (NE ZAMAN) 

 
(2) Ali [Mehmet’in ne zaman nasıl yaralandığı]nı öğrendi? 

(i) ne zaman geniş, nasıl dar açı (NE ZAMAN) 

mailto:cihanbasoglu57@gmail.com
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(ii) *ne zaman dar, nasıl geniş açı 

(iii) ??ne zaman geniş, nasıl geniş açı 

(3) a. Kemal [kimin NEYİ kaybettiği]ni söyledi? 
(Her iki ne-üye de geniş açı almak zorundadır.) 
b. Kemal [KİMİN neyi kaybettiği]ni söyledi? 
(Sadece odaklanan ne-üye geniş açı almaktadır.) 
 

Anahtar sözcükler: Ne-adası, odak, ne-üye, ne-eklenti. 
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Abartma (hyperbole) genel olarak olay durumlarının ya da olguların aşırılaştırılması (Cano 
Mora, 2004); bir şeyin gerçekte olduğundan ya da hak ettiğinden daha aşırı ifadeler kullanılarak 
aktarılması (Burgers, et al., 2009; Burgers et al, 2016) ve bu yolla bir anlamda gerçekliğin 
yapılandırılması (McCarthy ve Carter, 2004)  olarak tanımlanmaktadır. Abartmalar, adlar, 

sıfatlar, eylemler gibi sözcüksel ulamlar ve bunların yanı sıra eğretilemeler ve benzetmeler gibi 
çeşitli sözcük-dilbilgisel birimlerle gerçekleştirilmekte birlikte (Spitzbardt, 1963); konuşma 
dilinde edimbilimsel bir ulam olarak kabul edilmekte ve abartmaların her türlü sözcüksel ya da 
dilbilgisel araçla gerçekleştirilebileceği savlanmaktadır (Norrick, 1982; Katz, 1996). Bu nedenle, 
bir konuşucunun abartmaları kullanma amacının belirlenmesinde bağlam belirleyici rol 
oynamaktadır (McCarthy ve Carter, 2004; Claridge, 2011; Christodoulidou, 2011).  Bir metinde 
herhangi bir ifadenin abartma olup olmadığını belirlemek üzere McCarthy ve Carter (2004) 
sekiz ölçüt belirlemiş ve bir ifadenin abartma olarak kabul edilebilmesi için bu ölçütlerin en az 
üç tanesini içermesi gerektiği savunmuştur. Alanyazında abartmaların gündelik söylemde 
vurgulama, değerlendirme, şaşırdığını gösterme, basitleştirme, yoğunlaştırma, karşıtlıkları 
gösterme, mizah, dalga geçme (banter), empati/antipati gösterme, dayanışma kurma, 
netleştirme, yakınlık kurma, vurguyu azaltma, resmiyeti kırma (Kreuz & Roberts 1993; 
McCarthy & Carter, 2004; Cona Mora, 2006) gibi işlevlerle kullanıldığı ortaya konmuştur. Bu 
çalışmanın amacı, Türkçe gündelik söylemde abartmaların edimbilimsel işlevlerinin Karşılıklı 
Konuşma Çözümlemesi çerçevesinde belirlenmesidir.  Çalışmanın veritabanı üniversite mezunu, 
23-28 yaşları arasında ve aralarında arkadaşlık ilişkisi bulunan 22 katılımcı arasında geçen 7 
saatlik gündelik konuşma kayıtlarından elde edilen çevriyazı metinlerinden oluşmaktadır.  
Veritabanında abartmaların saptanmasında McCarthy & Carter (2004) tarafından önerilen 
abartma belirleme ölçütleri kullanılmıştır. Çalışmanın veritabanı çözümlemesi devam 
etmektedir. Türkçede abartmaların işlevlerinin belirlenerek ilgili alanyazınla ne derece 
örtüştüğünün saptanması hedeflenmektedir. 

Anahtar Sözcükler: abartmalar, Karşılıklı Konuşma Çözümlemesi, gündelik söylem, 
edimbilimsel abartma belirleme ölçütleri 
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Miras dil konuşurları göç edilen ülkeden yurtlarına döndüklerinde, miras dili sadece aile içinde 
değil, aynı zamanda günlük yaşamda sosyal ortamlarda da kullanmaya başlarlar. Böylece miras 
dil yurtlarına dönen bireylerin dil repertuarında baskın ve tercih edilen dil olmaya başlar. Miras 
dildeki girdi miktarının ve kullanım sıklığının değişmesi ile yurda dönen bireylerin miras dilleri 
Türkçede gerçekleşen değişiklikler merak konusu olmuştur. Bu kapsamda geri dönen bireylerin 
Türkiye’ye döndükten sonra miras dilleri Türkçenin yeniden etkinleştirilmesi az sayıda 
çalışmada incelenmiştir (Antonova-Ünlü vd., 2021; Kaya-Soykan vd., 2020; Treffers-Daller vd., 
2016).  
Bu çalışmanın amacı miras dildeki arakesit alanlarının yeniden etkinleştirilmesinin mümkün 
olup olmadığını veya arakesitlerin ülkede uzun yıllar yaşadıktan sonra bile miras dile özgü 
özellikleri taşıyıp taşımadığını araştırmaktır. Bu kapsamda Almanya’da yaşayıp ergenlik 
sonrasında Türkiye’ye geri dönmüş ve 10-34 yıldır Türkiye’de ikamet eden bireylere Türkçede 
biçimbilim-sözdizim-edimbilim arakesiti olan belirtme durumuyla ilgili görevler verilmiş ve 
toplanan veriler analiz edilmiştir.  
Geri dönen bireylerden toplanan veriler ile Türkiye’de doğup büyümüş anadili konuşurlarından 
oluşan kontrol grubundan toplanan veriler karşılaştırılmıştır. Veriler üretim görevi, boşluk 
doldurma görevi ve dil bilgisi değerlendirme görevi kullanılarak toplanmış ve hem nicel hem de 
nitel olarak analiz edilmiştir. Üretim görevinden elde edilen verilerin analizi geri dönen 
katılımcıların miras dilleri Türkçedeki nesnenin cümle içindeki konumu ve söyleme bağlı olarak 
nesnelerde hal ekini verimli bir şekilde kullandıklarını göstermiştir. Ancak geri dönen 
katılımcılar boşluk doldurma ve dil bilgisi değerlendirme görevlerinde kontrol grubundan 
farklılaşmışlardır. Bu bulgular arakesit alanlarının yeniden etkinleşme karşısında dirençli 
olduğunun ve yurda geri döndükten yıllar sonra bile miras dile özgün özellikleri sürdürdüğünün 
kanıtı olarak düşünülebilir.  
Bu çalışma Arakesit Kuramının miras dildeki yeniden aktivasyon sürecini açıklamak için uygun 
olduğunu ortaya koymaktadır. Arıca bu çalışmadan elde edilen sonuçlar yurda geri dönen 
bireylerin miras dil gelişimi üzerine yapılan araştırmalara katkı sağlamaktadır.  
Anahtar kelimeler: Geri dönenler, miras dil, Türkçe-Almanca iki dillilik, arakesit, Türkçede 
belirtme durumu 
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Sıra alma uygulamaları, yanıtsama, edimsel belirticiler ve jest, sözlü söylemi karakterize eden 
sözlü ve sözsüz unsurlardır (Norrick, 2012). Bu unsurların amacı, anlam ve eylemi birlikte inşa 
etmektir. (Caffi ve Janney, 1994). Söylem belirleyicileri de, bu sözlü unsurlar grubundadır ve 
görevi bir konuşmayı ileriye taşımak ve konuşmanın tutarlılığını sağlamaktır. Söylem 
belirleyicileri bütün dillerde sıklıkla kullanılmaktadır. Özbek (1998), İngilizceden (well, you 

know, actually), Türkçeden (yani, işte, şey, ya), Almancadan (doch, halt, ja, eben) ve 
Fransızcadan (done, alors, eh, bien, bon) dil birimlerini, bunlara örnek olarak göstermiştir. 
Daha önceki çalışmaların, söylem belirleyicilerinin söylemdeki boşlukları dolduran, anlamsız 
dil birimleri olduğunu savunmalarına karşın; son zamanlarda yapılan çalışmalar bu 
belirleyicilerin önemine dikkat çekmiş ve söylem içeriğine anlam açısından önemli katkıda 
bulunduklarını göstermişlerdir. 

Bu çalışma, Türkçede ya’nın etkileşim işlevlerini Türkçe Ulusal Sözlü Derlemi’nden alınan 
verilere göre tartışmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın araştırma soruları şunlardır: 1) Ya’nın 
Türkçedeki etkileşim işlevleri nelerdir? 2) Kreidler’in (1998) Söz Edimleri Kuramı açısından; 
ya’nın söylem belirleyicisi olarak kullanımı nasıldır? Bu çalışmada kullanılan veriler, Mersin 
Üniversitesi Türkçe Ulusal Derlemi (TUD)- Sözlü Metin Sorgusundan alınmıştır. Sonuçlar, 
ya’nın Türkçede en sık kullanılan söylem belirleyicilerinden biri olduğunu ve konuşmalarda 
birden fazla etkileşim işlevine sahip olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Ya, söylem belirleyicisi, Türkçe Ulusal Derlemi, Söz Edimleri Kuramı 
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Makine Çevirisi (MT) veya otomatik çeviri, bir bilgisayar yazılımının metni bir dilden diğerine 
insan müdahalesi olmadan çevirdiği bir süreçtir. Makine çevirisi kural tabanlı makine çevirisi,  
istatistiksel tabanlı makine çevirisi ve sinirsel makine çevirisi olarak üç başlıkta ele 
alınmaktadır. Sinirsel makine çevirisi, derin öğrenme yöntemlerinin uygulandığı doğal dil 
işleme alanının önemli konularından birisidir. Bu konudaki çalışmalarda çeviri işlemi kodlama 
ve kod çözme olarak iki blokta ele alınabilir. Kod çözme kısmında çeviri, her adımda bir 
kelimenin belirlendiği ardışık bir biçimde oluşturulabilmektedir. Bu kısımda aday kelimeyi 
örneklemenin yanı sıra bir sonraki kelimeyi elde etmede kullanılan yaklaşım da çeviri için 
belirleyicidir. Makine çevirisi sürecinin sonunda birden çok aday çeviri elde etmek ve bu 
adayların arasından en uygununu belirlemek gerekmektedir. Bu noktada adayları oluşturmada 
yapılan arama ve başarım değerlendirme işlemleri önem kazanmaktadır. Bu bildiride, makine 
çevirisinde çeviriyi oluştururken kelime örnekleme, bir sonraki kelimeyi belirleme 
yaklaşımları, çeviriyi değerlendirmede kullanılan ölçütler, başarımın değerlendirilmesi ve en 
uygun çevirinin seçiminin yapılması İngilizce-Türkçe örnekler üzerinden 
değerlendirilmektedir. 

Anahtar sözcükler: Sinirsel makine çevirisi, sinirsel makine çevirisinde örnekleme ve kod 
çözme, sinirsel makine çevirisinde ölçütler ve başarım. 
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Seri eylem yapıları (buradan sonra, SEY) Aikhenvald’a (2006, s. 1) göre, açık bir sıralama, 
yan tümceleme belirticisi ya da sözdizimsel bağımlılık belirticisi olmadan tek bir yüklem olarak 
hareket eden eylem dizisidir. SEY, anlamsal olarak bir olayı; birbirine yakından bağlı birkaç alt 
olayı ya da birbirine bağlı olarak kavramsallaştırılabilen art arda birkaç alt olayı 
kodlayabilmektedir. SEY’de en az iki eylem bir araya gelerek tek bir olayı belirtebileceği gibi, 
tek bir eylem birden fazla olayı da belirtebilmektedir (Aikhenvald, 2006). Türkçe alanyazına 
bakıldığında SEY’e yönelik yapılan çalışmaların oldukça az olduğu dikkat çekmektedir 
(Bisang, 1995; Aksan ve Aksan, 2005; Duran, 2010; Aydemir, 2019; Hirik, 2019). Bu açıdan 
çalışmanın amacı Türkçe SEY yapılarını tespit ederek, bu yapıların Türkçedeki sözdizimsel 
görünümlerini ortaya çıkarmaktır. Aikhenvald (2006) belirttiği gibi SEY temelde bakışımlı ve 
bakışımsız olarak iki türe ayrılmaktadır. Buradan hareketle Türkçede gözlemlenen SEY 
yapılarına ilişkin üç durum gözlenmiştir. Birinci durum al- gel-, kap- kaç-, sil- süpür-, yala- 

yut- vb. gibi iki eylemin bir araya gelip tek bir olayı belirttiği (al- gel-= getir-, kap- kaç-= çal-, 
yala- yut-= bitir-, sil- süpür-= temizle-) yapılardır. İkinci durum ikinci eylemin kal-, dur-, git- 

vb. gibi kendi sözlüksel anlamı dışında kullanıldığı (söyle- dur-, sol- git-, takıl- kal- vb.) ve bu 
eylemlerin sözlüksel anlamı dışında yapı içinde işlevsel bir görünüme sahip olduğu yapılardır.  
Üçüncü durum ise iki eylem arasında ardışık bir ilişkinin olduğu ve bileşenlerin sırasının ikonik 
(alt olayların sırasını takip ettiği) ve yer değiştiremediği (pişir- ye-) yapılardır. Sözü edilen bu 
üç durumun sözdizimsel yapılanma sürecinde eylemlerin bulunduğu konum ile ilgili bir fark 
olduğunu düşünmekteyiz. Bu doğrultuda sözü edilen üç duruma yönelik üç ayrı mimari önerisi 
sunup bunları bağımsız kanıtlarla destekleyerek bir çözümleme önerisi getireceğiz. 

Anahtar Sözcükler: seri eylem yapıları, bakışımlı ve bakışımsız SEY, alt olay, işlevsel baş, 
mimari 
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Daha önce yapılan birçok çalışma Türkçe ötümlü patlamalı (voiced stop) ve yankapantılı 
(affricate) seslerin kelime sonu konumunda ötümsüzleşmeye (devoicing) uğradığını göstermiştir  
(Göksel&Kerslake, 2005 and Taylan, 2015). Ayrıca rhotic(r’li) seslerin ve değişkenlik gösterse de 
akıcı titreşimli (liquid sonorant) ([l] and [ʎ]) seslerin de aynı pozisyonda ötümsüzleşmeye 
uğradığını gösteren bazı çalışmalar mevcuttur (Kornfilt, 1990). Bu çalışma, Türkçedeki ötümlü 
sürekli ünsüzlerin ([ɾ], [l], [ɫ], [ʎ], [j], [v], [β], [z], and [ʒ]) farklı konumlarda ötümsüzleşme  
özelliklerini test etmeyi amaçlamaktadır. Bu konumlar arasında, çeşitli sesbirimlerden önce gelme, 
kelime sonu konumu, cümle sonu konumu ve izolasyon hali bulunmaktadır. Ötümsüzleştirmeyle 
ilişkili ana değerler olarak sesbirim süresi, ötümsüzleşmiş aralığın süresi, titreşme sayısı (pulse 
count), ve harmoniklerin gürültüye oranı (harmonics-to-noise ratio) alınmıştır. Bu çalışma için 
memleketleri, Türkiye’nin farklı yerlerinden olan ve İstanbul’da yaşayan 20 katılımcıdan ses kaydı 
alınmıştır. Katılımcılara kayıt sırasında sesli okumaları için hedef ses birimlerine ve konumlara 
odaklanan kelime ve cümleler set olarak sunulmuştur. Toplanan ses verilerinin analizi için Praat 
v6.1.08 kullanılmıştır. Toplanan veriler izolasyon hali ve cümle sonu konumundaki ötümlü sürekli 
sesbirimler için düşük miktarda titreşim sayısı ve harmonik-gürültü oranı gösterirken, cümle 
içlerinde bulunanlar için bu değerlerin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu sesbilgisel süreç, 
Türkçede sistematik bir yapıya sahip olan patlamalı ötümsüzleşmeden farklı olarak katılımcılar  
arası değişiklik gösteren bir yapıda görünmektedir. Nichols (2016) tarafından yalnızca rhotic için 
de gözlemlenen bir başka bulgu, “kelime sonu” ötümsüzleşmenin meydana geldiği örneklerin 
çoğunluğunun, aslında yalnızca sözce sonu konumunda olmasıdır. Bu çalışmanın bulgularında da, 
kelime sonu olan, ama sözce sonu olmayan konumlarda, çoğunlukla, tamamen ötümlü ünsüzler 
gözlemlenmiş (bkz. Şekil 1 & 2) ve [+cont] ünsüzlerinin patlamalı ünsüzlerinden ziyade kendi ayrı 
fonolojik kurallarına ve konumlara sahip olduğu belirlenmiştir. Özet olarak, bu analiz Türkçede 
[+cont] ünsüzleri (ötümlü sürtünücü ve genizsil olmayan titreşimliler) için ötümsüzleşme 
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konumlarını gösteren bulgular çıkarmıştır ve daha önce sadece patlamalı ünsüzler gibi 
kelime sonunda ötümsüzleştiği belirtilen r’li seslere (rhotic) yeniden bir analiz sunmaktadır. 

 
 
 
 

Şekil 1: “-taj” /tʰaʒ/ 
hecesindeki kelime 
sonu /ʒ/ . Kelime: 
“Sabotaj” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2: “-taj” /tʰaʒ/ hecesindeki 
cümle sonu 

/ʒ/. Kelime: “Dezavantaj” 
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Leech’in İncelik Kuramı Çerçevesinde Özdeyişlerin İncelenmesi 
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Bu çalışmada, konuşma esnasında uygulanan görgü kuralları Leech’in İncelik Kuramı 
çerçevesinde ele alınmıştır. Modern dilbilimde İncelik Kuramı içerisinde yapılan araştırmalar 
disiplinlerarası bir kapsama sahiptir. Bu kapsam içerisine insanbilim, budundilbilim, edimbilim ve 
sosyo-psikodilbilim gibi alanlar girmektedir. İnsanların iletişimsel davranışlarını düzenleyen 
iletişim bilincinin en önemli ulamlarından biri inceliktir. Bu ulam bütünleştirici bir karaktere 
sahiptir ve bir dizi alt ulamı içermektedir. Bu alt ulamlar arasında iletişimsel hoşgörü, iletişimsel 
baskı, iletişimsel bağışıklık bulunmaktadır.  İncelik, her kültürde kendi parametreleri olan yatay ve 
dikey mesafeleri olan sosyo-psikolojik ve  sosyo-kültürel ilişkilerin bir yansımasıdır. Sosyal ve 
kültürel ilişkilerin asimetrisi, ulusal incelik sistemlerinin asimetrisini belirlemektedir. Bu 
çalışmada, konuşma esnasında uygulanan görgü kuralları ve  kullanılan özdeyişler Leech’in İncelik 
Kuramı çerçevesinde ele alınmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: incelik, olumsuz incelik, olumlu incelik, incelik özdeyişleri. 
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Uzaktan Eğitimin Yabancı Dil Algısal Becerileri Üzerine Etkileri 
 

İhsan ÜNALDI 

 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

ihsan@nevsehir.edu.tr 
Tüm dünyanın hazırlıksız yakalandığı COVID-19 pandemi süreci hala devam etmekte ve bu 
durumun hem toplumsal hem bireysel boyutlardaki etkileri çeşitli tartışmalara ve araştırmalara 
konu olmaktadır. Genel anlamda eğitim, özel anlamda yabancı dil eğitimi de kuşkusuz pandemi 
sürecinin etkilerinden payını almış durumdadır. Pandemi sürecinin eğitim üzerine olan etkileri, 
çok detaylı ve geniş bir ölçekte çalışılmıştır. Konu ile ilgili en geniş çaplı araştırma Aristovnik ve 
diğ. (2020) tarafından yapılmıştır. Ayrıca; Basilaia (2020), Bozkurt & Sharma (2020), Dhawan 
(2020), ve Hodges ve diğ. (2020) COVID-19’dan kaynaklanan zorunlu uzaktan eğitimin çeşitli 
boyutlarını tartışmışlardır. İlgili alanyazın incelendiğinde, pandeminin yabancı dil öğrenimine 
olan etkilerinin yeterince tartışılmamış olduğu anlaşılacaktır. Bu çalışmada; pandemi sürecinin,  
İngiliz dilini yabancı bir dil olarak öğrenen öğrencilerin yabancı dildeki algısal (İng. receptive) 
becerileri üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Çalışmaya, İngiliz dilinde ortalama yeterlilik 
düzeyleri B2 olan 55 kişilik bir grup dahil edilmiştir. Bu grubun İngiliz dili yeterlilik düzeyleri; 
hem pandeminin ortaya çıkmasından önce, yüz yüze eğitim devam ederken, hem de pandemi 
şartları değişip, uzaktan eğitimden tekrar yüz yüze eğitime geçildikten sonra ölçülmüştür. Bu 
ölçüm, yerel olarak geliştirilmiş bir testle değil, geçerliliği ve güvenirliği uluslararası 
standartlarda bir yeterlilik testi ile yapılmıştır. Test sonuçlarının analizi için eşleştirilmiş gruplar 
t-testi kullanılmış ve analiz sonuçları, katılımcıların sözcük ve dilbilgisi seviyelerinin uzaktan 
eğitim boyunca anlamlı bir şekilde arttığını göstermiştir. 

Anahtar sözcükler: yabancı dil eğitimi, COVID-19, algısal dil becerileri, sözcük bilgisi, 
dilbilgisi 
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Osmanlıca-Türkçe Uçtan Uca Aktarım Bağlamında Osmanlıca-Türkçe Harf Çevirisi 
Sistemi 

          İshak DÖLEK, Atakan KURT 

      İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 

Ishakdolek@subu.edu.tr 
atakan.kurt@iuc.edu.tr 

Bu bildiride "Yapay Zeka Destekli Osmanlıca-Türkçe Uçtan Uca Aktarım Sistemi: 
Osmanlica.com" projesi kapsamında geliştirilen Osmanlıca-Türkçe Harf Çevirisi Sistemi 
sunulmaktadır. Nihai amacı Osmanlıca dokümanların bir uçtan diğer uca, yani fiziksel 
dokümandan düzenlenebilir Modern Türkçe metne otomatik olarak aktarımı olan bu proje (1) 
Dijitalleştirme (2) Osmanlıca optik karakter tanıma (OCR) (3) Osmanlıca-Türkçe Harf Çevirisi 
ve (4) Osmanlıca-Türkçe Dil Çevirisi olmak üzere 4 adımdan oluşmaktadır. 
TÜBİTAK tarafından desteklenen bu doktora tezi projesinin 1. adımında matbu nesih hattındaki 
dokümanlar için geliştirilen OCR sisteminin testlerinde %96 doğruluk oranı elde edilmiş ve 
sistem Osmanlica.com'da kullanıma açılmıştır. Projenin 2. adımında geliştirilen Osmanlıca-
Türkçe Harf Çevirisi Sisteminin ilk prototipi tamamlanmış ve yaklaşık 7500 kelimelik bir veri 
setiyle yapılan testlerde - sözlükte bulunamayan kelime hataları hariç - %98 doğruluk oranı elde 
edilmiştir. Halihazırda sözlüğü ve derlemi geliştirilmeye devam edilen ve testleri yapılan bu 
sistem de kullanıma açılmıştır. Projenin son adımı olan Osmanlıca-Türkçe Dil Çevirisinin 
kelime grubu tabanlı birebir çeviri yaklaşımıyla geliştirilmesine devam edilmektedir. 
Bildiride geliştirdiğimiz harf çevirisi sisteminde kullanılan algoritmanın (1) ön-işlemler, (2) 
ortografik alfabe çevirisi, (3) hata düzeltme, (4) son-işlemler gibi ana adımlarıyla metin 
normalizasyonu, Osmanlıca gövdeleme, Osmanlıca-Türkçe aktarım sözlüğü, Türkçe bitiştirme, 
kelime bölümleme, yazım düzeltme, seslendirme, kelime tahmini, Osmanlıca isim tamlaması 
ve bileşik kelimeler gibi alt adımları örnekler kullanılarak özetlenmekte, yapılan testler ve elde 
edilen sonuçlar paylaşılmaktadır. 
Anahtar kelimeler: Osmanlıca-Türkçe alfabe çevirisi, harf çevrim, yazı çevrim, dil çevirisi, 
Osmanlıca OCR 
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Sıkıcı Ama Eğitimli: Standart Türkçe’ye Karşı Tutumlar Üzerine Bir Çalışma 
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Algısal lehçebilim, İngilizce gibi yaygın konuşulan dillerde çokça araştırılmasına karşı 
(Coupland & Bishop, 2007) dilbilimsel ve sosyo-etnik anlamda oldukça çeşitli olan Türkiye 
gibi bir ülkede birkaç çalışma dışında hak ettiği ilgiyi görememektedir (Demirci & Kleiner, 
1998, Schluter, 2020). Bu çalışma, eşleşmeli kayıt tekniği (Lambert et al., 1960) kullanarak 
Standart Türkçe olarak da adlandırılan İstanbul Türkçesi’ne karşı bazı tutumları ortaya 
çıkarmayı ve var olan ancak kısıtlı kalan alanyazına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 
Çalışmaya katılan 179 katılımcıdan 4 farklı konuşmacıdan kaydedilen farklı ağızları “Eğitimli- 
Eğitimsiz”, “Sevecen-Soğuk”, “Fakir-Zengin” gibi 25 farklı ölçekte 1’den 5’e kadar 
değerlendirmeleri istenmiştir; yüksek puanlar “pozitif”, düşük puanlar “negatif” özelliklere 
atanmıştır. Eşleşmeli kayıt tekniği gereği, ses kayıtları alınan 4 kişi hazırlanan metni hem 
standart Türkçe hem de farklı bir Türkçe ağzıyla seslendirmişlerdir. Ses kaydı alınan ağızlar  
Karadeniz ağzı, Göçmen/Rumeli ağzı, İç Anadolu ağzı ve İstanbul Türkçesidir. Ses kayıtları 
ortalama 20 saniye sürmektedir ve katılımcıların seslendiren kişilerin iki farklı ağızla 
konuştuğunu anlamaması için eşleşmeli sesler birbirlerinden uzak olacak şekilde sıralanmıştır.  
İstanbul Türkçesini konuşan kayıtlar, belki de standart dile atfedilen yüksek sosyo-ekonomik 
statü ve prestij nedeniyle, diğer ağızlarla karşılaştırıldığında daha “eğitimli” ve “zengin” olarak 
değerlendirilmiştir. Ancak standart Türkçe, bazı diğer ölçeklerde düşük puanlar almıştır. 
Örneğin, bu ağız diğerlerine göre daha “sıkıcı” ve “ciddi” olarak yorumlanmıştır. Çalışma 
öncesi amaç standart Türkçe üzerine tutumları ölçmek olmasına rağmen diğer ağızlar hakkında 
ilgi çekici sonuçlar da ortaya çıkmıştır. Rumeli ağzı, 11 ölçekte İstanbul ağzından daha yüksek 
puan almış ve daha “yenilikçi”, “zeki”, “cana yakın” ve “güvenilir” bulunmuştur. Karadeniz, 
Rumeli ve İstanbul ağızları karşılaştırıldığında, katılımcıların eğitim seviyesi ve zeka arasında 
bir ilişki kurmamış oldukları sonucu çıkarılabilmektedir. Bazı ölçeklere verilen yakın sonuçlar  
bu tarz bir dilsel uyarımla kimi tutumların ortaya çıkarılmasının zor olabilmesiyle açıklanabilir. 
Çalışma sonunda önceki araştırmalar ile bağdaşan sonuçlara ulaşılsa da farklı özellik ve ağızları 
içeren daha detaylı bir çalışmanın gerekliliğini ortaya koymuştur. 
 
Anahtar sözcükler: Dilsel tutum, standart dil, standart Türkçe, algısal lehçebilim 
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Örtmece ve Mizahın Kesişim Noktası: Leyla ile Mecnun Dizisi 
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Dil, kültürün ana taşıyıcısı olarak toplumsal özelliklerin aynası olma hüviyetine sahiptir ve bu 
ayna aracılığıyla toplumların sosyo-kültürel birikim ve zenginliklerine dair çok önemli 
unsurların yüklenicisi konumundadır. Bu perspektiften ele alındığında en küçük kültürel ya da 
dilsel unsurlara kullanımdaki dilde rastlamak mümkündür. Bu çalışmanın konusunu da bu 
unsurlardan biri olan örtmece oluşturmaktadır. 

Dilsel evrimin temel göstergelerinden biri olarak kabul edilebilecek olan örtmece; tabu, yasak, 
kaba, kötü, çirkin, müstehcen, uygunsuz, uyumsuz ve benzeri anlam yüküne sahip dil 
yapılarının doğrudan sergilenmesi yerine dolaylı ya da örtük olarak ifade edilmesi olarak da 
tanımlanmaktadır. Bu tanım içerisinde dikkat çekmek istediğimiz temel kavram 
uyumsuzluktur. Norm özelliği kazanmış, diğer bir ifadeyle normal olarak kabul görmüş dilsel 
yapıların çeşitli kültürel ve sosyal nedenlerden ötürü normun dışına çıkması aracılığıyla 
uyumsuz sayılabilecek bir özellik kazanmasını da örtmece olarak tanımlayabiliriz. 
Uyumsuzluk, örtmece ile mizahın kesiştiği ana noktadır. Mizah teorileri arasında yaygın olarak 
kabul gören teorinin uyumsuzluk teorisi olması bu çalışmanın temellendiği bir diğer noktadır. 
Yayınlandığı dönem itibariyle “fenomen” olmuş, absürt komedi türünün başarılı örneklerinden 
biri olan Leyla ile Mecnun dizisi içerdiği sayısız örtmece ifadeleri aracılığıyla uyumsuzluk 

teorisi bağlamına oturan bir mizaha ulaşmıştır. Bu bağlamdan hareketle dizide yer alan örtmece 
ifadelerinin hangi noktalarda uyumsuzluk teorisi ile kesiştiği incelenmiştir. 

Bu doğrultuda 2011-2013 yılları arasında toplamda 103 bölüm olarak yayınlanan Leyla ile 

Mecnun dizisinde yer alan örtmece ifadelerinin tespitinde amaçsal örneklem, ortaya çıkan 
korpusun incelenmesinde doküman incelemesi ve elde edilen verilerin değerlendirilmesinde 
nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Tematik bir sınıflaması 
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yapılan örtmece ifadelerinin kullanım sıklığı verildikten sonra bu ifadelerin uyumsuzluk teorisi 

ile benzeşen ve kesişen özellikleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Örtmece 
ifadelerinin hangi uyumsuzlukları barındırdığı gösterilmiş ve bu uyumsuzlukların mizaha 
ulaşmak için nasıl kullanıldığı belirtilmiştir. 
Çalışma sonunda, söylenen değil de söylenmek istenenin sergilenmesi bakımından pragmatik 
bir değere sahip olan örtmece ifadelerinin bilinen işlevinin yanında mizahî bir işleve de sahip 
olduğu ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Örtmece, Euphemism Mizah, Uyumsuzluk Teorisi, Absürt Komedi 
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Dedikodu ve Gıybet Sözcüklerinin Derlem Temelli Karşılaştırmalı Bir İncelemesi 
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Eş anlamlılık iki ya da daha fazla sözcüğün içlem bakımından birebir eşleşmesi ile oluşan bir 
anlam ilişkisi olarak ifade edilmektedir (bkz. Murphy, 2010; Palmer, 2001; Yule, 2006). Bu 
çalışmada Türkçedeki dedikodu ve gıybet sözcükleri kullanım sıklıkları, bağlamdaki 
çağrışımları ve eşdizimlilikleri açısından karşılaştırılarak eş anlamlılık oluşturabilme koşulları 
tartışılacaktır. Çalışmada sözcüklerin sıklıkla kullanıldığı bağlamlar Sözlü Türkçe Derlemi1 ve 
Türkçe Ulusal Derlemi'nden2 örneklenmiştir. Sıklık çözümlemesi dedikodu sözcüğünün gıybet 
sözcüğüne göre derlemlerde daha sık kullanıldığını ve dedikodu sözcüğünü içeren çok sayıda 
kalıplaşmış ifade olduğunu ortaya koymaktadır. Kullanıldıkları yazın türü açısından 
değerlendirildiğinde, gıybet sözcüğü sadece yazılı metinlerde ve çoğunlukla dini kaynaklarda 
kullanılırken, dedikodu sözcüğü düzyazı, yaşam öyküsü, bilimsel ve bilimsel olmayan kaynaklar 
dâhil olmak üzere çok daha çeşitli türlerde sıklıkla kullanılmıştır.  

Derlem verisinde kullanıldıkları her bir bağlamın detaylı incelemesi ve kodlanması ile yapılan 
tematik incelemeye göre dedikodu ve gıybet sözcükleri arasında önemli çağrışımsal farklar 
bulunmaktadır. Çalışmada sözcükler eşdizimlilikleri göz önüne alınarak bürünsel anlam 
açısından da incelenmiştir. Stubbs (1996) bürünsel anlamı ‘eşdizimsel bir görünüm’ olarak 
tanımlamıştır. Stubbs (1996) ve Partington (2004)’e göre bir sözcüğün eşdizimliliği genellikle 
olumsuz anlam özelliklerine sahipse sözcük olumsuz, olumlu anlam özelliklerine sahipse sözcük 
olumlu bir anlam ezgisine sahiptir. Hem olumlu hem de olumsuz eşdizimlilikleri bulunuyorsa 
sözcük karışık veya tarafsız bir anlam ezgisine sahiptir. Eşdizimlilik incelemesine göre gıybet 
sözcüğü her zaman olumsuz anlama sahip sözcüklerle eşdizimlenirken, dedikodu sözcüğünün 
çoğunluğu olumsuz olmak üzere hem olumlu hem de olumsuz sözcüklerle eşdizimlendiği 
bulgulanmıştır. Aynı zamanda, sözcüklerin derlemlerdeki görünümleri gıybet sözcüğünün 
toplumda herhangi bir cinsiyetle bağdaştırılmadığını gösterirken dedikodu sözcüğünün 
çoğunlukla kadınlarla bağdaştırıldığını ortaya koymaktadır. 
Anahtar Sözcükler: dedikodu, gıybet, bürünsel anlam, derlem çözümlemesi 
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Üniversitesi kamil.iseri@deu.edu.tr 

 

Son dönemlerde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında üzerinde durulan önemli 
konulardan biri dil düzeylerine göre hazırlanmış hedef sözvarlığı listelerin kullanımıdır ve 
günümüzde yabancılar için Türkçe ders kitaplarında ve yazılı metinlerde kullanılan 
sözlükbirimlerin belirlenme çalışmaları devam etmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak 
öğretilmesi Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni ölçütlerine göre belirlenen dil düzeylerine 
göre öğretim yapılmaktadır. Bu sebeple, Türkçenin yabancı dil olarak öğretim alanında 
oluşturulacak ders materyallerin seviyelendirilmesi açısından öğretilmesi gerekli hedef 
sözvarlığının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı, yabancı dil olarak 
Türkçe öğretimi alanında uygun öğretim-öğrenim malzemesinin üretilmesi için dilbilimsel ve 
eğitbilimsel ölçütler kapsamında hazırlanmış Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni 
ölçütlerinde belirlenen dil düzeylerine göre hedef sözvarlığı listeleri oluşturmaya yönelik öneri 
sunmaktadır. Çalışma nitel ve nicel araştırma desenlerinden tekil, ilişkisel ve belge tarama 
modelleri ile yapılandırılmıştır. Çalışmanın örneklemini Türkiye’de 2019-2021 yılları arasında 
yayınlanmış Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan Türkçe ders kitapları (A1)  
oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini İzmir Yabancılar İçin Türkçe, Yabancılar İçin 
Türkçe, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe, Yedi İklim Yabancılar için Türkçe ve İstanbul 
Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı A1 düzeyi yabancılar için Türkçe ders kitapları ile 
sınırlandırılmıştır. A1 düzeyi yabancılar için Türkçe ders kitaplarından elde edilen verilerin 
değerlendirilmesinde içerik çözümlemesi kullanılmıştır. Dil düzeylerine göre hedef sözvarlığı 
oluşturulmasında gerekli dilbilimsel, sözlükbilimsel ve eğitbilimsel parametreler tartışılmıştır. 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hedef sözvarlığı belirlenmesi açısından 
sözlükbirimlerinden (İng. lexeme) ve söz öbeklerinden (İng. wordgrup/ lexical phrases) oluşan 
sözlüksel birimlerin (İng. lexical unit) kullanım sıklığı, kullanım yaygınlığı, söz türetme 
özelliği, anlam değeri, tematik kullanımı, öğrenci odaklı olması, bilgilendirici değer ve diğer 
dilbilimsel, sözlükbilimsel, eğitbilimsel ve yöntemsel ölçütlerinin önemli olduğu ve eğitici 
sözlüklerin türü olan hedef sözvarlığı listeleri kademeli yaklaşımdan yola çıkarak kademelilik 
(İng. graduality) ilkesine göre oluşturulması gerektiğini savunan bu çalışmada yabancılara 
Türkçe öğretmek amacıyla kullanılan ders kitaplarındaki (A1) sözvarlığı betimlenmeye 
çalışılmıştır. Bu  çerçevede diğer düzeylerin  sözvarlığı  belirleme çalışmalarının  yapılması 
önerilmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: yabancılara Türkçe, dil öğretimi, hedef sözvarlığı 
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Türkçe Öğretmeni Adaylarının İki Dillilik ve İkinci Dil Öğretimi Üzerine Görüşlerinin 
İncelenmesi 
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Türkiye Cumhuriyeti, son yıllarda artan göç hareketliliği ile kültürel ve sosyal çeşitliliğin 
arttığı bir ülke hâline gelmiştir. Bu haraketliliğin birçok etkisi olduğu gibi ülkenin eğitim 
sistemi üzerinde de etkileri görülmektedir. Bu kapsamda, eğitim alan iki dilli çocukların 
sayısında bir artış olduğu gözlenmektedir. Göçmen çocuklara doğru ve etkili bir dil öğretimi 
yapmak ise önemli bir gündem maddesi olmuştur. Bu sebeple, yeni eğitim- öğretim sürecinde 
iki dilli öğrencilerin özelliklerini, dil öğretimi yöntemlerini bilen ve bu konuda yeterliliğe sahip 
öğretmenlerin yetiştirilmesi önemsenmektedir. Bu çalışmada, Türkçe öğretmenliği bölümünde 
okuyan öğretmen adaylarının iki dillilik ve ikinci dil öğretimi hakkında görüşlerinin 
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yönteminin esas alındığı bu araştırmada durum 
çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim- öğretim 
döneminde Akdeniz Üniversitesinde Türkçe öğretmenliği alanında eğitim gören ve araştırmaya 
gönüllü olarak katılan on sekiz öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı 
doğrultusunda, Türkçe öğretmen adaylarının görüşlerine başvurulmuştur. Çalışmanın verilerini 
toplamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Verilerin analizinde ise 
içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, Türkçe öğretmeni adayların 
ikidillilik ve ikinci dil olarak Türkçe öğretimi konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olmadığı 
tespit edilmiştir. Bunun sonucunda, Türkçe öğretmeni adaylarına yeni kavramların uygun bir 
biçimde öğretilmesi ve öğretim yöntemlerindeki gelişmelere önem verilmesi çalışma 
kapsamında önerilmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, ikidillilik, ikinci dil öğretimi. 
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Türkiye Türkçesinde Zayıfça Nicelenmiş Öznelerin Dizimsel 
(Sentaktik) Konumu  
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 

e-mail:mmmelekcelik@gmail.com 
 

Türkçede zarfların belirtme durum eki almış bir öge ile eylem arasına girebilmesi, belirtme 
durum eki almış öbeklerin (Belirleyici Öbekleri, İng. Determiner Phrase) Eylem Öbeği (EÖ) 
içindeki bir konumlarından taşındığı varsayımıyla (Kelepir, 2001, Arslan-Kechriotis, 2006 ve 
diğerleri) açıklanmaktadır. Bu durumda Eylem-Öbeği-içi-Özne-Hipotezi (Koopman and 
Sportiche, 1985 vd.) de göz önüne alındığında “Çoğu öğrenci her kitabı çok sevdi.” gibi 
niceleyicili özne ve nesne içeren bir ifadenin ağacı aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

(1) [ZÖ [BÖ1 çoğu öğrenci] [Z’ [EÖ [BÖ2 her kitabı] [EÖ çok [EÖ iz1 [iz2 sev]]]] [Z di]]] 

 
Bu tip bir cümlede nesne, çalkalama operasyonu (ya da A-üssü hareketi) ile tümcenin başına 
getirildiğinde ilgili ağacın gösterimi aşağıdaki gibi olur (Kornfilt, 2003 ve diğerleri): 

(2) [ZÖ [BÖ2 her kitabı] [ZÖ [BÖ1 çoğu öğrenci] [Z’ [EÖ iz2 [EÖ iz1 [iz2 sev]]] [Z di]]]] 

 
Bu konuşmada Nesne-Özne-Eylem sırasındaki yapılarda niceleyici içeren nesnenin her zaman 
çalkalamaya uğradığı varsayımının doğru olmadığını savunacağız. Örneğin “Her kitabı dört 
öğrenci okudu.” tümcesinin “Dört öğrenci her kitabı okudu.” tümcesinden nesne çalkalamasıyla 
türetilmediğini, aksine bu tip tümcelerin aşağıda gösterdiğimiz gibi öznenin EÖ içinde 
kalmasıyla türetilebileceğini iddia edeceğiz. 

(3) [ZÖ [Z’ [EÖ [BÖ2 her kitabı] [EÖ [AÖ dört öğrenci] [iz2 oku]]] [Z du]]] 
 
Bu tezi savunmak için özne konumunda “her” ve “çoğu” gibi güçlü niceleyiciler içeren 
tümcelerle sayı niceleyicilerini içeren tümceler arasındaki bazı farklara bakmak yerinde olur. 
Türkçede ilgi tümceciği yapmanın iki yolu vardır: -An ile kurulan tümcecikler ve –DIK ile 
kurulan tümcecikler. Bir ilgi tümceciği içerisinde TÖ’nün kardeşi olan BÖ kategorisinde bir  
özne varsa ve ilgileştirme (İng. Relativization), özne dışı bir öbek ile kuruluyorsa bu durumda 
–DIK tümcecikleştirmesi kullanılmalıdır (Cagri, 2005 vd). 
 
(4) Üzerinde çoğu öğrencinin oturabildiği bank 
(4’) *Üzerinde çoğu öğrenci oturabilen bank 
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(5) Üzerinde her öğrencinin oturabildiği 
bank (5’) *Üzerinde her öğrenci 
oturabilen bank 

Oysa içinde sayı niceleyicisi bulunan bir özne içeren ilgi tümcecikleri, –
DIK 

tümcecikleştirmesiyle kullanılabildiği gibi –An tümcecikleştirmesiyle de kullanılabilir: 
 
(6) Üzerinde dört öğrencinin oturabildiği 
bank (6’) Üzerinde dört öğrenci oturabilen 
bank 

Bu da bize sayı niceleyicisi içeren öznenin, “her” ve “çoğu” gibi güçlü niceleyiciler (bkz. 
Enç, 1991 ve Kelepir, 2001) içeren öznelerden farklı bir dizimsel (sentaktik) konumda 
olabildiğini sezdirmektedir. (3)’te gösterdiğimiz ve bu tezde savunduğumuz analiz, bu 
farkın bir açıklamasını sunmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Türkçede özne, sentaks, niceleyiciler, sayı niceleyicileri  
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Reklam Afişlerinde Sözel ve Görsel Metaforlar: Türk Hava Yolları Örneği 

Melike BAŞ 

Amasya Üniversitesi 
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Metaforların dilin özel bir işlevi olmaktan öte genel düşünce sisteminin işlevi olduğu 
görüşü, son yıllarda metafor kuramının sözel katman dışındaki katmanları (örn. görüntü, 
müzik) da kapsayacak şekilde genişlemesini sağlamıştır (Forceville, 1996, 2009). Özellikle 
farklı metin türlerinde (karikatür, tablo, reklam, eğitici çizimler, vs.) yer alan görsel 
metaforların nasıl kurgulandığı ve iletişimde nasıl bir rol üstlendiği araştırmacıların ilgisini 
çekmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmada imgesel dilin üretken bir şekilde kullanıldığı reklam 
söyleminde Kavramsal Metafor Kuramının görsel içeriklere uyarlandığı ve dilsel 
metaforlarla birlikte yer aldığı, sözel-görsel metaforların (Forceville, 1996) tespiti ve mikro-
çözümlemesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Türkiye’nin ulusal hava yolu şirketi Türk Hava 
Yolları tarafından uluslararası yolculara yönelik hazırlanan üç reklam afişi çalışmanın 
verisini oluşturmaktadır. Afişlerdeki sözel ve görsel içerik, Forceville (1996, 2009) 
tarafından ileri sürülen ve Pérez Sobrino (2017) tarafından geliştirilen çok katmanlı metafor 
çözümleme yöntemi çerçevesinde incelenmiş ve afişlerde yer alan bilişsel mekanizmaların 
edimbilimsel etkiye nasıl ulaştığı tartışılmıştır. Mikro-çözümleme ile elde edilen sözel-
görsel metaforlar ve metonimiler, incelenen afişlerin söz konusu firmanın hizmet kalitesinin 
vurgulandığı, modernleşme ve küreselleşme kavramlarını ön plana çıkaran ve yolcuların 
duyularını aktive edecek şekilde tasarlandığını göstermektedir. Ayrıca, afişlerin 
yorumlanmasında görsel ve sözel unsurların kavramsal bir karışım oluşturacak şekilde 
birbirleriyle nasıl bağımlı olduğunu da ortaya koymaktadır. 

Anahtar sözcükler: sözel-görsel metafor, metonimi, çok-katmanlılık, reklam afişi 
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Türkçede Sıfatçıl Kalıntılr ile Ad Öbeği Eksiltmeleri 
 Muhammet Taha YANGIN 

Dokuz Eylül Üniversitesi 
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Eksiltili yapılar, bağlamdan çıkarsanan ya da değerlenen bir birimden yoksun olan 
yapılar olarak tanımlanmaktadır. Alanyazında dillerdeki eksiltili yapı stratejilerine 
yönelik farklı kuramlar çerçevesinde çeşitli görüşler ortaya konulmaktadır. Bu görüşler 
eksiltili yapılardan biri olan ad öbeği (AÖ) eksiltmelerine yönelik de farklı stratejilerin 
uygulandığını ortaya koymaktadır (Lobeck, 1995; Corver ve Koppen, 2011): 

 
(1) a. J’ai acheté une voiture blanche et Marie a 
acheté 

 
aldı 

ben.BİT aldım bir.DİŞ.TEK araba beyaz.DİŞ.TKL et Marie BİT 
 
 

une verte. 

bir.DİŞ.TEK yeşil.DİŞ.TEK 
 
 

b. John bought a big car and Mary bought a small one 
 
 

(Corver ve Koppen, 2011: 372) 
 

Bu çalışmada, eksiltme stratejilerine sunulduktan sonra Türkçedeki AÖ eksiltmelerine 
yönelik farklı görüşlere yer verilmekte ve tartışılmaktadır: 

 

(2) a. Ali’nin kitabı bulundu, ama Ayşe’nin Ø hala kayıp. 
 
 

b. *Pamuk-un kitabını okudum, ama Oya-nın Ø okumadım. 

 

(Özgen, 2018) 

(Bošković ve Şener, 2014) 
 

Türkçedeki AÖ eksiltmelerine yönelik bu görüşler, evre kuramı ve sıfatçıl kalıntılar 
(adjectival remnants) ile ilişkilendirilerek Türkçede uygulanan AÖ eksiltme 
stratejilerinin belirlenmesi ve bu stratejilerin bağımsız dilbilgisel etmeler ile 
tanıtlanması amaçlanmaktadır. 
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Çalışmanın kuramsal sınırlılıkları doğrultusunda gerçekleştirilen inceleme sonucunda,  
Türkçede Corver ve Koppen’ın (2011) belirttiği AÖ eksiltme stratejilerinden yalnızca 
tekinin uygulandığı görülmüş ancak Türkçedeki AÖ eksiltme görünümlerinin Lobeck’in 
(1995) eksiltmeyi ilişkilendirdiği dilbilgisel özellikler ile uyumlu olmadığını, bu nedenle bu 
dilbilgisel özelliklerin de yeniden gözden geçirilmekte ve eksiltme stratejilerine yönelik 
alanyazındaki görüşlere katkı sağlanmaktadır. 

 
 

Anahtar Sözcükler: eksiltme stratejileri, ad öbeği eksiltmeleri, sıfatçıl kalıntılar 
 
 

Kaynakça 
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Covid-19 Salgınının Dilin Kullanımında Yol Açtığı Etkinin Belirlenmesi 
Nafi YALÇIN 

Üsküdar Üniversitesi 
nafi.yalcin@uskudar.edu.tr 

Son birkaç yıldır insanlığın sağlığını ciddi biçimde tehdit eden ve ekonomi, ticaret, iletişim, 
teknoloji ve benzeri alanlarda sıra dışı değişim ve yeniliklere yol açan Covid-19 salgını 
ister istemez toplumsal ve bireysel hayatın vaz geçilmez aracı olan dilin kullanımını, 
anlama, anlatma ve anlamlandırma yollarını etkilememesi düşünülemez. Salgının dilde yol 
açtığı etki ve değişimin ne olduğunu belirlemeye çalışmak bu çalışmanın öncelikli amacı 
olacaktır. Bu gelişim sürecinin dilin hangi katmanlarında ve ne düzeyde gerçekleştiği ele 
alınacaktır. Gerekse günlük dilde ve gerekse de tıp, sağlık, iletişim, teknoloji ve benzeri 
sahalarda Türkçeye giren yeni sözcükler, kavramlar, sözler ve söyleyişler incelenip 
değerlendirilecek ve hangi sözcük oluşturma yollarının kullanıldığı belirlenecektir. Ayrıca 
anadil konuşucusunun, kullanıma giren bu yeni sözcük ve kavramlara özellikle yabancı dil 
kökenli olanlarına karşı tutumu da ele alınacaktır. Salgının etkisiyle dilde ortaya çıkan yeni 
sözcük ve kavramların neler olduğunu belirleme yöntemi olarak internette yayımlanan, 
ulusal basında çıkmış haber ve yazıların belli ölçüler içerisinde taraması yapılacak. 
Taramalar yerleşik dile ait söz varlığının ve sözcük hazinesinin en önemli göstergesi ve 
toplumun hafızası olan sözlüklerde yer almamış ama salgın boyunca kullanıma girmiş ve 
bir derece yaygınlık kazanmış ya da sözlüklerde yer almışsa bile farklı anlamlar kazanmış 
dil unsurlarını kapsayacaktır. Bu unsurların neler olduğu, anlamları ve anlam değişiklikleri, 
kullanım sıklıkları, ilgili olduğu sahalar ve dil katmanları gibi açılardan konu ele alınıp 
irdelenecektir. Değerlendirme sonuçlarının hem dil kullanıcılarına hem dili inceleyen 
dilbilimcilere hitap eden yönlerinin ve yansımalarının neler olduğu irdelenip 
vurgulanacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Sözcük bilimi, yeni sözcükler, Covid-19 salgını, sözcük türetimi 
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Türkiye’de Pandemi Döneminde Hazırlanan Afişlerin Görsel Söylem Açısından 
Çözümlenmesi 

 
Nalan KIZILTAN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
kiziltannalan9@gmail.com 

21.Yüzyılda tüm dünya bir anda COVİD-19 Pandemisiyle karşılaşmış; bu durum karşısında 
halkların sağlıklarını koruma altına alma ve onları ölümcül hastalığa karşı kendi güvenliklerini 
sağlamaları için toplumsal iletişimin en yaygın aracı olan resimli duvar ilanları, yani afişlerle 
görsel söylemler kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Pandemiye karşı alınması 
gereken önlemelerle ilgili Türkiye’de hazırlanan afişlerin görsel söylem açısından 
incelenmesidir. Rastgele seçilen 20 afiş, Kress ve Van Leeuwen (1996)’ın görsel dilbilgisi 
(grammar of visual design) anlayışı ve Halliday’in Dizgeci İşlevsel Dilbilgisi kuramı 
kapsamındaki dil işlevleri olarak ele aldığı “düşünsel anlam” (ideational meaning),“etkileşimsel 
anlam” (interpersonal meaning) ve “metinsel anlam” (textual meaning) açısından 
çözümlenecektir. Bu yaklaşımların bu çalışmada seçilme amacı ise, görsel yapıbilgisinin 
toplumsal etkileşimin oluşturduğu yapıların ve deneyimlerin kültürle anlamlaştırılmasına 
yönelik olmasıdır.  
Sonuç olarak bu çalışmada ele alınan pandemiye yönelik hazırlanan afişlerin her birindeki görsel 
söylemde kullanılan dil ile yöre halkına fiziki mesafeye karşı toplumsal mesafe konulmamış, 
bireylerin hem dış dünyası hem de kendi iç dünyası bağlamında göstergeler kullanılmaya 
çalışılmıştır. 
 
Anahtar sözcükler: görsel söylem, görsel dilbilgisi, covid-19 pandemisi afişleri, dizgeci-
işlevsel dilbilgisi 
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Yaklaşıklıktan Olasılığa: Türkçedeki Bi’+ Sayısal Yapılar 
Nihal Yıldız GÖKÇE 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
nihalyildizgokce@gmail.com 

Türkçede anlamsal açıdan merak uyandıran bir yapı, aşağıda örneği (1) verilen bi’+ 
sayısal yapısıdır. 

(1) Markete varmak için bi’ 20 metre yürüyeceksin. 
 

Türkçedeki bi’+ sayısal yapılar ile İngilizcedeki some+ sayısal yapılar arasında bazı 
benzerlikler olduğu gözlemlenmiştir. Solt ve Stevens (2018), some’ın kütle alanındaki, 
zamansal ve uzaysal ölçülerde kullanılabilirken kesin zamansal ve uzamsal noktalarda 
kullanamayacağını tespit etmiştir. Türkçedeki bi’+ sayısal yapılar da benzer bir dağılıma 
sahiptir. (bknz. 2-3). 

(2) a. bi’ 50 gram altın b. bi’ 45 dakika 
 

some 50 gram gold some 45 minutes 

 
(3)      a. * bi’ 1999 b. * bi’ saat 3 

 
some 1999 some 3 o’clock 

 
Yukarıda bahsedilen kullanımlar dışında bi’ yuvarlak olmayan sayılarla da kullanılabilir (4). 

 
(4) Toplantıya bi’ 224 kişi katılmıştır. 

 
Solt ve Stevens (2018), some’ın yaklaşık olmayan sayılarla kullanımlarında geçmiş 

zaman içeren cümlelerde mümkün olduğunu gözlemlemektedir. Ancak (5)'de görüldüğü gibi 
Türkçede buna benzer bir cümle kabul görmemektedir. 

(5) #Fırtınada bi’ 103 evin elektriği kesildi. 
 

Türkçede, (5) cümlesinin konuşmacının bir tahminini ifade etmesi için –DIr epistemik 
belirtecini eklenmelidir (6): 

(6) Fırtınada bi’ 103 evin elektriği kesilmiştir. 
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Yani konuşmacı ilgili sayıdan emin olduğunda bi’+ sayısal yapılar kullanılamaz. 
Aşağıda geliştirdiğimiz analiz, bi’+ sayısal yapılar bağlamında olasılık yorumlarının 
zorunluluğunu açıklamaktadır. 

Nominal öbeğin içinde bi’ bulunması, olasılık operatörü P'nin kullanılmasını zorunlu 
kılar. Bu operatör önermeleri argüman olarak alır ve bir aracıya sunulan toplam bilgi (bir dizi 
önerme) olan O verilen p önermesinin olasılığının 0,5'ten fazla olduğunu iddia eder (Lassiter  
2017). 

(7) a. ||bi’|| = λfet.f 

 

b. ||P|| = λpst.P(p|O) > 0.5 ⇔ λpst.P(p|O) > P (~p|O) 
 

(5)'de gösterge niteliğindeki geçmiş zaman işaretçisinin kullanımı, konuşmacının ilgili 
önermenin doğruluğundan emin olduğunu gösterir. 

(8)     ||P|| = λpst: ∃q ∈ O, P(q|O) ≠ 0 olacak şekilde p'den farklıdır. P(p|O) > 0,5 
 

Bu, olasılık p'sinin konuşmacının p'den emin olmadığını gerektirdiği anlamına gelir. 
Bu nedenle, konuşmacı tarafından kesinlik ifade eden geçmiş zaman cümlelerinde bi’ 
kullanımı kabul edilemez. 

Anahtar Sözcükler: biçimsel anlambilim, olasılık, sayısal 
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Türkçe Tek Dilli Konuşurlarda Açık Adıl Kısıtlama 

Oktay ÇINAR 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

oktaycinarr@gmail.com 
 
Açık Adıl Kısıtlama (AAK), boş özne dillerinde içe yerleşik tümce öznesi ve ana tümce öznesi 
arasındaki gönderimsel ilişkileri açıklayan bir ilkedir (Montalbetti, 1984). Buna göre, içe 
yerleşik tümce öznesi dolu (açık) olduğunda ana tümcedeki ne sorusu ve niceleyi öncüle 
bağlanamaz.  AAK’nın boş özne dillerinin evrensel bir özelliği olduğu ve Türkçede de işlemsel 
olduğu iddia edilmektedir (Çınar & Çakır, 2019). Bu bağlamda, AAK Üretici İkinci Dil 
çalışmalarında D2 konuşurlar üzerinde sözdizimsel sınırlılıkların edinimini test etmek için 
kullanılmaktadır (Kanno, 1997; Perez Leroux, 1999; Gürel, 2006; Rothman, 2009).  Bu 
kısıtlamalar üzerindeki yorumlamalar tek dilli konuşurlar üzerinde yalnızca kontrol gruplarına 
uygulanmaktadır. Alan yazında ise kontrol grupları dışında ana dili konuşurları üzerine yapılan 
çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışma ise ana dili Türkçe olan yetişkin bireylerin (her bir 
grup için n=20) içe yerleşik tümce öznelerinin (adıl ve kendisi) bağlanmasını öncül türüne göre 
(niceleyici ve ne-sorusu) farklı yorumlayıp yorumlamadıklarını incelemekte ve kendisi adılının 
AAK çerçevesinde Türkçedeki görünümünü tartışmaktadır.  Çalışmada bağlamsal zorunlu 
tercih deneyi uygulanmıştır. Buna göre katılımcılara iki bağlamsal durum sunulmuştur. İlk 
durumda içe yerleşik tümce öznesi (adıl ve kendisi) ana tümce öznesine (niceleyici ve ne-

sorusu) zorunlu olarak bağlanmaktadır – bağlı okuma. İkinci durumda ise içe yerleşik tümce 
öznesi (adıl ve kendisi) bağlamdaki 3. bir kişiye gönderimde bulunmaktadır – ayrık okuma. 
Katılımcılardan bu bağlamsal bilgiler doğrultusunda eş gönderim ilişkilerine karar vermeleri 
istenmiştir. Bu doğrultuda katılımcılar iki gruba ayrılmıştır. Birinci gruba bağlamsal bilgi içe 
yerleşik tümcedeki adıl için ayrık okuma, kendisi için ise bağlı okuma sunarken, ikinci grupta 
ise bağlam içe yerleşik tümcedeki adıl için bağlı okuma, kendisi için ise ayrık okuma 
sunmaktadır. Çalışmanın sonuçları, öncül türüne göre yorumlama farklılıkları olduğunu 
bulgulamıştır. Kendisi adılının ise hem bağlı hem de ayrık okuması olmasına rağmen (Gürel, 
2006), bağlamsal bilginin ayrık okumayı zorunlu kıldığı durumlarda bile, katılımcıların bir 
kısmının kendisini öncüle bağladığı tespit edilmiştir. Bu da kendisi adılının doğal olarak bağlı 
okumasının olduğunu, bu durumda da ana tümce öznesi niceleyici ya da ne sorusu olduğunda 
bile AAK sınırlılıklarının aksine öncüle bağlanabileceğini sezdirmektedir. 
 
Anahtar sözcükler: Açık Adıl Kısıtlama, tek dilli konuşurlar, Türkçe, eş gönderim ilişkileri, 
kendisi 
 
Kaynakça 
Bouchard, D. (1983). The avoid pronoun principle and the elsewhere principle. In North East 

Linguistics Society (Vol. 13, No. 1, p. 4). 
Çınar, O. & Çakır, S. (2019) The Universality of the Overt Pronoun Constraint: The Re-

analysis of the Turkish Case, Australian Journal of Linguistics, 39:4, 463-
484, DOI: 10.1080/07268602.2019.1623760 

Gürel, A. (2006). L2 acquisition of pragmatic and syntactic constraints in the use of overt  and 
null subject pronouns. İçinde:Slabakova, R., Montrul, S., Prévost, P. (Ed.),  Inquiries in 



46  

Linguistic Development: in Honor of Lydia White (pp. 259–282).  Amsterdam: John 
Benjamins. 

Kanno, K. (1997). The acquisition of null and overt pronominals in Japanese by English 
speakers. Second Language Research 13 (3), 299-321. 

Montalbetti, M. M. (1984). After binding: On the interpretation of pronouns (Doctoral 
dissertation, Massachusetts Institute of Technology). 

Pérez-Leroux, A.T. &  Glass, W. (1999). Null anaphora in Spanish second language 
acquisition: probabilistic versus generative approaches. Second Language Research 15, 
220–249. 

Rothman, J. (2009). Pragmatic deficits with syntactic consequences? L2 pronominal subjects 
and the syntax-pragmatics interface. Journal of Pragmatics 41, 951–973. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47  

Türkçede Dilsel Tersinleme Belirticileri 

Özgün KOŞANER 
Dokuz Eylül Üniversitesi 

ozgun.kosaner@deu.edu.tr 
 
Tersinleme olgusu özellikle yazın ve sözbilim alanında antik çağlardan beri ele alınan bir söz 
betisi olsa da 1970’lerden sonra bilişsel dilbilim çalışmalarında kendine yer bulmaya başlamış 
ve tıpkı kavramsal eğretileme gibi, tersinlemenin de bir söz sanatından çok bilişsel bir olgu  
olabileceği yönünde çalışmalar başlamıştır. Grice (1975) ve Sperber ve Wilson’un (1981) 
tersinlemeyi, anlatımı süsleyen bir söz betisi olmaktan çıkaran çözümlemeleri, tersinlemenin  
işlevlerini ve işleyişini ortaya koymuştur. Ruiz de Mendoza ve Masegosa’nın (2014) Bilişsel 
Dilsel Tersinleme Kuramı ise tersinlemenin gerçekleşmesinde işleyen bilişsel süreçleri ortaya 
koymuştur. Türkçede de Çelik (2019) dilsel tersinlemeyi bilişsel dilbilim çerçevesinde ele 
almış ve tersinlemenin yansıtma, kavramsal genişleme ve kavramsal daraltma işlemlerini 
içeren karmaşık bir bilişsel süreç olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan çalışmalar daha çok 
tersinlemenin bilişsel işleyişiyle ilgili olsa da bazı çalışmalar dinleyici veya okuyucuya bir  
sonraki sözcenin tersinlemeli olduğunu sezdiren dilsel belirticilerinin ne olabileceği üzerine 
odaklanmıştır. Bu konudaki alanyazın, tersinlemenin sesbilimsel olarak belirli bir ezgi 
örüntüsüyle; belli sözlüksel birimlerle; eğretileme, abartma, hafifseme ve sözbilimsel soru gibi 
söz betileriyle ve kesit dil değişimi, alaycılık ve mizah gibi belirticilerle kodlandığını 
göstermektedir. Türkçe alanyazın incelendiğinde tersinlemenin dilsel belirticileri konusunda 
bir çalışma olmadığı görülmüştür. Bazı biçimbilim çalışmalarında tanıtsallık belirticisi {-mIş} 
biçimbiriminin tersinleme anlamına katkısı olduğu belirtilmektedir. Tersinlemeyi otomatik 
olarak saptamaya yönelik bilgisayar bilimleri çalışmalarında çoğunlukla yazımla ilgili 
belirticiler ele alınmış ve büyük harf kullanımının, emojilerin ve soru/ünlem imlerinin 
tersinlemeyi belirtmekte sıklıkla kullanıldığı belirlenmiştir. Bu bilgiler ışığında bu çalışmanın 
amacı Türkçede tersinlemenin dilsel belirticilerinin neler olduğunu saptamaktır. Bu amaç 
doğrultusunda Burgers, Mulken ve Schellens’in (2011) Dilsel Tersinleme Yordamı’nı 
kullanarak tersinleme içerdiği belirlenen tümcelerde sesbilimsel ve sözlüksel ipuçları 
belirlenecektir. Dilsel Tersinleme Yordamı, ulusal televizyonlarda yayınlanan güldürü 
programlarındaki skeçlerin metinleri üzerinde işletildikten sonra tersinlemeli olarak belirlenen 
sözceler sözlüksel belirticiler açısından incelenecek, sesbilimsel belirticiler için de skeçlerin 
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videolarından tersinlemeli sözcelerin ses kayıtları incelenerek, tersinlemeye özgü bir ezgi 
örüntüsü olup olmadığı saptanacaktır. 

Anahtar sözcükler: dilsel tersinleme, ezgi örüntüsü, tersinleme belirticileri 
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Dilbilgisiz Afazilerde Geçişliliğin ve Ayrık Geçişsizliğin İşlemlenmesi 
 

Özgür AYDIN1, Ayşen KÖSE2, Aydan BAŞTUĞ DUMBAK2, Didem TÜRKYILMAZ2 
 

1Ankara Üniversitesi, 2Hacettepe Üniversitesi 
 
Üye Yapısı Karmaşıklık Varsayımına göre (Thompson, Lange, Schneider, & Shapiro, 1997; 
Thompson, 2003), dilbilgisiz afazilerde eylemlerin üye sayısının, tümcenin ya da salt 
eylemlerin işlemlenmesini etkilediği ileri sürülmektedir (krş.1-2). Diğer yandan, geçişsiz eylem 
türlerinin de (belirtmesiz ve etkilemesiz) dilbilgisiz afaziler için aynı zorlukta olmadığı ileri 
sürülmüştür (krş. 1a-b & 1a-b). Alanyazında, dilbilgisiz afazi durumunda belirtmesiz 
(unaccusative) eylemli tümcelerde eylem sonundan eylem önüne taşıma işlemi gerçekleştiği 
için bu tümcelerin daha zor işlemlendiği ileri sürülmüştür (Thompson, 2003). 

Türkçede geçişli eylemlerin ettirgen biçimbirimleriyle geçişsiz eylemlerden türetildiği (krş.1- 
2) pek çok örnek bulunmaktadır (Nakipoğlu, 1998, 31). Bu yönüyle Türkçe, dilbilgisiz 
afazilerde belirtmesiz ve etkilemesiz (unergative) eylem tabanlı geçişlileştirme etkisini sınamak 
için ve baş-son bir dil olarak taşımanın çizgisel etkisinin olmadığı belirtmesizliği sınamak için 
uygun bir ortam sağlamaktadır. Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı, Türkçe konuşan dilbilgisiz 
afazilerin tümcelerin süreçiçi işlemlenmesinde geçişlileştirmenin etkisini ve geçişsiz eylem 
türleri (belirtmesiz ve etkilemesiz) arasında işlemleme farklılığının olup olmadığını ortaya 
koymaktır. 

(1) Geçişsiz eylemler 

a. Dün akşam genç bir garson aniden düştü. (belirtmesiz) 

b. Bu sabah şişman bir kadın zorla koştu. (etkilemesiz) 
 

(2) Geçişli eylemler 

a. Dün akşam genç bir garson bardağı düşürdü. (belirtmesizden türetim) 

b. Bu sabah şişman bir kadın çocuğu koşturdu.   (etkilemesizden türetim) 
 
32 (15 kontrol, 18 afazi) katılımcının yer aldığı Görsel Dünya Paradigması deneyinde 
kullanılacak eylemlerin ve işitsel uyaranların sesbilimsel ve sözlüksel analizleri yapılmış,  
görsel uyaranların da tümce-resim eşleme geçerlik deneyi ve analizi gerçekleştirilmiştir. 
Deneyde 160 (80 dolgu) işitsel uyaran ve bu işitsel uyaranlara koşut 100 resim yer almaktadır. 
Tepki süresi ve doğruluk verilerinin analizinde Genelleştirilmiş Doğrusal Karma Etkiler (LME) 
regresyon modelleri, göz-izleme verilerin analizinde ise Genelleştirilmiş Toplamsal Modeller 
analizi kullanılmıştır. 
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Doğruluk ve tepki süresi bulguları gruplar arasında ve eylem türleri arasında farklılık olduğunu, 
göz-izleme bulguları ise sadece geçişli eylemlerde iki grup arasında fark olduğunu 
göstermektedir. Bu bulgular Üye Yapısı Karmaşıklık Varsayımını sadece üye sayısının etkisi 
yönüyle doğrulamaktadır. 

Anahtar sözcükler: afazi, üye yapısı, geçişlileştime, belirtmesiz eylemler, Üye Yapısı 
Karmaşıklık Varsayımı 
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Oscar Wilde’ın “The Selfish Giant” ve Joan Aiken’ın “The Third Wish” Adlı Öykülerine 
Göstergebilimsel Bir Bakış 

Rabia Nesrin ER 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

rabianesriner@ohu.edu.tr   

Dilbilim Sözlüğü’nde “Göstergelerin ve kullanımlarının incelenmesi ile ilgilenen çalışma alanı” 
(147) olarak tanımlanan göstergebilim “insan dilini gösterge dizgelerinden birisi olarak ele alır. 
Öteki dizgeler arasında yiyecek, giyim, moda, sanat vb. bulunur.” (147). Bu çalışmanın amacı, 
ondokuzuncu yüzyıl İrlandalı yazar Oscar Wilde’ın (1854-1900) “The Selfish Giant” (“Bencil 
Dev”) adlı öyküsünü ve yirminci yüzyıl İngiliz yazar Joan Aiken’ın (1924-2004) “The Third Wish” 
(“Üçüncü Dilek”) adlı öyküsünü Greimas’ın göstergebilimsel yöntemiyle, eyleyenler örnekçesi ve 
“göstergebilimsel dörtgen” yardımıyla göstergebilimsel açıdan incelemektir.  Çalışmada öncelikle 
iki metnin çözümlenmesine kaynak oluşturacak temel bilgiler sunulacaktır. Bu çalışma nitel bir 
araştırmadır. Çalışmanın yöntemi doküman incelemesidir. İncelenecek metinler “The Selfish 
Giant” (“Bencil Dev”) ve “The Third Wish” (“Üçüncü Dilek”) adlı öykülerdir. Bu çalışmada adı 
geçen öyküler Greimas göstergebilimine göre incelenerek öykülerin yüzeysel ve derin yapısı ortaya 
çıkarılmıştır. Öyküler ilk olarak kişi, uzam ve zaman ayrılıklarına göre kesitlere ayrılmıştır. 
Kesitlere ayrılan metinde anlatı incelemesi ise 1. Yüzeysel Düzey, 2. Derin Düzey olarak iki ana 
başlık altında gerçekleştirilmiştir. Yüzeysel Düzey başlığında anlatının “Anlatı Düzeyi ve 
Söylemsel Düzeyi” çözümlenmiş; Derin Düzey’de ise anlatının “Mantıksal-Anlamsal Düzeyi” 
üzerinde durulmuştur ve akabinde göstergebilimsel dörtgen şemasında anlatıların derin düzeyi 
görselleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda iki öykünün benzer ve farklı yönleri ayrıca belirtilmiştir. 
Bu çalışmanın önemi farklı zamanlarda farklı mekânlarda yaşamış Oscar Wilde ve Joan Aiken’ın 
ortak noktasının hassas, duyarlı, bilinçli bireyler olduğunu göstermek, eserlerini karşılaştırmalı 
çalışarak “Yitirilmişlik” imgesinin ve fikrinin hangi şekiller aldığını incelemektir. Ayrıca, 
“Yitirilmişlik” kavramının öykülerindeki benzerlik ve farklılıklarını göstergebilimsel yöntemle 
ortaya koyarak hem bireysel yaşamda hem de toplum yaşamında yazarların ne gibi aydınlanmalar 
sağladıklarını göstermesi çalışmanın bir diğer önemidir. 
Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, Greimas, Oscar Wilde, Joan Aiken. 
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Annenin Down Sendromlu Çocuğuna Yönelttiği Dildeki Dilbilimsel Sırlar 
 

F. Selen ERDEN 
Üç Renk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 

sdemirdvenler@gmail.com 
 

Bebeğin dil gelişimi sürecinde ebeveynin oynadığı rolün önemi pek çok uzman tarafından 
belirtilmektedir (Dodici ve ark., 2003; Hoff ve ark., 2019). Normal gelişim gösteren çocuklar 
için en etkili öğrenme aracı oyundur, ancak dil gelişiminde gerilik yaşayan bir çocuk için, 
annesiyle oynadığı oyun çok daha büyük önem taşımaktadır. Çünkü annesiyle oynadığı oyun 
süresince, annesinden gelen dilsel ipuçları çocuk için bir üst dil seviyesine çıkmak adına, 
çocuğun kullanacağı basamak görevi görmektedir. Peki bu süreçte annenin çocuğa yönelttiği 
dilin içeriği çocuğun dilinin gelişmesinde ne kadar etkin bir rol oynamaktadır? Gentner (1982) 
makalesinde, toplam altı farklı dili (İngilizce, Almanca, Japonca, Kaluli, Mandarin Çincesi ve 
Türkçe) öğrenen 16 çocuğun erken dönem sözcük dağarcığına ilişkin veriler sunmuş ve 
çocukların erken dönem sözcük dağarcıklarında isimlerin baskın ulamlar olduğunu, bu nedenle de 
çocuğu isimleri edinmeye yatkın hale getiren altta yatan algısal ya da bilişsel süreçlerle açıklanması 
gerekliliğinin altını çizmiştir. Bu açıklama ile dilsel girdi ve sosyokültürel çevredeki çeşitli faktörlerin 
erken dönem sözcük dağarcığı üzerindeki etkilerini bir nevi göz ardı etmiştir. Elbette bu bakış açısına 
sahip olmayan çalışmalar da mevcuttur (Goldfield, 1993; Nelson, 1993; Choi & Gopnik, 1995; Tardiff, 
1996; Huttenlocher, Vasilyeva, Cymerman & Levine, 2002). Huttenlocher, Haight, Bryk, Seltzer & 
Lyons’ın (1991) gerçekleştirdikleri bir çalışmada annenin çocuğa sunduğu dil girdisi ile çocuğun 
sözcük dağarcığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu vurgulanmıştır. Bu sonuca paralel bir görüş 
Tardiff (1996) tarafından ortaya atılmış olup Tardiff (1996), algısal ve bilişsel mekanizmaların 
erken dönem sözcük dağarcığı üzerindeki etkisini göz ardı etmenin yanlış olduğunu ancak bu 
evrensel süreçlerin etkiden tek başına sorumlu olamayacağını öne sürmektedir. Bunun yerine, bu 
tür süreçlerin erken dönem sözcük dağarcığı üzerindeki etkisinin dilsel girdi ve sosyokültürel 
çevre gibi çeşitli faktörlerle birlikte çalıştığının altını çizmektedir. Huttenlocher ve ark. (2002), 
çocuğun sentaktik gelişiminin, çocuğun dilsel çevresiyle, ama özellikle ailesinin çocuğa sunduğu 
dille yakından ilişkili olduğunu belirtmektedirler.  
 
Acaba benzer sonuçlar dil gelişiminde gerilik yaşayan bir çocuk için de geçerli midir? Özellikle dil 
gelişimi alanında sıkıntılar yaşayan Down Sendromlu çocuklar için? Abbeduto (2007), Down 
Sendromlu çocukların ilk sözcüklerini söylemeye başladıkları andan itibaren tipik gelişen 
yaşıtlarına oranla sözcük ediniminde çok yavaş ilerleme sağladıklarını ve bunun olası nedeninin 
bilişsel gelişimlerindeki farklılıklar olduğundan bahsetmektedir. Ayrıca annelerin eğitim 
seviyelerinin ve annelerin hedef sözcükleri çocuğa sıkça sunmalarının sözcük edinimleri 
üzerinde etki sahibi olduğunun da altını çizmektedir. Benzer şeklide Wolfe ve Heilman’da 
(2010), ifade edici dil geriliği yaşayan bir çocuğa telegrafik konuşma sunmanın izole sözcüklerin 
öğrenilmesinde yarar sağladığını belirtmektedir. Buradan yola çıkarak Down Sendromlu 
çocukların erken dönem sözcük edinimlerini kolaylaştırmak için hedef sözcüklerin sık bir şeklide 
sunulması ve sözel konuşma dilinin daha sade bir şekilde kullanılması gerektiğidir. Tüm bu 
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bilgiler ışığında, bu çalışmanın temel amacını 2-3 yaş aralığındaki 8 Down Sendromlu çocuğun 
annelerinin Down Sendromlu çocuklarına yönelttiği dilin dilbilimsel çözümlemesinin yapılması 
oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda dil ve konuşma terapisinden daha önce hiç eğitim 
almamış 2-3 yaş arasındaki 8 Down Sendromlu çocuğun annesinden kendi evlerinde çocuklarıyla 
oynadıkları altı dakikalık bir serbest oyun anına ait video çekmeleri istenmiştir. Daha sonra bu 
video izlenerek annenin konuşmaları yazıya dökülmüştür. Videolar ve yazıya dökülen belgeler 
iki farklı dilbilim doktora öğrencisine verilerek kontrol etmeleri sağlanmıştır. Annelerin 
konuşmaları kullandıkları sözcük ulamları ve tümce çeşitleri ve karmaşıklığı açısından 
çözümlenmiştir.  
 
Elde edilen veriler sonucunda, annelerin dil gelişiminde gecikme yaşayan çocuklarına 
yönelttikleri dilde kullandıkları sözcüklerin dilbilgisel ulamlarına bakıldığında, eylem 
kullanımlarının diğer ulamların önüne geçtiği görülmektedir. Ünlem sözcüklerinin fazlalığı ise 
dikkat çekici seviyededir. Sözce yapıları içinde ise emir tümcesi kullanımının fazla olduğu 
görülmektedir. Tüm bu sonuçlardan yola çıkarak, annelerin çocuklarının dil gelişim yaşlarından 
ziyade, takvim yaşlarını dikkate alarak, onlara dilsel girdi sundukları ve girdilerin çoğu zaman 
çocuğun dil gelişimine katkı sağlamak yerine, engel olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma 
vargıları, aynı madde başlarının normal dil gelişimi gösteren çocuklar ve anneleriyle yapılıp 
sonuçların karşılaştırılmasına yönelik ileri bir araştırmaya da zemin oluşturması açısından alana 
önemli bir katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

 
Anahtar Sözcükler: Çocuğa yöneltilmiş dil, Down Sendromu, dilbilgisel ulamlar, gelişimsel dil 
geriliği 
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ON O…O NO 

Sesbilim-Biçimbilim Arayüzü İçin Yeni Bir Evrensel Model Önerisi 

 
Semra BATURAY MERAL 

Yıldız Teknik Üniversitesi semrabaturay@gmail.com 
 

Sesbilim alanyüzü tarandığında ayırıcı işaretlerin (+, #) (İngilizcenin Ses Örüntüleri: Chomsky and 
Halle 1968), düzlemlerin (Sözlüksel Sesbilim: Kiparsky 1982), parantezlerin (Yönetimsel Sesbilim: 
Kaye 1995) biçimbirim sınırlarını belirlemek ve tabanları eklerden ayırt etmekte kullanıldığı 
gözlemlenmektedir. Sesbilimin yalnızca sesbilimsel nesneleri tanımlayabileceğinden yola çıkarak 
bu sesbilim dışı öğelerin sesbilim kuramına nedensizlik getirdiğini savunuyoruz. Bu bağlamda, 
sesbilimde biçimbirim sınırlarını belirlemek ve biçimbilimsel sınırlara duyarlılık gösteren 
sesbilimsel süreçleri, herhangi bir sesbilim dışı nesneye atıfta bulunmadan açıklamak için yeni bir 
sesbilim-biçimbirim arayüz modeli öneriyoruz: Yeni Şablon Model. 
Bu modelde tabanlar, işlek önekler ve son ekler için tekçil bileşen yapıların olduğunu iddia 
ediyoruz: taban (1b), kendi tekçil bileşen yapısıyla (OnsetNucleus…Onset) sonekten 

(Nucleus…Onset) (1c) ve/ya önekten (Onset…Nucleus) (1a) sesbilimsel açıdan ayırt edilebilir. 
 
(1) a.Önek b.Taban c.Sonek 

O…O 
 

Bu modelde tabanlar ve işlek ekler zihinsel sözlükçede kendi şablonlarıyla listelenip sesbilime 
gönderilirler. Sesbilim bitişik duran önses (O) çekirdek (N) ikilisinin aynı tabana ait olup  
olmadığını veya bir ekin parçası olup olmadığını belirleyebilir. Biçimbilim modülünden ya da 
zihinsel sözlükçeden sesbilime bu bilgiler dışında başka bir bilgi aktarılmaz. 
Son önses dışında tüm önses (O) konumlarının, lisans veren bir çekirdeği (N) vardır. İtalyanca, 
Vata, Zulu gibi bazı dillerde sözcükler ünsüz ile bitemez. Bunun nedeni ise son önsesin bir 
çekirdek (N) tarafından lisanslanmaması ve dolayısıyla lisanssız önseslerin bu dillerde herhangi bir 
ünsüz taşıyamamasıdır. Öte yandan, bir çekirdek tarafından lisanslanmamasına rağmen İngilizce, 
Fransızca, Türkçe gibi başka dillerde son önses (O), melodik olarak görünür olabilmektedir. Diller 
arasındaki bu tür sözcük sonu farklılıklarını ortaya attığımız Son Önses Değiştirgeni (Final Onset 
Parameter) ile açıklıyoruz: Değiştirgen İtalyanca, Vata, Zulu gibi dillerde AÇIK iken; İngilizce, 
Fransızca, Türkçe gibi dillerde KAPALI. 
Türkçe, Flemenkçe, Lehçe gibi dillerde görülen ötümsüzleşmeyi; ünlü uyumunun sözcük aşırı 
durumlarda engellenmesini; İtalyanca, Japonca, Malayalam, İspanyolca gibi bazı başka dillerdeki 
son ses üzerine gözlemlenen kısıtlamaları, sesbilim dışı ayırıcı nesnelere gönderme yapmadan öz 
sesbilimsel araçlarla izah etmeye çalışıyoruz. Ayrıca son konum, biçimbirimsel sınır tanımlama ve 
zihinsel sözlükçe görüşleri açısından modelimizi önceki bazı Yönetimsel Sesbilim çalışmalarıyla 
kıyaslıyor, Kaye (1992)’nin Sesbilimsel Boş Kategori İlkesini yeniden düzenliyoruz. 
Anahtar sözcükler: Şablon model, sesbilim-biçimbilim arayüzü, boş kategoriler, lisanslama 
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İngilizce Sınıflarında Ana Dil Kullanımı Hakkında Öz Yansıtma 
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İngilizce öğretiminde hedef ve ana dil kullanımı uzun süredir tartışılan bir konudur. Bazı çevreler 
öğrencilerin dile maruz kalmaları için sadece hedef dil kullanılmasını desteklerken diğerleri ise ana 
dil kullanımının birçok yararı olduğunu ve sınıfta yeri olmasının gerektiğini belirtmektedir. 
Tartışmalar çok sayıda çalışmayı da tetiklemiştir ve bu çalışmalar öğrenci ve öğretmenlerin bu 
konudaki fikirlerini, hangi dili ne kadar kullandıklarını, nedenlerini ve kullandıkları dilin 
fonksiyonlarını incelemiştir. Bu çalışma ise bu konuların ötesine giderek üniversite seviyesinde 
İngiliz Dili Eğitimi bölümünde eğitim dili İngilizce olan iki değişik derste ana kendi dil 
kullanımımı öz yansıtma (self-reflection) yöntemi ile analiz edip bu süreçte geçirdiğim psikolojik 
evreleri ortaya çıkarmaktadır. Derslerde ses kaydı yapılmış olup her dersten sonra yansıtma 
yapılarak o derslerdeki dil kullanımı hakkında yorumlar kayda alınmıştır. Çalışmanın sonuçları 
olarak ana dil kullanımı çok düşük seviyede olsa da bazı zamanlarda gerekli gördüğüm durumlarda 
herhangi olumsuz bir düşünce olmadan ana dili kullandığım ortaya çıkmaktadır. Bu, literatürdeki 
ana dil kullanımından kaynaklı utanan/çekinen öğretmenlerin aksine çıkan bir sonuçtur. Bu 
çalışmanın aynı veya benzer bir ortamda öğretim yapan diğer öğretmenlere de faydalı olacağı 
düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: İngilizce derslerinde ana dil kullanımı; öğretmen fikirleri; translanguaging 
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Denemelerde Tutarlılık İlişkileri 
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Tutarlılık, iki veya daha fazla söylem bölütünün anlamsal ilişkisinin kurulması olarak 
açıklanmakta ve bağlantılılığın ortaya çıkarılmasında güçlü ilişkilerden biri olarak 
tanımlanmaktadır. Alanyazında farklı bakış açıları ve yaklaşımlar doğrultusunda ele alınan 
tutarlılığa ilişkin pek çok tanımlama ve sınıflama ilişkisi görülmekte ancak tutarlılık daha çok 
bağlaşıklıkla ilişkilendirilip dilsel/dilbilgisel ve sözbilimsel boyutlarıyla ele alınmaktadır. Bu 
çalışmalardan hareketle geliştirilen bir diğer yaklaşıma göre ise tümceüstü birimlerde tutarlılığın 
belirlenmesinde mantıksal-anlamsal süreçlere yönelik çıkarım temelli ilişkilere başvurulmalıdır. 
Bu bakış açısını diğerlerinden ayıran en temel özellik, tutarlılığın yapısal düzeyde, çıkarım 
yoluyla dili başka yönleri de dikkate alarak nesnel bir biçimde incelenmesine olanak sağlamasıdır. 
Bu yaklaşımda, okuyucunun/dinleyicinin anlamadakini güçlüklerini ortadan kaldırmak, iletinin 
hedefe ulaşmasını sağlamak için tutarlılık gerekli bir araç olarak ele alınmaktadır. Önermeler 
arasında bu türden bir inceleme, genellikle soyut ve karmaşık bir yapı olarak ifade edilen 
tutarlılığa ilişkin yazar/konuşucu tarafından kullanılan anlamsal-mantıksal stratejilerin 
belirlenmesine ve türe özgü anlam dizgesinin ortaya çıkarılmasına olanak sağlamaktadır. Bu 
amaçla bu çalışmada alanyazında tür sınıflamaları açısından tartışmalı bir tür olarak düşünülen 
deneme metinlerinin tutarlılık ilişkileri biçimlenme özellikleri incelenmiştir. Verilerin 
toplanmasında yazar çeşitliliğinin sağlanabilmesi ve ulaşılabilirlik ilkesi temelinde süreli 
yayınlardan yararlanılmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın örneklemini 2019-2021 yılları arasında 
Yapı Kredi Yayınları Kitap-lık Dergisi’nde yayınlanmış 25 deneme oluşturmaktadır. Veriler, 
Kehler (2002) tarafından geliştirilen tutarlılık ölçütleri çerçevesinde Benzerlik, Neden-Etki ve 
Bitişiklik ilişkileri boyutuyla çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde tutarlılığı gösteren 
kullanımlar ilişkilere göre sınıflandırılmış ve görülme sıklıkları belirlenmiştir. Çalışmada 
denemelerin yapısal özellikleri ile tutarlılık ölçütleri arasında ilişki kurulabileceği; denemelerde 
benzerlik, neden-etki ve bitişiklik ilişkilerinden en az biriyle tutarlılığın sağlandığı ve bu 
ilişkilerin anlamsal düzeyde açık ya da örtük bir biçimde kodlandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Tutarlılık, deneme, benzerlik, neden-etki, bitişiklik 
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Sosyal Medyadaki Türkçe İnternet Mimlerinin Dilsel ve Belirtisellik Çözümlemesi 
 

Ümit Can TUNÇER1, Didar AKAR1 
1Boğaziçi Üniversitesi 

umit.tuncer@boun.edu.tr , akar@boun.edu.tr 

İnternet mimleri Türkçe sosyal medyada Facebook, Instagram, Reddit, ve Twitter gibi bir çok 
farklı kanalda yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. İngilizce’den dilimze geçen mim ‘meme’ 
terimi gerek üretenler gerekse kullananlar tarafından resim ve yazının bir arada kullanıldığı 
çoğunlukla mizah amaçlı görseller olarak tanımlanmaktadır. İletişim alanında oldukça kapsamlı bir 
biçimde araştırılan internet mimleri (Shifman, 2014; Huntignton, 2017; Wiggins, 2019), son 
dönemlerde dilbilimsel çalışmalarda da ele alınmaktadır. (Yus, 2021; George, 2020). Günümüzde 
Türkçe mimler biçim, içerik ve kullanım açısından uluslararası eğilimlere uygun bir görünüm 
sergilemekle birlikte, tarihsel açıdan bakıldığında, “caps” ya da “inci caps” adıyla bilinen bir 
formdan geldikleri de ileri sürülebilir. Caps’lerdeki ya da modern mimlerdeki dil kullanımı ve 
metin oluşturma uygulamaları dilbilimsel bir çözümlemeyi gerekli kılmaktadır, çünkü bu metinler 
gerek göstergebilim gerekse toplumdilbilimsel açıdan ilginç bir veri tabanı oluşturmaktadır. Mim 
kullanaların bir uygulama topluluğu (Eckert, 2000, 2008; Eckert and McConnell-Ginet, 1999) 
oluşturdukları ve bu topluluğun mimleri üretme ve kullanma konusunda oldukça ayırdedici dilsel 
uygulamalara da sahip oldukları gözlemlenmektedir. Bu çalışma, Türkçe sosyal medya 
platformlarından toplanmış yaklaşık 250 internet miminin özelliklerini nitel çözümlemelerle 
belirlemeyi amaçlamaktadır. Vasquez ve Aslan (2021) gibi çalışmaların da izinden giderek 
belirlenen ayırt edici özellikler (i) bozulmuş dil, (ii) yabancı dilsel etki, (iii) 
seslendirme/konuşturma, (iv) kelime oyunu, (v) kesit (register) değişiklikleri, (vi) çerçeveleme, 
(vii) etiketleme , (viii) öyküleme, ve (ix) metinler arasılık olarak sıralanabilir. Ön bulgular, bu  
özelliklerden bozulmuş dil, konuşturma, çerçeveleme, ve yabancı dilsel etkiyi öne çıkarmaktadır. 
Çalışmanın ikinci aşamasında, göstergelerin ve dilin birlikte tipik bir internet mimini nasıl 
oluşturduğu ile ilgili bir belirtisellik (indexicality) analizi yapılmaktadır. Bu kapsamda belirtisellik 
dizisi (Silverstein, 2003) ve belirtisellik alanının (Eckert, 2008) internet mimlerinde nasıl işlediği 
ortaya koyulmaktadır. Çalışmanın genel sonucu, genç yaş gruplarının yoğun olarak kullandığı mim 
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kültürünün hem toplumdilbilimsel alanda hem de internet dili, iletişim uygulamaları, mizah, 
dil değişkesi ve düzenek değiştirme (code-mixing) gibi konularda önemli bir çalışma kaynağı 
olabileceğini işaret etmektedir. 
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TİD’de Sözcüksel Eşdizim Çerçevesinde GÜZEL Sözcüğün Görünümü: Derlem  
Tabanlı Bir Çalışma 

 

 Yasemin GÜÇLÜTÜRK 

Ankara Üniversitesi 

yasmingucluturk@yahoo.co.uk 

Bu çalışmada, Moosavi (2018)’nin sınıflandırması kabul edilerek, sözdizim açısından 
sözcüksel eşdizimlilik, ve Nesselhauf (2005)’in ileri sürdüğü sıklık temelli ve anlam temelli 

yaklaşımlar benimsenmektedir. Firth (1957)’e dayanan Sıklık temelli yaklaşıma göre, seçilen 
sözcüğün sağ ve solunda görülen 4 sözcükte en sık görülen sözcükler belirlenerek sözcüklerin 
belirli seçimlerini ve sözcük çevresinde bulunan sözcüklerle ilişkisini ve eşdisimsel yapıları 
ortaya koymaktadır (Sinclair, 2004). İşaret dillerinde eşdizimlilik, sıklık temelli yaklaşımla dil 
edinimi ve eğitimi üzerine katkı sağlayacağı düşünülerek incelenmiştir (örn., Cowie, 1998; 
Langer&Schulder, 2020; Hou, 2020). İşaret dilinde yapılacak çalışmaların dil edinmine, işaret 
dili öğretimine, çeviri alanına, makine çevirisine, ve sözlük çalışmalarına katkı sunacağı 
düşünülmektedir (Cresdee&Johnston, 2014;Koziol vd.2012;Koziol vd.2013;Ping-xin, 
2011;Rambousek&Horák, 2015;Uchida vd.2019) İşaret dillerinin modalitesi sebebiyle sıklık 
çalışmalarında kullanılan yöntemsel zorluklara sebep olabilmektedir (Johnston, 2010; 
Makaroğlu, 2021). Eşdizim açısından, işaret dillerinin eşzamanlı üretim olanağı sebebiyle 4 
sözcüklü dizilim karmaşıklığa yol açacaktır, bu sebeple, bu çalışmada kök sözcüğün 2 sol ve 2 
sağ yanında (SOL1/2;SAĞ1/2) bulunan sözcüksel birimlere ve sınıflandırıcılar incelenecektir. 
Ayrıca eşzamanlı yapılarda her iki elin gerçekleştirdiği işaretler farklı sözcükler olarak ele 
alınmıştır. 

Bu çalışmanın örneklemi TİD Derlem Projesinden (Dikyuva vd., 2015) alınan 94,291 sözcük / 
işaret’ten (token) oluşmaktadır. Bu çalışma alanında ilk olmakla birlikte cevaplamayı 
hedeflediği araştırma soruları şöyledir: (i) TİD’de GÜZEL işaretinin seçimleri ve sözcük 
çevresinde bulunan sözcüklerle sözdizimsel ve anlambilimsel ilişkileri nasıldır? ve (ii) TİD’de 
GÜZEL sözcüğünden oluşan eşdizimli yapıların sözcüksel işlevi ve gerçekleştirdiği sözcüksel 
seçimleri nedir? 

Ön bulgulara göre, güzel sözcüğü 1,348 kere ve %1.43 oranında kullanılmıştır. GÜZEL 
sözcüğüyle eşdizimli yer alan en sık 10 sözcük: İM (670), GÜZEL (306), DEĞİL (148), VAR 
(79), GİTMEK (66), BİR(52), EVET(51), HEPSİ(45), ŞİMDİ(44), BAKMAK(43). GÜZEL 
sözcüğü en sık IM(adıl gösteren parmak gösterme) kullanılmaktadır, ayrıca bu tablo GÜZEL 
eşdizimlilik açısından sözcük seçimlerini göstermektedir. Sözcük ulamı açısından ad ulamına 
ait sözcükleri sadece SOL1 ve SAĞ2 konumlarında izin verirken, SAĞ2 konumunda daha az 
seçtiği bir sözcük türüdür. 
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Metindilbilim ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bağlamında AB Başvuru Metni (D-
AOBM)’nin İncelenmesi 
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Metindilbilim, dilbilim alanında 1960’lı yılların sonunda yaşanan gelişmelerle birlikte bir  
araştırma dalı olarak ortaya çıkmıştır. Metindilbilim ortaya çıktığı yıllardaki genel kabulün 
aksine dil incelemelerini sözcük ve tümce üzerinde değil daha büyük birimler olan metinler 
üzerinde odaklamıştır. Hangi dilsel yapıların metin olarak kabul edilebileceğine ilişkin ölçütler 
saptamanın yanında metinlerin anlamsal tutarlılığı, dilbilgisel bağdaşıklığı gibi boyutlarıyla da 
ilgilenmiştir. Yine metinlerin türlere göre sınıflandırılmasında metindilbilim referans olmuştur. 
Böylece metindilbilim verilerinden yararlanarak bir metnin anlamsal ve yapısal olarak iyi olup 
olmadığı ya da hangi türe dâhil edileceği sorgulanabilir hâle gelmiştir. Bir dilin anadili ya da 
yabancı dil olarak öğretilmesinde ders kitapları ve dil öğretim setleri kullanılmaktadır. Bu 
materyallerde bulunan ve hedef dil öğrenicisine temel dil becerilerini kazandırmak amacıyla 
oluşturulan etkinliklerin neredeyse tamamı metne dayalı etkinliklerdir. Dilbilgisi öğretiminde 
de son yıllarda klasik öğretim metotları bırakılarak sezdirme yöntemine geçilmiş, öğrenicinin 
dilbilgisel yapıları metinlerden hareketle kavramaları kabul görmüştür. Bu çalışmanın amacı 
güncellenen Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (D-AOBM)’nde (Avrupa Konseyi, 2020; 
MEB, 2021) yer alan dil etkinlikleri ve stratejilerinin metindilbilim ve yabancı dil olarak Türkçe 
öğretimi bağlamında incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman 
inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemle D-AOBM’den (Avrupa Konseyi, 2020; MEB, 
2021) toplanan veriler betimsel analizle değerlendirilmiştir. Gerek planlama gerekse materyal 
geliştirme ve öğretim aşamalarında kılavuz niteliğinde olan D-AOBM’de metindilbilim 
verilerine farklı boyutlarda rastlanmıştır. Özellikle “iletişim odaklı dil etkinlik ve stratejileri” 
başlığı altında bulunan etkinlik ve stratejilerin metindilbilim ile doğrudan ilişkili olduğu tespit 
edilmiştir. Burada verilen okuduğunu kavrama, bir metne aracılık etme, yazılı üretim, yazılı 
iletişim ve bir metni basitleştirme alt başlıklarındaki strateji ve etkinliklerin metindilbilim 
alanıyla ilişkisi en yüksek dil etkinlik ve stratejileri olduğu görülmüştür. Ayrıca “edimsel 
yetkinlikler” başlığı altında verilen tutarlılık ve bağdaşıklık alt başlığının da metindilbilim ile 
ilişkili olduğu belirlenmiştir. Buradan hareketle yabancı dil olarak Türkçe öğretimi süreçlerinde 
metindilbilim verilerinden yararlanılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: metindilbilim, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, d-aobm 
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YUVARLAK MASA BİLDİRİ 1 

“Türkiye Medyasında ‘Koronafobinin’ Söylemsel İnşası” 

Emel KÖKPINAR KAYA, Yeliz DEMİR VAN SCHEPPİNGEN, Emre YAĞLI,  
Oktay ÇINAR & Esranur EFEOĞLU ÖZCAN 

 
Koronavirüs Hastalığı ve Medyada Koronafobinin Söylemsel İnşası 

Emel KÖKPINAR KAYA & Oktay ÇINAR 
Hacettepe Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi 

emelkokpinar@hacettepe.edu.tr 

oktay.cinar@medeniyet.edu.tr 
 
Bu çalışma sıklıkla koronavirüs hastalığı olarak anılan COVID-19 enfeksiyonunun medyadaki 
söylemsel gösterimlerine ve bunlar aracılığıyla ortaya çıkan ‘koronafobinin’ söylemsel inşasına 
odaklanmaktadır. Çalışma, gazete ve televizyon üzerinden geleneksel medya ve Twitter 
üzerinden de yeni medya araçlarında koronavirüsün nasıl adlandırıldığını, hangi özellikler ile 
gösterildiğini, hangi savlar ve sav şemaları üzerinden tartışıldığını, hangi bakış açılarından 
değerlendirildiğini ve ortaya konulan bu değerlendirmelerin etkilerinin nasıl azaltıldığını 
ve/veya arttırıldığını göstermeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede hem dilsel yapılara hem de dil-
dışı göstergelere yoğunlaşan çalışma bu gösterimler üzerinden ortaya çıkan ‘koronafobinin’ 
söylemsel inşasını incelemeyi hedeflemektedir. Bir başka deyişle, koronavirüsün toplumsal-
anlamsal kodlarının ve bu kodlamalar ile ortaya çıkan ‘koronafobinin’ yapılanmasında 
kullanılan söylem stratejilerini ve dilsel/dil-dışı araçları çözümlemeyi hedef edinmektedir. Bu 
çerçevede görüldüğü üzere, çalışmanın temel amacı çağdaş dilbilim ve söylem çözümlemesi 
yaklaşım ve yöntemleri ile Türkiye medyasındaki koronavirüs algısını oluşturan ve 
‘koronafobiyi’ var eden söylem pratiklerinin çözümlemesini kapsamaktadır. Bunlara ek olarak, 
çalışma Türkiye’deki koronavirüs şemasını yaratan medya pratiklerine ve bu pratiklerin toplum 
bilişinde inşa ettiği ve toplum psikolojisini olumsuz etkileyen gönderimlerine bir içgörü 
sağlamakta ve eleştiri getirmektedir.  Bu çerçevede, çalışma sadece bir çözümleme, betimleme 
ve açıklamayı amaçlamamakta aynı zamanda koronavirüs söylemleri çerçevesinde toplumsal bir 
farkındalık oluşturmayı da hedeflemektedir. Eleştirel Söylem Çözümlemesinin sunmuş olduğu 
yöntembilimsel çerçevenin unsurları bağlamında, bu çalışmada aşağıdaki araştırma sorularına 
yanıt aranmaktadır: 
 
1. Koronavirüs hangi konular çerçevesinde gösterilmektedir? 
2. Koronavirüs Türkiye medyasında hangi söylem stratejileri çerçevesinde gösterilmektedir? 
 2.1.  Koronavirüs Türkiye medyasında nasıl adlandırılmaktadır? 
 2.2.  Koronavirüs Türkiye medyasında hangi özellikler ile gösterilmektedir? 
 2.3.  Koronavirüs Türkiye medyasında hangi savlar ve sav şemaları üzerinden 
tartışılmaktadır? 
 2.4.  Koronavirüs Türkiye medyasında hangi bakış açısından değerlendirilmektedir? 
 2.5. Koronavirüse dair Türkiye medyasında ortaya konulan değerlendirmelerin etkileri nasıl 

azaltılmakta ya da artırılmaktadır? 
3. Koronavirüs Türkiye medyasında hangi dilsel veya dil-dışı göstergelerle gösterilmektedir? 
4. ‘Koronafobi’ Türkiye medyasında nasıl inşa edilmektedir? 
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Bu çerçevede çalışma, günlük ulusal gazeteler, ana haber bültenleri ve Twitter girdilerinden 
oluşan bir medya verisini Söylem Tarihsel Yaklaşım (STY) (İng. Discourse Historical Approach 
- DHA) üzerinden incelemektedir.  
 
Anahtar Sözcükler: Eleştirel Söylem Çözümlemesi, koronavirüs, medya söylemi, Söylem 
Tarihsel Yaklaşım, söylemsel inşa 
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Bu çalışma, koronavirüs hastalığının medyadaki söylemsel gösterimleri ve bunlar aracılığıyla 
ortaya çıkan ‘koronafobinin’ söylemsel inşasını Eleştirel Söylem Çözümlemesi çerçevesinde 
incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın kuramsal dayanağını Ruth Wodak ile anılan Söylem 

Tarihsel Yaklaşım (STY) (İng. Discourse Historical Approach - DHA) oluşturmaktadır. Ayrıca 
çalışma, dil-dışı göstergelerin eleştirel söylem çözümlemesini Theo van Leeuwen tarafından 
geliştirilen Çoklu-Ortam Söylem Çözümlemesini (İng. Multimodal Discourse Analysis) içeren 
Toplumsal Göstergebilim (İng. Social Semiotics) üzerinden ele almaktadır. Bu çerçevede 
çalışmanın yöntembilimsel duruşunu STY ile ortaya konulan çözümleme aşamaları ortaya 
koymaktadır. Bu yöntembilime göre ilk boyutta; belli bir söylemin incelenecek metinlerdeki 
konusal içeriklerini belirlemektir. İkinci boyutta ise hangi söylem stratejilerinin bu konu 
içeriklerini ortaya koyduğu incelenmektedir. Bu çerçevede, koronavirüs hastalığının bilgisel 
inşasını gösteren gösterme/adlandırma stratejileri, koronavirüs hastalığının az ya da çok olumlu 
veya olumsuz olarak etiketlenmesini gerçekleştiren niteleme (yükleme) stratejileri ve 
koronavirüse dair olumlu ya da olumsuz nitelemelerin savlaştırılmasını sağlayan savlama 
stratejileri irdelenecektir. Ayrıca koronavirüse dair söylem üreticisinin bakış açısını oluşturan ve 
kendini konumlandırmasını sağlayan bakış açısı kazandırma, çerçeve belirleme veya söylem 
gösterimi stratejileri de çalışmanın inceleme çerçevesinde yer almaktadır. Bu stratejilere ek 
olarak koronavirüs hastalığının yukarıda belirtilen stratejilerle inşa edilen bilgisel durumu ve 
savlanmasına dair önermelerin bilgi değerlerinin yoğunlaştırılması ve azaltılması stratejileri de 
göz önünde bulundurulacaktır. Son boyutta, bu konu ve stratejiler vasıtasıyla belli söylemleri var 
eden bağlam temelli dilsel/göstergesel araç ve gerçekleşimler çözümlenmektedir. Çalışmada 
günlük ulusal gazeteler, ana haber bültenleri ve Twitter girdilerinden oluşan medya verisi, 
dilsel/göstergebilimsel gerçekleşimler, sözcüklerin bir arada kullanılmasını gösteren eşdizimlilik 
(İng. collocation), kavramlar arasında benzerlik ve parça-bütün ilişkisi kuran metafor, 
düzdeğişmece (İng. metonomy), kapsamlama (İng. synecdoche), önadlar gibi niteleme ifadeleri, 
olumlu/olumsuz anlam taşıyan sözcükbirimler ve sözdizimsel yapılar, ilgeç öbekleri, metin 
içinde başka bir bağlama ait konuşmanın aktarımını içeren konuşma gösterimi (İng. speech 
representation) ve özellikle kişi adıllarını içeren gösterimsel sözcükler (İng. deictic words), 
niceleyiciler (İng. quantifiers) gibi dilsel araçlar ve bunlara ek olarak her türlü görüntü, görsel, 
grafik, ses ve müzik içeren dil-dışı göstergelerin çözümlenmesi üzerinden incelenmektedir.  
 
Anahtar Sözcükler: Çoklu-Ortam Söylem Çözümlemesi, Eleştirel Söylem Çözümlemesi, 
koronavirüs, Söylem Tarihsel Yaklaşım 
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Çalışmada, koronavirüs hastalığının medyadaki söylemsel gösterimleri ve bunlar araçılığıyla 
ortaya çıkan ‘koronafobinin’ söylemsel inşası Söylem Tarihsel Yaklaşım (STY) ve Çoklu-Ortam 
Söylem Çözümlemesi çerçevesinde incelenmekte ve günlük ulusal gazetelerin ön sayfaları, ana 
haber bültenleri ve Twitter girdilerinden oluşan bir medya verisine odaklanmaktadır. Verinin 
kapsamı açısından Koronavirüs Bilim Kurulu’nun oluşturulduğu ve bu çerçevede COVID-19’a 
yönelik alınan önlemlerin başlangıç tarihi olarak gösterilebilecek 10 Ocak 2020’den 
kamuoyunda ‘yeni normal’e geçiş olarak ifade edilen 1 Haziran 2020 arasındaki zaman dilimine 
odaklanmaktadır. Bu zaman aralığında gerçekleşen ve COVID-19 söylemselliğinde belirleyici 
olan 34 gelişmenin, gazeteler, ana haber bültenleri ve Twitter’daki aktarım biçimleri çalışmanın 
odağında bulunmaktadır. Çalışmada kullanılan gelişmeler ve gazete, televizyon ve Twitter 
verisinde hedeflenen zaman aralığı amaçsal örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Çalışmada 
koronavirüs ile alakalı en güncel ve yaygın haberleri içermesi ve bu haberler için en geniş alanı 
sunması, bir başka deyişle koronavirüs üzerine çeşitlenmiş ve sayıca fazla metni barındırmaları 
nedeniyle günlük ulusal gazeteler ele alınmaktadır. Çalışmanın verisinin alındığı gazeteler ölçüt 
örneklemesine göre, yani baskı sayısına göre şeçilmiştir. 25-31 Mayıs 2020 aralığında en fazla 
baskı yapan 10 ulusal gazete çalışmanın geleneksel yazılı medya türündeki ayağını 
oluşturmaktadır. Bu gazetelerde yukarıda belirtilen gelişmelere ilişkin gerçekleşen haberlere 
odaklanılmış ve bu gelişmelerden bir gün sonra yayımlanan gazete birinci sayfaları veritabanına 
eklenmiştir. Bu haber metinleri, gazetelerin birinci sayfalarını arşivleyen bik.gov.tr, 
medyajans.com ve haberler.com gibi ağ sayfaları üzerinden indirilmiştir. Veriyi oluşturan diğer 
bir medya aracı televizyondur. Belirlenen gelişmelere yönelik televizyonların ana haber 
bültenlerinde sunulan haberler çalışmanın televizyon verisinin alındığı metinlerdir. Ana haber 
bültenlerinin yer aldığı televizyon kanallarının belirlenmesinde de ölçüt örneklemesi kullanılmış 
ve Türkiye’de ulusal olarak yayın yapan Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş. (TİAK)’ye göre 
en fazla izlenen 5 kanalın ana haber bültenleri çalışmanın verisine dahil edilmiştir. Ana haber 
bülteni verisi, televizyon kanallarının ağ ve YouTube sayfalarında bulunan ana haber bülteni 
kayıtlarından elde edilmektedir. Verinin son ayağını yeni medya türlerinden Twitter gönderileri 
oluşturmaktadır. Gerek toplum bilişini yansıtması gerekse toplumun algısını yapılandırma 
gücünü barındıran Twitter gönderileri, çalışmanın sadece kurumsal medyanın koronavirüs 
söylemlerinden alınan veriye dayanmayıp ‘halk medyası’ söylemlerine de yer vermesini 
sağlamaktadır. Böylelikle Türkiye medyasındaki koronavirüs algısını oluşturan medya metinleri 
çeşitlenmiş ve veri daha kapsayıcı bir boyut kazanmıştır. Bu çerçevede, belirlenen gelişmelerin 
Twitter kullanıcıları tarafından yapılan değerlendirmeleri, R programlama dilinde twitteR paketi 
(Gentry, 2016) kullanılarak çalışmanın veritabanına eklenmiştir. Twitter verisinin elde 
edilmesinde, belirlenen gelişmelerin anahtar sözcükleri ölçüt olarak kullanılmış (Örneğin, 10 
Ocak 2020 tarihli veri ‘bilim kurulu’ anahtar sözcüğü üzerinden elde edilmiştir) ve bu şekilde 
verinin toplanmasında ölçüt örneklemesi kullanılmıştır. Bu bağlamda, 340 gazete birinci sayfası, 
170 ana haber bülteni kaydı ve 2144 Twitter girdisi içinden elenerek belirlenen 1032 girdi 
çalışmanın verisini oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda, koronavirüs hastalığının medyadaki 
olumsuz adlandırma, niteleme ve savlamaları üzerinden hastalığa dair olumsuz söylemlerin 
ortaya çıktığı ve bu olumsuz söylemin ‘koronafobiyi’ yarattığı gözlemlenmektedir.  
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Bu çalışma koronavirüs hastalığının medyadaki söylemsel gösterimleri ve bunlar araçılığıyla 
ortaya çıkan ‘koronafobinin’ söylemsel inşasını, göstermeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, 
günlük ulusal gazetelerin ön sayfaları, ana haber bültenleri ve Twitter girdilerinden oluşan 
medya verisini Söylem Tarihsel Yaklaşım (STY) ve Çoklu-Ortam Söylem Çözümlemesi 
çerçevesinde incelemektedir. Çalışmanın sonucunda, enfeksiyonunun çoğunlukla korona, 
koronavirüs, virüs ve salgın gibi adlandırmalar ile sunulduğu görülmüştür. Bunlara ek olarak, 
bela, musibet, felaket, vb. gibi olumsuzluk belirten kaynak alanların (İng. source domain) sıkça 
kullanıldığı TEHLİKE ve SAVAŞ metaforları ile de adlandırıldığı bulgulanmıştır. Bu olumsuz 
adlandırılmalara ek olarak, hastalığın eşdizimlilik çerçevesinde olumsuzluk bildiren 
sözcükbirimler ile kullanıldığı ve ad ve sıfatların bir arada kullanılması ile ortaya çıkan ad 
öbekleri, ilgeç ve eylem öbekleri ile olumsuz nitelendiği belirlenmiştir. Bunlara ek olarak, ilgi 
tümceciği ve çekimsiz tümcecik ile yapılan adlaştırmalar da olumsuz niteleme yapan dilsel 
öğeler olarak gözlemlenmiştir. Ayrıca, koronavirüs hastalığı olumsuz eylemlerin kılıcısı olarak 
gösterilmekte, bu bağlamda olumsuz şekilde nitelenmektedir. Metaforlar da hastalık söylemine 
olumsuz nitelemeler yükleyen araçlar olarak görülmektedir. Bu adlandırma ve nitelemelere ek 
olarak, hastalığın tehdit, tehlike, ölüm, önlem, umut/gelecek gibi konusal alanlar (İng. topoi) 
çerçevesinde olumsuz savlandığı da bulunmuştur. Hastalığa dair medya söyleminde biz ve Çin, 
biz ve İran, biz ve İtalya, biz ve Batı, biz ve dünya gibi karşıtlıklar üzerinden bir konumlama 
gerçekleştirildiği de görülmüştür. Hastalığa dair Türkiye’deki ilk ölümün gerçekleştiği tarihten 
itibaren biz ve koronavirüs karşıtlığının inşa edildiği de çalışmanın bulgularından biridir. 
Çalışmada, medya söyleminde inşa edilen olumsuzluğun niceleyiciler (İng. quantifiers) ve 
metaforik kullanımlar gibi dilsel araçların ve sayı konusal alanının kullanımı ile 
yoğunlaştırıldığı da belirlenmiştir. Son olarak, hastane, hasta, tıbbı teçhizat, doktor gibi hastalık 
çağrışımı yapan görsellerin sıklıkla kullanıldığı, mikrop illüstrasyonlarına ya da mikroskobik 
gösterimlerimlere yer verildiği görülmüş ve bunlar çalışmanın dil dışı öğelere dair bulguları 
arasında değerlendirilmiştir. Hastalığın getirdiği tehditleri vurgulayan mezar ve tabut gibi 
görseller ile siyah rengin, dev fontların ve gerilim yaratan ses gösterimlerinin kullanıldığı da 
bulgulanmıştır. Ayrıca, insanların genel bir panik ve korku ortamında gösterildiği de 
görülmüştür. Bu çerçevede, hastalığın ve hastalık süreçlerinin olumsuz bir çerçevede sunulması, 
insanların bir korku ortamında konumlandırılması ve medyanın ilgi çekme stratejisi 
çerçevesinde kullandığı dilsel ve dil-dışı kullanımların hastalığa dair ek bir olumsuzlama 
oluşturması çalışmanın sonuçları olarak değerlendirilebilir.  
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Anahtar sözcükler bir metnin ya da derlemin, daha büyük veya eşit büyüklükte bir metin ya da 
derlem ile karşılaştırılması sonucu beklenenden istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha sık  
gözlenen sözcüklerdir. Bir başka boyutuyla; 

(i) özel adları ve 

(ii) genellikle belirli bir tür profilinin göstergesi olan sözcükleri bulabileceğimiz; 

(iii) bir metnin ‘hakkındalığı’na ilişkin bilgi veren sözcüklerdir (Baker, Hardie, ve McEnery, 
2006). 

Derlem dilbilim alanyazınına WordSmith Tools (Scott, 1997; 2020) ile giren ve çalışmalara 
konu olan anahtar sözcüklerin uygulamalı dilbilim ve biçembilim alanlarındaki çalışmalarda 
sıklıkla incelendiği söylenebilir. Ulusal alanyazında ise derlem dilbilim yöntem ve ilkeleri 
kullanılarak gerçekleştirilen anahtar sözcük çalışmaları yok denecek kadar azdır. 

Alanyazında anahtar sözcüklerin çıkarımı için beş temel aşamadan söz edilmektedir 
(Pojanapunya ve Todd, 2016; Adolphs 2006). İlk aşama hedef ve başvuru derlemlerin 
oluşturulmasını içerirken ikinci aşama her bir derlemde yer alan sözcükbirimleri ve sıklıklarını 
listeleyen iki sözcük listesinin oluşturulmasını gerektirmektedir. Üçüncü aşama anahtar sözcük 
değerleri bağlamında sözcük listelerinin karşılaştırılarak istatistiksel değerlerin elde 
edilmesinden oluşurken dördüncü aşama anahtar sözcüklerin aldıkları değerlere göre 
sıralanmasını zorunlu kılar. Son aşama ise bir eşik seviye belirlenerek anahtar sözcüklerin elde 
edilmesini kapsamaktadır. 

Bu çalışmada, farklı bir yaklaşımla derlem-çıkışlı bir yöntem ile anahtar sözcüklerin terim 
çıkarım süreçlerine katkı sunabileceği düşüncesinden yola çıkılarak ekonomi alanına özgü 
anahtar sözcük listelerinin oluşturulma süreçleri betimlenecektir. 

Çalışmanın verisini hedef ve başvuru derlemler oluşturmaktadır. 2021 yılının son dört ayı 
içerisinde Sözcü, Cumhuriyet, Türkiye, Sabah ve Habertürk gazetelerinin ekonomi 
sayfalarından alınan haber metinleriyle hedef derlem oluşturulmuştur. Hedef derlemin sözcük 
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listelerinin karşılaştırılacağı başvuru derlem ise Türkçe Ulusal Derlemi’nin (Aksan vd., 2012) 
tasarım ölçütleri korunarak oluşturulan on milyon sözcüklük derlemdir. 

AntConc (Anthony, 2022) uygulaması aracılığıyla elde edilen anahtar sözcük listelerinin 
gösterdiği ön bulgular faiz, enflasyon, döviz, fiyat ve ihracat gibi sözcükler başta olmak üzere 
çok sayıda sözcüğün birer terim adayı olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, beklenenden 
anlamlı ölçüde yüksek anahtar sözcük değerleri alan bu ve benzeri sözcüklerin anahtar sözcük 
listelerinin terimleşme odağında dikkatle incelenmesi gerektiğini göstermektedir. 

Anahtar sözcükler: anahtar sözcük, terim, özel amaçlı derlem, ekonomi 

Kaynakça 

Adolphs, S. (2006). Introducing electronic text analysis: A practical guide for language and 

literacy studies. New York: Routledge. 
Aksan, Y., Aksan, M., Koltuksuz, A., Sezer, T., Mersinli, Ü., Demirhan, U. U., Yılmazer, H., 

Kurtoğlu, Ö., Atasoy, G., Öz, S., & Yıldız, İ. (2012). Construction of the Turkish National 
Corpus (TNC). N. Calzolari, T. Choukri & T. Declerck (Yay. haz.), 8th International 
Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012) içinde (ss. 3223-3227). 
İstanbul: Türkiye. 

Anthony, L. (2022). AntConc (Version 4.0.3) [Computer Software]. Tokyo, Japan: Waseda 
University. Available from https://www.laurenceanthony.net/software 

Baker, P., Hardie, A., & McEnery, T. (2006). A glossary of corpus linguistics. Edinburgh: 
Edinburgh University Press. 

Pojanapunya, P., & Watson Todd, R. (2018). Log-likelihood and odds ratio: Keyness statistics 
for different purposes of keyword analysis. Corpus Linguistics and Linguistic Theory, 14, 
133 - 167. 

Scott, M. (1997). PC analysis of key words – and key key words. System, 25(2). 233–245. 

Scott, M. (2020). WordSmith Tools (Version 8) [Computer Software]. Stroud: Lexical Analysis 
Software. Available from https://www.lexically.net/wordsmith/downloads/ 

http://www.laurenceanthony.net/software
http://www.lexically.net/wordsmith/downloads/
http://www.lexically.net/wordsmith/downloads/


75  

Ekonomi Terimlerinde Çoksözcüklü Birimlerin Betimlenmesi 
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Sözcükbirimlerin, tekil birimler olmaktan çok diğer sözcükler ile kullanım ortamlarında düzenli 
birliktelikler kurdukları, anlam ve işlevlerinin kendine özgü olmayıp diğer birimlerle kurdukları 
bütünlükler içerisinde oluştuğu son dönemlerde büyük veriler üzerinden yapılan çalışmalarda 
gösterilmiştir (Örn. Biber vd., 1999; O’Keeffe vd., 2007; Aksan vd., 2016). Bu çalışmalar dilin 
temel sözvarlığının önemli bir bölümünün aslında sıklıkla birlikte kullanılan sözcüklerin 
oluşturdukları çoksözcüklü birimlerden (ÇSB) meydana geldiğini ortaya çıkarmıştır. 

Özel alan sözvarlığını oluşturan terimler de çoğunlukla ÇSBler olarak ortaya çıkmaktadır. 
Çoksözcüklü terimler tek sözcüklü benzerlerine göre anlambilimsel olarak daha özelleşmiştir 
(Heylen ve De Hertog, 2015). Derlem temelli terim çıkarımı çalışmalarının aşamalarından biri 
olan ÇSBler ve bunların gönderme yaptığı kavramların belirlenmesi ÇSBlerin arasından terim 
adaylarının ortaya çıkmasını da sağlamaktadır. 

Bu bildiride ekonomi alanı için kurulmuş 300 bin sözcük içeren özel amaçlı bir derlem 
üzerinden alınmış anahtar sözcük listesi temelinde çıkartılacak ÇSBler, yapısal özellikleri ve 
terim adayı olabilmeleri bağlamında betimlenecektir. AntConc (Anthony, 2022) derlem 
aracının sunduğu n-birimler ve sözcük kümeleri özellikleri kullanılarak listeler oluşturulacak 
ve veriler çözümlenecektir. Bildiri kapsamında çalışılan ÇSB listeleri ekonomi terim sözlükleri 
ile karşılaştırılacak ve sözlüklerde yer almayan ancak derlemden elde edilen nicel verilerle 
terimleşme eğilimi gösteren ÇSBler de belirlenecektir. 

Çoğunlukla adcıl birleşiklerden oluşan ÇSBler bu ulam içinde değişiklik gösterebilmektedir: 
ad-ad: enflasyon oranı, mevduat faizi, fiyat istikrarı; ikinci adcıl öğenin eylem adlaştırması ile 

oluşması: enflasyon artışı; sıfat-ad: suni fiyat, reel faiz birleşikleri gibi. Birleşiklerde gözlenen 
bir yapısal özellik de ikinci öğenin çoğul çekimli olmasıdır: enflasyon 
rakamları/verileri/göstergeleri. Bir başka dikkat çeken konu ise, ikili kümelerin üçlü küme 

oluşturma potansiyelidir: fiyat istikrarı> fiyat istikrarı hedefi; sağlıksız fiyat>sağlıksız fiyat 
hareketi. 
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Bu bildiri derlem dilbilim yöntemini kullanarak terimlerin ÇSB yapılarını betimlemesi ile 
terminoloji ve çeviribilim alanlarına yöntemsel bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca terim adayı 
belirlemede de ÇSB üzerindeki yapısal çözümlemeleri ve terim sözlükleri ile yapılan 
karşılaştırmalarla otomatik terim çıkarma alanı için ipuçları oluşturacaktır. 

Anahtar sözcükler: terim, çoksözcüklü birim, derlem, birleşik 
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Terimler ve Eylemler: Ekonomi Terimleri ve Eylem Eşdizimlilikleri 
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Terimler alana özgü kavramlaştırmaları dile getiren sözcükbirimler olarak genellikle adcıl 
öğeler biçiminde karşımıza çıkarlar. Terim çalışmalarında adcıl birimler olan terimler ile 
birlikte kullanılan eylemlerin terim anlamının belirlenmesinde ne tür bir etkisi olduğu az 
çalışılmış bir konudur. Doğal dil verisini sunan derlem verisine yüzeysel bir bakışla bile 
terimlerin kullanım bağlamlarında kimi eylemler ile birlikte kullanılma eğilimi gösterdiği 
görülebilir. Diğer bir deyişle, terim anlamının birlikte kullanım eğilimi gösterdiği eylemler  
üzerinde bir seçim etkisi olduğu söylenebilir. Çok boyutlu anlam özellikleri taşıyan terimlerin  
anlamlarının açılımında, özellikle doğal kullanım örneklerini sunan alan metinleri üzerinden 
yapılacak bir derlem çalışması ile seçilecek kimi terim adaylarının eylem birleşim tercihlerin 
belirlenmesi anlam betimlemelerine önemli sezdirimler sağlayacaktır. Bir örnek vermek 
gerekirse, küçük boyutlu özel derlem üzerinden yapılan basit bir sorgu ile yaygın bir terim olan 
enflasyon eşdizimliliklerine baktığımızda, düzenli olarak ve sıklıkla aynı eylemler ile birlikte 
kullanıldığını görürüz: 

(1) 
enflasyon düşecek 

enflasyon düşer/düşmez 

enflasyon düşerken 

enflasyon düşerse/düşmezse 

enflasyon düşmüyor 

enflasyon düşecekti 

Eylem seçiminin yine aynı eylem ile düzenli eşdizimililik örüntüsü kurması aynı eylemin 
türetimlerinde de izlenmektedir: 

(2) 
enflasyon düşük 

enflasyon düşürücü 

Derlem verisi üzerinden yapılacak en yalın bir otomatik terim çıkarma ile belki de terim adayı 
olarak tanımlayabileceğimiz kimi enflasyon ile kurulan çok sözcüklü birimlerin de (enflasyon 

beklentisi) yine benzer eylem seçimleri yaptığını veri bize sunmaktadır: 

(3) 
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enflasyon beklentileri de geriledi 
enflasyon beklentileri artarak devam edecek 
enflasyon beklentileri aşağıya revize edildi 
enflasyon beklentileri aşağıya çekildi 
enflasyon beklentileri kırmak için 
enflasyon beklentilerini faizlere yansıtmak 
enflasyon beklentisinin düşürülmesi 

 
Bu çalışma, derlem araçları kullanılarak belirlenecek, yerleşmiş ve kullanım sıklığı olan kimi 
ekonomi terimlerinin anlam ve kullanım tercihlerinde sıklıkla örüntü oluşturduğu eylemler ve 
eylemcil yapıları belirleyecek ve kullanımında ortaya çıkan eğilimlerin terimin 
betimlenmesinde ne tür bir etkisi olduğunu gösterecektir. 

Anahtar sözcükler: terim, eşdizimlilik, eylem anlamı 
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