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ÖNSÖZ

Kullanmsal süreçlerin dilsel yap ile olan etkileimi ve dilbilgisinin biçimsel
süreçleriyle ilikisi, dilbilimin uzun zamandr ilgilendii bir sorun olmutur. Bilgi
yaps, dilbilgisinin özerk bir bileeni olarak, bu süreçlerin bir arada iledii ve dilin
kullanmsal yönünün gerçekte dilin biçimsel yaps ile ne derecede ilintili olduunun
anlalmasn salayacak bir düzenleni içermektedir. Bilgi yaps üzerine yaplan
özellikle son dönemdeki çalmalar, ilevsel ve biçimsel açklamalar birletirmi,
böylece varlksal ve yöntemsel sorunlarn birlikte ele alnmasna önemli bir katk
salamtr. Bu yap incelendikçe, kullanmsal anlamn dilde ne ekilde kodland
dorultusundaki yant bulunamam sorunlarn çözümüne çok daha hzl bir biçimde
ulalacaktr.
Türkçeye yönelik olarak bu dorultuda yaplm çalmalarsa, ne yazk ki, yeterli
düzeyde deildir. Bu konuya ilikin olarak Türkçe açsndan daha önce yaplm olan
az saydaki aratrma, Türkçenin bilgi yapsnn çözümlenmesine yetmemektedir. Bu
gereklilikten yola çkan bu çalma, bir yandan bilgi yapsnn Türkçedeki
görünümlerinin açklanmasna, dier yandan da bilgi yaps kuramnn evrensel
amaçlarna, az da olsa, bir katk salamay amaçlamaktadr. Ayrca, çalmamz,
Türkçeye ilikin olarak yaplacak sonraki olas çalmalar da özendirme umudunu
tamaktadr.
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biliyordum. Sanrm hiçbir çalma, özellikle de bir Doktora tezi çalmas, böyle bir
süreçten geçmeden tamamlanamamtr. Ancak, bu dönemi çok daha kolay bir biçimde
geçirmemi salayan pek çok kiinin varl, benim için büyük bir anst.
Bu açdan öncelikle hocam ve danmanm Yrd.Doç.Dr. Leyla Uzun'a teekkür
etmek istiyorum. Bata bu çalmann ortaya çkmasna salad düünsel destek ve
sonra da bana güvendii ve her açdan destek olduu için… Ayrca, kullanmbilimi
bana tantan ve sevdiren de o oldu. Kendisine bunun için de teekkür borçluyum.
Tez zleme Komitesi'nin dier üyeleri, hocalarm Prof.Dr. clâl Ergenç ve
Doç.Dr. ükriye Ruhi de çalmamn her aamasnda yanmdaydlar. Dilbilim
okumaya baladmdan beri hocam olan Prof.Dr. clâl Ergenç, yalnzca bu çalmada
deil, hiçbir zaman yardmlarn esirgemedi. Doç.Dr. ükriye Ruhi ise her zaman
bavurabileceim bir kaynakt. Her ikisine de ayr ayr teekkür ederim.
Teekkür borçlu olduum bir dier isim de hocam Doç.Dr. Engin Uzun'dur.
Dilbilimsel bak açsndan, aykr görülerinden ve renkli kiiliinden çok ey
örendim…Tabii, dilbilime ilikin örenebildiklerim için, örencisi olma gururunu
yaadm Prof.Dr. Doan Aksan'a da teekkür borçluyum. Burada tek tek adn
anamayacam, ancak bu çalmann her aamasnda bana tartma ortam salayan
herkese ve tüm arkadalarma da teekkür etmek istiyorum. Ayrca, sesyazar
kaytlarn incelemekte yardmc olan Temen Ekrem Malkoç'a da teekkür ederim.
Sevgili ailem, sadece bu çalma srasnda deil, bütün hayatm boyunca bana
destek oldu. Onlarn destei olmadan bu satrlar yazyor olamazdm. Bu nedenle
onlara ne kadar teekkür etsem azdr. Son olarak da, sabrndan ve her konuda salad

iii

destekten dolay eime, Ik'a teekkür etmeliyim. Ancak, adnn sona kalmas,
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bana katks olan herkesin bu çalmann tümünü bir teekkür olarak kabul etmesini
diliyorum.
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Ankara, 2000
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Dil yetenei, yalnzca öbek yaplarn ve bu yaplardan oluan tümcelerin yapsal
olarak çözümlenmesi ve anlamsal olarak yorumlanmasn içermemektedir. Bunun
yannda, üretilen yapnn balama uygunluu, aktarlmak istenen bilginin bu anlamda
doru bir biçimde düzenlenip düzenlenmedii de, dili konuanlarn bu yaplar
üretirken ve çözümlerken ilgilenmeleri gereken sorunlar arasnda yer almaktadr. Bir
baka deyile, dil yalnzca biçimsel deil, kullanmsal süreçleri de içermektedir.
Bilgi yaps (information structure), biçimsel ve kullanmsal süreçlerin birarada
ve etkileimli olarak iledii ve biçimsel ürünlerin kullanmsal etkenler balamnda
yorumland kullanmsal bir süreçtir. Pek çok aratrcnn bilgi yapsn dilbilgisinin
özerk bir bileeni olarak tanmlamasnn temelinde de bu yatmaktadr. Bu nitelii
nedeniyle de, bu yapnn özellikleri ve dier bileenlerle olan ilikisi anlalmadkça,
dilbilgisi incelemesinin bir yönü eksik kalm olacaktr.
Türkçede bilgi yapsna ilikin çalmalarsa istenilen düzeyde deildir. Bilgi
yapsnn Türkçedeki görünümlerini ele alan incelemelerin azl yannda, konunun
Türkçe açsndan özellikle son yaklamlar dorultusunda da yeterince incelenmedii
görülmektedir. Çalmamz, bu yönde bir aratrma olmak umudunu tamaktadr. Bu
dorultuda, bu çalmann amac Türkçede bilgi yapsnn ne ekilde biçimlendiini ve
dilsel olarak nasl gerçekletiini aratrmaktr.
Bilgi yapsna ilikin olgularn gözlemlenmesi, dilbilimde yeni deildir. 19.
yüzyln ikinci yarsndan bu yana tümcenin bilgi tayan bir yaps olduu ve bu
yapya ait konu (topic, theme, link), odak (focus, rheme) ve yorum (comment) gibi
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bileenlerin dillerde yapsal olarak kodland bilinmektedir. Tümcenin bu yaps, bu
süre içinde pek çok farkl açdan incelenmi, bu yapnn ele alnabilecei çeitli
yaklamlar önerilmitir. Bu dorultudaki asl önemli gelime ise, bilgi yapsnn,
özellikle de odan, tümcenin biçimsel yaplaryla yakndan ilikili olduunun
anlald 1960'larn ikinci yarsndan bu yana yaanmaya balanm ve bu dönemde
bu konuyu ele alan pek çok çalma yaplmtr. Daha yakn bir dönemde ise, Vallduví
(1992), bilgi yapsna çok daha sistemli bir yaklam getirmi ve bunun sözdizimsel,
anlambilimsel ve sesbilimsel bileenler gibi, dilbilgisinin özerk bir bileeni olduunu
ortaya koymutur. Bu tarihten günümüze dein farkl açlardan Vallduví'yi destekleyen
ve ona kar çkan çeitli görüler ortaya atlsa da, Vallduví (1992)'de önerilen bilgi
yaps modeli, temel varsaymlar ve temel yaklam açsndan büyük oranda
benimsenmitir. Bu model, Türkçede bilgi yapsnn biçimleniinin ve dilsel
gerçekleiminin incelenmesi açsndan, bu çalmann da kuramsal tabann
oluturmaktadr.
Çalmamzda ortaya konulacak bulgu ve saptamalar, Türkçede bilgi yapsnn
özellikle yüzey yap görünümleriyle snrl tutulacaktr. Bu nedenle çalmamz,
mantksal anlambilim ve/veya sözdizimine yönelik herhangi bir özel kuram ile
snrlandrlmamtr. Bilgi yaps ezgileme, daha özel olarak belirtilecek olursa
vurgulama araclyla sesbilimsel bileen ile dorudan iliki kurmakta ve
çalmamzda da bu ilikiye geni oranda yer verilmektedir. Ancak, bu dorultudaki
pek çok aratrmada olduu gibi, bu çalmada da sesbilimin kendi kavramsal
çerçevesine yönelik ayrntl bir inceleme yaplmas amaçlanmamtr.
Bu çalmann teknik sayltlar arasnda, bilgi yapsnn tüm düzlemlerde ayn
görünümü sergileyecei varsaym bulunmaktadr. Bu nedenle, ayn zamanda oldukça
büyük bir kapsama sahip olan tüm dilbilgisel yaplarn oluturduu veri tabannn ele
alnmas yerine, verinin tümüne genellenebilecek bulgu ve sonuçlara ulalmas
amaçlanmtr.
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Bu snrllklar içinde, çalmamzn temel varsaymlarndan ilki, Türkçede bilgi
yapsnn yukarda da çalmann kuramsal tabann oluturduunu belirttiimiz
Vallduví (1992)'de önerilen üçlü bilgi yaps modeli ile açklanabileceidir. Bu model
çerçevesinde, bu çalmada, Türkçede bilgi yapsnn konu, odak ve eklenti (tail)
bileenlerini

içerdii

ve

bunlarn

yüzey

yapda

dilsel

olarak

kodland

varsaylmaktadr. Çalmann dier bir temel varsaym ise, dilsel kodlamann
sözdizimsel ve sesbilimsel araçlarla gerçekletirildiidir. Sözdizimsel bileenin bu
amaçla kulland araç sözcük dizilii iken, sesbilimsel bileenin bilgi yapsnn dilsel
gerçekleimine olan katks ezgileme, ya da daha özel olarak, vurgulama araclyla
salanmaktadr. Türkçede bilgi yapsna ilikin olarak daha önce yaplan çalmalarn
pek çounda, bilgi yapsnn dilsel gerçekleimine yönelik olarak bu araçlarn genelde
ayr ayr ya da birarada ama birlikte yorumlanmadan ele alnd görülmektedir. Oysa,
bu çalmann varsaym, bunlarn bilgi yapsnn her düzleminde birlikte iledikleri,
herhangi bir bilgisel bileenin tanmlanabilmesi için birarada ele alnmalar
gerektiidir.
Bilgi yaps çalmalarnda konu kavramnn belirlilik ile yeterli olmayan, ancak
zorunlu bir iliki içinde olduu belirtilmektedir. Buna göre, tümcede konu dndaki
birimler de belirli olabildiinden, konu bu anlamsal özellikle tanmlanamamaktadr.
Ancak, konu konumu olarak belirlenen tümce-ba (bundan sonra t-ba) konumunda
yalnzca belirli birimlerin bulunabilmesi nedeniyle de yalnzca [+belirli] anlamsal
özellikle ilikili birimlerin konu olabilecei belirtilmektedir. Bu, bir baka deyile, AÖ
anlambiliminin bilgi yaps ile dorudan ilkili olmamakla birlikte, konu bileeni
araclyla dolayl da olsa bir iliki kurduu anlamna gelmektedir.
Türkçeye ilikin çalmalarda da benzer bir gözlem yaplm ve AÖ'lerin
anlamsal özellikleri ile bulunabilecekleri tümcesel konumlar arasnda bir iliki
bulunduu soncuna varlmtr. Genel olarak belirtilecek olursa, bu görüü savunanlara
göre, Türkçede özellikle t-ba ve eylem-arkas (bundan sonra e-arkas) konumlarnda
bulunacak birimlerin anlamsal özellikleri bu konumlar tarafndan snrlanmaktadr.

3

Buna göre, genel olarak, t-banda yalnzca [+belirli], [-belirli, +canl] ya da [+belirli]
bir kümeye ait olan birimlerin bulunabilecei, e-arkasndaysa yalnzca [+belirli] ya da
[+belirli] bir kümeye üye olan birimlerin yer alabilecei belirtilmektedir. Bu
snrllklar, genellikle bu konumlarn kullanmsal ilevleri ile ilkilendirilmitir.
Türkçede konularn t-banda yer almas nedeniyle bu konumun burada bulunacak
birime belirli olma kstll uygulamas, e-arkasnn da, artalanlama (backgrounding)
ilevi tamas nedeniyle, burada yalnzca [+belirli] birimlerin bulunabilmesine izin
verdii ileri sürülmütür. Böylece, sözcük dizilii, AÖ anlambilimi ve bilgi yaps
arasnda dorudan bir iliki belirlenmektedir.
Ancak, bu çalmada, Türkçede sözcük dizilii ile anlamsal özellikler ve
dolaysyla da bilgi yaps arasnda bulunduu söylenen yukardaki kstlamalarn fazla
kat olduu, bu üçü arasnda dorudan bir iliki bulunmad varsaylmaktadr. Bir
baka deyile, bu dorultudaki temel varsaymmz, bilgi yapsnn ne sözcük dizilii
ile ne de AÖ anlambilimi ile dorudan ilikilendirilemeyeceidir. Bu, bir yandan da,
konunun belirlilik ile olan ilikisinin yeterli olmaynn yan sra, zorunlu da olmad
anlamna gelmektedir.
Türkçede bilgi yapsna ilikin çalmalarda üzerinde belki de en çok tartlan
konu, odaklamann nasl yaplddr. Bu konuda çalanlar, odaklamann hem ezgisel
hem de sözdizimsel olarak m yapld yoksa bu iki stratejiden yalnzca birinin mi
kullanld dorultusunda farkl görüler ileri sürmektedir. Ayrca, Türkçede belirli bir
odak konumunun bulunup bulunmad da yine odaklama olgusu konusundaki en
belirgin tartmalardan birini oluturmaktadr. Bu çalmann bu dorultudaki temel
varsaym, sunucu odak (presentational focus) (bundan sonra s-odak) ve kartsal odak
(contrastive focus) (bundan sonara k-odak) ayrm yaplmadkça bu sorunun
çözülemeyeceidir. S-odak ve k-odan belirlenebilmesi için de bilgi yaps ile
dorudan ilikili olan sözdizimsel ve sesbilimsel araçlarn, yani sözcük dizilii ve
vurgulamann belirtili ve belirtisiz görünümlerinin saptanmas gerekmektedir. Bu
çerçevede, Türkçede belirtisiz ve belirtili sözcük diziliine ek olarak, belirtili ve
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belirtisiz vurgulama düzeninin de bulunduu ve bunlarn her birinin, bamsz bir
biçimde, bilgi yaps ile ayr ayr ilikili olduu varsaylmakta ve odaklama olgusu da
bu balamda ele alnmaktadr. Buna göre, iddiamz, s-odan sözdizimsel, k-odan da
ezgisel strateji ile belirlendiidir. Bu, ayn zamanda, bu stratejilerin farkl yapsal
özellikler ve farkl kullanmsal güdülenmeler içerdii dorultusundaki varsaymmz
da desteklemektedir.
Burada yazma ilikin bir kaç belirleme yapmak da yerinde olacaktr. Ayn
kavram karlamak üzere kimi zaman farkl aratrclar tarafndan farkl terimler
kullanldndan, bunlarn ayn metin içinde birarada bulunmas kimi karklklar
dourabilmektedir. Bu güçlüü amak üzere bu çalmada kullanlan yöntem u
biçimdedir. Aktarlan görüün belirli bir aratrcnn bak açsndan sunulduu
durumlarda, kendi kullanmmdan farklysa, bu aratrcnn terminolojisi, ayn
konunun kendi bak açmdan ele alnd durumlardaysa kendi benimsediim
terminoloji kullanlacaktr. Örnein, bu çalmann kuramsal tabann oluturan
Vallduví (1992)'de konu yerine balant (link) terimi kullanlmakta, bu çalmada ise
daha geleneksel olan konu teriminin kullanlmas yelenmektedir. Bu nedenle,
Vallduví'nin bak açs söz konusu olduunda balant, ilgili olgu kendi bak açmdan
ele alndndaysa konu terimini kullanacam. Benzer bir yöntem de, alntlanan
örneklerde benimsenecektir. Baka bir aratrcdan alntlanan bir örnekte, ilgili
balamdaki tartma gerektirmedikçe bilgi yapsnn gösterimine yönelik olarak kendi
benimsediimiz biçim kullanlmayacak, örnek, alntland biçimiyle aktarlacaktr.
Tümcelerin bilgi yaplarnn gösteriliinde ise, ayn tümce için farkl bilgi yaplarndan
söz edilebilmesi dorultusundaki iddia nedeniyle (bkz. Bölüm 1.2.3.), yalnzca ilgili
balamdaki tartmann gerektirdii bilgi yaps bileenleri iaretlenmitir.
Çalmamzn birinci bölümü, bilgi yapsna ilikin temel kavram ve
yaklamlarn tantlmasna ayrlmtr. kinci bölümde, sözcük dizilii, AÖ'lerin
anlamsal özellikleri ve bilgi yaps arasndaki iliki incelenmekte ve Türkçede bilgi
yapsnn yüzey yapdaki görünümüne yönelik bir öneri getirilmektedir. Üçüncü

5

bölümde, bu öneri dorultusunda, Türkçede bilgi yapsnn sözdizimsel ve sesbilimsel
düzlemlerdeki gerçekleimi ele alnmaktadr. Bölüm 4, çalmann temel bulgu ve
sonuçlarnn aktarld bölümdür. Beinci bölümde ise, bu çalmada ulalan
sonuçlarn ortaya koyduu ve sonraki çalmalar güdüleyici olduunu düündüümüz
kimi konu ve sorunlar tartlmaktadr.
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1
Bilgi Yapsnn Biçimlenme Düzlemi:
kuramsal belirlemeler

______________________________________________________

1.1. Bilgi Yapsnn Tanmlan
Dilbilgisel yap, ses, biçim ve sözdizimsel özelliklerinin yannda bir içeriin ya
da dier bir deyile bir anlamn ifade edilmesini salayan özelliklere de sahiptir.
Aslnda, ilevci bak açsn benimseyen dilbilimciler, çok uzun bir süredir dilin
gerçek ilevinin bu içeriin ifade edilmesi amacn tadn ve dilin sesbilimsel,
biçimsel ve sözdizimsel özelliklerinin birincil ilevinin bu amaca hizmet etmek
olduunu ileri sürmektedir. Bu nedenle, dilde anlamn nasl kodland da üzerinde çok
uzun bir süredir durulan bir sorun olmutur. Temelde, dilin iki tür anlam kodlad
söylenebilir. Bunlardan ilki, tümcelerin önermesel içeriklerini ilgilendiren mantkanlamsal anlam (logico-semantic meaning) ya da anlambilimsel anlam'dr (semantic
meaning). Balam koullarna duyarl olmayan, bir baka deyile yalnzca deimez
doruluk-koullar'n (truth-conditions) ilgilendiren bu anlamn yan sra, diller, hem
söylem hem de tümce düzlemlerinde konuucularn balama uygun öznel bak
açlarn sergileyen kullanmsal anlam' da (pragmatic meaning) kodlamaktadr.
Dolaysyla, üretilme ve yorumlanma aamasnda bir tümcenin sesbilimsel, biçimsel ve
sözdizimsel özelliklerinin ilgili dilin dilbilgisi kurallarna uygunluu yannda, bu
tümcede dile getirilen önermenin doruluk-koullarna ve ilgili tümcenin içinde
bulunduu balama uygunluu da önem tamaktadr. Doruluk-koullar, bir tümcede
dile getirilen bir önermenin mantksal tutarlln ilgilendirir. Bir tümcenin anlamnn
belirlenmesinde doruluk-koullarna dayal anlamsal içeriinin saptanmas önemli
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olmakla

birlikte,

bu,

tümcenin

bütüncül

anlamnn

yalnzca

bir

yönünü

oluturmaktadr. Tümcenin bütüncül anlamnn dier bir yönü de, balam koullar ile
belirlenen

kullanmsal

anlamdr.

Dolaysyla,

tümcenin

bütüncül

anlamna

ulaabilmek için, hem anlamsal hem de kullanmsal anlamnn ayr ayr
yorumlanabilmesi gerekmektedir. Anlambilimsel anlam ya da önermesel içerik, en
genel biçimiyle söyleyecek olursak, tümce öelerinin sözlüksel anlamlar ve bu öeler
arasndaki ilikilerle belirlenmekte ve kodlanmaktadr. Dier yandan, daha önce pek
çok aratrc tarafndan yaplm olan (1)'deki gözlem, dilde mantksal dorulukkoullarna bal anlambilimsel anlamn yan sra kullanmsal anlamn da kodlandn
açkça ortaya koymaktadr:

(1) a. Ömer okula gitti.
b. Okula Ömer gitti.

(1)a-b’deki tümceler bütünüyle ayn önermesel içerie, yani ayn mantkanlamsal anlama sahiptir. Her iki tümcede de Ömer’in okula gittii bilgisi
verilmektedir.1 Buna karn, bu tümcelerin farkl dilsel biçimlerde olduu
görülmektedir. Bu durumda akla gelen soru, ayn önermesel içerie sahip olmalarna
karn bu tümcelerin niçin farkl biçimlerde olduu, ya da daha genel bir biçimde, dilin
bütünüyle ayn önermesel içerii yanstmak için niçin iki ayr biçim kullanddr.
Görüldüü gibi, her iki tümcedeki öelerin dilbilgisel ilevleri de ayndr. Yani,
(1)a’nn çalkalama (scrambling) sonucu elde edilen biçimi olan (1)b’nin öeleri,
(1)a’dakilerle ayn dilbilgisel ilevlere sahiptir. Bu iki tümce arasnda, çalkalama
olgusunu, yani bunlarn farkl sözcük dizililerine sahip olmalarn, açklayacak baka
bir sözdizimsel ya da yapsal farkllk da bulunmamaktadr. Dolaysyla, bu tümcelerin
biçimsel farkll anlamsal ya da sözdizimsel olarak güdülenmemektedir. Bu
durumda, yukardaki sorunun en açk biçimde gerekçelendirilebilecek yant, bu
1

Bu tümcelerde dile getirilen bilginin önermesel gösterimi öyledir: git- (Ömer, okul)
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tümcelerin öelerinin farkl kullanmsal ilevleri yerine getirdiidir. Bir baka deyile,
(1)’deki tümceler arasndaki biçimsel farkllk kullanmsal olarak güdülenmektedir.
(1)a Ömer hakkndadr ve onunla ilgili olarak ne yapt ya da nereye gittii
söylenmektedir; (1)b ise okul hakkndadr ve bu tümcede, (1)a’dan farkl olarak,
Ömer’in nereye gittii deil, okula kimin gittii anlatlmaktadr. Dolaysyla, bu
tümceler mantk-anlamsal olarak ayn bilgiyi tarken, kullanmsal olarak farkl
içeriklere sahip olmakta, yani, öelerinin farkl kullanmsal ilevler tamas nedeniyle,
farkl kullanmsal bilgiler iletmektedir. (1)a-b'de tümce öelerinin yüklendii bu farkl
ilevler, bilgi yapsnn temel bileenlerini, ya da dier bir deyile temel bilgi
birim’lerini (information unit) oluturan

KONU

(topic)2 ve

ODAK

(focus) terimleriyle

adlandrlmtr. Ömer, (1)a'da konu (1)b'de odakken, okula (1)a'da odak (1)b'de ise
konudur.
Konu-odak bilgisinin tümcedeki bu farkl dalm, konuucularn tümcenin
belirli bir anda tad bilgiyi yaplandrrken dinleyecilerinin inanç, bilgi ve dikkat
durumlarn göz önünde bulundurduunu göstermektedir (Chafe 1976, Prince 1986,
Vallduví 1992). Söylem balam deitikçe dinleyicilerin bilisel durumlar da
deitiinden, konuucularn bilgiyi yaplandrma biçimi de buna uygun olarak
deimekte, tümcedeki bilginin her ayr yaplandrlyla konuucular, dinleyicilerini
bu bilginin nasl alnp bilgi deposu'na (knowledge-store) yerletirilecei ile ilgili
olarak bilgilendirmektedir (Vallduví, 1992). Bir baka deyile, bilginin tümcedeki
yaplanyla iletiim balam arasnda sk bir iliki vardr. (1)'deki tümceler
arasndaki biçimsel farklln kullanmsal olarak güdülendiini söylememizin nedeni
de budur. (1)a-b, farkl konuma balamlarna aittir; bu nedenle de birbirlerinin yerine
kullanlamazlar:

2

Konu terimi yerine, her açdan ayn anlam karlamak üzere izlek (theme) ve balant (link) terimleri

de kullanlmaktadr.
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(2)

(Ömer nereye gitti?)
a. Ömer okula gitti
b. # Okula Ömer gitti.

(3)

(Okula kim gitti?)
a. Okula Ömer gitti.
b. # Ömer okula gitti.

(2) ve (3), (1)a-b'nin birbirinden farkl balam kümelerini seçtiini ve
birbirlerinin yerine kullanlamayacaklarn açkça göstermektedir. Bilgi yapsn
kullanmbilimin inceleme alanna sokan da, bilginin tümcedeki bu balam duyarl
düzenleniidir.
Bilgi yaps ayn önermesel içeriin balama uygun olarak farkl biçimlerde
sunulmasn salamakla birlikte, farkl önermesel içeriklerin benzer balam
koullarnda benzer biçimde sunulmasn da salamaktadr. Örnein (4)a-b'deki
tümcelerin önermesel içerikleri (1)a-b'dekilerden farkl olmakla birlikte, bu tümcelerin
tad bilgilerin biçimlenii, dolaysyla bilgi yaplar, (1)a-b ile ayndr. (4)a’da
Orkun konuyu, eve de oda olutururken, (4)b’de konu eve, odak da Orkun birimleri
ile kodlanmaktadr:

(4) a. Orkun eve gitti.
b. Eve Orkun gitti.

Farkl önermesel içeriklere sahip olan (1) ve (4)'teki tümcelerde kullanmsal
bilginin ayn biçimde düzenlendii, yani bunlarn bilgi yaplarnn birbirine eit olduu
görülmektedir. Bu durum, tümcenin tad kullanmsal bilginin kodlanmas için
belirli bilgi yaps kalplar olduunu göstermektedir.
Tümcenin mantk-anlamsal ve kullanmsal olmak üzere iki tür anlam içerdii ve
bilgi yapsnn bunlardan balam duyarl kullanmsal anlam ile ilikili olduu genel
10

olarak kabul edilmekle birlikte, bu yapnn dilin hangi düzleminde açklanmas
gerektii konusunda farkl görüler ileri sürülmektedir. Bir grup aratrc, bilgi
yapsnn bütünüyle kullanmsal olarak açklanmas gerektiini ileri sürerken, dier bir
grup aratrc da, bu yapnn dilin kullanmsal bir görünümü olduunu kabul etse de,
bilgi yapsnn ancak anlamsal olarak açklanabileceini iddia etmektedir. Bir baka
deyile, bilgi yaps olgusunun buraya kadar ksaca açklamaya çaltmz özellikleri,
yani bu yapnn gözlemlenebilen bir olgu olduu konusunda herhangi bir tartma
bulunsa da, ilgili yapnn dilbilimsel açklanma düzlemi konusunda iki kart görü
bulunmaktadr.
Bu görülerden kullanmsal açklamay savunan bak açs, bilgi yapsn,
tümcenin içerdii kullanmsal bilginin, bir baka deyile tümcenin ilevsel yükü'nün
(functional

load),

balam

koullarna

uygun

olarak

üretilmesini

salayan

düzenlemelerin yaplmasndan sorumlu görmektedir. Chafe (1976), bu düzenlemeyi bir
ürünün paketlenmesi'ne (packaging) benzeterek, ayn ürünün farkl biçimlerde
paketlenebileceini, ancak bunun ürünün niteliini ilgilendirmediini, olsa olsa
satlarn artmasna bir etkisinin olabileceini belirtmitir. Prince (1986) ise,
'paketleme' benzetmesine benzer bir biçimde 'kesip biçme' (tailoring) benzetmesini
kullanmakta ve bilginin dier katlmclara konumaclar tarafndan farkl biçimlerde
kesilip biçilerek sunulduunu belirtmektedir. Enformatik (Informatics) adn verdii
bir dilbilgisi bileeni önererek daha kapsaml bir bilgi yaps modelini savunan
Vallduví (1992) ise, bilgi yapsna ait olgular, Chafe'in 'paketleme' benzetmesini
örnekseyerek, bilgi paketleme (information packaging) ad altnda incelemektedir.
Ancak Vallduví, Chafe ve Prince'in bu olgu hakkndaki saptamalarn doru kabul
etmekle birlikte, Chafe'in empati (emphaty), kartlk (contrast) ve öznesellik'i
(subjecthood) de ayn olgunun kapsam içinde gördüünü belirtmektedir. Vallduví'ye
göre, bunlar bilgi yaps ile ilgili deildir. Vallduví ayrca, Prince'in de 'kesip biçme'
(tailoring) benzetmesiyle hem bilginin tümcesel olarak düzenleniini hem de AÖ'lerin
söylem balam içindeki bilgi deerleri'ni (information status) kastettiini, oysa bilgi
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yapsnn yalnzca tümcesel düzlemle ilgili olduunu belirterek bu belirlemelerden
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nedenle de bilgi yapsnn, anlamsal, sesbilimsel ve sözdizimsel bileenler gibi, tümce
dilbilgisinin özerk bir bileeni olarak kabul edilmesi gerektiini dile getirmektedir.3
Vallduví (1992:3), mantk-anlamsal anlam ile bilgi paketlemenin dilin iki ayr, özerk
bileenini oluturduunu, bu ikisinin de bir biçimde yorumlayc olmakla birlikte farkl
türde 'anlam'larla ilgili olduunu belirtmekte ve iddiasn öyle dile getirmektedir:
"bütüncül bir dilsel edinç modeli,

ENFORMATK

adn vereceim ve yalnzca bilgi

paketlemenin üretilmesi ve yorumlanmas ile ilgili olan bir bileen içermek
zorundadr".
Bilgi yapsnn özerk bir bileen olmasna karn, bununla dilbilgisinin dier
bileenleri arasnda sürekli bir etkileim bulunmaktadr (Vallduví 1992, 1993;
Lambrecht 1994; Vallduví ve Engdahl 1996; Choi 1996). Vallduví (1992:3), bilgi
yapsnn, dilin yüzey yapsnda yanstlmasn salamak üzere sözdizimsel ve
sesbilimsel bileenlerle etkiletiini belirtmektedir; bunun anlamsal bileenle olan
etkileimi ise, yine Vallduví'ye göre, her iki bileenin de dilin yorumlayc amaçlar
dorultusunda ilemesinden kaynaklanan kaçnlmaz bir sonuçtur. Örnek (1)'de
gözlemlenen olgular, bilgi yapsyla sözdizimsel olgular arasnda gerçekten de bir
etkileim olduunu aça çkarmaktadr. Bu örnekte, çalkalama olgusunun tümcenin
bilgi yaps ile yakndan ilikili olduunu görmütük. Bu örnekte olduu gibi,
dorudan yapsal gerekliliklerden domayan ve tümcede kullanmsal bilginin
düzenlenmesini, bir baka deyile bilgi yapsnn yüzey yapda yanstlmasn
amaçlayan pek çok sözdizimsel ilem vardr. Bunlar arasnda EÖ-öncelemesi (VPpreposing), sola-tama (left-dislocation), saa-tama (right-dislocation), belirteçöncelemesi (adverb-preposing), edilgenletirme (passivization), AÖ-yükseltmesi (NPraising),

sfatlatrma

(relativization),

özne-bitimesi

(subject

incorporation),

konulatrma (topicalization), ayrkslatrma (clefting) ve yar-ayrkslatrma
(pseudo-clefting) gibi yapsal olarak güdülenmeyen çeitli sözdizimsel ilemler
saylabilir. Bunlarn yannda, odaklama (focusing), odakszlatrma (defocusing),
3

Bu görü, Choi (1996) gibi baka aratrclar tarafndan da kabul edilmitir.
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odak-öncelemesi (focus-preposing) gibi ilemler ve s-odak4, k-odak gibi farkl
odaklama türleri de bilgi yapsnn yüzey yapda sesbilimsel olarak kodlanmasn
salayan biçimsel araçlar arasndadr.
Bilgi yapsnn dilbilgisinin dier bileenleriyle sk bir etkileim içinde olmasna
karn, bunun yüzey yapda ne biçimde yanstlaca, dillere göre çeitlilik
göstermektedir. Örnein ngilizcede bu ilemden öncelikli olarak sesbilimsel bileen
sorumluyken (ör. Erteschik-Shir ve Lappin 1983; Vallduví 1992; Lambrecht 1994;
Steedman 1996, 2000), Korece ve Japonca gibi dillerde bilgi yaps öncelikli olarak
biçimbilimsel araçlarla5 (Gundel 1988; Lambrecht 1994; Choi 19966; Komagata 1999),
Macarca (Kiss, 1981; 1998) ve Katalanca (Vallduví, 1992; Kiss, 1998) gibi dillerde ise
sözdizimsel olarak, daha özel olarak belirtecek olursak, sözcük dizilii ile
yanstlmaktadr. Türkçede ise, genel olarak, bilgi yapsnn öncelikle sözcük dizilii
ile yanstld kabul edilmekle birlikte (Erkü, 1983; Erguvanl, 1984; Klçaslan, 1994;
Hoffman, 1995), odaklamann sözdizimsel olarak m yoksa sesbilimsel olarak m
kodland konusunda kart düünceler ortaya atlmaktadr. Bilgi yapsnn Türkçede
sözcük dizilii ile yanstld görüünü benimseyenler, genel olarak, odaklama için de
ayn görüü kabul ederken, bundan bütünüyle sesbilimsel bileenin sorumlu olduunu
iddia edenler de vardr (Göksel ve Özsoy, 1998). Giri'te de belirtildii gibi, üzerinde
pek fazla çalmann bulunmad Türkçede bilgi yapsnn biçimleniine ilikin bu ve
benzeri sorunlar tartmak ve bunlara yant aramak, bu çalmann da birincil amacn
oluturmaktadr.

4

Sunucu odak, Erguvanl (1984)'te yansz odak (neutral focus), Hoffman (1995)'te ise bilgisel odak

(informational focus) olarak adlandrlmaktadr.
5

Korece ve Japonca gibi dillerde, örnein, konunun belirli bir ekle belirlendii görüü yaygn olarak

kabul edilmektedir. Örnein Japoncada konular wa eki ile belirlenirken, tümcede yeni bilgi tayan
birimler ga eki ile kodlanmaktadr (Gundel, 1988; Lambrecht, 1994).
6

Choi (1996:201), bilgi yapsnn Korecede biçimbilimin yan sra sözcük dizilii ile de kodlandn

belirtmektedir.
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Bilgi yapsnn anlamsal olarak açklanmas gerektiini savunan bak açs ise,
kullanmsal açklamay savunan bak açsndan çeitli açlardan ayrlmaktadr.
Örnein, bu dorultudaki çalmalardan biri olan Komagata (1999), bilgi yapsnn
tanmlanndan özelliklerinin belirlenmesine kadar pek çok kart görü ileri
sürmektedir.7 Komagata, tanmlanma sorunu ile ilgili olarak, özellikle Vallduví ve
Lambrecht'in tanmlarn yetersiz bulmakta ve bilgi yapsnn tanmlanma sorununun
ve bunun içinde ele alnmas gereken olgularn imdiye kadar yeteri derecede
tartlmadn belirtmektedir. Komagata (1999:20)'ye göre Vallduví'nin tanm söz
eylemleri, Lambrecht'in tanm da önvarsaym yansmas'n (presupposition projection)
da içerdiinden fazla genitir ve bu nedenle bu tanmlar baarszdr. Komagata
(1999:20), herhangi bir bilgi yaps tanmnn bu yapnn içerdii bileenleri ve bu
bileenlerle ilikili olan özellikleri de içermesi gerektiini düünmektedir. Ancak,
kendisi de herhangi bir tanm vermeden bu bileenler, bunlarn özellikleri ve genel
olarak da bilgi yaps ile dorudan ilikili olduunu düündüü sorunlar üzerinde
dumaktadr. Örnein, yukarda da belirlendii gibi, bilgi yapsnn farkl dillerde farkl
dilsel araçlarla kodland görüünün yaygn olarak kabul edilmesine karn, Komagata
bilgi yapsnn dilsel olarak gerçeklemek zorunda olmad görüünü iddia etmektedir.
Komagata (1999)'da tartlan dier sorunlar arasnda bilgi yapsnn bölümlenmesini
temel alan içsel düzenlenmesi, döngüsel (recursive) olup olmad ve ayrkslk
(discreteness) gibi konular bulunmaktadr. Komagata (1999)'un bu konulardaki
görüleri Bölüm 1.3.'te ayrca ele alnacaktr.
Buraya kadar, bilgi yaps ad verilen olgunun belirlenmesi, tanmlanmas, dil
incelemesindeki yeri ve bununla ilikili kimi sorunlarn varl üzerinde durduk.
Bundan sonraki bölümde, bilgi yapsna ilikin olgularn dilbilim literatüründe bugüne
dein nasl ele alnd üzerinde duracaz.

7

Komagata'dan baka, Portner ve Yabushita (1998), Dekker ve Hendriks (1994), Büring (1997, 1998),

Hendriks (1996) vb. gibi aratrmaclar da bilgi yapsnn anlamsal olarak açklanmas gerektii
görüünü ileri sürmektedir.
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1.2. Bilgi Yaps Çalmalarnn Kuramsal Geliimi
Dilbilim literatüründe bilgi yapsna ilikin olgularn gözlemlenmesi çok yeni
deildir. 19. yüzyldan balayarak tümcede balam-duyarl bir anlamn kodland
farkedilmi, o zamandan bu yana giderek artan bir ilgiyle bu olgunun gözlenmesine
devam edilmi ve söz konusu olgu açklanmaya çallmtr. Bu dorultuda yaplan
çalmalarda tümcede biri balamdan elde edilebilecek, dieri de bütünüyle yeni olan
iki tür bilginin, srasyla konu ve odan, kodland görülmü, ancak bunlarn
tanmlanmas, açklanmas, dildeki dier olgularla ilikileri ve özellikle de tümcedeki
dalmlaryla ilgili sorunlar, günümüze kadar süren youn ve çok-tarafl bir
tartmann konusu olmutur. Bu dorultudaki literatürün çok geni ve terminolojinin
de çok çeitli olmasna karn, bugüne kadar yaplan çalmalar, bilgi yapsna ilikin
incelemeleri daha kuramsal bir çerçeveye oturttuunu düündüüm Vallduví (1992)'ye
kadar olan ve sonraki çalmalar olarak ikiye ayrarak ele almak istiyorum. Vallduví
(1992)'den önceki çalmalarn, ele aldklar olgular betimleme güçlerine göre, konumerkezli ve odak-merkezli olmak üzere iki genel balk altnda incelenebilecei
görülmektedir.8 Bir sonraki iki alt-bölümde, bu çalmalarn, aratrmam ilgilendiren
yönlerini temel alarak, genel bir görünümünü sunmaya çalacam.

1.2.1.

Konu-merkezli Çalmalar

Çeitli kaynaklar, bilgi yapsna ilikin ilk gözlemlerin Weil (1844) (bkz.
Hajiová 1983:268, 1994:245; Hajiová ve Sgall 1988:70), von der Gabelentz (1868,
1891) (bkz. Gundel 1977:19; Hajiová 1983:268, 1994:245; Hajiová ve Sgall
1988:70; Schlobinski ve Shütze-Coburn 1992:89; Kuppevelt 1994:4629), Paul (1880,
1909) (bkz. Gundel 1977:19; Schlobinski ve Shütze-Coburn 1992:89), Wegener
8

Vallduví (1992), bilgi yapsna ilikin önceki çalmalarla ilgili ayrntl ve eletirel bir tartma

sunmaktadr.
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(1885) (bkz. Hajiová 1983:268, 1994:245; Hajiová ve Sgall 1988:70) ve konu ve
yorum terimlerini ilk olarak kullanan Amman9 (1928) (bkz. Hajiová, 1983:268,
1994:245; Hajiová ve Sgall 1988:70; Vallduví 1992:29)

tarafndan yapldn

bildirmektedir. Bu ilk çalmalarda daha çok olgunun betimlemesi yaplm, tümcenin
anlambilimsel anlam dnda baka bir anlam daha kodlad, bilgisellik açsndan
görecelilik tayan iki ayr bilginin tümcede dile getirildii gözlemlenmitir. Bunlardan
ilki, dierine göre daha az bilgisel olan konu, dieri ise tümcenin asl bilgi yükünü
oluturan yorumdur. Bilgi yapsna ilikin çalmalar, bu ilk belirlemeler nda
öncelikle Prag okulundan balayarak günümüze dein artan bir ilgiyle devam etmitir.
Konu merkezli çalmalarn temel ilgi noktas, konunun tanmlanmas olmutur.
Bu dorultudaki tanmlamalar büyük bir çeitlilik göstermekle birlikte, bunlarn genel
olarak üç farkl bak açsyla ilgili olduu söylenebilir. Bunlardan ilki, konuyu
ilikisel (relational) bir kavram olarak ele alan, yani konu ve oda söylem içindeki
durumlarna göre deil ‘birbirlerine göre’ tanmlayan, ve tanmlamay hakkndalk
(aboutness) kavram üzerine oturtan bak açsdr. Dier bir bak açs, konunun
tümcenin yorumlanmas için bir çerçeve (frame) oluturduunu kabul ederek
'hakkndalk' yerine çerçeve oluturma özelliini öne çkarmakta, son bak açs ise
konuyu aamal (hierarchic) bir kavram olarak ele alp bir konusallk hiyerarisi
(topicality hierarchy) belirlemektedir.
Bunlardan

'hakkndalk'

kavramn

temel

alan

bak

açs,

konunun

tanmlanmasnda en eski ve belki de en yaygn olarak kabul edilen bak açsdr.
Gundel (1977:13), Platon ve Aristo'dan beri tümcenin özne ve eylemlik olarak iki ana
ulama ayrlmasnn dilbilgisinin temel ilkesi olduunu belirtmekte ve o dönemden bu
yana, kabaca, 'özne' ile tümcede dile getirilen ifadenin ne hakknda olduunun
adlandrld tümce bölümüne, 'eylemlik' ile de tümcenin bunun hakknda bir eyler
söylenen
9

bölümüne

gönderimde

bulunulduunu

belirlemektedir.

Hakkndalk

Amman (1928), bu terimlerin Almanca karl olan thema (konu) ve rhema (yorum) terimlerini

önermitir.
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kavramnn dilbilimdeki ilk temsilcilerinden biri ise Mathesius (1915)'tir (bkz.
Hajiová, 1983:269, 1993:31; Vallduví, 1992:31). Mathesius, tümcenin iki bölümden
olutuunu belirtmitir: konuucunun hakknda konumak istedii ey, yani konu, ve
bununla ilgili olarak söylenecekler. Hockett (1958) de Mathesius ile ayn dorultuda
tümcenin iki bölümden olutuunu belirtmekte ve konuyu hakkndalk kavram ile
birletirerek, konuucunun önce bir konuyu bildirdiini daha sonra da bunun hakknda
bir ey söylediini ifade etmektedir (bkz. Gundel 1977:19; Vallduví 1992:31).
Örnein, aadaki tümcenin konusu Levent, yorumu da onun sinemaya gitmesidir:

(5) Levent sinemaya gitti.

Konuyu farkl dilsel bileen ve düzlemlerle ilikili görüp konunun saptanmasnda
farkl ölçütler belirlemelerine karn10, dier pek çok dilbilimci de konunun
tanmlanmasnda 'hakkndalk' kavramna bavurmutur. Örnein Keenan (1976:318),
konuyu anlamsal olarak özne ulam ile ilikilendirerek tanmnda hakkndalk
kavramna yer vermektedir: "t[emel]-özneler normal olarak t[emel]-tümcenin
konusudur, yani konuucunun ne hakknda konutuunu belirlerler." Halliday
(1967:212) ise, t-ba konumunu ilemsel bir ölçüt olarak kullanarak konuyu
"…hakknda konuulan ey ve bir mesaj olarak tümcenin balangç noktas" biçiminde
tanmlamaktadr.
10

Öte

yandan,

hakkndalk

kavram

söylem

konusunun

Örnein Keenan (1976) konuyu anlamsal, Reinhart (1982), Vallduví (1992), Lambrecht (1994)
kullanmsal, Chomsky (1965) ise sözdizimsel bir kavram olarak belirlerken, Gundel (1985) hem
kullanmsal hem de sözdizimsel konudan söz etmektedir. Bunun yan sra, dier pek çoklaryla
birlikte, örnek vermek üzere adn saydmz bu dilbilimciler konunun tümcesel düzlemde
açklanabilecek bir kavram olduunu düünürken, örnein Keenan ve Schieffelin (1976), Givón
(1983), Dik (1989), Schiffrin (1992) ve van Kuppevelt (1994) gibi dilbilimciler ise bunun söylem
düzlemine ait olan ve bu nedenle bu düzlemde açklanmas gereken bir kavram olduunu
belirtmektedir. Bunlarn yannda, konunun varolan dilbilimsel kavramlarla açklanabileceini, bu
nedenle konu

teriminden bütünüyle vazgeçilmesi gerektiini öne süren bir baka görü daha

bulunmaktadr (bkz. Schlobinski ve Schütze-Coburn (1992)).
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tanmlanmasnda da kullanlmtr. Örnein Keenan ve Schieffelin (1976:338) söylem
konusunu "…konuucunun sunduu ya da almay bekledii yeni bilgi hakkndaki
önerme (ya da önermeler dizisi)" biçiminde tanmlamakta, Givón (1992:9) ise konuyu
insan söyleminin daha genel bir özellii olarak görerek u tanma yer vermektedir:
"…dilsel olarak kodlanan insan söylemi prototipik olarak kimi varlklar 'hakknda' gibi
görünmektedir. Bu varlklar söylem içindeki konusal katlmclardr…".
Pek çok aratrmacnn, farkl açlardan ele almakla birlikte, konuyu 'hakkndalk'
ile açklamasna karn, bu kavramn tam olarak nasl tanmlanmas gerektii ve bunun
konunun tanmlanmasnda nasl kullanlanlaca açk deildir. Bu biçimiyle
'hakkndalk', kuramsal olarak tanmlanmam, sezgisel bir kavramdr. Reinhart (1982)
ve Gundel (1988), bu eksiklii farkederek hakkndaln nasl tanmlanmas gerektii
ve ne tür bir hakkndalk kavramnn konunun açklanmasnda kullanlabilecei
üzerinde durmulardr. Reinhart, konusu olma (topic of) ilikisinin anlamsal deil
kullanmsal bir iliki olduunu, bu nedenle konunun hakkndaln anlamsal
tanmlaryla açklanamayacan, bunun açklanmas için açk bir kullanmsal
hakkndalk11 (pragmatic aboutness) tanmna gereksinim olduunu belirtmitir.
Reinhart (1982), kullanmsal hakkndalk ile ilgili geni bir tartma sunmakla birlikte
bu kavramn çok açk bir tanmn vermemektedir. Böyle bir tanm Gundel
(1988:210)'da bulmaktayz. Gundel, kullanmsal hakkndal, ayn zamanda
biçimselletirmeye de çalarak, u biçimde tanmlamaktadr:

"Konuucu T tümcesini kullanarak dinleyicinin V varl hakkndaki bilgisini
artrmay, V hakknda bilgi almay ya da dinleyenin V'ye uygun davranmasn
amaçlyorsa, V varl T tümcesinin konusudur."

11

Kullanmsal hakkndalk kavram, ilk olarak felsefe gelenei içinde Strawson (1964) tarafndan

belirlenmitir (bkz. Gundel 1977; Reinhart 1982).
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Ancak, görüldüü gibi, bütün biçimselletirme çabasna karn, bu tanmda da
hakkndalk kavramnn öncekilerden daha az sezgisel olduu söylenemez. Bugün de
bu kavramn sezgisel olmayan, tam bir biçimsel tanmna ulalabilmi deildir. Bu
nedenle 'hakkndalk', kimi aratrclar tarafndan kuram-öncesi (pretheoretic) (Brown
ve Yule 1983:71; van Dijk 1981:179) ve ilevsiz (Schlobinski ve Schütze-Coburn
1992)

bir kavram olarak deerlendirilmektedir. Kesin bir hakkndalk tanmna

ulalamamasnn doal bir sonucu olarak da, bu kavramn bir ölçüt olarak kullanld
konu tanmlar bugün de sezgisel olmaktan çok uzak deildir.
Konunun tanmlanmasnda kullanlan bir baka kavram da 'çerçeve' kavramdr.
Bu dorultuda yaplan tanmlara göre konu, tümcenin yorumlanabilmesi için bilisel
bir çerçeve oluturmaktadr. Bu anlamda Chafe (1976:50-51), konuyu öyle
tanmlamaktadr:

"…[Konu] tümcenin içinde ele alnd çerçeve[dir]."
"…konu, ana eylemliin içinde ele alnd uzamsal, zamansal ya da bireysel
bir çerçeve belirler."

Konunun tanmlanmasnda bu kavram benimseyen aratrclar, genellikle

t-

banda olmay bir ölçüt olarak kullanmaktadr. Buna göre, tümcenin geri kalannn
içinde

yorumlanabilecei

bir

çerçeve

oluturan

birim,

t-ba

konumunda

kodlanmaktadr.12 Örnein Li ve Thompson (1981) (Kirkpatrick, 1996:95 içinde),
ngilizcede t-banda bulunan zaman ve yer belirteçlerinin "…tümcenin geri kalannn
içinde sunulduu çerçeveyi…" belirlediini ortaya koymaktadr. Schroeder (1999:52),
benzer bir biçimde belirtecimsilerin çerçeve oluturma ilevlerinin Türkçede de
12

Bu anlamda bu tanmlama, ileride sözü edilecek ilemsel ölçütlerden t-banda olma ölçütü ile büyük
oranda benzerlik tamaktadr. Ancak, 't-banda olma' bir tanm deil bir ölçüt olduundan, bu
ikisinin birbirinden ayrarak ele alnmas seçilmitir. Örnein, benzer bir biçimde, konuyu
'hakkndalk' kavram ile tanmlayan Halliday (1967), Vallduví (1992) gibi kimi aratrclar da t-ba
olma ölçütünü kullanmaktadr.
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görüldüünü bildirmektedir. Schroeder, aadaki örnein son tümcesinde t-banda
bulunan belirtecimsinin ('bende') bir yer çerçevesi (location framework) belirlediini,
bu nedenle 'bir biçimde' konusal olmas gerektiini belirtmektedir:

(6) 1923 ylnda stanbul'da Beikta'ta dodum.
babamn memuriyeti sebebiyle
ilk tahsilimi Susurluk'ta
orta ve liseyi Balkesir'de yaptm
daha sonra stanbul'a geçtim
bende müzik merak küçük yalarda balad

Ancak, konunun tanmlanmas açsndan, 'çerçeve' kavramnn da 'hakkndalk'
kavramndan daha fazla bir yarar salad söylenemez. Yukardaki örnekte tümcenin
ben hakknda m olduu yoksa bunun bir çerçeve mi oluturduu, baka bir deyile
konunun tanmlanmasnda çerçeve oluturmann hakkndalk kavramna ne gibi bir
üstünlük salad, kuramsal düzlemde yant verilemeyecek bir sorudur.
Konunun tanmlanmasnda kullanlan son bak açs, hiyerari (hierarchy)
kavramn temel almaktadr. Örnein, Firbas'tan balayarak, Prag Okulu çerçevesinde
çalan dilbilimciler, bu bak açsn benimsemitir. Hajiová (1994:247), olgunun
konu ve yorum gibi ikili kavramlarla ele alnmasnn olanakl olmadn belirterek,
hiyerari ya da skalay tümüyle çalmann zorunlu olduunu iddia etmektedir. Bu
anlaya göre, bir tümcede bulunan dilsel birimlerin her biri deiik derecelerde eski
(old) ve yeni (new) bilgi tamaktadr ve bunlar balam içindeki iletiimsel deerlerine
göre bir iletiimsel dinamizm (communicative dynamism) skalasnda bulunmaktadr.13
Bu düünceyi paylaanlara göre "konu, tümce içindeki en düük derecede iletiimsel
13

Prag Okulunun sonraki aamalarnda iletiimsel devingenlik yerine buna dayanan ancak kimi
açlardan farkl bir anlay ve yöntem içeren balamsal-bamllk (contextual-boundedness) terimi
kullanlmtr. Bu konuda ayrntl bilgi edinmek için bkz. Hajiová, 1994.
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dinamizm tayan tümce öesi ya da öelerince oluturulmaktadr" (Firbas, 1964)
(Vallduví, 1992:29 içinde).
Konuyu aamal bir kavram olarak gören bir baka dilbilimci de Givón'dur.
Konuyu söylem tabanl bir olgu olarak gören Givón (1983), evrensel olarak bir konu
eriim hiyerarisi (topic accessibility hierarchy) bulunduunu belirtmektedir. Buna
göre, örnein özne ulam, bu hiyeraride nesne ulamndan daha yukarda gelmekte, bu
nedenle daha çok konusallk tamaktadr. Ayn belirleme, dilsel birimlerin anlamsal
özellikleri, dilbilgisel rolleri ve sessel büyüklük özellikleri için de yaplmaktadr.
Böylece belirlilik (definiteness) belirsizlikten, eyleyici (agent) rol etkilenen (patient)
rolünden evrensel olarak daha çok konusal eriim salayan ulamlar olarak
belirlenmektedir. Givón (1983)'e göre, söylem konular tümce içinde kodlanmakta ve
bir tümcede bulunan adöbeklerinden her biri, bu hiyerari içinde aada ya da
yukarda olmakla birlikte, konusallk tamaktadr.
'Hakkndalk' ve 'çerçeve' kavramlarna dayanan tanmlarda olduu gibi,
konunun aamal bir kavram olarak belirlenmesi de tanmlamay sezgisellikten
kurtaramamaktadr. Bu anlaya göre tümcede birden fazla konusal birim
bulunduundan, konunun birden fazla birim tarafndan oluturulmas söz konusudur ve
bu, tümce (ya da söylem) konusunun tam olarak tanmlanmas dorultusunda bize
dierlerinden daha fazla bir yarar salamamaktadr.
Tanmlama çabalarnn yan sra, ve bununla ezamanl olarak, konunun
niteliklerinin neler olduu üzerinde de durulmu ve çeitli kullanmsal ve anlamsal
özellikler konuyla ilikilendirilmitir. Örnein, yaygn olarak benimsenen görülerden
biri, konunun eski ya da verilmi (given) bilgi tayan birimlerce oluturulduu
görüüdür (ör. Gundel, 1977, 1985; Chafe, 1976, 1987). Bu anlaya göre yorum da
tümcede yeni bilgi tayan birimlerce kodlanmaktadr. Bir baka deyile, konu ve
yorumun söylem göndergelerinin bilgi deerleriyle ilikilendirilerek tanmlanmas
yaygn olarak benimsenen görülerden biridir. Benzer bir biçimde, konu AÖ
anlambilimi açsndan da ele alnm ve konu AÖ'sünün kimi anlamsal özellikler
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tamak zorunda olduu iddia edilmitir. Bu dorultuda ileri sürülen iddialardan en
yaygn olarak kabul edileni, hemen bütün dillerde konularn [+belirli] olmak ya da
[+belirli] olarak yorumlanmak zorunda olduu iddiasdr (ör. Kuno 1972; Gundel
1977, 1988; Li ve Thompson 1976). Bu konudaki ilevsel açklama ise, konunun,
hakknda konuulabilecek bir birim olabilmesi için hem konuucu hem de dinleyici
tarafndan bilinmesi gerektii (ör. Chafe, 1976; Hajiová, 1994), tersi durumda
hakknda

konuulacak

söylem

varl

üzerinde

konuucularn

bir

ortaklk

kuramayaca dorultusundadr. Konuucuyla dinleyicinin ortak olarak bildii söylem
varlklarnn dilde [+belirli] olarak iaretlenmesinden dolay da, bu anlamsal özellik
dorudan konunun tanmlanmasnda kullanlmaktadr (ör. Gundel, 1985, 1988). [belirli] özellikle ilgili olarak ise, bunun konuucularn ortak olarak bilmedii söylem
varlklarnn iaretlenmesinde kullanld, bu nedenle de bu özellii tayan birimlerin
konu olamayaca görüü ileri sürülmütür. Ayrca, [-belirli] AÖ’lerin söylemsel
ilevlerinin söyleme yeni göndergeler tantmak olduu, bundan dolay da bu anlamsal
özellik ile iaretlenen AÖ’lerin tümcenin odan oluturduu görüü de iddia
edilmektedir. Bu iddialara dayanlarak, örnein, ngilizcede konulatrlan birimlerin [belirli] olamayaca görüü ileri sürülmütür. Bu görüe göre, konulatrlan birimi
(The sandwich 'sandviç') [+belirli] olan (7)a dilbilgiselken, konulatrlan birimi (A
sandwich ‘bir sandviç’) [-belirli] olan (7)b dilbilgisi ddr:

(7) a. The sandwich, I'll put it in my lunch basket.
‘Sandviçi yemek sepetime koydum.’
b. *A sandwich, I'll put it in my lunch basket.
‘Bir sandviçi yemek sepetime koydum.’
(Hankamer, 1971 (Prince ve Ward, 1991 içinde))

Ancak, Prince ve Ward (1991:170), aadaki örnei vererek, ngilizcede
[-belirli] AÖ’lerin de konulatrlabileceini belirtmektedir:
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(8) Brains you're born with. A great body you have to work at.
'Beyinle doarsnz. Harika bir vücut için çalmanz gerekir.'

Prince ve Ward (1991), (8)’deki örnekten yola çkarak, ngilizcede konulatrma
için geçerli olan kstlamann [±belirlilik] deil, küme ilikisi (set relation) içinde
bulunmak olduunu iddia etmektedir. Buna göre, (8)’de konulatrlan [-belirli] AÖ (a
great body), önceki tümcede bulunan brains 'beyinler' AÖ'sü ile ayn kümeye ait
olduundan, yani her ikisi de 'vücut' kümesinin üyeleri olduundan, bu ikisi bir küme
ilikisi içindedir ve bu nedenle [-belirli] olmasna karn, bu birimin bulunduu tümce
dilbilgiseldir.
Konu AÖ’lerinin [+belirli] olmak zorunda olduu iddias, Türkçe için de geni
oranda kabul görmütür. Örnein Erkü (1983), Erguvanl (1984), Hoffman (1995) vb.
gibi pek çok aratrc, Türkçede tümce konusunun kodland konum olarak
düünülen t-ba konumunda [-belirli] bir AÖ’nün bulunamayacan, bu konumdaki
birimlerin [+belirli] olmak ya da [+belirli] bir kümeye ait olmak (Erkü, 1983)
zorunluluunda olduunu iddia etmitir. Örnein, Erkü (1983:128)’den alnan
aadaki örnekte, (9)a, t-bandaki birimin [-belirli] olmasndan dolay dilbilgisi
ddr. Buna karn, bu birim, eer (9)b’deki gibi [+belirli] bir kümeye ait olarak
yorumlanabiliyorsa, tümce dilbilgisel kabul edilebilmektedir:

(9) a. *Bir misafir sigarasn yank unuttu.
b. dün gece onbe kii vard ya bir misafir sigarasn yank unutmu.

Belirlilik dnda, özgüllük (specificity), genellik (genericity) ve canllk
(animacy) gibi dier anlamsal özelliklerle konu olma arasndaki ilikiler de
aratrlmtr. Örnein Givón (1983), yukarda deindiimiz konu eriim hiyerarisi
içinde, canl AÖ’lerin cansz AÖ’lerden daha yukarda olduunu, yani canl özellik
tayan AÖ’lerin evrensel olarak cansz AÖ’lere göre daha çok konu olduunu
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belirtmektedir. Erguvanl (1984) ise, canlln dorudan Türkçe dilbilgisi ile ilikili
olduunu iddia etmekte ve [-belirli] AÖ’lerin t-banda bulunamamasna karn,
[-belirli, +canl] AÖ’ler için böyle bir kstlamann bulunmadn belirtmektedir:

(10) a. *Bir elma aaçtan dütü.
b. Bir çocuk aaçtan dütü.

AÖ’lerin anlamsal özellikleri ile bilgi yaps arasndaki iliki konusunda
Türkçedeki önceki çalmalara Bölüm 2.1.’de daha kapsaml olarak yeniden
deinilecektir.
Bata da belirttiimiz gibi konu-merkezli çalmalarn temel amaçlarndan biri
konunun tanmlanmas olduundan, bu amaca hizmet etmek üzere çeitli testlerin
gelitirilmesine de çallmtr. Bu çabann en önemli nedeni de, hiç kukusuz,
yukarda sralanan bak açlarndan hiçbirinin bu görevi baaryla yerine
getiremeyiidir.

Bu nedenle bir ilemsel ölçüt (operational criteria) belirlenmeye

çallm ve tümce konusunun belirlenmesini salayaca düünülen çeitli testler
önerilmitir14: 'as for' testi (Kuno, 1972), 'what-about' testi (Gundel, 1977) ve 'saidabout' testi (Reinhart, 1982).15 Bu testlerden ilkinde konu AÖ'sü t-bana tanarak
önüne 'as for' getirilmekte ve sonuç dilbilgiselse bu AÖ'nün tümcenin konusu olduuna
karar verilmektedir. kinci testte tümce konusu, bu tümcenin x'in konusall
14

Bu testler ngilizce düünülerek önerildiinden, adlarnn, anlalrlklar korunarak, Türkçeye

çevrilmesi oldukça zordur. Bu nedenle adlarnn orijinal haliyle braklmas seçilmitir. Bununla birlikte,
'as for' testi -e gelince testi, 'what-about' testi ne haber testi ve 'said-about' testi de Erkü (1983; 1984)'te
olduu gibi bahsederek testi biçiminde Türkçeletirilebilir.
15

Konuyu, daha önce de belirtildii gibi, aamal bir kavram olarak tanmlayan Prag dilbilimcileri de

soru testi (question test) ad verilen bir test uygulamaktadr. Bu testte, tümce birimlerinin iletiimsel
devingenliklerinin belirlenmesi için ilgili birimlerin yant verecei birden fazla soru belirlenmektedir.
Ancak, bu testin tek amacnn konunun belirlenmesi olmamas, daha çok tümce birimlerinin iletiimsel
devingenliklerinin otomatik tannmas (automatic identification) için tasarlanm bir yöntem olmas ve
ilgili yaklamn teknik detaylarndan birini oluturmas nedeniyle burada buna yer verilmeyecektir. Bu
konu hakknda ayrntl bilgi almak için bkz. Sgall ve di. (1986) ve van Kuppevelt (1994).
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sorgulanan AÖ ile yer deitirdii 'What about x?' sorusuna uygun bir yant verip
verememesine baklarak saptanmaktadr. Üçüncü test, konusall sorgulanan AÖ'nün
'<özne> said about <AÖ> that <yorum>' kalbnda orijinal tümcenin anlamyla uyumlu
olup olmadna baklarak gerçekletirilmektedir. Ancak, bu testlerin güvenilirlii pek
çok aratrc tarafndan kukuyla karlanmtr.16 Vallduví (1992:33), Ward (1985)'in
(Vallduví, 1992 içinde) veri tabanndaki konulatrlan örneklerden %69'unun 'as-for'
testini, %53'ünün de 'what-about' testini geçemediini bildirmekte ve aadaki örnei
vererek bu testlerin "Dilbilim beni büyülemiti" tümcesinin birden fazla öesini konu
olarak belirlediini iaret etmektedir:

(11) Hayatmda, örnein, yeni bir i bulmak gibi bir deiiklie gereksinimim
olduunu söyledi. Bunun hiçbir yarar yoktu. Dilbilim beni büyülemiti.
Wall Street beklemek zorundayd.
(12) a. i.
ii.

Dilbilimden bahsederek, onun beni büyülediini söyledim.
(?) Dilbilime gelince, o beni büyülemiti.

iii. Dilbilimden ne haber? O beni büyülemiti.
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(13) a. Berke bahçeye çkt.
b. Berkeden bahsederek onun bahçeye gittiini söyledin.
(Erkü, 1983:127)

Klçaslan (1994)'te de benzer bir testin uyguland görülmektedir. Klçaslan,
ya ilgecinin bir konu belirleyicisi ilevinde olduunu belirtmekte ve tümcede ya ile
sorulan soruya yant veren öenin tümcenin konusu olduunu ileri sürmektedir. Bu
teste göre (14)a'nn konusu Oya'dr; çünkü bu tümce, (14)b'de görüldüü gibi, Oya
biriminin önüne ya ilgecinin getirilmesiyle oluturulan balam belirleyici soruya
uygun bir yant oluturmaktadr:

(14) a. Oya, kitab Aye'ye verdi.
b. Ya Oya? O, kitab kime verdi?
(Klçaslan, 1994:28)

Ancak, (11) ve (12)'de olduu gibi, böyle bir test Türkçede de güvenilir deildir.
(15)'te de görüldüü gibi, bu test kitap için de ayn sonucu vermektedir. Yani, ayn test,
ayn tümce içindeki baka bir birime de uygulandnda sonuç deimemekte, ilgili
tümce (14a, 15b), bu sorunun da uygun bir yant olabilmektedir. Bu da, bu testin,
baarsz bir biçimde, ayn tümce için iki ayr konu belirleyebildiini göstermektedir.
(15)’te de görüldüü gibi, Oya kitab Aye’ye verdi tümcesi, Ya Aye? sorusuna olduu
kadar, Ya kitap? sorusuna da uygun bir yant oluturmakta, bu da konunun
belirlenmesinde bu testin güvenilmez olduunu aça çkarmaktadr:

(15) a. Ya kitap? Oya onu kime verdi?
b. Oya, kitab Aye'ye verdi.
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Yukardaki tartmalardan da anlalaca gibi, konusallk testleri tümce
konusunun belirlenmesi için ilemsel bir ölçüt sunmamaktadr.
lemsel bir ölçüt olarak düünülebilecek bir baka olgu da, konu ile t-ba
konumunun ilikisidir. Bu iliki, yani t-bann konusal özellii, aslnda bilgi yaps
çalmalarnn en banda farkedilmitir. Von der Gabelentz (1891) (Gundel 1977:19
içinde), daha sonra 'konu' ve 'yorum' ile yer deitirecek olan psikolojik özne
(psychological subject) ve psikolojik eylemlik (psychological predicate) terimlerini
öyle açklamaktadr: psikolojik özne, "konuucunun bilincinde ilk önce beliren,
…onun düünmesini salayan ve dinleyicinin düünmesini istedii ey", psikolojik
eylemlik ise "psikolojik özneye eklenen,…bunun hakknda düünmek ve dinleyiciye de
düündürmek istedii ey"dir. Yukarda da belirtildii gibi, konunun tümcedeki ilk öe
olduu görüü Hockett (1958), Mathesius (1915) ve daha sonra da Firbas (1971, 1975)
(Vallduví, 1992 içinde) tarafndan da dile getirilmitir. Bu düünceyi en kat bçimde
savunansa Halliday (1967)'dir. Halliday (1967:212) konunun, kat bir biçimde, tbanda kodlandn düünmekte ve bunu kendi konu tanmna da dahil etmektedir:
konu,"hakknda konuulan, ileti olarak tümcenin balangç noktas olan ve tümcede en
önce gelen" birimdir. Halliday (1967:212), bunu u örneklerle açklar:

(16) a. John | saw the play yesterday.
'John oyuna dün gitti.'
b. Yesterday | John saw the play.
'Dün John oyuna gitti.'
c. The play | John saw yesterday.
'Oyuna John dün gitti.'

(16)’da, srasyla John, Yesterday ve The play öbekleri Halliday tarafndan bu
tümcelerin konusu olarak belirlenmektedir. Halliday, t-bandaki birimin konu olduu
düüncesini kat bir biçimde u örneklere de uyarlamaktadr:
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(17) a. Who | called?
'Kim seslendi?'
b. Perhaps | John won't come.
'Belki John gelmeyecek.'
c. Close | the door.
'Kapat kapy.'
d. What | did John see yesterday?
'John dün ne gördü?.'

Halliday, (17)’de de who ve what soru adllarn, perhaps belirtecini ve close
eylemini ilgili tümcelerin konusu olarak belirlemektedir. Ancak, t-bandaki birimin
her koulda ve her zaman konu olduu iddias, özellikle (17)'deki gibi örnekler
balamnda, kimi aratrclar tarafndan fazla kat bir koul olarak görülmütür (ör.
Gundel, 1977, 1985; Vallduví, 1992; Lambrecht, 1994). Bu aratrclar, bu tür
örneklerden yola çkarak, konusuz tümcelerin de var olduunu düünmülerdir.
Gerçekten de, örnein, Kim seslendi? gibi bir tümcede t-banda bulunan kim soru
adlnn konusall, bu birimin hakknda konuulabilecek belirli bir varla
gönderimde bulunmamas, daha çok böyle bir varl sorgulamas nedeniyle
kukuludur. Yine de, t-banda bulunma ölçütünün fazla kat olmasna karn, bunun
ilemsel bir ölçüt olarak kullanlabilecei, dolaysyla kimi zayf noktalarna karn bu
iddiann konunun tanmlanmas açsndan olumlu bir adm olduu belirtilmektedir
(Vallduví, 1992).
Ksaca toparlayacak olursak, konu-merkezli çalmalarda konunun tanmlanmas
dorultusunda büyük bir çaba harcand, ancak, olgunun doas gerei, pek çok farkl
bak açsnn benimsenmesi nedeniyle üzerinde anlalm kesin bir tanm olmad ve
dolaysyla bu çalmalar boyunca konunun çok az anlalm bir kavram olarak kald
görülmektedir. Buna karn, özellikle 'hakkndalk' tanm ve t-banda olma ölçütü,
Vallduví (1992) ile önemli bir aama kaydettiini düündüümüz bilgi yaps
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çalmalar için olumlu admlar olarak deerlendirilebilir. Ancak, bunlarn daha
kuramsal bir bilgi yaps modeline ne biçimde katkda bulunduuna geçmeden önce,
odak-merkezli çalmalara deinmek istiyorum.

1.2.2.

Odak-merkezli Çalmalar

Konunun, belirlenmesini salayacak ilemsel bir ölçüt gelitirilmesi güç,
dolaysyla da tanmlanmas oldukça zor bir kavram olmasna karn, odak hemen
bütün dillerin yüzey yapsnda kendini dilbilgisel araçlarla, genellikle de sesbilimsel
olarak, belli eden bir kavramdr. Bundan dolay, tümcede odan belirlenmesi
dorultusunda, konuya göre, neredeyse hiçbir güçlük çkmamakta, dolaysyla da
odakla ilgili çalmalarda kavramn tanmlanmasna ilikin kuramsal anlamazln çok
daha az olduu görülmektedir. Konu-merkezli ve odak-merkezli çalmalar arasndaki
temel ayrm, konu-merkezli çalmalarda genellikle konunun belirlenip tümcedeki geri
kalan birimlerin yorum olarak kabul edilmesine karlk, odak-merkezli çalmalarda
bunun tam tersinin yaplm olmas, yani odan belirlenip geri kalan birimlerin konu
ya da konusal olduunun düünülmesidir.
Bölüm 1.2.1.'e balarken de belirttiimiz gibi, bilgi yapsna ilikin ilk
belirlemeler 19. yüzylda yaplmtr. Bu belirlemeler konu kavramnn aratrlmas
için olduu kadar, doal olarak, odak kavramna ilikin aratrmalar için de bir
balangç noktas oluturmaktadr. Bu dönemdeki çalmalarda geçen psikolojik
eylemlik terimi, konuucunun psikolojik özne hakknda söylediklerini karlamak üzere
kullanlmtr. Kavramn yorum ve odak terimleriyle karland daha sonraki
biçimlerinde de benzer tanmlar bulmak olasdr. Örnein, daha önce de belirtildii
gibi, Hockett ve Mathesius' a göre yorum17, konu hakknda söylenenlerdir. Yine ilk

17

Mathesius 'yorum' yerine ifade (enunciation) terimini kullanmtr.
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dönem çalmalarnda psikolojik eylemlik, daha sonraki pek çok çalmada da
benimsenecei gibi, psikolojik öznenin tamamlaycs olarak görülmütür.
Psikolojik eylemlik, Paul (1909) tarafndan (Gundel, 1977:19 içinde), günümüze
kadar geçen sürede bütün aratrclarn da kabul ettii biçimde, "tümcenin en önemli
öesi, iletiim kurmak dorultusunda tümcenin amac ve bundan dolay da en güçlü
vurguyu ta[yan birim]" olarak tanmlanmtr. Örnein,

(18) Çocuklar yarn [HAYVANAT bahçesine] gidecek.

tümcesinde hayvanat bahçesi birincil tümce vurgusunu alarak18, bu dönemdeki
çalmalarda

kullanlan

terminolojiyle,

tümcenin

psikolojik

eylemliini

oluturmaktadr. (18)’deki tümcede çocuklarn yarn bir yere gidecei bilinmekte,
ancak nereye gidecekleri bilinmemektedir. Bu anlamda, bu AÖ ile verilen bilgi,
tümcenin en önemli öesi ve iletiimsel bir birim olarak tümcenin üretilme nedenidir.
Paul, ayn zamanda, konuucunun amaçlar dorultusunda tümcedeki her birimin
psikolojik eylemlik olabileceini belirtmitir. Paul ile ayn görüleri paylaan Wegener
(1885) (Gundel, 1977:20 içinde), bir tümcenin psikolojik eylemliinin, bu tümcenin
yant olaca bir soru ile belirlenebileceini belirtmitir. Bu, bilgi yaps
çalmalarnda bugün de en sk kullanlan yöntemdir. Bu yönteme göre, soru
tümcesinde sorgulanan birim psikolojik eylemlii, geri kalan birimler de psikolojik
özneyi vermektedir. Buna göre, (18)'deki tümcenin sorusu Çocuklar yarn nereye
gidecek? biçimdedir. Bu yöntem izlenerek, ayn önermeye sahip farkl tümcelerin bilgi
yaplar, farkl sorularla ortaya çkarlabilmektedir:

18

Çalmann bundan sonraki bölümünde büyük harfler birincil tümce vurgusunu iaretlemek üzere

kullanlacaktr.
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(19) a. Çocuklar hayvanat bahçesine NE ZAMAN19 gidecek?
b. Çocuklar hayvanat bahçesine YARIN gidecek.
(20) a. Yarn hayvanat bahçesine KM gidecek?
b. Yarn hayvanat bahçesine ÇOCUKLAR gidecek.
(21) a. KM yarn hayvanat bahçesine gidecek?
b. ÇOCUKLAR yarn hayvanat bahçesine gidecek.
(22) a. Çocuklar NE ZAMAN hayvanat bahçesine gidecek?
b. Çocuklar YARIN hayvanat bahçesine gidecek.
(23) a. Çocuklar yarn hayvanat bahçesine GDECEK M?
b. Çocuklar yarn hayvanat bahçesine GDECEK.

Konu-merkezli çalmalarla ilgili bölümde de deindiimiz gibi, Prag Okulu
çerçevesinde çalan dilbilimciler, tümcenin bilgi yapsnn konu-yorum(odak) gibi
ikili kavramlarla ele alnamayacan düünmekte, tümcedeki birimlerin iletiime
katklar açsndan bir hiyerari içerdii görüünü savunmaktadrlar. Bu anlayn ilk
temsilcisi olan Firbas (1964)'e (Gundel, 1977 ve Hajiová, 1994 içinde) göre yorum,
tümce içindeki iletiimsel devingenlii en az olan birim tarafndan oluturulmaktadr.
Prag Okulunun iletiimsel devingenlik yaklamna dayanarak daha sonra oluturduu
balamsal-bamllk ya da balamsal-özgürlük (contextual-freenes) yaklamna göre
ise odak(yorum), balamsal olarak özgür birimler tarafndan oluturulmaktadr.
Balamsal olarak baml olan birimlerin dinleyicinin hafzasnda ulalabilir
(accessible), yani konuucuyla dinleyicinin ortak bilgi deposu'nun (stock of shared
knowledge) belirli bir eiinin üstünde bulunan, belirgin (salient) ve etkin (activated)
nitelikte olmasna karn, balamsal olarak özgür olan birimler dinleyicinin hafzasnda
19

Burada, soru tümcelerinin de kendi bilgi yaplar olduu, dolaysyla soru tümcesinin odann da

bildirim tümcelerinde olduu gibi birincil tümce vurgusu ile kodlandna dikkat edilmelidir.
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olmayan ya da ulalamayan birimler olarak tanmlanmaktadr (Hajiová, 1994). Bu
tanmlamaya göre tümcenin bilgi yaps, tümce birimlerinin balam-baml ya da
balam-özgür olmalarna göre deimektedir. Örnein, tümcede odan balama göre
farkl yorumlar alabilmesi nedeniyle (24), (25)'teki sorularn her birinin uygun bir
yant olabilmektedir; yani, bu tümce üç ayr yoruma açk olan bir anlambulankl
sergilemektedir: a) çocuklar konu, bahçeye çktlar odak, b) çocuklar ve çktlar konu
ve bahçeye odak ve c) tümcenin bütünü odak:

(24) Çocuklar BAHÇEYE çktlar.
(25) a. Çocuklar ne yapt?
b. Çocuklar nereye çktlar?
c. Ne oldu?

(24)'teki tümcede, (25)a balamnda balam-baml olan tek birim çocuklar
olduundan, Prag Okulu yaklamna göre bu birim tümcenin konusunu, geri kalan
birimler ise balam-özgür olmalar nedeniyle tümcenin odan oluturmaktadr.
Benzer bir biçimde, (25)b balamnda çocuklar ve çktlar birimleri balam-baml
olduklarndan konuyu, bahçeye birimi

de

balam-özgür

olduundan

oda

oluturmaktadr. (25)c balamnda ise, tümcede balam-baml hiçbir birim
bulunmadndan, tümcenin bütünü odak olarak belirlenmektedir.
Bilgi yapsnn bölümlenmesine yönelik benzer bir yaklam, tümceyi odak ve
açk-önerme (open-proposition) olarak bölümleyen bak açs tarafndan da
benimsenmektedir. Prince (1981a, 1986) tarafndan önerilen açk-önerme kavram,
tümcede odak dnda kalan ve önvarsaymsal olan birimleri kapsamaktadr. Bu
dorultudaki çalmalarda, bir tümcenin önvarsaym, odan bir bamsz deiken'le
(free variable) yer deitirdii bir tümce ile gösterilmektedir:
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(26) a. Ali bana KTABI verdi.
b. Ali bana x verdi.

Dolaysyla, (26)a'nn bilgi yapsnda (26)b'deki açk-önerme ve açk-önermede x
ile gösterilen bamsz deikenle yer deitiren odak (‘KTAP’) bulunmaktadr.
Bu iki yaklam, bilgi yapsnn bölümlenmesi açsndan benzemelerine karn,
bilgi yapsn oluturan birimlerin, yani odak ve konunun (ya da açk-önermenin)
tanmlanmas açsndan birbirinden ayrlmaktadr. Prag Okulunun benimsedii
yaklamda bu birimler balamsal bamllk ve balamsal-özgürlük, bir dier deyile
ortak bilgi olup olmamalar açsndan tanmlanrken, Prince (1985:65), ortak bilginin
gerçekte ortak olmak zorunda olmadn düünmektedir. Prince'e göre ortak bilgi,
konuucunun dinleyicinin bilgileri hakkndaki 'varsaymlarn' içermektedir. Bu
anlamda, konu (ya da açk-önerme) ve odak, dorudan söylem balamna gönderme
yapan balam-baml ya da balam-özgür terimleriyle açklanamaz. Prince (1981a,
1986), genel olarak 'yeni bilgi' biçiminde tanmlanan odan da yine balamla ilikili
bir 'yeni'lik anlayyla tanmlanamayacan, bunun söylem göndergesi tabanl bir
kavram olmadn belirtmektedir. Ona göre odan yenilii, dinleyici için yeni bir
söylem

göndergesi

olmasndan

deil,

açk-önermedeki

deikenle

yer

deitirmesinden kaynaklanmaktadr.
Konu ve odan eski ve yeni kavramlaryla tanmlanmas, bu kavramlarla tam
olarak neyin ifade edildiinin açk olmamas nedeniyle, bilgi yaps çalmalarnda
çeitli tartmalara yol açmtr. Gundel (1988:212), konu/yorum(odak) ve eski/yeni
terimlerinin ilikisini temel alan tartmasnda, eski/yeni terimlerinin biri ilikisel, ikisi
de gönderimsel (referential) olmak üzere en az üç ayr anlamda kullanlmasnn
anlamazlklarn temel kaynan oluturduunu belirtmektedir. likisel anlamda, bu
terimler birbirlerine göre tanmlanmaktadr; yani konu 'yoruma göre' eski, yorum da
'konuya göre' yeni bilgi tamaktadr. Gönderimsel anlamdaki kullanmlar ise,
bunlarn söylem göndergeleri'ne (discourse referents) yaptklar gönderimleri
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içermekte, yani göndergelerin konuucularn zihnindeki etkinlik (activation) ya da
bilinirlik (familiarity) dereceleri gibi söylem içindeki çeitli bilgi deerleri ile
ilikilenmektedir. Örnein (27)'de, Ali ve Aye AÖ'lerinin göndergeleri konuucu ve
dinleyici tarafndan ortak olarak bilinmekte, söylem içinde daha önce geçtikleri için
etkin nitelik tamakta ve bu iki anlamda bu göndergeler eski bilgi içermektedir. Buna
karlk, bir demet çiçek AÖ'sünün göndergesi konuucular tarafndan ortak olarak
bilinmemekte, söyleme ilk kez tantlmasndan dolay etkin olmayan (unactivated)
nitelik tamakta ve bu anlamda da yeni bilgi içermektedir:

(27) Ali Aye'ye ne verdi?
Ali Aye'ye [bir demet ÇÇEK] verdi.

Eski/yeni terimlerinin konu ve odan tanmlanmasnda göndergesel anlamlaryla
kullanlmas, (27) ve (28)'den de anlalaca gibi, önemli sorunlar içermektedir.
Öncelikle, (27)'de, göndergesel anlamyla, birden fazla eski bilgi bulunmakta, bu
durum da bunlardan hangisinin konu olarak belirlenecei dorultusunda bir sorun
ortaya çkarmaktadr. Benzer bir sorun, bu kez odan belirlenmesi açsndan, (28)'de
de bulunmaktadr:

(28) Ali bu ödevi KENDS yapt.

(28)'in konusu olan Ali, ayn zamanda bu tümcenin odan da oluturmaktadr.
Yani, göndergesel anlamyla, bir eski bilgi ayn tümcenin hem konusu hem de oda
olabilmektedir. Dolaysyla, (27) ve (28), konu ve odan tanmlanmasnda eski/yeni
kavramlarnn göndergesel anlamdaki kullanmlarnn herhangi bir yarar olmadn
aça çkarmaktadr. Bu nedenle, konu ve odan tanmlanmasnda bu kavramlarn
ancak ilikisel anlamdaki kullanmlar yarar salamaktadr. Yani, konu ve oda
oluturan birimlerin, söylem balamndaki göndergelere yaptklar gönderimler
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açsndan deil, yalnzca 'birbirlerine göre' eski ve yeni olular konu/odak
kavramlarnn açklanmas ile ilikilidir. Dier bir deyile, Prince (1981a, 1986)'nn
yukarda dile getirilen görüüne uygun olarak, konu ve odak, söylem tabanl kavramlar
deildir. Benzer bir görü Gundel tarafndan da dile getirilmektedir. Gundel
(1988:213)'e göre yorum, "…'yenilik' ile yalnzca ilikisel anlamda iliki kurmaktadr";
çünkü, yukarda da örneklendii gibi, etkin olmayan ya da bilinir olmayan (unfamiliar)
göndergeler de yorum olabilmekte ya da yorumun bir parças olarak yorum içinde yer
alabilmektedir.20
Bata da belirttiimiz gibi, odak, ilk dönem çalmalarndan balayarak
günümüze kadar pek çok dilbilimci tarafndan, kullandklar terminolojiye göre,
psikolojik öznenin, konunun veya önvarsaymn tamamlaycs ya da ona eklenen bilgi
birimi olarak görülmütür (ör. Chomsky, 1971; Jackendoff, 1972). Örnein (24)'ün
(25)a balamndaki yorumunda bahçeye çktlar, (25)b balamndaki yorumunda ise
bahçeye birimleri, ilgili balamlarda odak, yani içinde bulunduklar tümcelerin
önvarsaymlarnn tamamlaycsdrlar. Odan 'tamamlayc' ilevi bu örneklerden de
anlald gibi oldukça açk görünmesine karn, durum bu kadar basit deildir.
Lambrecht (1994:206), bütün tümcelerin bir odak içermesine karn, her tümcenin bir
konusu olmak zorunda olmadndan odan bu biçimde tanmlanamayacan
belirtmektedir. Örnein sunucu tümce (presentational sentence), tüm-odak tümcesi (allfocus sentence) ya da olay aktarm (event-reporting sentence) ad verilen tümceler,
konusuz tümceler olarak kabul edilmektedir (ör. Vallduví, 1992; Lambrecht, 1994
vb.). Bu anlamda (24), (25)c'nin yant olduunda konusuzdur; yani, herhangi bir
önvarsaym içermemektedir. Dolaysyla, bu balamda tümcenin bütünü odak bilgisini
oluturduuna

göre,

odan

tamamlaycs

olaca

baka

bir

bilgi

birimi

bulunmamaktadr.

20

Reinhart (1982), Vallduví (1992) ve Lambrecht (1994) de, benzer bir biçimde, konu ve odan

söylemsel olarak deil, tümce düzleminde ve ilikisel kavramlar olarak tanmlanmas gerektii
düüncesini dile getirmektedir.
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Buraya

kadar

aktarlanlar

ksaca

toparlayacak

olursak,

odak-merkezli

çalmalarda odan tümcenin bilgisellik açsndan en önemli birimi olduunun ve
tümce vurgusu ile belirlenmesinden dolay ilemsel bir ölçüte gereksinim
duymadnn genel olarak kabul edildiini söyleyebiliriz. Ancak, odan bir biçimde
yeni bilgi içerdii neredeyse tüm aratrclar tarafndan kabul edilmesine karn, 'yeni'
kavramnn, Gundel (1988)'in ulamlamasyla söyleyecek olursak, ilikisel mi yoksa
gönderimsel olarak m tanmlanmas gerektii konusunda büyük bir tartma
bulunmaktadr. Bu tartmada, ilikisel yenilik anlayn benimseyenlerin daha güçlü
olduunu belirtmek zorundayz. Ayrca, bu çalmalarda tümcenin bilgi yapsnn bir
açk-önerme ve bir odaktan olutuu da saptanm ve bu görü yaygn olarak kabul
görmütür. Bununla birlikte, açk-önermeyi oluturan birimlerin hepsinin 'konusal'
olmas

nedeniyle,

konu

kavramndan

uzaklald

görülmektedir.

Konunun

tanmlanaca ilemsel bir ölçütün bulunamamasndan kaynaklandn düündüümüz
bu tavr, bizce, ayn zamanda bilgi yapsnn bütüncül bir betimlemesinin yaplmasn
da engellemitir. Son olarak, konusuz tümcelerin var olduu varsaymndan yola
çklarak, odan önvarsaymn tamamlaycs olarak tanmlanamayaca da ifade
edilmitir.
Konu ve odak-merkezli çalmalarla ilgili olarak buraya kadar aktarlan bilgiler,
hiç kukusuz, bugüne kadar yaplm tüm çalmalar ve alann tüm tartmalarn
içermemektedir. Amacmz, bilgi yapsn temel alan alann belirlenmesinde kuramsal
anlamda önemli bir gelimenin salandn düündüümüz Vallduví (1992)'ye kadar
bu konuda benimsenen bak açlarnn ve yaplan tartmalarn genel bir görünümünü
sunmak ve bunlarn, bu çalma da dahil olmak üzere, daha sonraki çalmalara olas
katklarn genel hatlaryla belirleyebilmekti. Bu amacn hiç deilse belirli bir derecede
yerine getirildiini düünerek, incelememi de daha yakndan ilgilendiren Vallduví
(1992)'nin bilgi yaps anlayna geçmek istiyorum.
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1.2.3.

Vallduví (1992): Bilgi Paketleme

Konu-merkezli ve odak-merkezli çalmalarda bilgi yapsnn temel bileenleri
olan konu ve odakla ilgili önemli bilgiler edinilmi olmasna karn, aada sralanan
noktalar açk kalmtr:

i.

Konunun kesin ve açk bir tanmna ulalamamtr. Bunda en
önemli etken, konunun tanmlanabilecei ilemsel bir ölçüte
ulalamam olunmasdr.

ii. Eski, verilmi, etkin, ortak bilgi ve yeni, etkin olmayan bilgi gibi
terimlerin içerikleri ve bunlarn konu ve odakla ilikisi hakknda
tam bir uzlamaya varlamamtr.
iii. Veriye ilikin gözlemlerin eksik kalmas nedeniyle konu, odak gibi
bilgisel

öncüller

(informational

primitives)

tam

olarak

saptanamam ve bilgi yapsnn içsel düzenlenii yani bilgi
birimlerinin dalm belirlenememitir.
iv. Bunlardan dolay, bilgi yapsn temel alan alann snrlar
çizilememi, bilgi yapsnn dilbilgisi ile olan ilikisi kesin olarak
saptanamamtr.

Vallduví (1992), bu eksikliklerin tamamlanmasnda önemli bir etken olmutur.
Bu bölümde, Vallduví'nin Bilgi Paketleme yaklamnn yukardaki noktalarn tutarl
bir çizgiye oturtulmasna ve böylece genel olarak bilgi yaps çalmalarna olan katks
aktarlmaya çallacaktr.
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1.2.3.1. Yaklamn Temel Varsaymlar

Bilgi yapsnn incelenmesinde belirlenmesi gereken ilk nokta, bilgi yapsna ait
görünümlerin dilin hangi düzleminde, tümce düzleminde mi, söylem düzleminde mi
yoksa bu ikisinin kesitii bir noktada m ele alnmas gerektiidir. Bu ayrmn
yaplmas, konu ve odak gibi bilgi yapsna ait kavramlarn tanmlanmas ve
incelenmesi, dolaysyla bilgi yapsnn konumunun belirlenmesi açsndan çok
önemlidir. Bu amaç dorultusunda, öncelikle balamn tümce ve söylem düzlemleriyle
olan ilikisi üzerinde durmak gerekmektedir. Balamn tümce düzlemi ile ilikisi
yalnzca dil kullanclar, sözcenin üretildii yer ve zaman gibi dil-d etkenleri
içerirken, söylem düzlemi ile ilikisi, bunlarn yannda ayrca tümce-üstü dil düzlemi
ile olan ilikisini de kapsamaktadr. Dier bir deyile, balam-tümce ilikisi yalnzca
balama ait dil-d etkenleri içerirken, balam-söylem ilikisi hem dil-d balam
hem de dil-içi balam ilgilendirmektedir. Vallduví (1992), buradan yola çkarak
tümcesel kullanmbilim (sentential pragmatics) ile söylemsel kullanmbilim’i (discourse
pragmatics) birbirinden ayrmakta ve bilgi yapsnn çalma alann tümcesel
kullanmbilim içinde görmektedir.
Bu belirleme, konu ve odan hangi snrlar içinde tanmlanmas gerektiini de
sezdirmektedir. Bölüm 1.2.1. ve 1.2.2.’de de belirtildii gibi, genellikle konu eski,
odak da yeni bilgi ile eletirilmi, konu ve odan tanmlanmasnda genellikle bu
kavramlar kullanlmtr. Ancak, eski ve yeni kavramlarnn da söylem ve tümce
açsndan farkl görünümleri vardr. Söylem açsndan, bu kavramlar bir söylem
göndergesinin söylem modeli (discourse model) içindeki bilgi deerini, yani söyleme
daha önce tantlp tantlmadn, ilgilendirir. Tümce açsndansa, bu kavramlar,
tümcenin yalnzca dil-d balamla ilikili olmasndan dolay, eski ya da yeni bilgi
tayan birimlerin göndergelerinin bilgi deerleri açsndan deil, tümcenin üretildii
balamda bu birimlerin ‘birbirlerine göre’ eski ya da yeni olmalar açsndan
tanmlanmaktadr. Bu anlamda konu, konuucularn söylem modellerinde ortak olarak
var olan, dolaysyla eski, odak ise yalnzca konuucunun bildii ve dinleyiciye
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aktard, bu nedenle tümcedeki asl bilgiyi oluturan yeni bir bilgi içermektedir.
Vallduví (1992), bu belirlemelerden yola çkarak, söylem göndergelerinin bilgi deeri
anlamnda eski/yeni kavramlarnn tümcede hem odak hem de konu olabildiini,
bundan

dolay

da

bu

kavramlarn

tanmlanmasnda

bu

bak

açsnn

kullanlamayacan belirtmektedir. Bu nedenle, Vallduví, bilgi yapsnn söylem
göndergelerinin bilgi deerleri ile ilikili olmad görüünü benimseyerek, bilgi
yapsna ilikin olgular, kendi deyimiyle bilgi paketlemeyi, tümcesel kullanmbilimin
inceleme alan içinde görmektedir.21
Vallduví (1992:22-27), gerçek dünyaya uygunluk (actual-world felicity), empati
(emphaty), edimsöz (illocution) ve sezdirim (implicature) gibi olgularn da tümcesel
kullanmbilimin inceleme alan içinde olduunu, ancak bunlardan yalnzca ilkinin
dolayl yoldan bilgi paketlemeyle ilikili olduunu, dierlerininse bu alann snrlar
içinde görülemeyeceini de belirtmektedir. Bu çerçevede, Vallduví (1992:3), bilgi
yapsna ilikin olgularn “…bütünüyle bilgi paketlemenin üretimi ve yorumlanmas ile
ilgili olan…” ve Enformatik adn verdii bir dil bileeni içinde ele alnmas
gerektiini belirtmektedir. Vallduví’ye göre enformatik, dilbilgisinin bütünüyle özerk
(autonomous) bir bileenidir. Bununla birlikte, bu bileen dilbilgisinin dier
bileenleriyle, örnein sözdizimsel, anlambilimsel ve sesbilimsel bileenlerle dolayl
bir etkileim içindedir. Bunlardan sözdizimsel ve sesbilimsel bileenlerle olan ilikisi
bilgi paketlemenin dilin yapsal bileenleriyle ifade edilmesinin gerekliliinden
kaynaklanrken, mantksal anlambilim ile olan ilikisi, dilin yorumlayc amaçlar
dorultusunda bu ikisinin yakn birlikteliinin kaçnlmaz bir sonucudur (Vallduví,
1992:3).
Bölüm 1.1.'de de belirttiimiz gibi, Vallduví (1992:11), bilgi paketlemeyi
"…dinleyicinin tümcedeki bilgiye ulamas ve bunu bilgi deposuna yerletirmesi için
konuucunun kulland küçük bir
21

YÖNERGELER

kümesi…" biçiminde tanmlamaktadr.

Vallduví (1992:18), bu belirlemenin kendisinden önce de yapldn, bu anlamda Reinhart (1982),

Prince (1988) vb.’yi izlediini belirtmektedir.
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Buna göre, konuucunun yönergeleri, tümcede paketlenen bilginin yorumlanabilmesi
için dinleyiciye rehberlik etmektedir. Vallduví (1992:59), bilgi paketlemeyi, Heim
(1983)'te önerilen Dosya Deiim Anlambilimi (File Change Semantics) modeline
dayanarak22, dinleyicinin bilgi deposuna yaplan bilgi giriinin düzenlenmesinden
sorumlu görmektedir. Bu düzenleme bilgi paketlemenin içerdii yönergeler kümesi ile
salanmakta, bir dilbilgisel bileen olarak enformatiin rolü de bu paketleme
yönergelerinin üretimi ve yorumlanmas olarak belirlenmektedir. Enformatik,
dinleyicinin bilgi deposunu, Dosya Deiim Anlambiliminde olduu gibi, söylem
göndergelerinin zihinsel gösterimi olan dosya kartlar’ndan (file card) oluan bir dosya
(file) olarak görmektedir. Söylemin balangcnda, dinleyicinin dosyas önceden bildii
dosya kartlar ile doludur. Bu kartlarda ilgili gönderge ile ilikili nitelikler ve bu
göndergenin dier göndergelerle olan ilikisi kaytldr. Söylem gelitikçe dinleyicinin
bilgi deposuna yeni kartlar eklenebilir ya da var olan kartlarn içerii, söylemdeki
dier göndergelerle kurulan ilikiler de göz önünde bulundurularak güncellenir.
Enformatiin ilevi dinleyicinin bilgi deposuna yaplacak bilgi giriini düzenlemek
olduundan, bir tümcede sunulan bilgi'nin (information) ne olduu, konuucudan
konuucuya deimektedir. Vallduví, bilgiyi tümcenin ve dolaysyla da iletiimin
varlk nedeni olarak tanmlamaktadr. Buna göre bilgi, dinleyicinin önceden sahip
olduu yerleik-bilgi'ye (knowledge) eklenen, yani konuucu tarafndan verilmedikçe
dinleyicinin sahip olamayaca bir olgudur. Bu anlamda, farkl dinleyicilerin farkl
yerleik-bilgileri vardr ve ayn tümcenin içerdii bilgi dinleyicilerin bu yerleikbilgilerine göre belirlenir. Örnein, Vallduví (1992)'den alnan (29)'daki tümcenin
bilgisi, patron ve karnabahar turtas arasnda herhangi bir iliki olduunu önceden
bilmeyen Dinleyici-1 (D1) ile bu ikisi arasnda bir iliki olduunu bilen, ancak bunun
nasl bir iliki olduunu bilmeyen Dinleyici-2 (D2) için farkldr. Vallduví (1992:56),
22

Vallduví, bilgi deposu ve bilginin bilgi deposuna girii ile ilgili olarak, Heim (1983)’te sunulan

modeli kendi varsaymlar dorultusunda deitirmektedir. Ancak, bu, çalmamzn konusuyla
dorudan ilikili olmad için burada bu iki model arasndaki farkllklara deinmiyoruz. Bu konuda
ayrntl bilgi edinmek bkz. Vallduví (1992:54-60).
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bu iki dinleyicinin bu sözce üretilmeden önceki ve üretildikten sonraki dosya
kartlarnn görünümünü srasyla (30) ve (31)'deki gibi belirlemektedir:

(29) Patron tuzlu karnabahar turtasndan nefret etti.
(30)

D1:
adr.: patron (x)

adr.: karn.tur. (y)
tuzlu (y)

(31)

D2:
adr.: patron (x)

adr.: karn.tur. (y)

___ y(x)

tuzlu (y)
__ tarafndan x(y)

Bu ekillerden de anlald gibi, her iki dinleyici de patron ve karnabahar
turtas göndergelerini23 bilmekte, ancak D1, sahip olduu dosya kartlar arasnda
herhangi bir indeksleme ilikisinin olmamasnn da gösterdii gibi, bu ikisi arasnda
herhangi bir iliki olduundan haberdar deilken, D2 böyle bir iliki olduunu
bilmekte ancak bunun nasl bir iliki olduunu bilmemektedir. D2'nin bu iki gönderge
arasnda bir iliki olduunu bildii, ancak bu ilikinin doasn bilmedii, onun dosya
kartnda ( __ ) ile gösterilmektedir. Dolaysyla, (29)'daki sözce D1'i hem patron ve
karnabahar turtas arasnda bir iliki olduu hem de bunun bir nefret etme ilikisi
olduu dorultusunda bilgilendirirken, D2'ye yalnzca ilikinin nitelii hakknda bilgi
vermekte, yani D2’ye, yalnzca, bunun bir nefret etme ilikisi olduunu bildirmektedir.

23

Dosya kartlar göndergeler adna etiketlenmektedir; yani dosya kartlarnn ait olduu göndergeler,

dinleyicinin bilgi deposundaki adresler olarak adlandrlmaktadr. (30) ve (31)'deki ekillerdeki 'adr.'
ksaltmas bu terim için kullanlmaktadr.
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Bundan sonraki bölümde, Bilgi Paketleme yaklamnn bilgisel öncülleri ne
ekilde belirleyip, tanmlad ve bunlarn Enformatik içindeki rollerinin nasl
belirlendii üzerinde duracaz.

1.2.3.2. Bilgisel Öncüller: konu, odak, eklenti

Bu bölüme balarken de belirttiimiz gibi, 1.2.1. ve 1.2.2.'de aktarlmaya
çallan, bilgi yapsna ilikin önceki çalmalarda bilgisel birimlerin önemli
özelliklerinin belirlenmi olmasna karn, bunlarn tam olarak nasl tanmlanmas
gerektii, bilgisel öncüllerin neler olduu ve bunlarn tümcedeki dalmlar
konusunda tam bir uzlamaya varlamamtr. Vallduví (1992:43), önceki çalmalarda,
i) özellikle konu ve açk-önerme ile ilgili olarak kimi tanmlama sorunlar olduunu ve
ii) her iki yaklamda da24 veriye ilikin gözlemlerin eksik kaldn, yani bunlarn
tümcedeki bütün olas bilgisel snr'larn (informational split) belirlenmesi konusunda
yetersiz olduunu belirtmektedir.
Vallduví (1992:43)'e göre, bu sorunlardan ilki olan tanmlama sorunundan,
sorunlu tanmlardan uzak kalnarak kaçnlabilir. Bu dorultuda, açk-önermenin bilgi

24

Vallduví (1992), benim konu-merkezli ve odak-merkezli biçiminde ikiye ayrmay seçtiim

çalmalar, tümce içinde belirledikleri farkl bilgisel snrlara ve kullandklar farkl terminolojiye göre
be ayr grupta toplamaktadr: izlek-yorum (theme-rheme), konu-yorum (topic-comment), konu-odak
(topic-focus), odak/açk-önerme (focus/open-proposition) ve basknlk (dominance). Vallduví (1992:30),
bunlardan izlek-yorum içindeki çalmalarn bir bölümünün konu-yorum, bir bölümünün de konu-odak
yaklamna uymas nedeniyle bunlar ilgili yaklamlar içinde ele alacan belirtmekte, konu-odak ve
basknlk yaklamlarnn avantaj ve dezavantajlarn da, bunlarn bütün niyet ve amaçlar bakmndan
odak/açk-önerme yaklam ile ayn olmas nedeniyle (1992: 36, 43), odak/açk-önerme yaklam
içinde tartmaktadr. Böylece, konu-yorum ve odak/açk-önerme yaklamlar, literatürdeki bilgi
yapsna ilikin çalmalarn tümünü kapsamaktadr. Bu nedenle, ben, bu çalmalar daha genel iki
balk altnda ele almay seçtim. Bu anlamda, benim snflamamdaki konu-merkezli ve odak-merkezli
çalmalar, srasyla Vallduví'nin snflamasndaki konu-yorum ve odak/açk-önerme yaklamlar içinde
ele alnan çalmalar kapsamaktadr.
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yapsna ilikin kullanmsal bir kavram olmas ve bilgi yaps olgularnn mantkanlamsal olarak açklanamayacak oluundan dolay (örnein bkz. Vallduví, 1992,
1993; Vallduví ve Zacharski, 1994), açk-önermenin tanmlanmasnda mantkanlamsal ve geleneksel içerikli önvarsaymsal terimlerden kaçnmak gerekmektedir.
Bu nedenle Vallduví (1992), açk-önerme kavramn 'dinleyicinin bildii bilgi' olarak
deil, Prince (1985)'e dayanarak 'konuucunun dinleyicinin bildiini düündüü bilgi'
biçiminde25 tanmlamaktadr. Vallduví (1992:43), konunun tanmlanyla ilgili
sorunlar da daha çok bu kavramn tanmlanmasna yönelik ilemsel bir ölçütün
belirlenememesine balamakta ve konuyu, aada belirteceimiz kimi snrllklar
içinde de olsa, t-banda bulunan birim olarak tanmlamaktadr. Vallduví, böylece
konusalln dier tümce birimlerine de yüklenebildii sorunlu tanmlamalardan uzak
kalnabileceini belirtmektedir.
kinci sorunla ilgili olarak ise, Vallduví (1992:41), tümcedeki bilgisel birimlerin
dalmyla ilgili olarak konu ve odak-merkezli çalmalarn ayr ayr doru
saptamalar olmasna karn tek bana bunlardan hiçbirinin olas bütün bilgisel
25

Vallduví (1992:38-39), bu konuyla ilgili olarak aadaki tartmay sunmaktadr. Yalnzca açklayc

olmas nedeniyle bu tartmay ksaca özetlemek istiyoruz:
Açk-önerme kavramnn içerii önceleri önvarsaym kavram ile karlanm ve bu kavram da
'konuucu ile dinleyicinin ortak bilgisi' biçiminde tanmlanmtr. Bu anlayta ortak bilgi ise, konuucu
ve dinleyicinin her ikisi tarafndan da doru olduuna inanlan önermeler kümesi olarak tanmlanmtr.
Bu anlamda, (i)a, (i)b'yi gerektirmekte, yani (i)b'nin doru olduuna inanmaktadr:

(i) a. I saw NOBODY at the party.
'Partide kimseyi görmedim.'
b. I saw x at the party.
'Partide x'i gördüm.'

Oysa, açktr ki, (i)a'nn konuucusu (i)b'nin doruluuna inanmamaktadr. Bu dorultuda Prince
(1985:65), 'ortak bilgi'yi 'konuucunun dinleyicinin inançlar hakkndaki varsaym' olarak tanmlam
ve 'önvarsaym' yerine 'açk-önerme' terimini kullanmay seçmitir. Ortak bilgi kavramnn bu biçimdeki
tanm sorunsuzdur. Örnein (i)a'nn konuucusu, kendisi inanmasa bile, dinleyicisinin inandn
düünüyorsa, (i)b'yi üretebilir.
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snrlar belirleyemediini, bunun da bu çalmalarda veriye ilikin gözlemlerin
yetersiz kalmasndan kaynaklandn ileri sürmektedir. Konu-merkezli çalmalarda,
konunun tanmlanmas dorultusunda önemli sonuçlara ulalmakla birlikte, tümcenin
yorum bölümü içinde kalan yeni ve ortak bilginin birbirinden ayrlmas açsndan
herhangi bir çözüm önerilmemitir. Benzer bir biçimde, odak-merkezli çalmalarda da
tümcede yeni bilgiyi sunan odak ile ortak bilginin kodland açk-önerme birbirinden
ayrlm, ancak bu çalmalarda da konu tanmlanamamtr. Vallduví (1992:41), bu
durumu aadaki örnekle açklamaktadr:

(32) a. O Harry'ye GÖMLE verdi.
b. Harry'ye o GÖMLE verdi.

Konu-merkezli yaklam, örnein, (32)a'da t-bandaki birim dndaki tüm
bölümü yorum olarak ele almakta, ancak yorum içindeki bilgisel bölümlemeyi
yakalayamamaktadr. Bir baka deyile, odakta bulunan gömlek ile odakta olmayan,
ortak bilgi konumundaki Harry arasndaki bu farklla ilikin herhangi bir çözüm
önerememektedir. Bu noktada odak-merkezli yaklamn üstünlüü vardr. Bu
yaklam, gömlek'in O Harry'ye x verdi açk-önermesindeki deiken ile yer
deitirdiini ve bu nedenle odakta bulunduunu, Harry'nin ise odakta bulunmadn,
yani bu ikisinin iki farkl bilgisel birime ait olduunu belirleyebilmektedir. Buna
karn, odak-merkezli yaklam, Harry'ye öbeinin (32)a'dan farkl olarak (32)b'de
neden t-banda bulunduuna ilikin hiçbir belirleme yapamamaktadr. Bu noktada da
konu-merkezli yaklamn bir üstünlüü olduu görülmektedir. Bu yaklam, bu
öbein (32)a'da yorumun bir parças olmasna karn, (32)b'de konu olduunu
saptayabilmekte, böylece t-ba konumunun tümce konusunun kodland ayrcalkl
bir bilgisel birim olduunu ortaya koymaktadr. Dolaysyla, iki yaklamn da
birbirlerine göre üstün noktalar olmasna karn, bunlardan tek bana hiçbiri
tümcedeki bilgisel birimleri belirleyememektedir.
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Vallduví (1992:44), bu belirlemelerden yola çkarak, tümcenin bilgi yapsnn bu
biçimdeki ikili bölümlemesinin yeterli olmadn, bunun yerine, bu ikisinin güçlü
yönlerinin alnmasyla, üçlü bir bölümlemeye gerek olduunu iddia etmektedir.26
Böylece, hem t-ba konumunun konunun kodlanmasndaki rolü belirlenmekte, hem de
yorum içindeki bilgisel bölümleme yaplabilmektedir. Vallduví (1992, 1993), bu
dorultuda, tümce içindeki ortak ve ortak olmayan bilgiyi ayrmakta ve tümcenin
öncelikle temel (ground) ve odak olmak üzere iki bölümden olutuunu iddia
etmektedir. Bunlardan temel ortak bilgi'yi (shared knowledge), odak da ortak olmayan,
'yeni' bilgiyi içermektedir. Vallduví, daha sonra temeli kendi içinde balant (link)27 ve
eklenti (tail) olmak üzere ikiye ayrmaktadr. Balant, t-banda kodlanan, dolaysyla
tümcenin konusunu belirleyen bir bilgisel birimken, eklenti bunun tamamlaycsdr.
Vallduví (1992, 1993), bu bilgisel öncüllerin ((33)'te 'T' ile gösterilen) tümcedeki
aamal yaplanmasn u biçimde göstermektedir:

(33) T= {ODAK, TEMEL}
TEMEL= {BALANTI, EKLENT}

Odak, daha önceki çalmalarda olduu gibi, Vallduví'de de tümcedeki en önemli
birim ve tümcenin tek bilgisel parças olarak ele alnmaktadr. Bu nedenle, odak
tümcenin zorunlu bir parçasdr; yani tümcede eksiltilemeyecek tek birim odaktr.
Temel, odakta sunulan bilgiyi tayan bir çerçevedir; yani "… dinleyiciye bilginin
nereye ve nasl kaydedileceini göstererek dinleyicinin bilgi deposuna uygun bilgi

26

Vallduví (1992), üçlü bölümlemenin daha önce de kimi aratrclar tarafndan uygulandn

belirtmekte, ancak farkl nedenlerle bunlara kar çkmaktadr. Bu konuda ayrntl bilgi edinmek için
bkz. Vallduví (1992:41, 44-45).
27

Vallduví (1992:47), konu teriminin yaplm pek çok farkl tanm nedeniyle anlambulankl

tadn, bu nedenle balant terimini kullanmay seçtiini belirtmektedir. Vallduví'ye hak vermekle
birlikte, daha yaygn bir kabul görmü olmasndan dolay, ben konu terimini kullanmaya devam
edeceim.
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giriinin yaplmasn garanti altna alr" (Vallduví, 1992:46). Odan tümcenin
bilgisini oluturmasna karlk, temel, dinleyicinin bilgi deposuna herhangi bir katkda
bulunmamaktadr. Tümcenin temel bölümünde sunulan bilgi konuucunun dinleyicinin
bildiini düündüü bir bilgi olmasndan dolay, temelin tek ilevi, odak bilgisinin
dinleyicinin bilgi deposuna uygun bir biçimde kaydedildiini garanti altna almaktr.
Bu nedenle, temel, tümcede zorunlu deildir; rahatça eksiltilebilir. Bu anlamda,
odaksz bir tümce olanakszken, temel bilgisi olmayan tümceler olasdr.
Vallduví (1992), temeli oluturan birimlerden biri olan balanty, pek çok
açdan konu-merkezli çalmalardaki gibi tanmlamaktadr. Balant, dinleyiciyi belirli
bir adrese, yani belirli bir dosya kartna yönlendiren ve tümcedeki bilginin buraya
girileceini gösteren bir adres göstericisi (address pointer) olarak ilev görmektedir.
Bilginin bir adrese girilmesinden önce bu adresin belirlenmesi gerektiinden, balant
t-banda kodlanmak zorundadr. Vallduví (1992:48), balantnn adres göstericisi
niteliinin, ayn zamanda 'hakkndalk' sezgisini de beraberinde getirdiini, bununla
birlikte bunun ancak bir gölgeolay28 (epiphenomenon) olarak deerlendirilebileceini
belirtmektedir. Bu yaklama göre, balant yalnzca t-banda kodlanabilmekle
birlikte, t-bandaki her birim balant olarak deerlendirilmemektedir. Tümcede
balantnn bir parçasn oluturduu temel, yalnzca odakta sunulan bilginin garanti
altna alnmas gerektii zamanlarda var olmakta, bu nedenle de böyle bir
zorunluluun bulunmad durumlarda temelin ve dolaysyla da balantnn tümcede
bulunmas gerekmemektedir. Dolaysyla, "…bilginin girilecei adresin zaten belirli
olduu ya da, hangi nedenden olursa olsun, tümcede kodlanan bilgi için herhangi bir
özel adresin bulunmad durumlarda balantsz tümceler de olasdr" (Vallduví,
1992:48). Buna kart olarak, kimi tümcelerde de birden fazla balantnn bulunduuna
da deinilmektedir. Bu durumlarda ilki dndaki balantlar, doal olarak, t-banda

28

Gölgeolay kavram, felsefe içinde "bir olaya eklendii halde onun üzerinde hiçbir etkisi bulunmayan

olay" biçiminde tanmlanmaktadr. Bu kavramla ilgili daha ayrntl bilgi almak için bkz. Hançerliolu
(1994).
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deildir. Bu nedenle, birden fazla balant içeren bir tümcedeki her bir balantnn tbanda olduundan deil, balant-dizisi'nin (link string) t-banda olduundan söz
edilmektedir.
Temelin dier parças olan eklenti de, yine balant gibi, tümcedeki zorunlu bir
bilgisel birim deildir. Bilgi paketleme yaklam tarafndan balantnn tamamlaycs
olarak görülen eklenti, temelin genel bilgisel karekteristiine uyarak bilginin hangi
adres altna girileceini göstermekte, ancak bunu daha özel olarak belirlemektedir.
Balant bilginin hangi adrese girileceini gösterme ilevini yüklenirken, eklenti
bilginin bu adreste tam olarak nereye yerletirileceini belirlemektedir. Örnein,
yukarda yer alan örnek (29)'daki Patron tuzlu karnabahar turtasndan nefret etti
tümcesinde, patron ve tuzlu karnabahar turtas göndergelerini bilen ama bu ikisi
arasndaki ilikiden habersiz olan D1 için tümcenin sunduu bilgi, yani tümcenin
oda, [tuzlu karnabahar turtasndan

NEFRET ETT]

iken, bu ikisi arasnda bir iliki

olduunu bilen ama bunun nasl bir iliki olduunu bilmeyen D2 için [NEFRET

ETT]

biçimindedir. Bu farkllk, tümcenin balantsn oluturan patron dosya kartnda
yanstlmaktadr. (30)'daki D1'in dosya kartnda balant dnda hiçbir bilgi girii
bulunmazken, (31)'deki D2'nin dosya kartnda, buna ek olarak odak bilgisinin
girilecei bölüm ( __ ) ve bunun karnabahar turtas ile ilikili olduu bilgisi kaytl
bulunmaktadr. Bu dosya kartnda karnabahar turtas eklenti görevi görmekte, yani
bilgi giriinin tam olarak nereye yaplmas gerektiini göstermektedir. Ayrca,
balantlarda olduu gibi, bir tümcede birden fazla birim eklentiyi oluturabilmektedir.
Bununla birlikte, balant ve odan, srasyla t-banda olma ve ezgisel belirginlik
(prosodic pominence) gibi evrensel olarak geçerli olan yapsal özellikleri olmasna
karn, eklentinin böyle bir yapsal özellii yoktur. Yine de, eklentilerin hiçbir zaman
ezgisel belirginlik ile kodlanmad görülmektedir. Bu anlamda eklenti, "…, olumsuz
bir

açdan,

tümcenin

odaksl

ve

balantsal

olmayan

parças

olarak

tanmlan[maktadr]" (Vallduví, 1992:49).
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Paketleme Yönergeleri
Daha önce de belirtildii gibi, Vallduví (1992), dilbilgisinin enformatik
bileeninin tümcede sunulan bilginin dinleyicinin bilgi deposuna olabildiince etkili
bir biçimde girilebilmesi amac tadn ve bu dorultuda da kimi yönergeler
içerdiini iddia etmektedir. Bu yaklam içinde

YÖNERGE,

enformatiin temel

nesnesini oluturmaktadr.
Bilgi paketlemenin temelde bilginin gösterimi (representation) ile ilgili olmas ve
her tümcenin zorunlu olarak bir bilgi (=odak) içermesi nedeniyle bilgi, temel ve
zorunlu bir bilgisel öncüldür. Vallduví (1992:61), bilgisel öncüllerin gösterimi için
tasarlad notasyonu kullanarak, bilgiyi u biçimde göstermektedir:

(34)

[bilgi]

Vallduví'nin odak operatörü (focus operator) olarak adlandrd bu öncülün
açs içinde kalan her ey bilgiseldir; bir baka deyile bu operatörün açs içindeki her
ey tümcenin odan oluturmaktadr. Bu operatör, yöntemsel olarak ' al ' (retrieve)
biçiminde okunmakta ve dinleyiciye verdii yönerge de 'bilgiyi al' biçiminde
tanmlanmaktadr. Bu, bilgi paketleme yönergelerinden en basiti olarak, bütün
tümcenin bilgiyi oluturduu, yani tümcenin tamamnn odakta bulunduu durumlar
içermektedir.
Bir adres göstericisi olarak ileyen balant, dinleyiciyi kendi bilgi deposunda
bulunan bir adrese gitmesi ve tümcede sunulan bilgiyi buraya yerletirmesi
dorultusunda yönlendirmektedir. Bu anlamda balant dinleyiciye ' git ' (go to)
yönergesini vermekte ve

imi ile gösterilmektedir. x'in ilgili adresi belirttii

x, ' x'e

git ' biçiminde okunmaktadr. Aadaki örnekte patron AÖ'sü tümcenin balantsdr
ve bu tümcede balantya ilikin olarak ''patron' adresine git' yönergesi verilmektedir:
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(35) a. Patron ARADI.
b.

x, x = patron.

Vallduví (1992:62), balantlarn genel olarak belirli AÖ'ler ile oluturulma
eiliminde olduunu, çünkü konuucunun ancak dinleyicinin bilgi deposunda var olan
adreslere iaret edebileceini belirtmekte, ancak dinleyicinin ayn anda hem bir adresi
oluturmas hem de bu adrese gitmesi dorultusunda yönlendirilmesinin de olanaksz
olmadn eklemektedir. Bu ilem, Vallduví'ye göre, belirsiz AÖ'ler tarafndan
gerçekletirilmektedir.
Bu notasyonda, bütünüyle

açs içinde bulunan odak, basitçe koyu

karekterlerle yazlarak belirlenmektedir. Bütün tümcenin odak alan (focus domain)
içinde kald aadaki tümcenin gösterimi u biçimdedir29:

(36) a. [OD PATRON arad].
b.  [ odak ]
c.  [ patron arad ]

Ayn mantk-anlamsal önermeye sahip (35)'teki tümcenin paketleme yönergesi
ise, (36)'dan farkldr. Bu tümceyi sesletmekle konuucu, dinleyiciye u yönergeyi
vermektedir: 'Bilgi depondaki 'patron' adresine git ve tümcenin bilgisini bu adrese
onun aradn ekleyerek al'. Bu yönerge, bilgi paketleme yaklamnn notasyonunda
öyle gösterilmektedir:

(37) a. Patron [OD ARADI].
b.
29

x, x = patron [ [ x arad ]]

Çalmann bundan sonraki bölümünde, odak alan Vallduví (1992) temel alnarak bu örnekteki gibi

gösterilecektir. Odak alan içindeki bir birimin büyük harflerle yazlmas, daha önce de deinildii gibi,
bu birimin birincil tümce vurgusu aldn göstermektedir. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, bu
gösterim, yalnzca ilgili tartma balamnn gerektirdii durumlarda kullanlacaktr.
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Son olarak, enformatikte

imi ile gösterilen eklentinin dinleyiciye verdii

yönerge de ' deitir ' (substitute) biçimindedir. Daha önce de belirttiimiz gibi eklenti,
tümcede sunulan bilginin, yani odan, dosya kartnda tam olarak nereye ve nasl
yerletirilmesi gerektiini belirtmektedir. Bilginin bir dosya kartna girilmesi, eklentili
ve eklentisiz tümcelerde farkldr. Bilgi, eklentisiz tümcelerde dosya kartna dorudan
eklenirken, eklentili tümcelerde dosya kartnda bulunan ( __ ) yerine girilmekte, bir
baka deyile odak bilgisi, dosya kartnda bulunan bu bolukla yer deitirmektedir.
Bu nedenle eklentisiz tümcelerde odak bilgisinin dosya kartna girilmesi için verilen
yönerge ' ekle-al ' (retrieve-add) iken, eklentili tümcelerde

' deitir-al ' (retrieve-

substitute) biçimindedir. Bu durum, (38) ve (39)'da örneklenmektedir:

(38) a. Patron [OD KARNABAHAR sever].
b.

x1, x1 = patron [ [ x1 karnabahar sever ]]

(39) a. Patron karnabahar [OD SEVER].
b.

x1, x1 = patron, [ x2 [ [ x1 sever x2 ]] (karnabahar)

Bir balant ve odaktan oluan (38), dinleyicinin bilgi deposunda patron
adresinin var olduunu, ancak karnabahar adresinin bulunmadn varsaymakta ve
dinleyiciye patron adresine giderek tümcede sunulan bilgiyi almasn ve bu adrese bu
bilgiyi, yani 'karnabahar sever' bilgisini eklemesi gerektiini söylemektedir. Buna
karn, balant, eklenti ve odaktan oluan (39)'da dinleyicinin bilgi deposundaki
patron dosya kart bo deildir; burada karnabahar ve patron arasnda bir iliki
olduu, ancak bunun nasl bir iliki olduunun bilinmedii de kaytldr. Bu nedenle bu
tümcenin dinleyiciye verdii yönerge öyledir: ' 'Patron' adresine git ve tümcede
sunulan bilgiyi bu adres altndaki ' __ x2 (karnabahar)' kaydndaki ( __ ) ile deitirerek
bu adrese ekle'.
Buraya kadar yaplan açklamalardan da anlald gibi, tümcede sunulan tek
bilgi odak bilgisidir. Temelin parçalar olan balant ve eklenti, dinleyicinin bilgi
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deposunda daha önceden bulunan bilgileri oluturmakta, bu nedenle dinleyicinin bilgi
deposuna bilgisel bir katkda bulunmaktan çok, bilginin burada tam olarak nereye ve
nasl yerletirilecei dorultusunda bir katkda bulunmaktadrlar. Bu nedenle,
tümcenin enformatikteki gösteriminde

açsnda yalnzca odak bilgisi bulunmakta,

balant ve eklenti, bilgisel deer tamadklarndan,

açsnn dnda yer almakta,

açsnda x ile gösterilen birer baml deiken (bound variable) ile ifade

ancak

edilmektedirler.

1.2.3.3. Bilgisel Tümce Türleri

Bilgi yaps çalmalarnda, tümceler, içerdikleri bilgisel birimler ve iletiim
balamndaki ilevlerine göre snflandrlagelmitir. Örnein, bir tümcenin iletiim
balamndaki ilevi yalnzca daha önceden saptanm olan bir konu hakknda bilgi
vermekse,

bu

tümce

konu-odak

tümcesi

(topic-comment

sentence)

olarak

adlandrlmakta, tümcenin bütünü dinleyici için yeni bilgi tayorsa da bu tümce,
örnein, tüm-odak tümcesi (all-focus sentence) bal altnda snflandrlmaktadr.
Tümcedeki bilgisel birimlerin neler olduu ve bunlarn niteliklerinin tam olarak nasl
tanmlanmas gerektiine ilikin olarak aratrclar arasnda bütünüyle bir anlama
yoktur. Bu nedenle, bu snflandrmann tam olarak hangi ölçütlere uyularak yaplmas
gerektii konusu açk olsa da, bu dorultuda belirlenmi çeitli tümce türleri
bulunmaktadr. Bilgisel tümce türlerinin, terminolojik bir çeitlilik sergileyerek,
aratrcdan aratrcya deien biçimlerde snfland görülmektedir. Bununla
birlikte, bu dorultudaki snflamann, genel olarak, aadaki gibi olduu söylenebilir:

a.

konu-yorum

tümcesi

(topic-comment),

eylemlik-odak

yaps

(predicate-focus structure) (Lambrecht, 1994), kategorik yarg
(Sasse, 1987) (Lambrecht, 1994 içinde)
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b.

haber tümcesi (news sentence) (Schmerling, 1976) (Lambrecht, 1994
içinde),

olay-aktarm

(event-reporting),

tümce-odak

yaps

(sentence-focus structure) (Lambrecht, 1994), tetik yarg (thetic
judgement) (Sasse, 1987), yansz betimlemeler (neutral descriptions)
(Kuno, 1972)
c.

tanmlayc tümce (identificational sentence), üye-odak yaps
(argument-focus structure) (Lambrecht, 1994), dar odak (narrow
focus), oluturucu odak (constituent focus), tipik açk-önerme yaps
(typical open-proposition structure) (Prince, 1986)

Vallduví (1992, 1993), bunlardan ilkini balant-odak (link-focus), ikincisini de
tüm-odak (all-focus) olarak adlandrmakta, üçüncüsünü ise balant-odak-eklenti (linkfocus-tail) ve odak-eklenti (focus-tail) biçiminde ikiye ayrarak eklentili yaplar (tailful
structures) bal altnda ele almaktadr.
Balant-odak tümcelerinde, temeli oluturan tek birim balantdr. Bu tümce
türünde, balant kullanmsal önvarsaym (pragmatic presupposition) içinde, bunun
dndaki tüm birimler de odakta yer almaktadr. Yukarda da belirttiimiz gibi, bu tür
tümcelerin dinleyiciye verdii yönerge belirli bir adrese gitmesi ve tümcede sunulan
bilgiyi bu adres altna eklemesi dorultusundadr. Balant-odak tümcelerinde, bilgi
dorudan ilgili adres altna eklenmektedir. Buna karn, daha önce de belirtildii gibi,
eklentili yaplarda bilgi girii balant-odak tümcelerinde olduu gibi basit bir
eklemeyle deil, bilginin ilgili adreste daha önceden kaytl bulunan ve ( __ ) ile
gösterilen bolukla yer deitirmesi ile salanmaktadr. Bu nedenle Vallduví, bu iki tür
bilgiyi birbirinden ayrmakta ve balant-odak tümcelerindeki bilginin ‘ekle-al’,
eklentili yaplardaki bilginin ise ‘deitir-al’ yönergesi verdiini belirtmektedir.
Bunlardan ekle-al yönergesi E, deitir-al yönergesi ise D (bkz. ör. (51) ve buna
ilikin açklamalar) biçiminde gösterilmektedir. çerdii bilginin ekle-al yönergesi ile
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elde edildii balant-odak tümcelerinin dinleyiciye verdii paketleme yönergesi
(40)'ta ve bunun örnekleri de (41) ve (42)'de verilmektedir:

(40) Balant-odak ( , E) : GT(balant), EKLE-AL(odak)
(41) a. Patron [OD ARADI].
b.

x, x = patron [ [ x arad ]]

(42) a. Orhan [OD yarn BZE gelecek]
b.

x, x = Orhan [ [ x yarn bize gelecek ]]

Tüm-odak tümceler, tümcede dile getirilen önermenin bütününün odakta kald,
bir baka deyile temel birimi olmayan tümcelerdir. Balant-odak tümcelerinde
olduu gibi bilginin E yönergesi ile elde edildii bu tümcelerin paketleme yönergesi,
'tümcede sunulan bilgiyi bilgi-depona ekleyerek al' biçimindedir. Bu tümcelerin
içerdii paketleme yönergesinin enformatikteki gösterimi ise öyledir:

(43) Tüm-odak (E): EKLE-AL(odak)

Bu tür tümcelerin özellikle ilgi çekici yan, bunlarda balantnn olmamasdr.
Vallduví (1992:51), balantsz tümcelerin varlnn iki nedene dayandn
belirtmektedir: i) tümcenin bilgisinin belirli bir adres altna girilmesi gerekmektedir,
ancak dinleyici balamdan bunun hangi adres olduunu bilir; yani bu adrese gitmek
zorunda deildir, çünkü zaten oradadr; ii) bilgi girii için belirli olan herhangi bir
adres yoktur.
Dinleyicinin temel bilgisini söylem balamndan bildii, bu nedenle de kendi
sözcesinde bu bilgiyi kullanmayp dorudan odak bilgisini kodlad, örnein, yantn
eksiltili bir tümce ile oluturulduu soru-yant balamlar, birinci grupta yer
almaktadr. Balantszlnn nedeni bu türden olan dier bir tümce türü de balants
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zayf adl (weak pronoun) olan tümcelerdir. Bu tümce türleri srasyla (44) ve (45)'te
örneklenmektedir:

(44) a. Orhan yarn kime gelecek?
BZE.

b.  [ bize ]
(45) a. Volkan Tayfun'u gördü mü?
Ø Ø GÖRMED.
b.  [ x1 görmedi x2 ]

Bu iki örnekte de konuucu dinleyicinin ilgili adreste bulunduunu düünmekte,
bu nedenle balanty dilsel olarak kodlamamaktadr. Ancak, dikkat edilecei gibi,
bilgisel açdan her iki tümcenin yönergeleri de ayn olmakla birlikte, (45)'in yönergesi
eklentili yaplarnkine benzemektedir. Ancak, onlardan ayrld tek nokta, eklentili
yaplarda baml deikenlerin bulunmasna karn, zayf adllar içeren bu tür
yaplarda bamsz deikenlerin bulunmasdr. Bir baka deyile, ilikili olduklar
dosya kartlar sözcenin üretildii anda açk olduundan, zayf adllar bamsz
deiken olarak görev yapmaktadr. Bununla birlikte, Vallduví (1992:75-76), güçlü
adl'larn (strong pronoun) dier sözcüksel birimler gibi davrandn, yani odak
ve/veya balanty oluturabildiklerini de eklemektedir.
Balantszl yukarda belirlenen ikinci nedene dayal olan tümceler, söylem
balamnn özellikleri nedeniyle, bir baka deyile iletiimsel nedenlerle balantszdr.
Genellikle haber tümcesi, olay-aktarm ya da sunucu tümce olarak adlandrlan bu tür
tümcelerin bir olay ya da durumun aktarm için kullanld düünülmektedir
(Vallduví, 1992; Lambrecht, 1994 vb.). Bu grupta yer alan balantsz tümcelerle
yukarda ele alnanlar arasnda önemli bir fark bulunmaktadr. Yukarda ele alnan
tümcelerde dinleyici tümcede sunulan bilginin girilecei adrestedir; oysa bu gruptaki
tümcelerde, dinleyicinin bilgi deposunda bilgiyi girebilecei herhangi bir adres
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bulunmamaktadr. Bu nedenle, genel olarak, bunlarn herhangi bir varlk (entity)
'hakknda' olmad düünülmektedir. Vallduví (1992:65), bunlarn içerdii bilginin
önce geçici bir adrese girildiini ve bu geçici adresin silinmesinden önce bilgisel
içeriklerinin söylemde bulunan ilgili varlklarn adreslerine tandn belirtmektedir.
Aadaki örnekler, bu tür tümceleri içermektedir:

(46) a. [OD PATRON arad].
b.  [ patron arad ]
(47) a. Garson! [OD Karnabahar çorbamn kremasnda bir sinek var]!
b.  [ karnabahar çorbamn kremasnda bir sinek var ]
(48) a. [OD Bir kamyon AACA çarpm].
b.  [ bir kamyon aaca çarpm ]
(49) a. [OD Kedi VAZOYU devirdi].
b.  [ kedi vazoyu devirdi ]

Bu örneklerdeki tümcelerin tüm-odak özellii, hepsinin de önceki balamda
herhangi bir temelin, yani önvarsaymsal bilginin, belirlenmedii Ne oldu? sorusuna
yant olarak kullanlabilmesiyle saptanabilmektedir. Bununla birlikte, tüm-odak
özelliinin,

balant-odak

tümcelerinin

tersine,

dilbilgisinde

yapsal

olarak

belirlenmedii görülmektedir. Örnein (48) ve (49), belirli bir söylem balamnda
tüm-odak yorumu almakla birlikte, yapsal olarak balant-odak tümceleri gibi
kodlanmaktadr. Yani, bu türden tüm-odak tümcelerde balantnn bütün yapsal
özelliklerini sergileyen dilsel birimler bulunmakla birlikte, balamsal nedenlerden
dolay bu birimler balant, ya da konu, olarak adlandrlmamakta, odan bir parças
olarak görülmektedir. Dikkat edilecei gibi, (47), (48) ve (49)’da, srasyla karnabahar
çorbamn kremas, bir kamyon ve kedi öbekleri, yapsal olarak balant gibi
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kodlanmaktadr. Bir baka deyile, tüm-odak yorumunu gerektiren Ne oldu? gibi bir
soru ile oluturulan balamlar dnda, bu birimler, yapsal özellikleri ayn kalsa da,
balant

olabilmektedir.

Lambrecht

(1994:124),

tüm-odak

ve

balant-odak

tümcelerinin, genellikle, ngilizcede de yapsal olarak anlambulankl sergilediini
belirtmekte, ngilizcede bunlarn yalnzca öl-, bozul- ve ara- gibi eylemlerle
oluturulan geçisiz tümcelerde biçimsel bir ulam oluturduunu bildirmektedir:

(50)

Ne oldu?
a. Her HUSBAND died.
'KOCASI öldü.'
b. My CAR broke down.
'ARABAM bozuldu.'
C. JOHN

called.

'JOHN arad.'

Yukardaki örneklerde görüldüü gibi, ayn durum Türkçe için de geçerli
gözükmektedir. Bununla birlikte, (50)’de örneklenen yaplar yalnzca geçisiz
tümceleri içermektedir. Bu nedenle, böyle bir yapsal özelliin bulunmad, ancak
yine

de

tüm-odak

görünümü

sergileyen

(47-49)’da

örneklenen

yaplarn,

(50)'dekilerden farkl olduu ve ayr bir açklamay gerektirdii açktr. Lambrecht
(1994), tümce-odak dedii bu yapy ayrntl olarak incelemesine karn, (47-49)'daki
örneklere uyarlanabilecek herhangi bir açklama sunmamaktadr.
Eklentili yaplar, daha önce de belirtildii gibi, bir dosya kartnda daha önceden
kaytl olan bir bilginin alt-ulamnda bulunan boluun doldurulmas amacn
tamaktadr. Bu anlamda, yinelemek gerekirse, eklentisiz yaplarda bilgi girii ilgili
dosya kartna bilginin basitçe eklenmesi ile salanrken, eklentili yaplarda bu
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boluun odak bilgisi ile deitirilmesiyle salanmaktadr.30 Yukarda da belirttiimiz
gibi, eklentili tümceler 'konu-odak-eklenti' ve 'odak-eklenti' olmak üzere iki türlüdür.
Her iki türde de eklentinin ilevi deimemektedir. Vallduví (1992:66-67), eklentili
tümcelerin paketleme yönergelerini aadaki gibi vermekte ve örneklemektedir:

(51) Balant-odak-eklenti ( , D): GT(balant), DETR-AL(odak)
(52) a. Patron karnabahardan NEFRET EDER.
b.

x1, x1 = patron [ x2 [ [ x1 nefret eder x2]] (karnabahar)

(53) Odak-eklenti (E): DETR-AL(odak)
(54) a. nanamyorum! Patron çldryor!
KARNABAHAR

b.

istiyor o imdi!

x1 [ [ o x1 karnabahar ]] (istiyor)

Açkça görüldüü gibi, (52)'de, balantnn varlndan dolay, dinleyici
öncelikle patron adresine gitmesi dorultusunda yönlendirilirken, (54)'te böyle bir
yönerge almamaktadr. Bunun nedeni, tüm-odak tümcelerin ilk türünde olduu gibi,
dinleyicinin zaten o anda bu adreste bulunuyor olmasdr. Bu durumda, (48)'de dikkat
edilmesi gereken önemli nokta, karnabahar AÖ'sünün t-banda bulunmasna karlk
balant deil, odak olduudur. Bir baka deyile, bu gönderge yüzey yapda t-banda
kodlanmakla birlikte, bunun enformatik bileenindeki gösterimi konu deil, odak
biçimindedir.
Bu bölümde Vallduví (1992)'nin bilgi yaps çalmalarna olan katks ve Bilgi
Paketleme yaklamnn genel varsaym ve nitelikleri üzerinde durduk. Bundan sonraki

30

Literatürde, Vallduví'nin eklentili yaplar olarak adlandrd tümcelerdeki odan dar odak ya da k-

odak olarak da ele alnd görülmektedir. Ancak, Vallduví (1992) balamnda, bu tür yaplardaki
odan her zaman kartsal olma zorunluluu yoktur; örnein (54)'teki odak kartsal deildir.
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bölümde, Vallduví (1992)'den sonraki dönemde bu alanda ne tür çalmalar olduunu,
Bilgi Paketleme yaklam ile ilikilerini temel alarak, sunmaya çalacaz.

1.2.4.

Vallduví (1992) Sonras

Bilgi yapsna ilikin, farkl kuram ve modellere dayanan saysz çalma
bulunmaktadr. Bunlarn önemli bir bölümü, belirli bir kuramsal bak açsn
benimseyerek bilgi yapsna ilikin olgular bu çerçeveden açklamaya çalmakta, yine
büyük bir bölümü de bunu yaparken bilgi yaps bileenlerini bütüncül olarak deil,
bunlardan genellikle birini, konu ya da oda, temel alarak bu dorultuda
incelemelerde bulunmaktadr. Bununla birlikte, sayca daha az olmakla beraber, bilgi
yapsna ilikin olgular bütüncül bir biçimde ele alan, bilgi yapsnn bir çalma alan
olarak sorunlarna deinen ve bu dorultuda yeni bir bak açs ortaya koyan ya da
önceki yaklamlar gelitirmeyi amaçlayan çalmalar da vardr. Doal olarak,
bunlarn hepsine burada yer vermek olanakszdr. Bu nedenle, bu bölümde ikinci
gruptaki çalmalara ve bunlardan da çalmamzn amaçlaryla daha yakndan ilikili
olduunu düündüklerimize yer vereceiz.

Lambrecht (1994):
Lambrecht (1994), Bölüm 1.1.'de de deindiimiz gibi, bilgi yapsn
önermelerin sözcük-dilbilgisel yaplarla konuucularn zihinsel durumlarna uyumlu
olarak elemesi biçiminde tanmlamaktadr. Vallduví (1992)'de olduu gibi,
Lambrecht için de bilgi yaps dilbilgisinin ayr bir bileenidir. Ancak, Lambrecht
Vallduví'den pek çok açdan ayrlmaktadr. Örnein, Vallduví'den farkl olarak bilgi
yapsnn klasik ikili bölümlenmesini temel alarak bilgi yaps bileenlerini yalnzca
konu ve odak olarak belirlemektedir. Lambrecht'in bilgi yaps anlay da Vallduví
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(1992)'den oldukça farkldr. Vallduví (1992) bilgi yaps bileenlerini ilikisel, yani
birbirlerine göre belirlenen kavramlar olarak incelerken, Lambrecht (1994), i) söylem
göndergelerinin zihinsel gösterimlerini ve ii) göstericiler'le31 (denotata) önermeler
arasndaki kullanmsal olarak yorumlanan konu-odak ilikilerini birbirinden ayrarak,
bunlarn bilgi yaps bileeninin iki temel ulam olduu görüünü savunmaktadr.
Bu ulamlardan ilki, Reinhart (1982), Prince (1981a, 1986), Vallduví (1992) ve
benzeri çalmalarn bilgi yaps bileeni ile ilikisiz olarak gördüü, söylem
göndergelerinin bilgi deerlerini içermektedir. Lambrecht (1994), konunun her zaman
deilse de güçlü bir biçimde t-bandaki birim tarafndan kodland

görüünün

tersine, konu ve oda ruhbilimsel yerleik-bilgi ve farkndalk (consciousness)
etkenlerine dayal olarak açklamakta, bu etkenleri, özellikle konunun tanmlanmas
için koul olarak belirlemektedir. Dinleyicinin hakknda yerleik-bilgiye sahip olduu
düünülen bir söylem göndergesi tanmlanabilir (identifiable), bir önerme de
önvarsaymsal olarak, dinleyicinin farknda olduu düünülen söylem göndergeleri ve
önermeler

ise

söylem-etkin

(discourse-active)

olarak

adlandrlmakta

ve

tanmlanmaktadr. Buna göre, bir göndergenin konu olabilmesi için kesinlikle söylem
evreni (discourse universe) içinde, yani tanmlanabilir, ve dinleyicinin dikkat oda
içinde, yani belirli bir derecede etkin, olmas gerekmektedir. Lambrecht (1994:165), bu
dorultuda, en geni anlamyla söylem göndergelerinin bilgi deerlerini içeren bir
konu kabuledilebilirlik skalas (topic acceptability scale) belirlemektedir32:

31

Lambrecht (1994:37), "…sözcelerde dilsel ifadelerle gösterilen varlk ve durumlar[n]…" bu

ifadelerin

GÖNDERGE'si

olduunu belirtmekte, "…varlk ya da durumlar deil de 'küçük' (small),

'içinde' (in), 'eve gitti' (went home) gibi nitellikleri ve ilikileri gösteren ifadeler[e]…" de

GÖSTERICI

(denotatum) adn vermektedir.
32

(55)'teki terimler srasyla u ngilizce terimlerin yerine kullanlmtr: etkin: active; ulalabilir:

accessible; kullanlmam: unused; yepyeni ilitirilmi: brand-new anchored; yepyeni ilitirilmemi:
brand-new unanchored. Bunlardan kullanlmam, yepyeni ilitirilmi ve yepyeni ilitirilmemi terimleri
ile ilgili olarak bilgi almak için, bunlar ilk kez öneren Prince (1981b) ve Prince (1992)'ye baknz.
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(55) KONU KABULEDLEBLRLK SKALASI
etkin

en çok kabuledilebilir

ulalabilir
kullanlmam
yepyeni ilitirilmi
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Lambrecht (1994)'ün bilgi yapsna yönelttii sözcük-dilbilgisel anlayn ayrc
yönlerinden biri de konu göndergesi (topic referent) ve konu ifadesi (topic expression)
kavramlarn birbirinden ayrmasdr. Buna göre, bir dilsel birim olarak bir AÖ, bir
konu ifadesidir. Bu AÖ'nün göndergesi ise konu göndergesi, yani konudur. Lambrecht
(1994:127-128), bu ikisi arasndaki ayrm belirlenmeden, aadaki örneklerde geçen
Pat, her ve she ile

SHE

ve

HER

birimlerinin bilgi yaps durumlarnn

açklanamayacan belirtmektedir:

(57) a. Pat said they called her TWICE.
'Pat, onu iki kere aradklarn söyledi.'
b. Pat said she was called TWICE.
'Pat, iki kere arandn söyledi.'
(58) a. Pat said SHE was called.
'Pat, arandn söyledi.'
b. Pat said they called her.
'Pat, onu aradklarn söyledi.'

Bu ifadelerin her biri ayn göndergeye, yani Pat adndaki kiiye gönderimde
bulunmaktadr. Bu nedenle, Lambrecht'e göre, bu önermelerin konusu bu kii, ya da
daha kesin bir biçimde, bu kiinin zihinsel gösterimidir. Ancak, Pat, her ve she konu
ifadesiyken,

SHE

ve

HER

, ayn konu göndergesine gönderimde bulunmakla birlikte,

oda kodlamaktadr. Bir baka deyile, Lambrecht (1994)'e göre bir tümcenin konusu,
bir önermedeki birden çok birimle kendisine gönderimde bulunulabilen, dil-d
balamdaki söylem varl ya da bunun zihinsel gösterimidir. Ancak, konu ifadeleri
dilsel birimlerdir ve konuya gönderimde bulunan her dilsel birim (ifade), konu ifadesi
deildir. Tümcenin oda da, (58)a-b'de olduu gibi, konuya gönderimde bulunabilir.
Lambrecht (1994)'ün bilgi yaps yaklam, doal olarak, odan belirlenmesiyle
ilgili olarak da geni bir tartma içermektedir. Ancak, amacmz yalnzca bu
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yaklamn temel bak açsn aktarmak olduundan, burada konu ve odakla ilgili
olarak Lambrecht (1994)'te sunulan tartmann ayrntlarna girmiyoruz.
Lambrecht (1994), bilgi deerinin bilgi yaps ile ilikisiz olduu dorultusunda
gösterilen kantlara karlk, bilgi yapsn iki düzleme, konu-odak ilikilerini ve
göndergelerle göstericilerin zihinsel gösterimlerini kodlayan düzlemlere ayrarak bilgi
deeri ve bilgi yaps ilikisini kurmaya çalmaktadr. Ancak, yukardaki örneklerde
de görüldüü gibi, kendinden öncekiler gibi bu yaklam da ayn söylem göndergesinin
ayn anda hem konu hem de odak olarak kodlanmas sonucunu dourmaktadr.
Dolaysyla, konu göndergesi ve konu ifadesi ayrmnn bilgi yaps çözümlemesine
katkda bulunduunu söylemek oldukça güçtür. Bu, ayn zamanda, Lambrecht'in bilgi
yapsna

yönelttii

sözcük-anlambilimsel

açklamann

bilgi

yaps

olgularn

açklamaya yetmedii sonucunu da dourmaktadr.

Choi (1996):
Vallduví (1992) ve Lambrecht (1994) gibi, bilgi yapsn özerk bir dilbilgisi
bileeni olarak gören bir baka çalma da Choi (1996)'dr. Ancak Choi, Lambrecht'ten
farkl olarak Vallduví'nin bilgi yaps anlayn temel almakta ve bilgi yapsnn içsel
düzenleniinin, Vallduví'de önerilen biçimiyle, üçlü bir bölümleme içerdiini kabul
etmektedir. Bilgi yapsn En-Uygunluk Kuram (Optimality) ve Sözcüksel levsel
Dilbilgisi (Lexical Functional Grammar) modeliyle açklamaya çalan Choi (1996,
1997)'nin temel savunusu, sözdizimsel çalkalamann dilbilgisinin farkl bileenlerinden
gelen sinyaller arasndaki çatmalar sonucunda olutuudur. Choi (1996:4)'e göre,
dilbilgisinin her bileeninin kendi snrllklar vardr ve her bileen, sözcük diziliinin
belirlenmesi için kendi snrllklar dorultusunda dilbilgisine farkl sinyaller
göndermektedir. Dilbilgisine iletilen bu sinyaller çatmakta, dilbilgisi bu çatan
sinyalleri deerlendirerek bütün bilgiyi içerecek ve balama en uygun olan sözcük
diziliini bu sinyaller dorultusunda saptamaktadr. Choi (1996:3), sözcük diziliinin
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sözdizimi ve söylem tarafndan güdülenip koullandrldn ve anlambilimin sözcük
diziliinin belirlenmesinde ancak dolayl bir etkisinin olduunu belirtmekte, ayrca
sözcük diziliinin özellikle bilgi yapsnn belirledii koullar tarafndan kontrol
edildiini savunmaktadr. Choi (1996:4), farkl dilbilgisi bileenlerinin sözcükdiziliine etkisini aadaki emayla göstermektedir:

(59)
Sözdizimi

sözcük dizilii

Anlambilim

Söylem

Choi (1996)'da önerilen bilgi yaps modeli, birbiriyle çapraz snflama içinde
bulunan iki söylem özelliine dayanmaktadr. Bu söylem özellikleri, srasyla [Yeni]
ve [Bel] olarak adlandrlan yenilik (newness) ve belirginlik'tir (prominence). Choi'nin
modelinde, bilgi yaps bileenlerinin her biri [±Yeni] ve [±Bel] özellikleri
tamaktadr. Buna göre, bilgi yapsnn temelde bulunan bileenleri olan konu33 ve
eklenti [-Yeni] özellii tarken, bunlardan konu [+Bel], eklenti ise [-Bel]
özelliindedir. Choi (1996), bütünleyici34 (completive) ve k-odak arasndaki ayrmn da
bilgi yapsnn belirlenmesi açsndan anlaml olduunu kabul etmektedir.35 Bu
33

Choi, Vallduví'nin bilgi yaps bölümlemesini temel almakla birlikte, 'balant' yerine 'konu' terimini

kullanmaktadr.
34

Choi (1996), 's-odak' yerine, her açdan bununla ayn anlamda kullanlan 'bütünleyici odak' terimini

kullanmaktadr.
35

Bu belirlemenin tersine, Vallduví (1992), k-odan bir bilgisel öncül deil, türemi bir bilgi birimi

olduunu, bu nedenle de bilgi yaps bileenlerinden biri olarak ele alnamayacan iddia etmektedir.
Ayn biçimde, k-odan ayr bir bilgi birimi olarak belirlenmedii, Vallduví (1992) dndaki pek çok
çalmada da görülmektedir.

64

modelde her iki odak da [+Yeni] özellik tamakta, ancak bunlardan k-odak [+Bel], sodak ise [-Bel] özellii içermektedir. Choi (1996:110), bu söylem özelliklerinin çapraz
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(61) Konu

:

[-Yeni, +Bel]

Eklenti

:

[-Yeni, -Bel]

K-Odak

:

[+Yeni, +Bel]

Bütünleyici Odak :

[+Yeni, -Bel]

Bu bilgisel birimlerin söylem ilevleri, aadaki örneklerle açklanabilir:

(62) a. Annesi Ali'yi nereye gönderdi?
Annesi

Ali'yi

[OD BAKKALA] gönderdi.

[-Yeni, +Bel]

[-Yeni, -Bel]

[+Yeni, -Bel]

[-Yeni, -Bel]

b. Babas m Ali'yi bakkala gönderdi?
[OD ANNES] Ali'yi

bakkala

gönderdi.

[+Yeni, +Bel]

[-Yeni, -Bel]

[-Yeni, -Bel]

[-Yeni, -Bel]

c. Annesi Aye'yi mi bakkala gönderdi?
Annesi

[OD AL'Y] bakkala

gönderdi.

[-Yeni, +Bel]

[+Yeni, +Bel]

[-Yeni, -Bel]

[-Yeni, -Bel]

Bu örneklerden (62)b'deki odak-öncelemesi olgusu özellikle ilgi çekicidir.
Burada öncelenen oda oluturan Annesi birimi, bir yandan konu konumunda
kodlanmakta, dier yandan da odak olarak ilev görmektedir. Vallduví (1992), odak
türü ayrmamakla birlikte, bu tür odaklarn balant-türü (link-like) bir karaktere sahip
olduunu belirtmektedir. Gerçekten de, odak-öncelemesi ile konunun benzer bir
davran gösterdii bu örnekten açkça anlalmaktadr. Choi (1996:110), Vallduví
(1992)'deki gibi öncül-tabanl bir sistemde bunlarn niçin benzer davrandnn
açklanamayacan, Vallduví'nin sisteminde, benzerliklerine karn, bunlarn yalnzca
iki ayr bilgi türü olarak ele alndn belirtmektedir. Ancak, özellik-tabanl kendi
sisteminde bu iki bilgi biriminin de [+Bel] özelliini tamasndan dolay bu
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benzerliin açklanabileceini, bununla birlikte, bunlarn yine de farkl karakterler
tamalarnn da konunun [-Yeni], k-odan da [+Yeni] özellie sahip olmasyla
saptanabileceini iddia etmektedir.
Choi (1996), yukarda da belirttiimiz gibi, bilgi yapsnn sözcük diziliini
koullandrdn iddia etmektedir. Buna göre, [+Bel] özellik tayan bilgi birimleri, [Bel] olanlara göre çalkalama açsndan önceliklidir. Choi (1996:113), bu ilkeyi öyle
belirtir:

(63) Temel öelerinin Çalkalanmas:
a. Temel öeleri, hem konu hem de eklenti, çalkalanabilir.
b. Konu, eklentiye göre daha kolay çalkalanr.
(64) Odak öelerinin Çalkalanmas:
a. Bütünleyici odak çalkalanamaz.
b. K-odak çalkalanabilir.

Choi, bu genellemeye dayanarak, bilgi yapsnn çalkalamay aadaki iki
snrlla göre güdülediini iddia etmektedir:

(65) Bilgi Yaps Snrllklar
a. YEN

: Bir [-Yeni] öe, bir [+Yeni] öeden önce gelmelidir.

b. BEL

: Bir [+Bel] öe, bir [-Bel] öeden önce gelmelidir.

Bu snrllklar, [-Yeni] ve [+Bel] özelliklerinin bir birimin çalkalanp
çalkalanmayacan belirlediini anlatmaktadr. Bilgi yapsnn

YEN

ve

BEL

snrllklar, birlikte ileyerek, u sonuçlar dourmaktadr. [+Yeni, -Bel] özellikli
bütünleyici

odak,

çalkalama

açsndan

ne

YEN

ne

de

BEL

snrllnca

güdülenmediinden kendi belirtisiz konumunun dna çkmas en az olas olan öedir.
[-Yeni, +Bel] özellikli konu ise, her iki snrllk tarafndan da güdülendiinden, en
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rahat çalkalanabilecek birimdir. Bunlarn dnda, [+Yeni, +Bel] özellikli k-odak
[+Bel], [-Yeni, -Bel] özellikli eklenti de [-Yeni] özelliklerinden dolay çalkalanma
açsndan, konu kadar olmasa da, yeterli güdülenmeye sahiptir.
Choi (1996:116), bunlardan baka, sözcük dizilii üzerinde yalnzca dolayl bir
etkisi olduunu belirttii ezgisel snrllklar da belirlemektedir:

(66) Ezgisel Snrllklar
a. [+Ý]

: [+Yeni] birime en yüksek perde (pitch) vurgusunu ata.

b. *X36

: Herhangi bir perde vurgusu atama.

Bu snrllklardan ilki, (bütünleyici ve kartsal) odak birimlerinin ezgisel
belirginlik ile kodland gerçeini yakalamakta, ikincisi ise, odak dndaki birimlerin,
yani konu ve eklentinin, ezgisel yükseklik ile belirlenmemesi gerektiini
söylemektedir.
Sonuç olarak, Choi (1996)'nn Vallduví (1992)'de belirlenen bilgisel öncüllere
dayanarak gelitirdii özellik-tabanl bilgi yaps modelinin sözcük-dizilii olgularnn
açklanmas açsndan dikkat çekici olduunu söyleyebiliriz.

Komagata (1999):
Bilgi yapsnn içsel düzenleniiyle ilgili olarak Vallduví (1992)'de belirlenen
üçlü bölümleme yaklamn benimsemeyen çalmalar arasnda bilgi yapsn
kuramsal bir düzlemde bütüncül olarak ele almas açsndan en dikkate deer
bulduumuz çalma, Komagata (1999)'dur. Vallduví (1992)'de belirlenen ve bizim de
kuramsal ve varlksal anlamda kabuledilebilir olduunu düündüümüz pek çok

36

'X' imi, odak dndaki bilgi birimlerini iaret etmektedir.
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saptamaya kar çkmasna karn, Komagata (1999) bilgi yapsnn niteliklerinin
belirlenmesi açsndan öemli düünceler ileri sürmektedir.
Komagata (1999), bilgi yapsnn, aada örneklendii gibi, ikili bir
bölümlenme içerdii görüünü temel almaktadr.

(67) a. What are legumes?
'Baklagiller nedir?'
[They are]Konu [a good source of vitamins]Yorum.
'(Onlar) iyi bir vitamin kaynadr.'
b. What are legumes a good source of?
'Baklagiller ne için iyi bir kaynaktr?
[They are a good source of]Konu [vitamins]Yorum.
(Komagata, 1999:39)

Bu örneklerde de görüldüü gibi, Komagata (1999), klasik ikili bölümleme
anlayn benimsemekte, ancak, (67)b'den de anlalaca gibi, bu anlay için tipik
olan t-ba birimin kesinlikle konu olduu görüünü devam ettirmemektedir.
Komagata (1999)'un tartt önemli noktalardan biri, dilsel kodlamadan yola
çklarak bilgi yapsnn saptanp saptanamayacadr. Komagata'nn bu konudaki
görüü, Vallduví (1992) ve bu dorultudaki dier çalmalara kar olarak, dilsel
kodlamann bilgi yapsnn saptanmasnda tek bana yeterli olmayacadr. Komagata,
bilgi yapsnn her dilde farkl araçlarla kodlanmasndan bu sonucun çkarlabileceini
belirtmekte ve ayrca (67)'deki örnekleri de bunun bir kant olarak vermektedir (bkz.
Komagata, 1999:39). Bu örneklerin aça çkard ey, Komagata'ya göre, ezgilemeyi
de içeren ayn dilsel biçimlerin balama bal olarak farkl bilgi yaplarn
içerebilecei,

böylece

bilgi

yapsnn

yalnzca

dilsel

kodlamaya

baklarak

saptanamayacadr.
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olarak nasl açkland üzerinde duruldu. Buradaysa, bilgi yapsna ilikin olarak
buraya kadar gözden geçirilen tüm bu kuramsal düüncelerin bu çalmada ne ekilde
yer alaca saptanacak ve incelemenin dorultular belirlenecektir.
Bilgi yaps çalmas, öncelikle bilgisel birimler hakkndadr. Yani, bu yapy
açklamay amaçlayan bir çalma, öncelikle bilgi yapsnn hangi bileenlere sahip
olduunu, dier bir deyile bilgisel birimlerin neler olduunu belirlemek ve bunlar
tanmlamak zorundadr. Bu nedenle, öncelikle, bu çalmada literatürde bu dorultuda
ileri sürülen kuramsal iddialardan hangilerinin benimsenecei üzerinde durmak
istiyorum.
Bölüm 1.2.2.'de de deindiimiz gibi, Gundel (1988), eski/yeni kavramlarnn
konu ve yorumla (ya da bu çalmada ele alnan biçimiyle 'odak'la) ilikisinin iki ayr
anlamda, ilikisel ve göndergesel anlamlarda ele alndn belirtmitir. Bunlardan
ilikisel düzlem dorudan tümce ile ilikiliyken, göndergesel düzlem söylem boyutu
ile ilikilidir. Bu anlamda, Vallduví (1992)'de de belirlendii gibi, konu ve odan
ilikisel düzlemdeki görünümleri tümcesel kullanmbilimi, göndergesel düzlemdeki
görünümleri ise söylemsel kullanmbilimi ilgilendirmektedir. Vallduví (1992), bilgi
yapsna ilikin olgularn bunlardan yalnzca tümcesel kullanmbilimin inceleme
alanna girdiini, bu nedenle söylemsel kullanmbilimin inceleme alanna giren
olgularn bilgi yaps açklamasna dahil edilemeyeceini belirtmektedir. Bu görü, bu
çalmada da benimsenecektir. Dolaysyla, bu çalmada, Reinhart (1982), Gundel
(1988), Prince (1981a, 1986) ve Vallduví (1992)'yi izleyerek bilgi yapsnn bileenleri
olarak konu ve odan ancak ilikisel kavramlar olarak ele alnabilecei görüü kabul
edilecektir.
Konunun

tanmlanmasyla

ilgili

olarak

ise,

Bölüm

1.2.1.'de

sunulan

'hakkndalk', 'çerçeve oluturma' ve 'hiyerari' kavramlarndan ilki temel alnacak ve
konunun 'tümcenin hakknda olduu birim' biçimindeki tanm benimsenecektir.
1.2.1.'de de belirttiimiz gibi, gerçekte bu kavramlara dayanan tanmlardan hiçbiri
konunun tanmlanmas için yeterli taban oluturmamaktadr. Bununla birlikte,
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'hakkndalk' kavram dierlerine oranla çok daha fazla sezgisel gerçeklik tamakta, bu
nedenle de konunun tanmlanmasnda dierlerinden daha uygun görünmektedir.
Ancak, bu kavramlardan hiçbiri tanmlama için yeterli olmadndan, konunun
belirlenmesini salayacak ilemsel bir ölçüt belirlemenin, tanmlanma sorunundan
daha öncelikli olduunu düünmekte, bu dorultuda da, Vallduví (1992)'yi izleyerek,
Bölüm

1.2.1.'de

aktarlan

ilemsel

ölçütlerden

t-banda

olma

ölçütünü

benimsimekteyim. Ancak bu çalmada bu ölçüt, Halliday (1967)'deki gibi kat bir
biçimde deil, Vallduví (1992)'de belirlendii biçimde ele alnacaktr.
Konu ve odan belirlenmesindeki bir dier sorun da, bunlarn AÖ'lerin bilgi
deerleri, anlamsal özellikleri ve dilbilgisel ilevleriyle açklanp açklanamayacadr.
Bir baka deyile, AÖ'lere ilikin tüm bu görünümlerin bilgi yaps ile ilikili olup
olmad, üzerinde durulmas gereken bir sorun oluturmaktadr. AÖ'lerin (ya da
söylem göndergelerinin) bilgi deerlerinin bunlarn bilgi yaps içindeki rolleriyle, yani
konu ya da odak olup olmamalaryla ilikili olmad, Bölüm 1.2.2.'de belirtilmiti.
Bölüm 1.2.1.’de ise AÖ’lerin anlamsal özellikleriyle bilgi yapsnn ilikisi üzerinde
durulmu, özellikle belirlilik ile konu arasnda yakn bir iliki olduu belirtilmiti.
Ancak, bu ikisi arasnda yakn bir iliki olsa da, konunun belirlilik ile
açklanamayaca görülmektedir. (69)’da olduu gibi, bir tümcede birden fazla
[+belirli] AÖ bulunabilmesi, bu sonucu desteklemektedir.

(69) Ahmet kitab [ OD MASAYA] brakt.

Görüldüü gibi, (69)’daki AÖ’lerin hepsi (Ahmet, kitap, masa) [+belirli] özellik
tamaktadr. Dolaysyla, konunun belirlilik ile eletirildii bir tanmlama, hatal bir
biçimde bu üç birimi de tümcenin konusu olarak belirleyecektir. Ayrca, bu tümcenin
açk bir biçimde odan oluturan masaya AÖ’sü de [+belirli] nitelik tamakta,
böylece belirliin bir ölçüt olarak kullanld ayn tanm, yalnzca konu için deil,
odak için de geçerli olmaktadr. Bu nedenle, konunun bu biçimdeki tanmlanndan
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kaçnmak gerekmektedir. Bu durum, ayn zamanda bilgi yaps ve belirlilik arasnda
güçlü bir iliki bulunmadn da sezdirmektedir. Ancak, bu ikisi arasnda, güçlü
olmasa da, bir ilikinin var olduu düünülmektedir. Bu düüncenin temel dayana,
konunun belirlilik ile tanmlanamamasna karn, yalnzca [+belirli] birimlerin konu
olabildii dorultusundaki bulgulardr. Bölüm 1.2.1.’de de örneklendii gibi, pek çok
aratrmac [-belirli] birimlerin konu olamayacan iddia etmektedir. Bir baka
deyile, belirlilik, konu olmak için yeterli olmayan ama zorunlu bir ölçüt olarak
belirlenmektedir. Bu iddiay dile getirmek, aslnda, AÖ’lerin anlamsal özellikleriyle
bilgi yaps arasnda bir ilikinin hem var olduunu hem de var olmadn söylemekle
ayndr. Bu ilginç, çelikili görünen durum nedeniyle, bu çalmann amaçlarndan biri
de konu ve belirlilik arasnda bu türden bir zorunluluk ilikisinin gerçekten var olup
olmadn, Türkçeden yola çkarak, aratrmaktr. Bu, bir sonraki bölümde geni
olarak ele alnacaktr.
Yine Bölüm 1.2.1.’de deinildii gibi, kimi aratrclar tarafndan konu ile özne
ulam arasnda da bir iliki olduu iddia edilmi ve özne ile eletirilmesi konunun
tanmlanmasnda ilemsel bir ölçüt olarak kullanlmtr. Ancak, konunun özne olma
ölçütü ile de tanmlanamayaca görülmektedir. Bunu engelleyen iki olgu vardr.
Bunlardan birincisi, öznelerin konu olabildii kadar odak da olabilmesidir. Örnein,
Ali, (70)a’da konuyken (70)b’de odaktr. kinci olgu ise, öznenin her balamda konu
olarak düünülmesinin farkl sözcük dizililerinin açklanmasn güçletirmesidir. Eer
(70)a-b’nin her ikisinin de konusunun ayn birim (Ali) tarafndan oluturulduu kabul
edilirse, bu ikisi arasndaki sözcük dizilii farknn nereden güdülendiini açklamak
oldukça zorlaacaktr:

(70) a. Ali [OD EVE] gitti.
b. Eve [OD AL] gitti
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Dolaysyla, söylem göndergelerinin eski, yeni, ulalabilir, etkin vb. gibi
dorudan önceki söylem balam ile ilikili olan bilgi deerlerinin, AÖ’lerin anlamsal
özelliklerinin ve tümce bileenlerinin özne olmak gibi dilbilgisel ilevlerinin konu,
odak

gibi

bilgi

yaps

bileenlerinin

tanmlanmasnda

kullanlamayaca

görülmektedir.
Belirtilmesi gereken dier bir nokta, bilgi yapsnn açklanmasna ilikin olarak,
Bölüm 1.1.’de ksaca açklanmaya çallan yaklamlardan anlamsal olann deil,
kullanmsal yaklamn benimseneceidir. Bu dorultuda, özellikle Vallduví (1992) ve
Choi (1996)’nn varsaym ve yaklamlar temel alnacaktr. Bilgi yapsnn
bölümleniine ilikin olaraksa, Vallduví (1992)’de önerilen üçlü bölümleme yaklam
benimsenecek ve Türkçenin bilgi yapsna ilikin özellikleri bu çerçeveden
aratrlacaktr. Kullanmsal açklamann temel alnmasna karn, anlamsal açklamay
savunan Komagata (1999)’un özellikle bilgi yapsnn döngüsel olmad yolundaki
iddiasnn anlaml olduu ve bu görüün bu çalmada ele alnacak olgularn
incelenmesi açsndan önemli olduu da belirtilmelidir. Bununla birlikte, Komagata
(1999)’a kar olarak, bu çalma, Vallduví (1992)’yi izlemekte ve bilgi yapsnn
dilsel olarak gerçekletii varsaymn temel almaktadr.
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2
Türkçede Bilgi Yapsnn Biçimlenii
______________________________________________________

Özgür sözcük diziliine sahip dillerde sözcük diziliinin oynaklnn nedeni ve
ne derece özgür olduu her zaman ilgi çekmi ve aratrlmtr. Bu açdan Türkçeye
ilikin olarak yaplan çalmalarda, sözcük diziliinin oynaklnn, dier özgür dizilili
dillerde olduu gibi, söylemsel ilevler tad görüü bu alanda çalanlarn
neredeyse bütünü tarafndan kabul edilmektedir. Yani, sözcük diziliinin konu, odak
gibi bilgi yaps bileenlerinin kodlanmas dorultusunda bir ilev tad
düünülmektedir. Önceki çalmalara bakldnda, bu açdan Türkçe tümcelerin yüzey
yapsnda dört ayr sözdizimsel konumun ele alnd görülmektedir. Bunlar t-ba,
eylem-önü (bundan sonra e-önü), t-ba / e-önü aras ve e-arkas konumlardr. Farkl
aratrclarn bu konumlarla ilgili farkl düünceleri olmasna karn, bu konudaki
görüleri topladmzda sözü edilen konumlarn söylem ilevleri ile ilgili olarak u
görülerin ortaya atld görülmektedir:

T-ba: Farkl snrllklar belirlenmesine karlk, neredeyse tüm
aratrclar t-ban Türkçede konularn kodland konum olarak
görmektedir.
E-önü: Kimi aratrclar e-önünü Türkçenin belirtisiz odak konumu
olarak belirlemektedir. Bununla birlikte, Bölüm 3.3.2.'de de ayrntl
olarak deinilecei gibi, Türkçede böyle belirli bir odak konumu
olmadn ileri sürenler de vardr.

75

E-arkas: Erguvanl (1984), hemen bütün aratrclar tarafndan da
kabul

edildii

gibi,

e-arkasn

artalan

bilgisi'nin

(background

information) sunulduu konum olarak belirlemektedir. Türkçeye ilikin
çalmalarda bu konumla ilgili deiik snrllklardan söz edilmektedir.
T-ba / E-önü aras: t-ba / e-önü arasysa yalnzca kimi aratrclar
tarafndan incelenmekte, ilev açsndan e-arkasna benzerliinden söz
edilmekle birlikte, hemen bütün aratrclar bu ikisini birbirinden
ayrmakta ve e-arkasnn söylemsel ilev açsndan daha belirgin
olduunu kabul etmekte, bir baka deyile bu konumun ilevi, bir
anlamda, ilevsizliiyle olumsuz olarak tanmlanmaktadr.

Dolaysyla, bu dört sözdizimsel konumun bilgi yapsnn Türkçe tümcelerin
yüzey yapsndaki düzenleniini yanstt, bir baka deyile Türkçede bilgi yapsnn
bölümleniini gösterdii düünülmütür. Ancak unu hemen belirtmek gerekir ki, bu
sözdizimsel konumlarn her birinin yukarda aktardmz söylemsel ilevleri bütün
aratrclar tarafndan kabul edilmemekte, aratrclarn temel ald ya da Türkçe için
önerdii bilgi yaps modeline göre, bu sözdizimsel konumlara bak açlar da
deimektedir. Bu dorultudaki görülere ve çalmamzda ileri sürülen bölümleme
önerisine Bölüm 2.2.'de ayrntl olarak yer verilecek ve Türkçede bilgi yapsnn
dörtlü deil, üçlü bir bölümlenme içerdii görüü savunulacaktr.
Türkçede sözcük diziliinin ne derece özgür olduu dorultusundaysa yine farkl
görüler ileri sürülmekte ve sözcük diziliinin büyük oranda özgür olduu kabul
edilmekle birlikte, bu konuda kimi snrllklar da belirlenmektedir. Belirlenen
snrllklardan bir bölümü, dorudan sözdizimseldir. Örnein, Türkçede eyleme
bitien öznelerin ve durum eki yüklenmemi nesne AÖ'lerin, yani eyleme bitien
nesnelerin, e-önü konumunu terk edemeyecei (ör. Kuribayashi, 1990a; Kornfilt,
1997), varolusal tümcelerin öznelerinin de yine e-önü konumunda bulunmas
gerektii (ör. Aksan, 1995), bu dorultuda belirlenen snrllklardandr. Bununla
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birlikte, Türkçenin sözcük diziliinin daha çok AÖ'lerin anlamsal özelliklerinden33
etkilendii, belirli anlamsal özelliklere sahip AÖ'lerin belirli konumlara gelemeyecei,
neredeyse bütün aratrmaclar tarafndan kabul edilen ortak bir görütür. Bu açdan,
farkl görüler ileri sürülmekle birlikte, özellikle belirliliin etkili olduu ve örnein tba ve e-arkasnda yalnzca belirli birimlerin bulunabilecei dorultusunda yaygn bir
görü bulunmaktadr. Bölüm 2.1.1.'de ele alnacak olan AÖ'lerin anlamsal özellikleri
ile sözcük dizilii arasndaki bu yakn iliki ise, ilgili bölümde de görülecei gibi, pek
çok aratrc tarafndan bilgi yaps ile ilikilendirilmekte, bunun bilgi yapsnn bir
yansmas olduu görüü ileri sürülmektedir.

2.1. Anlamsal Özellikler, Sözcük Dizilii ve Bilgi Yaps
2.1.1. Anlamsal Özellikler ve Sözcük Dizilii

Türkçede AÖ’lerin anlamsal özellikleri ile sözcük dizilii arasndaki ilikileri
inceleyen çeitli çalmalarda, farkl kstllklar belirlenmekle birlikte, iki sözdizimsel
konumun, t-ba ve e-arkas konumlarnn, belirlilik ile dorudan ilikili olduu görüü
ortaya atlmtr. Bu görülerden birine göre, Türkçede t-banda yalnzca [+belirli] ya
da [–belirli] ama [+canl] ya da [+özgül] (Erguvanl, 1984), e-arkasnda ise yalnzca
[+belirli] AÖ’ler bulunabilmektedir (Erguvanl, 1984; Klçaslan, 1994). Dier bir
33

Türkçede AÖ'lerin anlamsal özellikleri, özellikle belirlilik ve gönderimsellik açsndan incelenmi ve

bu ikisi arasndaki ilikiler saptanmaya çallmtr. Bu dorultudaki çalmalara, dierleri arasndan,
Tura (1986), Dede (1986), Klçaslan (1995), Aksan (1995)'i örnek verebiliriz. Bu çalmalardan
özellikle Tura (1986) ve Dede (1986)'da, Türkçe için, belirlilik ve gönderimsellik ulamlarnn bir arada
ele alnd bir snflama yaplmakta ve belirli/gönderimsel, belirli/gönderim-d, belirlilikd/gönderim-d gibi bu iki ulamn birletirildii farkl anlamsal ulamlar belirlenmektedir. AÖ'lerin bu
anlamsal özellikleri, özellikle Bölüm 2.1.2.'de sunulan tartmayla da yakndan ilgilidir. Bununla
birlikte, çalmamzn amac belirlilik, gönderimsellik ve özgüllük gibi anlamsal özelliklerin ilikisini ve
Türkçedeki görünümlerini belirlemek deil, yalnzca bilgi yaps ile bunlar arasndaki ilikiyi incelemek
olduundan, bu konunun tartlmasna burada yer vermeyeceiz.
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görü ise, hem t-banda hem de e-arkasnda [+belirli] ya da [–belirli] ama [+belirli] bir
kümeye ait AÖ’lerin bulunabileceini ileri sürmektedir (Erkü, 1983, 1984; Aksan,
1995) 34 .
Bunlardan özellikle t-ba konumu ilgi çekicidir. Erguvanl (1984:129), t-ba
konumunun [+belirli] anlamsal özellikle sk ilikisini göstermek üzere, bu konumun
burada bulunan bir AÖ'ye [+belirli] anlamsal özellik yüklediini belirtmekte ve bunu
aadaki örnekle açklamaktadr:

(71) a. Çocuk odada uyuyor.
b. Odada çocuk uyuyor.

Çocuk AÖ'sü (71)b'de iki yönlü bir anlambulankl sergilemektedir. Bu AÖ,
(71)b'nin okumalarndan birinde [+belirli] iken, dierinde [-belirli] ve gönderimddr. (71)a'da ise, ayn AÖ yalnzca [+belirli] olarak yorumlanabilmekte, bu
yorumunu da t-ba konumunda bulunmasyla kazanmaktadr. Ayn durum, Hoffman
(1995:120)'den alnan (72)'de de örneklenmektedir. Ar AÖ'sü, özne bitimesi içeren
(72)b'de gönderim-d iken, (72)a'da, t-banda bulunmas nedeniyle [+belirli]
anlamsal özellik kazanmaktadr:

(72) a. Ar Ahmet'i soktu.
b. Ahmet'i ar soktu.

Erguvanl (1984), srasyla konunun ve artalan bilgisinin kodland konumlar
olarak gördüü t-ba ve e-arkas konumlarnn belirlilik kstlamasna ilikin olarak da
aadaki örnekleri vermektedir. Erguvanl'ya göre, bu örneklerde yer alan (b)

34

Klçaslan, (1994) ise, Erkü (1983) ve Aksan (1995)'ten farkl olarak, [-belirli] birimlerden [+belirli]

bir kümeye ait olanlarn t-banda bulunabileceini, ancak [-belirli] birimlerin kesinlikle e-arkasnda
bulunamayacan ileri sürmektedir.
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örneklerin tümünde t-ba konumunda [-belirli] AÖ'ler bulunmasna karn, bu
konumdaki AÖ'nün [-belirli, +canl] olduu (80)b ve [-belirli, +özgül] olduu (81)b
örnekleri dilbilgiselken, ayn konumdaki AÖ'nün canllk ve özgüllük özelliklerini
tamad (80)a ve (81)a dilbilgisi ddr:

(80) a. *Bir elma aaçtan dütü.
b. Bir çocuk aaçtan dütü.
(Erguvanl, 1984:17)

(81) a. ?*Bir kitab Murat aceleyle okuyor.
b. Mavi kapl bir kitab Murat aceleyle okuyor.
(Erguvanl, 1984:27)

Yukarda da belirttiimiz gibi, t-ba ve e-arkasndaki AÖ'lerin anlamsal
özellikleri ile ilgili bir baka görü, yine Erguvanl gibi bu konumdaki AÖ'lerin
[+belirli] olmas gerektiini belirtmekte, ancak Erguvanl'dan farkl olarak, bunlarn [belirli] olduklar durumlarda [+canl] ya da [+özgül] olmalar gerektiini deil,
[+belirli] bir kümeye ait olmalar gerektiini ileri sürmektedir. Buna göre, bir misafir
AÖ'sünün t-banda bulunduu (82)a ve e-arkasnda bulunduu (82)b tümceleri, bu
AÖ'nün on be kii AÖ'sü ile belirlenen kümeye ait olmas nedeniyle dilbilgiseldir:

(82) a. Dün gece onbe kii vard ya bir misafir sigarasn yank unutmu.
b. Dün gece onbe kii vard ya sigarasn yank unutmu bir misafir.
(Erkü, 1983:128, 151)

Erkü (1983:128), bu örnekten yola çkarak konunun eski bilgi tamas ve tekil
olarak tanmlanabilmesi (uniquely identifiable) dorultusundaki kstllklarn fazla
kat olduu sonucuna varmaktadr.
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Erkü (1983) ile ayn görüü paylaan Klçaslan (1994:41) de, balant konumu
olarak

belirledii

t-ba

konumunda

özgül

olmayan

belirsiz

bir

AÖ'nün

bulunamayacan belirtmektedir. Aratrc, özgül olmamay belirsiz bir AÖ'nün
potansiyel göndergeler kümesinin ilgili söylem balamnda snrlanmamas ya da
açkça belirtilmemesi biçiminde tanmlamaktadr. Klçaslan (1994:42), bu nedenle,
aada aktardmz (b) örnekleri dilbilgiselken, (a) örneklerinin bozuk olduunu
belirtmektedir:

(83) a. * Bir adam, anszn yere dütü.
b. Adam, anszn yere dütü.
(84) a. * Bir mum, Oya aceleyle yakt.
b. mumu, Oya aceleyle yakt.

Dikkat edilecei gibi Klçaslan, Erguvanl (1984)'e kar olarak, t-bandaki
belirsiz AÖ'nün [+canl] olduu (83)a'y da bozuk olarak nitelendirmektedir. Ancak,
Türkçe konuucularnn anadili sezgileri Erguvanl'nn saptamasn, yani [-belirli] ve
özgül olmayan bir AÖ'nün [+canl] olduunda t-banda bulunabilecei görüünü
desteklemektedir. T-bandaki AÖ'nün özgül ya da belirli bir kümeye ait olmasn
salayacak önceki bir balamn bulunmad aadaki örnek, bunu dorulamaktadr:

(85) A- Ne olmu orada? O kalabalk ne?
B- Bir çocuk aaçtan dümü. Ona bakyorlar.

Klçaslan (1994:43)'e göre, (83)a ve (84)a'da geçen t-bandaki birimlerin
potansiyel göndergeler kümesi sözce annda konuucu ve dinleyici için snrl ve
açkça belirtilmi ise, bir baka deyile bunlar [+belirli] bir kümenin üyesi iseler, o
zaman bu belirsiz AÖ'ler t-banda yer alabilmekte ve balant-benzeri bir davran
sergileyebilmektedir:
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(86) a. Odada üç adam ve iki kadn vard.
Bir mektup hakknda tartyorlard.
Bir adam, anszn yere dütü.
b. Masann üstünde üç mum vard.
Fakat hiçbiri yanmyordu.
Oda çok karanlkt.
Bir mumu, Oya aceleyle yakt.

açklanmas için zorunlu olmadn…” iddia etmektedir (Hoffman, 1995:120).
Hoffman (1995:140), e-arkasnda bulunan AÖ'lerle ilgili kstlamann ise bunlarn
gönderim biçimleriyle deil, bilinirlik deerleri'yle (familiarity status) ilgili olduunu
ileri sürmekte ve e-arkasnda ancak verilmib (givenk) (Prince, 1981b) nitelii tayan,
yani ya söylem içinde daha önceden gerçeklemi (evoked) ya da daha önce
gerçeklemi birimlerden kolayca çkarmlanabilen, yani çkarmsal (inferrable)
birimlerin bulunabileceini iddia etmektedir. Hoffman'n temel ald bu bilinirlik
deerlerini, Prince (1981b) öyle tanmlamaktadr:

Verilmib 35 : "Konuucu, dinleyicinin belirli bir eyi "bildiini," varsaydn ya da
çkarmlayabileceini (ancak onun hakknda düünmek zorunda olmadn)
varsayar."

Gerçeklemi: "Eer iaret ettii varln zaten söylem modelinde bulunduu,…, bir
AÖ sesletilirse, bu bir

GERÇEKLEM

varl gösterir. Bir varln Gerçeklemi

olabilmesi için kabaca iki yol vardr: Dinleyici, bunu konuucunun yönergelerini
izleyerek, metinsel boyutta [kendi söylem modelinde] daha önce gerçekletirmi
olabilir, …, ya da, durumsal nedenlerle kendisi gerçekletirmi olabilir. lk türe
METNSEL OLARAK GERÇEKLEM,

ikinci türe ise

DURUMSAL OLARAK GERÇEKLEM

diyebiliriz. Durumsal olarak gerçeklemi varlklar söylem katlmclarn ve metni de
içine alacak biçimde metin-d balamn belirgin özelliklerini içerir."

Çkarmsal: "Eer konuucu, dinleyicinin bir söylem varln mantksal (…) bir
uslamlamayla

önceden

Gerçeklemi

söylem

varlklarndan

ya

da

dier

Çkarmsallardan çkarmlayabileceini düünüyorsa, bu varlk Çkarmsaldr."

35

Prince (1981b:230), bu bilinirlik deerini ortak bilgi terimi ile eletirmektedir.
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Dolaysyla, Prince'in bu yaklamlar açsndan düünüldüünde dorulanan
Hoffman (1995)'in görüüne göre, verilmib bilinirlik deerine sahip bir belirsiz AÖ, earkasnda bulunabilmektedir.
Bir sonraki bölümde, t-ba ve e-arkasndaki birimlere ilikin olarak bu bölümde
aktarlmaya çallan kstllklarn bilgi yaps ile nasl ilikilendirildii ve Türkçe
verinin böyle bir ilikilendirmenin yaplmasna gerçekten izin verip vermedii
üzerinde durulacaktr.

2.1.2. Anlamsal Özellikler ve Bilgi Yaps

Pek çok aratrc, Bölüm 2'ye balarken de belirtildii gibi, AÖ'lerin anlamsal
özellikleri ile sözcük dizilii arasndaki Bölüm 2.1.1.'de ele alnan ilikilerin ve bu
dorultuda belirlenen kstllklarn bilgi yapsndan güdülendiini ileri sürmütür. Bu,
Bölüm 1.2.1.'de de deindiimiz gibi, yalnzca Türkçeye ilikin çalmalarla snrl
deildir. Bununla birlikte, Bölüm 1.4.’te de belirttiimiz gibi, bilgi yapsna ilikin son
çalmalar bilgi yaps ile AÖ’lerin anlamsal özellikleri arasnda dorudan bir iliki
bulunmadn, bu nedenle de konu ya da odan bu biçimde tanmlanamayacan
ortaya çkarmtr. Ancak, yine ayn bölümde belirtildii gibi, belirliliin bir AÖ'nün
konu olabilmesi için yeterli olmasa da zorunlu bir koul oluturduu da genel olarak
kabul edilmektedir. Dolaysyla bu görü, konu bileeni balamnda, bilgi yaps ile
belirlilik arasnda dorudan bir iliki saptamaktadr. Yani, konu bileeni belirlilik
kavram dorultusunda tanmlanamasa da, konularn belirli olmas gerektii
dorultusunda genel bir görü bulunmaktadr. Benzer bir durum, Türkçede e-arkasnda
bulunan birimler için de söz konusudur. Bu birimlerin [+belirli] olmak ya da [+belirli]
bir kümeye ait olmak gibi bir kstlla uyduklar düünüldüünde, eer Erguvanl
(1984)’te belirlendii gibi bilgi yapsnn bamsz bir bileeni olarak kabul
edilebilirse, artalan bileeninin [+belirli] anlamsal özellikle yeterli olmayan ama
zorunlu bir iliki içinde olduunun söylenmesi gerekecektir. Konu ve artalan
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birimlerinin belirlilik ile olan bu ilikisi, daha üst bir düzlemde, bilgi yaps ile AÖ
anlambilimi arasnda bir iliki bulunduu anlamna gelmektedir.
Ne var ki, genel anlamda ve istatistiksel olarak böyle bir ilikinin varl kuku
götürmez gibi görünse de, Türkçe veriye daha yakndan bakldnda ve önceki
çalmalarda elde edilen bulgular yeniden yorumlandnda, Türkçede AÖ anlambilimi
ve bilgi yaps arasndaki ilikinin sanld kadar kat olmad görülmektedir. Bundan
sonraki üç alt-bölümde bu konu ele alnacaktr.

2.1.2.1.

Anlamsal Özellikler ve Konu

Yukarda ve daha önce de Bölüm 1.4.'te belirtildii gibi, belirlilik ile konu
arasnda yeterli olmayan, yalnzca zorunlu bir iliki vardr. Tümcede konu dndaki
birimler de belirli olabildiinden, konunun belirlilik ile tanmlanamayaca, daha önce
de belirtildii gibi, açktr. Bir baka deyile, bu gözlemden yola çkarak bilgi yaps ile
AÖ anlambilimi arasnda dorudan bir iliki bulunmad rahatlkla söylenebilir.
Ancak bu, bu iki düzlem arasnda hiçbir iliki bulunmad anlamna gelmemektedir.
Konu ve belirlilik arasnda yeterli olmasa da zorunlu bir iliki bulunduu görüü, bu
düzlemler arasndaki ilikileri daha yakndan incelemeyi gerektirmektedir.
Öncelikle, Türkçede belirlilik ve t-ba konu konumu arasnda dorudan bir iliki
saptayan, Bölüm 2.1.1.'de aktardmz iki ayr iddiann yeniden gözden geçirilmesi ve
yeniden yorumlanmas gerekmektedir. Hatrlatmak amacyla, bu iddialar ve ilgili
örnekleri aada yeniden aktaryorum:

(88) ddia (1):
Türkçede t-banda yalnzca ya [+belirli] ya da [-belirli] ama [+canl] ya da
[+özgül] AÖ'ler yer alabilir (Erguvanl, 1984).
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a. *Bir elma aaçtan dütü. (ör.(80)a)
b. Bir çocuk aaçtan dütü. (ör. (80)b)
(Erguvanl, 1984:17)

c. ?*Bir kitab Murat aceleyle okuyor. (ör.(81)a)
d. Mavi kapl bir kitab Murat aceleyle okuyor. (ör. (81)b)
(Erguvanl, 1984:27)

(89) ddia (2):
Türkçede t-banda yalnzca ya [+belirli] ya da [-belirli] ama [+belirli] bir kümeye
ait AÖ'ler yer alabilir (Erkü, 1983, 1984; Klçaslan, 1994; Aksan, 1995).
a. Dün gece onbe kii vard ya bir misafir sigarasn yank unutmu. (ör.(82)a)
(Erkü, 1983:128-151)

b. Bir mumu, Oya aceleyle yakt. (ör.(86)b)
(Klçaslan, 1994:43)

Bu iddialar, t-ba konumunun anlamsal özellikleriyle bilgi yapsnn ilikisini u
biçimde belirlemektedir: Birinci iddiaya göre, konular [+belirli] birimlerle
oluturulmakta ve bu nedenle de konu konumu olan t-bandaki birimlerin bu özellii
tamas gerekmektedir. Bu görü, t-bandaki [-belirli, +canl] AÖ’lerin [-belirli,

-

canl] olanlara salad öncelii de yine bunlarn konu ilevlerine balamakta ve bu
önceliin olas bir açklamasnn t-bann konusal ilevine ve canlln da doal
konularn içsel bir özellii olmasna dayanlarak yaplabileceini belirtmektedir
(Erguvanl, 1984:17). Bu görü, t-bandaki [-belirli, +özgül] AÖ'lerin konu
olabilmelerine ilikin olarak herhangi bir kullanmsal yorumlama yapmamaktadr.
kinci iddia ise, konularn ya içsel olarak ya da söylem balamnn yardmyla
[+belirli] özellik tamas gerektiini ileri sürmektedir. Bu iddiay paylaanlardan biri
olan Klçaslan (1994), özgül olmayan belirsiz birimlerin t-banda bulunmasn
engelleyen snrll bu birimlerin konusal niteliine balamaktadr. Klçaslan'a göre
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balantnn (=konu) ilevi eylemlii dinleyicinin bilgi deposuna balamaktr ve bu
nedenle de balant konumundaki AÖ'nün göndergesinin konuucu-eski (hearer-old)
(Prince, 1981b) nitelikte olmas gerekmektedir. Özgül olmayan belirsiz AÖ'ler bu
nitelikte olmadndan da, konu (=balant) olarak kullanlamazlar.
Görüldüü gibi, konularn sahip olmas gereken kullanmsal özellikler dorudan
konu konumunda bulunabilecek AÖ'lerin anlamsal özelliklerinden yola çklarak
belirlenmektedir. Bu nedenle, yukarda aktarlan iddialarn Türkçe veri tarafndan
bütünüyle desteklenip desteklenmediinin belirlenmesi büyük önem tamaktadr. Bu
dorultuda, öncelikle bu iddialar yeniden gözden geçirmek istiyorum.
Türkçeye ilikin çalmalarda daha önce belirtilmemi olmasna karn, dikkat
edilecei gibi, birbirine kart gibi görünen bu iki iddia ilgili konunun betimlenmesi
açsndan aslnda birbirini tamamlamakta, yani, her iki görü de t-ba ve belirlilik
ilikisinin baka bir yönünü açklamaktadr. Bir baka deyile, bu iddialarn açklamay
hedefledii veriler, gerçekte bütünleyici bir dalm sergilemektedir. (89)'daki örnekler
ve [-belirli, -canl] bir birimin [+belirli] bir kümeye ait oldukça t-banda
bulunabileceini gösteren (90) ilk iddiann, (88)'deki örnekler de ikinci iddiann fazla
kat olduunu ortaya koymaktadr:

(90) Masada üç elma vard. Bir elma yere dütü. ki elma kald.

Dolaysyla, Türkçede [-belirli] birimlerin [+canl], [+özgül] ya da [+belirli] bir
kümenin üyesi olduklar sürece t-banda bulunabildikleri ve bu nedenle de bu
iddialardan hiçbirinin verinin bütününü tek bana açklayamad aça çkmaktadr.
Bu nedenle, bu iddialarn birletirildii üçüncü bir iddia u biçimde belirlenebilir:

(91) ddia 3:
Türkçede t-banda yalnzca [+belirli] ya da [-belirli] ama ya [+canl] veya
[+özgül] olan ya da [+belirli] bir kümeye ait olan AÖ'ler bulunabilir.
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Böylece, birinci ve ikinci iddialarn t-bann anlamsal özelliklerinden yola
çkarak konu için belirledikleri kullanmsal özelliklerin de verinin bütününe
uyarlanamayaca anlalmaktadr. Yani, [-belirli] birimler [+canl] olmasalar da konu
olabildiklerine göre, birinci iddiann ileri sürdüü gibi canlln konularn içsel bir
özellii olduu söylenemez. Ayn biçimde, [+belirli] bir kümeye ait olmayan

[-

belirli] birimler, [+canl] olduklarnda konu olabildiklerine göre, konularn içsel olarak
ya da söylem balam araclyla belirli olmas gerektii görüü de fazla katdr.
Dolaysyla, kendi içlerinde belirli bir oranda doruluk tamakla birlikte, her iki iddia
da Türkçede konularn hangi kullanmsal özelliklere sahip olduunu bütünüyle
açklayamamaktadr. Bu nedenle, Türkçe veriye daha ayrntl olarak bakmak
gerekmektedir.
Önceki iddialar bu biçimde yeniden yorumladktan sonra, ikinci olarak, her iki
iddiann da açklayamad görünümlerin varlndan söz etmek istiyorum. Aadaki
örneklerde t-banda yer alan [-belirli] birimler, ne birinci iddiann ileri sürdüü gibi
[+canl] özellik tamaktadr, ne de ikinci iddiann dile getirdii gibi [+belirli] bir
kümenin üyesi durumundadr. Dolaysyla, bu örnekler, birinci ve ikinci iddialarn
Türkçe için bütünüyle geçerli olmadn kantlamaktadr:

(92)

Ne oldu?
a. Bir kamyon aaca çarpt.
b. Aaca bir kamyon çarpt.
c. Bir aaca bir kamyon çarpt.

(93) a. Sayn seyirciler, Ankara-stanbul otoyolunda bugün bir kamyon 29 can ald.
b. Sayn seyirciler, bir kamyon bugün Ankara-stanbul otoyolunda 29 can ald.
(94) A- Ne oldu? Bu ses ne?
B- Bir yerde bir kap çarpt herhalde.
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(95)

Binaya girdiimde ortalk bombotu. Ama bir telefon var gücüyle çalyor,
çalyordu.

(96) Demin ortalk aydnlkt. Ama bir bulut günei kapad.

(92)a-c örneklerinin hepsi de, ilgili sorunun yant olabilmektedir. Yani, (92)a ve
(92)c örneklerinde görüldüü gibi, [-belirli] bir birimin t-banda yer almas ve
dolaysyla konu olabilmesi için [+belirli] bir kümenin üyesi olmas, dinleyicinin daha
önceden bildii ve tekil olarak yorumlayabilecei bir göndergesi olmas, [+canl]
olmas veya dilsel olarak açkça [+özgül] biçiminde kodlanmas gerekmemektedir. Bu
nedenle (92)a ve (92)c, dilbilgisel olarak da balama uygunluk açsndan da t-banda
[+belirli] bir birimin bulunduu (92)b kadar kabuledilebilir niteliktedir. (92)a,c ile
(92)b arasndaki tek fark, ilk iki örnekte konularn [-belirli], dierindeyse [+belirli]
birimler tarafndan oluturulmasdr. (92)a, b, c'nin konular, srasyla bir kamyon,
aaç ve bir aaç birimleridir. Bir baka deyile, bu tümceler yalnzca konularnn
farkllyla birbirinden ayrlmaktadr. Yani, ilgili balam gerektirdii sürece [-belirli]
birimler de rahatlkla tümcenin konusu olabilmektedir. Benzer bir durum (93)'te de
gözlenmektedir. Bir kamyon AÖ'sü bu örnekteki her iki tümcede de belirsizdir ve
[+belirli] bir kümeye ait deildir. Bu örnekler, öncelikle

[-belirli] birimlerin e-

önünde bulunma zorunluluu olmadn ve t-ba da dahil olmak üzere dier
konumlarda da bulunabileceklerini göstermektedir. (93)a ile (93)b arasndaki tek fark
ise, (92)'de olduu gibi, bir kamyon AÖ'sünün (93)b'de konu olmasdr. (92) ve (93)'te
olduu gibi, (94), (95) ve (96) numaral örneklerde de [-belirli] birimlerin t-banda
bulunabilecei ve dolaysyla içinde bulunduklar tümcelerin konusu olarak
yorumlanabilecekleri görülmektedir.
Yukardaki örneklerde dikkati çeken dier bir ey ise, bunlarn hepsinin Ne
oldu? ya da bu türden bir sorunun yant olabilecekleridir. Hatrlanaca gibi, Bölüm
1.2.3.3.'te bu türden sorularn yant olan tümcelerin, bu sorularn söylem balamndan
bilinen ve konu olarak yorumlanabilecek herhangi bir birim belirlememelerinden
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dolay, tüm-odak tümceler olarak adlandrld belirtilmiti. Örnein (96)a'ya
sorulabilecek ve bir kamyon AÖ'sünün konu olarak belirlendii aadaki türden bir
soru, bu nedenle dilbilgisel olarak 'garip'tir:

(97)

A- ? Bir kamyon ne yapt?
B- Bir kamyon aaca çarpt.

Tüm-odak tümcelerin en belirgin özelliinin ise, 1.2.3.3.'te de belirttiimiz gibi,
tümcenin bütününün odak bilgisini oluturmas ve dolaysyla bu tümcelerin konusuz
olarak yorumlanmas olduu söylenmektedir. Daha önce de deindiimiz gibi, olay
aktarm ya da haber tümcesi olarak da adlandrlan bu tümcelerin önceden belirlenmi
bir konu hakknda olmaktan çok, sözce annda gerçekleen bir olay hakknda olduklar
belirtilmektedir. Bu balamda, (92)-(96)'daki türden örneklerle ilgili ilk gözlemimiz, tbanda bu örneklerdeki gibi [-belirli] bir birim bulunduran tümcelerin tüm-odak
yorumu ald biçimindedir. T-banda [-belirli, +canl] birimlerin bulunduu tümceler
de bu belirlemenin dnda deildir:

(98)

A- ? Bir çocuk ne yapt?
B- Bir çocuk aaçtan dütü.

Bu tür tümcelerin bilgi yapsndaki gösteriminin, Vallduví (1992)'yi izleyerek,
aadaki biçimde olduunu söyleyebiliriz:

(99)

a.  [ bir kamyon aaca çarpt ]
b.  [ bir çocuk aaçtan dütü ]

Ancak, t-banda bulunan [-belirli] birimin [+belirli] bir kümenin üyesi olduu
tümcelere (97)-(98)'deki türden sorular sorulabilir. Yani, bu tümcelerin tüm-odak
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yorumu almas zorunlu deildir. (100) bu durumu kantlamaktadr. Bununla birlikte,
(101)'de olduu gibi, bu tür tümceler tüm-odak olarak da yorumlanabilir. (101)'de
B'nin tümcesinde geçen bir kamyon AÖ'sü, daha çok "kamyonlardan biri" biçiminde
yorumlanmakta, buna karn, A'nn sorusunun da gösterdii gibi, bu tümce tüm-odak
yorumu almaktadr:

(100)

A- Burada üç elma vard. ki tane kalm. Bir elmay ne yaptn? 36
B- (Bir elma) yere dütü. Ben de attm.
Bir elma [OD YERE dütü].
x, x = bir elma [ [ x yere dütü ]]

(101)

A- Ne oldu?
B- Bir kamyon çalnd. Onun için polise haber verdim.
[OD Bir kamyon ÇALINDI]
 [ bir kamyon çalnd ]

(92)-(96)'daki türden [-belirli] AÖ'lerle ilgili olarak yukarda yaptmz gözlem
her ne kadar belirli bir oranda gerçek pay tayor olsa da, bu birimlerin içinde
bulunduklar tümcelerin konusu olamayacaklar görüü yine de bir tartma
gerektirmektedir. Bölüm 1.2.3.3.'te de belirtildii gibi, Vallduví (1992:65), tüm-odak
tümcelerin içerdii bilginin önce geçici bir adrese girildiini ve bu geçici adresin
silinmesinden önce bilgisel içeriklerinin söylemde bulunan ilgili varlklarn adreslerine
tandn belirtmektedir. Dolaysyla, bu tür tümceler konunun içerdii bilginin
girilebilecei bir adrese sahip deildir. Ancak daha önce de belirttiimiz gibi, bu
tümcelerin, konusu olan, örnein, konu-odak tümcelerinden yapsal olarak bir fark
bulunmamaktadr. Her iki tümce türünde de t-banda bir birim yer almakta ve bu
36

Bu soruda bir elma AÖ'sü konu olmak yerine k-odakta da bulunabilir. Ancak bu, yant tümcesinin

tüm-odak olmama özelliini deitirmemektedir.
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birimler ayn yapsal özelliklere sahip olmaktadr. Bir baka deyile, bunlar arasnda
bir dilsel kodlama farkll yoktur. Ayrca, tüm-odak tümcelerin t-ba birimleri, konu
barndran tümcelerin konusal birimleri gibi, bir hakkndalk sezgisi de içermektedir.
Örnein, yukarda (93)b'de aktarlan haberin ilgili kamyon hakknda olmad, sanrm,
söylenemez. Bu tümcedeki bir kamyon birimi, göndergesi özgül olarak yorumlanabilen
"Krmz bir kamyon bugün Ankara-stanbul otoyolunda 29 can ald" tümcesindeki
krmz bir kamyon biriminden daha az konusal deer tamamaktadr. Ayn biçimde,
(92)a'daki bir kamyon birimi de, "Kamyon aaca çarpt" tümcesindeki [+belirli]
kamyon AÖ'sü kadar konusallk sezgisi içermektedir. Dolaysyla, (92)-(96)'da
örneklenen tüm-odak tümcelerin t-ba birimlerinin de, anlk, yani geçici olarak da
olsa, bu tümcelerin bilgisel içeriinin söylemdeki ilgili varlklarn adreslerine
tanmadan önce yorumlanabilmesi için konu ya da konu-benzeri bir ilev tad
söylenebilir. Aksi taktirde, herhangi bir konu hakknda olmayan bu tümcelerin
dinleyici tarafndan nasl ilemlendiinin açklanmas gerekecektir. Bu tümcelerdeki tba birimlerin olaan konularla ayn yapsal özellikleri tamas da, bu yargy
destekleyen ayr bir dilsel olgu olarak ortada bulunmaktadr.
Buraya kadar yaptmz tartmadan çkan sonuç, [+belirli] bir kümenin üyesi
olmayan t-bandaki [-belirli] birimlerin tüm-odak tümceleri iaretledii, ancak
bunlarn konulara ait olan hakkndalk sezgisi açsndan olaan konulardan farkl
olmamas nedeniyle, içinde bulunduklar tüm-odak tümcelerde, geçici olarak da olsa,
konu ilevi yüklendiidir.
[-belirli] olabilmelerinin yan sra, konularn gönderim-d ve genel (generic) de
olabildikleri görülmektedir. Türkçede gönderim-d birimler genellikle e-önünde ve
eyleme bitimi olarak bulunmakta ve biçimsel olarak da yaln durumda olmaktadr.
Özne ve nesne bitimesi balamlarnda e-önünde bulunan birimler, bu biçimde
gönderim-d olan birimlerdir. Bunlarn, gönderim-d özelliklerini koruyarak bu
konum dna tanamadklar söylenmektedir. Srasyla nesne bitimesi ve özne
bitimesi olgularnn bulunduu (102)a ve (102)b'de mektup ve ar AÖ'leri bu
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türdendir. (102)c'deki ar AÖ'sü ise, t-bana tand için gönderim-d özelliini
kaybetmi ve belirli nitelik kazanmtr:

(102)

a. Aye mektup yazyor.
b. Ali'yi ar soktu.
c. Ar Ali'yi soktu.

Bununla birlikte, Erkü (1983:128)'in de belirttii gibi, t-bandaki [-belirli]
birimin, [+belirli] bir kümeye ait olduu balamlarda gönderimsel olarak
yorumlanmas gerekmemektedir. Yukarda örnek (82)a ve (89)a'da yer alan t-bandaki
bir misafir AÖ'sü bu türdendir. Bu AÖ, onbe kiilik misafir kümesinin herhangi bir
üyesi olabilir; yani bu birimin bu onbe kiiden tam olarak hangisine gönderimde
bulunduu, söz konusu balamda önemli deildir. Buna karn, rahatlkla tümcenin
konusu olarak yorumlanabilmektedir. Dier bir deyile, gönderimsel AÖ'ler gibi,
gönderim-d olan bir AÖ de konu olabilmektedir.
Konu ilevi tayan gönderim-d AÖ'ler her zaman belirli bir kümeye ait olmak
zorunda da deildir. Aadaki örneklerde, srasyla sandalye, daktilo ve duvar
AÖ'leri,

belirli

bir

kümenin

üyesi

deildir;

buna

karn

konu

olarak

yorumlanabilmektedirler. Bu örneklerde, bu AÖ'lerin hiçbir biçimde belirli
göndergelere gönderimde bulunmad görülmektedir. Örnein, (103)'teki B'nin
sözcesinde sandalye AÖ'sünün ait olduu bir küme söz konusu deildir; dahas, bu AÖ
say açsnda da belirsizdir. Yani, konuucu odada bir ya da birden fazla sandalye
olduunu söylemek istiyor olabilir. Benzer bir biçimde (104) ve (105)'teki daktilo ve
duvar AÖ'leri de belirli bir daktilo ve duvara gönderimde bulunmak zorunda deildir:

(103)

A- Odaya sandalye götürmek gerek. Yarn toplant var.
B- Sandalye var. Ama bir masa lazm.
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(104)

A- Sana imdi bir daktilo lazm.
B- Daktilo bana yarn lazm olacak.

(105)

A- Buraya bir duvar örülecekti hani?
B- Duvar yarnki i. Bugün beton dökülecek.

Ancak, gönderim-d konular ilgilendiren kimi kstllklar da vardr. Örnein,
gönderim-d konular, söylem içinde belirli, gönderimsel konular kadar serbest bir
biçimde kullanlamamakta, söylem balangcnda kullanlamamakta ve dile getirdikleri
olgulardan daha önce (ve genellikle de kendilerine en yakn balamda) söz
edilmedikçe

sesletilememektedir.

Ancak,

bunlar

gönderim-d

konularn

gerçeklemesini ilgilendiren kstllklardr; tüm bu kstlamalara karn, konularn
gönderim-d nitelik tayabildii gerçei deimemektedir. Gönderim-d konular
çok daha geni bir balamda ele alan Lötscher (1992), Almanca, Rusça, Japonca,
Çince, Franszca ve ngilizcede bu tür konularn var olduunu göstermekte ve
yukardaki snrllklardan söz etmektedir. Dolaysyla, yukardaki gözlemler yalnzca
Türkçe ile snrl deildir; dier dillerde de gönderim-d birimler konu
olabilmektedir. Aadaki örnekler, Lötscher (1992)'de sunulan pek çok örnekten
seçilmitir:

(106)

Almanca:
a. Zu einen Nachtessen
için bir

akam yemei

möchte ich lieber JÜNGERE Leute einladen.
iste-

ben yele- genç

insan davet et-

'(Bir) Akam yemeine gençleri davet etmeyi yelerim.'
b. Eine Schreibmaschine brauche ich
Bir

daktilo

gerek-

ben

erst

MORGEN.

yalnzca

yarn

'(Bir) Daktiloya yalnzca yarn ihtiyacm var.'
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c. Kaffee trinke ich
kahve

iç-

ben

jetzt

lieber KENEN.

imdi

yele- hiç

'Kahve u anda istemiyorum.'
Çince:
d. Qiá

w

meí

yu.

para

ben

yok

sahip ol-

'Param yok.'
Franszca:
e. Une disco, tu
Bir

disko

sen

ne

trouveras jamais

à Veysonnaz.

yok

bul-

Veysonnaz'da

asla

'Veysonnaz'da asla bir disko bulamazsn.'

Yukarda deindiimiz ve daha önce de pek çok dilbilimci tarafndan
gözlemlendii gibi, konular genel anlamsal özellik de tayabilmektedir. Aadaki
örnekler, t-banda bulunan ve genel nitelik tayan AÖ'lerin de konu olarak
yorumlanabileceini göstermektedir:

(107)

a. Kokoreç ampiyon'da yenir. 37
b. Çocuklar erken yatar.
c. Bir çocuk böyle konumamal.
d. Kitap böyle okunur ite!

Sonuç olarak, bu bölümün banda deindiimiz iki iddiann da Türkçe veriyi
bütünüyle açklamad, uygun söylem koullar olutuu sürece, [+canl] ya da
[+özgül] olmayan ya da [+belirli] bir kümeye ait olmayan [-belirli] birimlerin de tbanda bulunabilecei ve içinde bulunduklar tümcelerin konusu olarak da
37

Bu örnek için Serkan ener'e teekkür ederim.
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yorumlanabilecekleri görülmektedir. Bu tür balamlarn doal dilde istatistiksel olarak
sayca daha az gerçeklemesi, yukarda gözlemlenen olgularn gerçekliini
ilgilendirmemektedir; bu nedenle, bu olgular göz önünde bulundurmadan yaplan
genellemeler fazla kat olacaktr. Dolaysyla, konu ve konu olacak birimlerin anlamsal
özellikleri arasndaki ilikinin bugüne dein belirtildii kadar kat olmad
görülmektedir.

2.1.2.2.

Anlamsal Özellikler ve Eklenti

Türkçede bir bilgi yaps bileeni olarak eklentinin tanmlanmasna ilikin iki
ayr sorun vardr. Bunlardan ilki, eklentilerin hangi konumda kodlanddr. T-ba
konu, e-önü de odak bileenlerinin kodland konumlar olarak belirlendiine göre, bu
açdan düünülebilecek iki konum kalmaktadr: t-ba/e-önü aras ve e-arkas
konumlar. Sorun, bu konumlarda bulunan birimlerin ayn bilgi yaps bileenini mi,
yani eklentiyi mi, yoksa farkl bileenleri mi kodladdr. Özellikle e-arkas birimlerin
e-öcesindekilerden farkl kstllklar içerdii düünüldüünde, bu sorunun önemi
anlalacaktr. Birinci sorunla çok yakndan ilikili olan dier bir sorun da, eylemöncesindeki 38 (bundan sonra e-öncesi) eklentilerle e-arkasndaki eklentilerin anlamsal
özellikleri açsndan farkllk tayp tamaddr. Türkçeye ilikin önceki
çalmalarda AÖ'lerin anlamsal özellikleriyle bilgi yaps arasnda dorudan bir iliki
saptandndan, bu düzlemler arasnda gerçekten dorudan bir ilikinin var olup
olmadnn belirlenebilmesi için ikinci sorunun tartlmas da büyük önem
tamaktadr. Ancak, buradaki tartmayla dorudan ilgili olmad için, birinci sorunu
Bölüm 2.2.'de tartmak üzere imdilik brakyorum. Bu bölümde, daha sonra birinci
soruna da bir çözüm önerisi getirmemizi salayacak olan ikinci sorun üzerinde
duracam.
38

'E-öncesi' terimi, e-önü teriminden farkl olarak t-ba ve eylem arasndaki alan içermektedir. Bu

terminoloji, orijinal olarak Serkan ener'e aittir. Kendisine teekkür ederim.
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Bölüm 2.1.1.'de, t-bandaki birimlerin olduu gibi e-arkas konumda bulunacak
birimlerin de kimi anlamsal kstllklara uymas gerektiini ileri süren görülerden söz
edilmiti. Ksaca tekrar etmek gerekirse, bu görüler aadaki iddialar dile
getirmektedir:

i)

E-arkasnda hiçbir [-belirli] birim bulunamaz (Erguvanl, 1984).

ii) [-belirli] birimler, [+belirli] bir kümeye ait olmalar durumunda,
t-banda olduu gibi e-arkasnda da bulunabilir (Erkü, 1983;
Klçaslan, 1994).
iii) E-arkasndaki birimleri ilgilendiren kstlama bunlarn gönderim
biçimleriyle deil, bilinirlik deerleriyle ilgilidir. Buna göre,
e-arkasnda ancak verilmib nitelii tayan, yani ya söylem içinde
daha önceden geçmi ya da daha önce geçmi birimlerden kolayca
çkarmlanabilen birimler bulunabilir. Yani, bu nitelikteki bir
[-belirli] AÖ, e-arkasnda bulunabilir (Hoffman, 1995).

Bölüm 2.1.1.'de sunulan örnek (82)b'den de anlald gibi, yukardaki
iddialardan ilki geçersizdir. Hatrlatmak amacyla, bu örnei aada yeniden
aktaryorum:

(108)

Dün gece onbe kii vard ya sigarasn yank unutmu bir misafir.

Görüldüü gibi, [+belirli] bir kümeye ait olduu sürece, [-belirli] bir birimin earkasnda bulunmasn engelleyecek bir kstlama söz konusu deildir. Dolaysyla, ilk
iddiann geçersiz olduu rahatlkla söylenebilir. Bunu destekleyecek bir baka örnek
de aada sunulmaktadr. Bu örnekte geçen bir bilet AÖ'sü, oradan birimiyle de
açkça kodland gibi, belirli bir kümeye aittir:
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(109)

Versene oradan bir bilet.

Bununla birlikte, ikinci iddia da Türkçe veriyi bütünüyle açklayamamaktadr.
Bir önceki bölümde t-ba konumda bulunan AÖ'lerin anlamsal özellikleriyle ilgili
olarak söylenenlere benzer bir biçimde, e-arkasndaki birimlerin anlamsal özellikleri
konusundaki kstllklar da, bugüne dein belirlendii kadar kat deildir. Bu
konumda, [+belirli] bir kümeye ait olmayan [-belirli] birimler de bulunabilmektedir:

(110)

A- Ya, hiç kalem yok mu buralarda?
B- Burada var bir kalem.

(111)

A- u sözcüün anlamn biliyor musun?
B- Al bir sözlük, bak!

(112)

Sen yeni bir masa almak istiyordun ya. Bugün Siteler'de gördük bir masa. Çok
güzeldi. Tam senin istediin gibi.

(113)

En sonunda ben de aldm bir ev.

Görüldüü gibi, yukardaki örneklerde e-arkasnda bulunan bir kalem, bir sözlük
ve bir masa AÖ'lerinden hiçbiri belirli bir kümeye ait deildir; bununla birlikte, bu
birimler rahatlkla e-arkasnda bulunabilmektedir. Dolaysyla, [-belirli] birimlerin earkasnda bulunamayacan belirten ilk iddia gibi, yalnzca belirli bir kümeye ait olan
[-belirli] birimlerin e-arkasnda bulunabileceini ileri süren ikinci iddia da fazla
katdr.
Dahas, e-arkasndaki birimlerin gönderimsel olma zorunluluu da yoktur.
Örnein, (108)'de e-arkasndaki bir misafir AÖ'sü, belirli bir kümeye ait olan bir
misafire gönderimde bulunmakla birlikte, bu küme içindeki belirli bir misafire
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gönderimde bulunmamaktadr. Yani, bu AÖ'nün gönderimi on be misafirden herhangi
birinedir; belirli bir misafire deil.
E-arkasnda belirli bir kümeye ait olmayan [-belirli] birimlerin de bulunabilmesi,
ayn zamanda, bunlarn yalnzca belirli bir kümenin üyesi olan (belirsiz) birimlere
gönderimde bulunmak zorunda olmadn da sezdirmektedir. (110), (111), (112) ve
(113)'te e-arkasnda bulunan belirsiz birimler, bunu örnekleyici niteliktedir. Bunlardan
özellikle (111)'deki bir sözlük AÖ'sü herhangi bir varl iaret etmemektedir. Benzer
bir biçimde, (113)'te geçen bir ev AÖ'sü de, konuucunun zihninde her ne kadar ald,
dolaysyla kendisi için belirgin olan bir eve iaret etse de, belirli bir eve gönderimde
bulunmamaktadr. Konuucunun buradaki amac hangi evi aldn söylemek deil,
yalnzca (herhangi) bir ev aldn söylemektir. Bununla birlikte, (110) ve (112)'deki earkas birimlerin belirli varlklara gönderimde bulunduu söylenebilir. Ancak, dikkat
edilecei gibi, bu birimler konuucu ve dinleyici tarafndan ortak olarak bilinen
varlklara gönderimde bulunmamaktadr. Bu örneklerde konuucunun amac,
gönderimde bulunulan varln hangi kalem ya da hangi masa olduunu kesin olarak
belirtmek deil, daha çok böyle bir göndergenin varlna iaret etmektir. Bir baka
deyile, konuucu iaret ettii varl özgül olarak belirtmemekte, yani benzeri dier
varlklardan ayrmamakta ve bu nedenle bu gönderimden bunlarn tam olarak hangi
kalem ve masa olduklar bilgisi çkmamaktadr. Örnein, (110)'da B'nin sözcesi, hangi
kaleme gönderimde bulunulduunun açkça bilinmedii, dolaysyla konuucunun
bunu amaçlamad aadaki biçimde de olabilmektedir:

(114)

A- Ya, hiç kalem yok mu buralarda?
B- Yaln'a sor. Onda mutlaka vardr bir kalem.

Ayrca, e-arkasndaki gönderim-d birimlerin biçimsel olarak belirsiz olmak
zorunda olmad da görülmektedir. Yani, belirsizliin bir tanmlyla iaretlenmedii
gönderim-d birimler de e-arkasnda bulunabilmektedir. Bu birimler, daha önce de

99

belirttiimiz gibi, e-öncesi alanda normal olarak e-önü ile snrldr ve Türkçeye ilikin
çalmalarda

daha

önce

bunlarn

e-arkasnda

bulunabilme

olaslklar

deerlendirilmemitir. Ancak, aadaki örnekler, bunlarn yalnzca e-önü ile snrl
olmadn, snrl balamlarda da olsa, e-arkasnda da bulunabileceklerini ortaya
koymaktadr:

(115)

Öretmen: Daha önce hiç mektup yazm olan var m aranzda?
Örenci: Ben ilkokuldayken yazdm mektup.

(116)

A- Bugüne kadar sen hiç mektup yazdn m?
B- Ohoo, ben bugüne kadar çok yazdm mektup.

(117)

Olum, arkadana vermedin mi pasta! Ayp deil mi?

Ayrca, e-arkasnda genel anlamsal özellie sahip birimler de bulunabilmektedir.
Aadaki örneklerde, örnek (107)'de t-banda bulunabileceini belirttiimiz genel
AÖ'ler e-arkasnda yer almaktadr:

(118)

a. ampiyon'da yenir kokoreç.
b. Erken yatar çocuklar.
c. Böyle konumamal bir çocuk.
d. te böyle okunur kitap.

Buraya kadar verilen örnekler, [+ belirli] bir kümeye üye olan ya da olmayan
belirsiz birimlerin, gönderim-d birimlerin ve genel nitelikli birimlerin e-arkasnda
bulunabileceini aça çkarmaktadr. Bu da, t-banda bulunan birimlerle ilgili
tartmamzda olduu gibi, e-arkasnda bulunacak birimlerle ilgili olarak da bugüne
dein ileri sürülen kstlamalarn fazla kat olduunu göstermektedir. Dolaysyla, ilk
iddia gibi, ikinci iddia da geçersizlemektedir.
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Üçüncü iddia ise, e-arkasnda bulunmayla ilgili kstlamann bu konumdaki
birimlerin anlamsal özellikleriyle deil, bilinirlik deerleriyle, bir baka deyile bilgi
deerleriyle ilgili olduunu dile getirmektedir. Buna göre, e-arkasnda ancak ya
söylem içinde daha önceden gerçeklemi ya da daha önce gerçeklemi birimlerden
kolayca çkarmlanabilen birimler bulunabilmektedir. Örnein, e-arkasnda belirsiz bir
birimin bulunduu ve söylem balangcnda yer alan (109)'daki sözcede geçen bir bilet
AÖ'sü, durumsal olarak gerçeklemi bir söylem varlna gönderimde bulunmaktadr.
(111)'de B'nin sözcesinde geçen bir sözlük AÖ'sünün gönderimde bulunduu (evrensel
(universal) nitelikli) söylem varl 39 ise, A'nn sözcesindeki sözcük biriminden
çkarmlanabilmektedir. Dolaysyla (111) de, e-arkasnda bulunan çkarmsallarn bir
örnei olarak görülebilir. Ancak, Türkçede e-arkasnda bulunabilecek birimlerin sahip
olabilecei bilinirlik deerleri bu ikisiyle snrl deildir. Bu konumda kullanlmam
(unused) birimler de bulunabilmektedir. Prince (1981b), gerçeklemi ve çkarmsal
ulamlar dnda, genel olan bir baka bilinirlik deerinden daha, yani YEN (new) bilgi
deerinden de söz etmektedir. 40 Yeni bilinirlik deerine sahip varlklar, Prince'e göre,
iki türlüdür: yepyeni ya da kullanlmam. Yepyeni varlklar, söylemde daha önceden
39

Evrenseller'in (universals) bir söylem varlna gönderimde bulunup bulunmad tartlmas gereken

ayr ve önemli bir sorun olmakla birlikte, bu çalmay dorudan ilgilendirmediinden burada bu konu
hakknda daha ayrntl bir tartmaya girilmeyecektir.
40

Prince (1981b)'de sunulan 'eski-yeni bilgi' ulamlamas, tam olarak öyledir:

Varsaylan Bilinirlik

Yeni

: Yepyeni (brand-new): yepyeni (ilitirilmemi)

(Assumed Familiarity)

(unanchored)
yepyeni (ilitirilmi)
(anchored)
Kullanlmam
Çkarmsal

: (içerimsel olmayan (noncontainig)) Çkarmsal
çerimsel (containing) Çkarmsal

Gerçeklemi : (metinsel olarak) Gerçeklemi
(durumsal olarak) Gerçeklemi

Bu kavramlarla ilgili ayrntl bilgi edinmek için bkz. Prince (1981b).
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hiçbir biçimde gerçeklememi olan ve dinleyicinin söylem modelinde yer almayan
varlklardr. Bunlar, üretildikleri anda dinleyicinin söylem modelinde ilk kez
oluturulurlar. Kullanlmam varlklar ise, dinleyicinin söylem modelinde var olan ya
da konuucu tarafndan var olduu düünülen söylem varlklardr. Bunlar, üretildikleri
anda dinleyicinin söylem modelinde ilk kez oluturulmazlar, ancak aktive edilirler;
yani, dinleyicinin bunlar söylem modeline yerletirmesi beklenir. Örnein, söylem
balangcnda yer alabilecek olan Bugün gördün mü Ali'yi gibi bir sözcede, konuucu,
dinleyicinin Ali'yi tandn ve bu söylem varln kendi söylem modeline
yerletirebileceini varsaymaktadr. Benzer bir örnek de aada sunulmaktadr. Bu
örnekte e-arkasnda yer alan [+belirli] AÖ, kullanlm bilgi deerine sahiptir. A,
sözünü ettii kitabn B'nin söylem modelinde bulunduunu, yani B'nin ilgili kitab
bildiini varsaymakta ve bu nedenle bu birimi e-arkasnda kullanabilmektedir:

(119)

A- Ali sana m verdi kitab?
B- Evet. Kitap bende.

Ayn durum, e-arkasnda bulunan genel ve gönderim-d birimler için de söz
konusudur. Bunlarn hiçbiri, konuucu ve dinleyici tarafndan ortak olarak
bilinmedikçe e-arkasnda bulunamamaktadr. Örnein, (115) ve (116)'da e-arkasnda
bulunan mektup AÖ'sü, metinsel olarak gerçeklemi, (117)'deki pasta AÖ'sü de
durumsal olarak gerçeklemi söylem varlklarna gönderimde bulunmaktadr. Önceki
söylem balamnda mektuptan söz edilmedii ya da pastaya gönderimde
bulunulabilecek bir metin-d balamn söz konusu olmad durumlarda, bu
birimlerin bu biçimde e-arkasnda kullanlmas olanakszdr. Benzer bir biçimde,
(118)'deki örneklerde e-arkasnda bulunan genel AÖ'ler de ayn kstlla uymaktadr.
Bu örneklerde yer alan sözceler, srasyla kokoreçten, çocuklardan, bir çocuun nasl
davranmas ve bir kitabn nasl okunmas gerektiinden söz edildii söylem balamlar
içinde

bulunmad

sürece,

balama

uygunluk

açsndan

'garip'

olarak
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nitelendirilecektir. Bir baka deyile, bu birimlerin gönderimde bulunduu söylem
varlklarnn metinsel ya da durumsal olarak gerçeklemi olmas gerekmektedir.
Hoffman, gerçeklemi, çkarmsal ve kullanlmam birimleri verilmib birimler
olarak bir arada görmekte ve kabul edilebilir bir biçimde, e-arkasndaki birimler için
bu bilgi deerine sahip olma kstllndan söz etmektedir. Aratrc, ayrca, earkasnda yalnzca yepyeni nitelik tayan birimlerin bulunamayacan belirtmektedir.
Buraya kadar verdiimiz örnekler, Hoffman' destekleyici niteliktedir. Dolaysyla, earkasnda bulunabilecek AÖ'lerin sahip olabilecekleri anlamsal özelliklerle ilgili
bulgularmz sonucunda ve Hoffman (1995)'i izleyerek, e-arkasnda bulunmayla ilgili
kstlamann AÖ'lerin sahip olabilecekleri anlamsal özelliklerle deil, bu konumda
bulunan söylem varlklarnn bilgi deerleriyle ilikili olduu ve bu konumda ancak
verilmib deerine sahip birimlerin bulunabilecei sonucuna ulamaktayz.
Bu sonuç, bizi daha genel baka bir sonuca ulatrmaktadr. E-arkasnda
bulunmayla ilgili kstlama bilgi deerine ilikin olduuna ve bilgi deeri ile bilgi
yaps arasnda hiçbir dorudan iliki bulunmadna göre, t-banda bulunan
birimlerin bilgi yaps ile ilikisi hakknda ulatmz sonuca e-arkasndaki birimlerle
ilgili olarak da ulamaktayz. Yani, Türkçede bilgi yaps ile AÖ'lerin anlamsal
özellikleri arasnda dorudan ve kat bir iliki bulunmad dorultusundaki
görüümüz, eklentilerin kodland e-arkas konumla ilgili olarak da geçerlilik
tamaktadr.

2.2. Bilgi Yapsnn Yüzey Yapdaki Düzenlenii
2.2.1. Türkçe çin Önerilen Bilgi Yaps Modelleri

Bölüm 1.’de de belirlendii gibi, bilgi yapsnn hangi bileenleri içermesi
gerektii, bir baka deyile nasl bölümlenecei, bu konudaki çalmalarda çözüm
aranmas gereken en önemli sorunlardan biri olmu ve bu konuda pek çok farkl görü

103

ortaya atlmtr. Genel olarak söylenecek olursa, yine Bölüm 1’de aktarld gibi, bu
konuda iki farkl düünce bulunmaktadr. Bir grup aratrc bilgi yapsnn
konu/yorum ya da odak/açk-önerme olarak iki bileen içerdiini düünürken, Vallduví
(1992) ve izleyicileri konu, odak ve eklenti bileenlerinden oluan üçlü bir bilgi yaps
modelini savunmaktadr. 41 Vallduví (1992)’de önerilen üçlü bölümleme pek çok
aratrc tarafndan kabul edilmesine karn, bu konudaki tartmalar bugün de bitmi
deildir. Bu nedenle, bilgi yapsnn Türkçede nasl bir bölümlenme içerdii, ele
alnmas gereken önemli bir kuramsal sorun olarak karmza çkmaktadr.
Bilgi yapsnn Türkçedeki görünümünü ele alan çalmalara bakldnda, ikili,
üçlü ve hatta dörtlü bölümlemeler içeren bilgi yaps modelleri önerildii
görülmektedir. Bu çalmalarda, bilgi yapsnn Türkçedeki gerçekleme yollarndan
biri olan sözcük dizilii olaslklarna baklm ve söylem modeli açsndan ilevsel
farkllklar sergileyen sözdizimsel konumlarn her biri ayr bir bilgi yaps bileeni ile
ilikilendirilmitir. Türkçenin bilgi yaps ile ilikili olduu düünülen bu sözdizimsel
konumlar, Bölüm 2.'ye balarken de belirttiimiz gibi, t-ba, e-önü, t-ba e-önü aras
ve e-arkasdr. Aratrmaclarn bu sözdizimsel konumlarla ilgili düünceleri, bilgi
yapsnn ikili, üçlü ya da dörtlü bölümlemelerinden hangisini benimsediklerine göre
farkllk sergilemektedir. Kabaca söylenecek olursa, Türkçede bilgi yapsnn ikili bir
bölümlenme sergiledii düüncesini savunan aratrmaclar bu konumlardan t-ba ve
e-önünü belirli söylemsel ilevlerle ilikili görüp, dier konumlara farkl ilevler
atamazken, üçlü bölümlemeyi temel alanlar özellikle t-ba, e-önü ve e-arkasn bilgi
yaps ile ilikilendirmektedir. Bilgi yapsnn dörtlü bölümleniini temel alan bak
açs ise, bu sözdizimsel konumlardan her birinin ayr bir bilgi yaps bileenini
yanstt iddiasndadr. Bilgi yapsnn bölümlenmesine ilikin iddialarda gözlemlenen
bu çeitliliin yan sra, bütün bak açlarnn üzerinde anlat tek nokta, t-bann

41

Vallduví (1992)’de üçlü bir bilgi yaps modeli önerilmesine karn, Vallduví (özel iletiim), bilgi

yapsnn hangi bileenleri içermesi gerektii konusunun yine de tam olarak çözümlenmemi ve
aratrlmaya deer bir sorun oluturduunu belirtmektedir.
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Türkçede konu konumu olduu görüüdür. 42 Bu yaklamlardan her birine aada
srasyla deinilecektir.

kili Bilgi Yaps
Bilgi yapsnn Türkçedeki görünümlerine ilikin olarak ikili bölümlemeyi temel
alan çalmalarda, bilgi yapsnn konu/yorum ve konu/odak olarak bölümlendii
görülmektedir. Bunlardan konu/yorum yaklam (Erkü, 1983, 1984; Demircan, 1996a,
1996b), yorum içinde daha belirgin olan bir birim olan oda dierlerinden ayrrken,
konu/odak yaklam (Kornfilt, 1997) yalnzca konu ve odak bileenlerini ele almakta
ve tümcede konu ya da odak olmayan birimlerle ilgili herhangi bir inceleme
yapmamaktadr. Bunlardan Demircan (1996a, 1996b) ve Kornfilt (1997), bu
bileenlerle ilgili olarak farkl saptamalar yapmakla birlikte, genel olarak, t-ban
konu, e-önünü de odak konumu olarak belirlemektedir. Erkü (1983) ise, konu ve
yorumun hem t-banda hem de e-arkasnda bulunabildii oldukça farkl bir bilgi
yaps modeli önermektedir. Bu nedenle, burada Erkü (1983)'ün çalmamzn bu
bölümünün amaçlarna uygun olan iddialarna daha ayrntl olarak yer vermek
istiyoruz.
Erkü (1983, 1984), konu, yorum ve odakla birlikte bir söylem öncülü (discourse
primitive) olarak belirledii etkinletirme'yi (activation) de Türkçenin sözcük dizilii
ile ilgili görmektedir. Etkinletirme, söylem göndergelerinin bilgi deerleri ile ilgilidir
ve bir göndergenin söylem modeli içinde etkin olup olmamasn ilgilendirmektedir.
Erkü (1983:142), etkinletirmenin verilmi terimine e olduunu belirtmekte ve
42

Ancak bu, bütün yaklamlarn t-banda bulunan her birimi konu olarak tanmlad anlamna

gelmemektedir. Bu, örnein, Klçaslan (1994), Vallduví ve Engdahl (1996) vb. gibi çalmalarda
özellikle vurgulanan bir görütür. Ayrca, belirtilmesi gereken bir dier nokta da, konu, odak gibi bilgi
yaps bileenlerini yukarda sralanan ikili, üçlü ya da dörtlü herhangi bir bilgi yaps bölümlenmesini
temel almadan çalan aratrclar da vardr. Örnein Ruhi (1992, 1994), Enç (1986) konu, Kural (1992)
ve Göksel ve Özsoy (1998) de odakla ilgili olarak bu türden aratrmalar olarak saylabilir.
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etkinletirilmi bir birimin "… konuucunun konumann belirli bir noktasnda
dinleyicinin odaklandn varsayd bilgi" olduunu dile getirmektedir. Erkü
(1983:143-144), etkinletirmenin Türkçenin sözcük dizilii ile ilikisini, e-arkasnda
yalnzca etkinletirilmi ya da kendisi etkinletirilmi olmasa bile etkinletirilmi bir
kümeye ait olan birimlerin bulunabileceini belirterek belirlemektedir. Bununla
birlikte, Erkü (1983), e-arkasndaki etkinletirilmi birimlerin yorumun bir parças ya
da konu olabileceini dile getirmekte, böylece e-arkas konumu bir bilgi deeri ile
ilikilendirmesine karn bu konumu konu ve odaktan farkl, özerk bir bilgi yaps
bileeninin kodland bir konum olarak saptamamaktadr. Erkü'ye göre, e-arkasndaki
konularla

t-bandaki

konular

arasndaki

tek

fark,

t-bandaki

konularn

etkinletirilmemi olabilmesidir. Aada, e-arkasndaki birimlerin yorumun bir
parças ya da konu olular örneklenmitir. Erkü (1983:143)'ten alnan örnek (120)'de
Ted, konuucu H'nin tümcesinde etkinletirilmemi, konuucu F'nin tümcesindeyse
etkinletirilmi konudur. (121)'de B'nin ikinci tümcesinde yer alan zam AÖ'sü ise, Erkü
(1983:148)'e göre, etkinletirilmi birimlerin yorumun bir parças olabileceini
örneklemektedir:

(120)

(121)

Konuucu H:

Oh, Ted bugün ie gelmedi.

Konuucu F:

ne olmu Ted'e.

A: bu yl Kris maalara zam yapmayacakm.
B: ya ben de duydum; ama Villi bonuslara yapacakm zam.

Erkü (1983:148), bu örneklerde geçen e-arkasndaki birimlerin konu olup
olmadklarn 'bahsederek' testi uygulayarak belirlemektedir. Buna göre, (121)'de B'nin
ikinci tümcesi için (122) uygunken, (123) uygun deildir ve bu nedenle zam AÖ'sü
konu deil yorumun bir parçasdr:

(122)

Villi'den bahsederek onun bonuslara zam yapacan duyduunu söyledin.
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(123)

# zamdan bahsederek Villi'nin bu yl bonuslara zam yapacan söyledin.

Erkü (1983)'te Türkçe için sunulan bilgi yaps modelinin burada ele alnan
tartmayla ilgili olan bir dier yönü de, bu modelde e-arkasndaki konu ve yorumlarn
göreceli sralanlarna izin verilmesidir. Erkü (1983:149), e-arkasnda birden fazla
etkinletirilmi birim bulunmas durumunda, etkinletirilmi konu-etkinletirilmi
yorum ve etkinletirilmi yorum-etkinletirilmi konu dizililerinin her ikisinin de olas
olduunu belirtmektedir. Erkü (1983:150), e-arkasndaki birimlerin (124)B'de
etkinletirilmi konu-etkinletirilmi yorum, (124)B' 'de ise etkinletirilmi yorumetkinletirilmi konu diziliinde olduunu belirtmekte ve bunu, (125)'teki 'bahsederek'
testi ile kontrol etmektedir. (125)a, (124)B için uygunken, (125)b uygun deildir.
Dolaysyla, Erkü'ye göre, (124)B-B' örneklerinde zam yorumun bir parçasn, Villi ise
konuyu oluturmaktadr:

(124)

A: bu yl Kris maalara zam yapmayacakm. Villi'ye kzm
B: ben de duydum; ama bonuslara yapacakm Villi zam
B': bende duydum; ama bonuslara yapacakm zam Villi

(125)

a. Villi'den bahsederek onun bonuslara zam yapacan söyledin.
b. # zamdan bahsederek Villi'nin bu yl bonuslara zam yapacan söyledin.

Ancak, Hoffman (1995:137-139), Erkü’nün önerdii bilgi yaps modeline kar
çkmakta ve örnein (126)c'deki gibi Eylem-Özne dizilii içeren bir tümcede öznenin
konu olarak belirlenemeyeceini, bunun temelin bir parças olduunu belirtmektedir:

(126)

a. Babamla annem yüzüyorlard.
b. Øs Tayyara gel dediler.
c. Korkuyordu Tayyar.
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Hoffman'a göre, bu tümcede konu olarak belirlenebilecek tek birim e-arkasndaki
özne olmasna karn, bu tür EÖ tümcelerde konu, sanki bir bo adl'm (zero
pronoun) gibi balamdan elde edilmektedir. E-arkasndaki birim artalan bilgisi
sunmaktadr ve konunun belirgin olduunu dorulamak üzere kullanlabilmektedir.
Ancak, bu birim bilgi yapsnda yine de konu olarak deil, temel olarak ilev
görmektedir. Hoffman, (126)c'deki tümcenin bilgi yapsn ise öyle gösterir:

(127)

Konu

ulalabilir 43
Odak:

kork-

Temel:

Tayyar

Yorum

Hoffman, e-arkasndaki birimlerin konu olamayaca dorultusundaki görüünü,
t-ba ve e-arkasndaki birimlerin ezgilerinin farkl olduunu, t-bandaki birimlerin bir
artalan duygusu içermediini ve t-bandaki konularn dinleyiciye yeni ya da farkl bir
dosya kartna bakmas gerektiini bildirebilirken e-arkasndaki birimlerin bu
balamlarda kullanlamayacan belirterek desteklemektedir. Hoffman (1995:138),
örnein, (128)d'deki ÖNE diziliinin farkl bir konuya geçmek için kullanldn, oysa
(128)d' 'de de görüldüü gibi, NEÖ diziliinin bu balamda uygun olmadn
belirtmektedir:

(128)

a. Köpek bu ar kovanna bakarken,
b. Çocuk da bir tavan veya sincap yuvasnn içersine bakm…
c. ve kormu çocuk.
d. Köpek de hala ar kovanna bakyormu

43

ulalabilir = recoverable
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d'. # (Øs) hala ar kovanna bakyormu köpek.
e. ve Øs ar kovann düürmü.

Hoffman'n eletirileri son derece hakldr. Kald ki, yukarda da belirtildii gibi,
Erkü (1983), e-arkasndaki birimlerin konu mu yoksa yorumun bir parças m
olduunu 'bahsederek' testi uygulayarak belirlemektedir. Oysa, daha önce de
gösterildii gibi, konuyu saptamaya yönelik olarak gelitirilen bu ve benzeri testlerin
güvenilirlik derecesi oldukça düüktür. Bu testler, tümce içindeki baka bir birimi de
konu olarak belirleyebilmektedir. Ayrca, etkinletirilmemi ve etkinletirilmi konu
ayrm, ayn tümcede birden fazla konunun belirlenebilmesine de yol açmaktadr.
Örnein, (129)’da yer alan Ali ve Aye birimlerinin her ikisi de (130)'daki bahsederek
testini geçmektedir (örnek (121)-(123) ile karlatrnz). Bu da, ayn tümcede iki ayr
konunun belirlenmesine neden olduundan, bu testin güvenilemez olduunu
göstermektedir. Böylece, Erkü t-ba ve e-arkas konular ayrmak üzere baka bir
ölçüt belirlemediine göre, e-arkas birimlerin konu olabilecekleri görüünün
bütünüyle reddedilmesi gerekmektedir:

(129)

Ali çiçek vermi Aye’ye.

(130)

a. Ali’den bahsederek onun Aye’ye çiçek verdiini söyledin.

b. Aye’den bahsederek Ali’nin ona çiçek verdiini söyledin.

Dolaysyla, gerek Vallduví (1992) ve Hoffman (1995)’in eletirileri, gerekse
(129) ve (130)'un sunduu gerçekler balamnda, ikili bölümleme yaklamnn, dier
dillerde olduu gibi Türkçede de bilgi yapsn açklayamayaca ortaya çkmaktadr.
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Üçlü Bilgi Yaps
Bilgi yapsnn ikili bölümlenmesini temel alanlarn yan sra, Vallduví (1992)'de
önerilen üçlü bölümlemeyi Türkçeye uyarlayan çalmalar da bulunmaktadr. Bunlar
Klçaslan (1994), Hoffman (1995) ve Vallduví ve Engdahl (1996)'dr. Aada, bu
çalmalarda ileri sürülen görülere ayr ayr yer verilecektir.
Klçaslan (1994), Türkçe için Vallduví (1992)'de önerilen üçlü bilgi yaps ile
Prag Okulu dilcileri tarafndan önerilmi olan iletiimsel dinamizm yaklamnn bir
arada ele alnd bir bilgi yaps modeli önermektedir. Aratrcya göre, tek bana her
iki yaklam da bilgi yapsnn Türkçedeki görünümünü açklamaya yetmemektedir.
Klçaslan (1994:13)'e göre, Türkçede tümcenin çizgisel düzenlenii ile öelerin
iletiimsel devingenlik (D) deerleri arasnda güçlü bir iliki vardr. Klçaslan
(1994)'te yer alan aadaki örnekler, bu durumu göstermek üzere kullanlmtr 44 :

(131)

Ben yokken bir ey oldu mu?
a. + [OD Baban Ankaradan arad.]
b.

(132)

[OD Baban arad Ankaradan.]
Niçin böyle üzgünsün?

a. + [OD Bugün parkda bir arkadam vurmular.]
b.

[OD Bir arkadam vurmular bugün parkda.]

Klçaslan'a göre, her ikisi de tüm-odak tümceler olmasna karn, (131) ve
(132)'de (b) tümcelerinin daha çok tercih edilmesinin nedeni, bu örneklerde D
derecesi daha düük birimlerin tümcenin sonuna atlmasdr. Klçaslan, Türkçenin bu
görünümü

Vallduví

(1992)'de

önerilen

üçlü

bilgi

yaps

modeliyle

yakalanamayacandan, Türkçede bilgi yapsnn açklanmas için D yaklamna
44

Klçaslan "+" imini 'kabuledilebilir; tercih edilmeyen biçim', " " imini de 'kabuledilebilir; tercih

edilen biçim' anlamnda kullanmaktadr.
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gereksinim olduunu ileri sürmektedir. Bununla birlikte, D yaklam da Türkçede
yeri deimeyen, yani zorunlu olarak t-banda bulunan konunun özel bilgisel ilevini
açklayamamaktadr. Dolaysyla, Klçaslan'a göre Türkçe bilgi yapsnn açklanmas
için gereken, D kavram ile tamamlanan bir üçlü bölümleme modelidir.
Ancak, Klçaslan'n önerisinin kabul edilmesini engelleyen çeitli kuramsal
sorunlar vardr. Bunlardan biri, Türkçede e-arkas konumun zorunlu olmaydr. Yani,
e-arkas birim içermeyen tümcelerin bilgi yaps, bu yaklam ile açklanamaz.
Yalnzca Türkçeye özgü olmayan dier bir sorunsa, odan e-öncesinde farkl
konumlarda bulunabilmesidir. Odaklanan birimin e-önünde olmad durumlarda, D
yaklamnn önerdii gibi, tümcesel birimlerin D derecesi açsndan azdan çoa
doru sralan gerçeklemeyeceinden bu durumlarn söz konusu yaklam tarafndan
açklanamayaca açktr. Bu nedenlerle, Klçaslan'n bu iki yaklamn birletirilerek
ele alnmas gerektii dorultusundaki önerisini kabul edilemez buluyorum.
Türkçe için üçlü bir bilgi yaps modelinin uygun olduunu düünen bir dier
aratrc da, Hoffman (1995)'tir. Hoffman, Erguvanl (1984)'ü izleyerek, belirli
tümcesel konumlar belirli söylemsel ilevlerle ilikilendirmektedir. Buna göre t-ba
konu, e-önü odak, e-arkas da dahil olmak üzere geri kalan konumlar temel bilgilerini
yanstmaktadr. Ancak Hoffman, Vallduví (1992)'de önerilen bilgi yaps modelini
ksmen benimseyerek, bir yandan sonuç olarak konu, odak ve temel bileenlerinden
oluan bir bilgi yaps modeli önermekte, dier yandan da dilbilgisinde birden fazla
bilgi yapsnn olabileceini belirtmektedir. Örnein, aratrc, e-önündeki birim
yerine kimi zaman eylemin de odakta bulunabileceini dile getirmektedir. Hoffman,
bunun dnda odan bulunabilecei baka bir konumdan söz etmemektedir. Ayrca,
Hoffman'n Erguvanl'dan ayrld dier bir nokta da, t-ba/e-önü arasndaki
birimlerle e-arkasndaki birimleri tek bir bilgi yaps bileeni olarak, yani temel olarak
adlandrmasdr.
Hoffman'n bilgi yaps modeli, bir açdan da Erkü (1983)'ten etkilenmektedir.
Bu modelde bilgi yaps, Erkü (1983, 1984)'te olduu gibi, öncelikle konu ve yorum

111

olarak iki bileene bölünmekte, daha sonra yorum da kendi içinde odak ve temel
bileenlerine ayrlmaktadr. Dolaysyla, görüldüü gibi, Hoffman'n bilgi yaps
modeli bir yandan bu üç aratrcnn da kimi belirlemelerini içerirken, dier yandan bu
üçünden de ayrlmaktadr.
Hoffman (1995)'te bilgi yapsnn gösterimi ise aadaki biçimdedir:

(133)

Konu
Odak
Yorum
Temel

Bu modelde, örnein, (134)b'nin bilgi yaps u biçimde gösterilmektedir:

(134)

a. Ahmet'i kim aryor?
b. Ahmet'i Fatma aryor.

Konu:

Ahmet
Odak:

Fatma

Temel:

[ara-]

Yorum

(Hoffman, 1995:112)

Hoffman (1995:136), t-ba/e-önü arasndaki birimin temelde bulunduu ve
eylemin odaklanabildii durumlar da aadaki gibi örneklemektedir. (135)b ve
(136)b'nin her ikisinde de Fatma temelde bulunmakta, ayrca, (136)b'de eylem
odaklanmaktadr:
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(135)

a. Bugün Fatma ne yapacak?
b. Bugün Fatma [kitap okuyacak]OD.

(136)

a. Ahmet'i Fatma gördü mü?
b. Hayr, Ahmet'iK Fatma [GÖRmedi] OD.

Hoffman'n bilgi yaps modeli, sonuç olarak üçlü bir bölümleme içermesi, eöncesindeki temel birimleri ile e-arkasndaki temel birimlerini ayn bilgi yaps bileeni
içinde görmesi ve dilbilgisinde birden fazla bilgi yapsnn olabilecei görüünü
benimsemesi nedeniyle, kabul edilebilir niteliktedir. Ancak, yukarda da belirttiimiz
gibi, Hoffman yalnzca e-önündeki birimle eylemin odakland durumlar
incelemekte, bunlarn dnda kalan birimlerin odaklanma olaslndan söz
etmemektedir. Oysa, aadaki örneklerde görüldüü gibi, bu Türkçede olasdr (Kural,
1992; Vallduví ve Engdahl, 1996; Göksel ve Özsoy, 1998):

(137)

a. Ali Aye'ye [ÇÇE ] OD verdi.
b. Ali [AYE'YE] OD çiçei verdi.
c. [AL] OD Aye'ye çiçei verdi.
d. Ali Aye'ye çiçei [VERD] OD.

Dolaysyla, bilgi yapsnn yüzey yapdaki düzenlenii, yani Türkçedeki sözcük
dizilii olaslklar açsndan, Hoffman'n önerisi yanl sezdirimler içermektedir. Bu
nedenle, bu çalmada bu model temel alnmayacaktr.
Türkçe için üçlü bir bilgi yaps modelinin önerildii dier bir çalma da,
Vallduví (1992)'de önerilen bilgi yaps modelinin temel alnd Vallduví ve Engdahl
(1996)'dr. Vallduví ve Engdahl, Türkçede konularn, dier aratrclarn görülerine
paralel olarak, t-banda kodlandn, odan eylem de dahil olmak üzere eöncesindeki bütün tümcesel konumlarda bulunabileceini, eklentilerin ise e-öncesinde
ya da e-arkasnda herhangi bir tümcesel konumla snrl olmadn ve eylem de dahil
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olmak üzere bütün tümcesel birimlerin, hangi konumda olurlarsa olsunlar, eklenti
olabileceini belirtmektedir. Aratrclarn konu ve odakla ilgili gözlemlerine ben de
katlyorum. Ancak, Türkçe verinin sunduu gerçekler eklentilerin t-banda
bulunduu düüncesini kabul etmeyi engellemektedir. Dolaysyla, ayn bilgi yaps
modelini temel almakla birlikte, Türkçede bilgi yapsnn yüzey yapdaki düzenleniine
ilikin olarak bu aratrclarn görülerini de bütünüyle kabul etmediimi belirtmek
istiyorum.

Dörtlü Bilgi Yaps
Türkçede bilgi yapsnn dörtlü bir bölümlenme içerdiini ileri süren çalmalar
da bulunmaktadr. Bunlardan biri olan Erguvanl (1984)'e göre Türkçenin bilgi yaps
konu, yansz (neutral), odak ve artalan bileenlerini içermektedir. Bunlardan konu,
yukarda andmz dier çalmalarda olduu gibi t-banda, odak ise e-önündedir.
Erguvanl (1984), üçlü bölümlemeyi temel alan çalmalarn eklenti ya da temel ad
altnda tek bir bileen olarak ele ald konu ve odak dndaki bilgi birimlerini iki ayr
bileen olarak belirlemekte, bunlardan konu ve odak konumlar arasnda kalanlar
yansz, e-arkasnda yer alanlar da, daha önce de belirtildii gibi, artalan ad altnda
incelemektedir. Benzer bir görü de, Choi (1996)'da önerilen bilgi yaps modelini
temel alan Butt ve King (1998)'e aittir. Bu aratrclar da Erguvanl ile ayn
bölümleme yaklamn benimsemekte, yalnz Erguvanl'dan farkl olarak yansz yerine
tamamlayc bilgi (completive information) terimini kullanmaktadr. Bunun dnda bu
iki yaklam arasnda bir farkllk bulunmamaktadr.
Erguvanl'nn konu ve odak bileenlerine ilikin görüleri, daha önce ele alnan
yaklamlardan büyük bir farkllk içermemektedir. Ancak, burada asl ilgi çekici olan,
yansz ve artalan ilevi tayan birimlerin iki ayr bilgi yaps bileeninden söz
etmemizi gerektirecek ayrlklar içerip içermediidir. Bu konu, bilgi yapsnn
bölümlenmesini ilgilendiren evrensellik iddialar açsndan büyük önem tamaktadr.
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Eer bu söylemsel ilevler gerçekten de iki ayr bileenden söz edilmesini
gerektiriyorsa, bu, dier bölümlenme iddialar için çözüm bulunmas gereken bir
evrensellik sorunu yaratacaktr. Eer bu ikisi arasnda böyle bir farkllktan söz
edilemezse, o zaman da bilgi yapsnn Türkçedeki görünümünün dörtlü bölümleme
içerecek biçimde belirlenmesi açsndan önemli bir sorun ortaya çkaracaktr. Bu
nedenle, bu iki söylemsel ilevin farkllklarnn tartlmas gerekmektedir.
Bölüm 2.1.2.2.'de de deinildii gibi, e-arkasnda bulunan birimler Türkçede
özel bir söylemsel ilev tamaktadr. Bu görü, daha önce de belirtildii gibi, bu
konumdaki birimleri artalan, temel ya da eklenti biçimindeki farkl terimlerle ele alan
neredeyse bütün çalmalarda kabul edilmektedir. Erguvanl (1984) dndaki
çalmalarda t-ba/e-önü aras ve e-arkas konumlar tek bir bilgi yaps bileeni içinde
görülmekle birlikte, bunlarn, farkllk içermelerine karn niçin tek bir bileen içinde
ele alnmas gerektii tartlmamaktadr. Benim bu dorultudaki iddiam, Bölüm
2.1.2.2.'de belirlendii gibi, e-arkasndaki birimleri ilgilendiren kstlamann bu
konumda bulunan birimlerin bilgi deerlerine ilikin olduu ve bir birimin bilgi deeri
onun bilgi yaps içindeki ileviyle ilikisiz olduu için de, bu iki ayr tümcesel
konumda kodlanan birimlerin farkl bilgi yaps bileenlerine ait olmad
dorultusundadr. Bu nedenle, bu konumlarn her ikisinde de eklenti bilgisi
kodlanmaktadr. Tabii, t-ba/e-önü konumunda bulunan birimlerin her zaman eklenti
olmas gerekmediini de belirtmek gerekmektedir; bu konumda, odaklanan birimler de
bulunabilir.
Dolaysyla, Türkçede bilgi yaps dörtlü bir bölümlenme içermemektedir. Bu
nedenle bu çalmada dörtlü bilgi yaps yaklam benimsenmeyecektir.
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2.2.2. Öneri

Bölüm 2.1.'de sunulan tartma, Türkçede bilgi yapsnn AÖ anlambilimi ile
dorudan ve bugüne kadar belirlendii gibi kat bir iliki içinde olmadn aça
çkarmt. Bu bölümde elde edilen bulgular, belirlilik ile t-ba arasndaki ilikinin
snrl söylem balamlarnda da olsa yklabileceini, e-arkasnn ise anlamsal deil
bilgi

deerine

ilikin

kstlamalar

içerdiini

gösterdiinden,

bu

sonucu

desteklemektedir.
Bölüm 2.2.'deki tartma ise, Türkçede bilgi yapsnn ancak üçlü bir bölümleme
içinde ele alnabileceini ve bilgi yapsnn yüzey yapdaki düzenleniine ilikin olarak
bugüne dein ileri sürülen görülerden hiçbirinin tek bana kabul edilemeyeceini
ortaya koymaktadr.
Dolaysyla, Türkçe için, AÖ'lerin anlamsal özellikleriyle dorudan ilikili
olmayan ve Vallduví (1992)'de önerilen üçlü bilgi yaps modelinin geçerli olduu bir
bilgi yaps yaklam öneriyorum. Ayrca, Türkçede sözcük diziliinin oynaklnn

yüzey yapsnda bilgi yapsnn aadaki gibi bir görünüm sergiledii görüü temel
alnacaktr:

(138)
K-Odak
(Eklenti1n)
S-Odak
(Konun)

(Eylem)

(Eklenti2n)

Yukardaki emada bilgi yapsnn Türkçe tümcelerin yüzey yapsnda nasl bir
düzenleni içerdii görülmektedir. Buna göre, konu, eer tümcede varsa, zorunlu
olarak t-banda yer almakta ve s-odak da yalnzca e-önü konumundaki birim ya da
eylem üzerinde bulunabilmektedir. Eklenti ise, t-ba dndaki tüm konumlarda
bulunabilmektedir. Ayrca, e-arkas konumun yalnzca eklentilere ait olduu
görülmektedir. E-öncesi ve e-arkas eklentilerin emada eklenti1 ve eklenti2 olarak
iaretlenmesinin nedeni yalnzca konumsal farkllklardr; bunlarn bilgi yapsndaki
ilevleri açsndan herhangi bir farkllk içerdikleri düünülmemektedir. emada
dikkati çeken bir baka ey, odan k-odak ve s-odak olarak ayrlmasdr. Bu
çalmann temel iddialarndan biri bu ayrm yaplmadan Türkçede bilgi yapsnn
açklanamayaca olduundan (Bölüm 3.3.), emada bu ikisi ayr ayr gösterilmitir.
Görüldüü gibi, eylem de dahil olmak üzere Türkçede tüm e-öncesi alan odak alandr.
K-odak bu alandaki konumlarn hepsinde bulunabilir; buna karn, s-odan yeri eöncesi (ve eylemin üzeri) ile snrldr. Yani, s-odak yorumu ancak bu konumda elde
edilebilmektedir. Ancak, unu hemen belirtmek gerekir ki, bu çalmada Komagata
(1999)'a dayanlarak bilgi yapsnn döngüsel olmad kabul edilmekte ve dolaysyla
ayn ya da farkl nitelikteki iki odan tümcede ayn anda bulunamayaca görüü
benimsenmektedir.
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olduundan, konularn [+belirli] birimler tarafndan oluturulduu, bunun konuya ait
içsel bir anlamsal özellik olduu görüü ileri sürülmütür. Benzer bir yorumlama, earkasndaki birimler için de yaplmtr. Ancak, bu bölüm boyunca yaplan tartma ve
ele alnan örnekler, bu konuda Türkçe verinin yeterince tüketilmediini, varlan
sonuçlarn da bu nedenle 'genel' durumlar kapsadn göstermektedir. Bugüne dein
varlan sonuçlar her ne kadar Türkçenin 'genel' gerçeklerini gösterse de, bu sonuçlarn
tüm balamlara genellenemeyecei, snrl ve marjinal de olsa kimi balamlarda
geçerli olmad görülmektedir. Bu tür balamlarn incelenmesi, sözcük dizilii ve
anlamsal özellikler ve dolaysyla da anlamsal özellikler ve bilgi yaps arasnda
bugüne dein ileri sürülen görülerin fazla kat olduunu aça çkarmaktadr. Bu
sonuç, daha genel bir düzlemde, AÖ anlambilimi ve bilgi yaps arasnda düünüldüü
gibi kat bir iliki olmad sonucunu çkarmamza da izin vermektedir. Bu sonuç,
ayrca, Vallduví (1992), Choi (1996) ve daha baka aratrclarn ileri sürdüü gibi
bilgi yapsnn dilbilgisinin özerk bir bileeni olduu iddiasn da desteklemektedir.
Böylece, bilgi yaps ile AÖ anlambilimi arasndaki iliki açsndan, özerk bir bileen
olarak bilgi yapsnn kendi snrllk ve gereklilikleri olduu, bilgisel bileenleri
oluturan birimlerin anlamsal özelliklerinin bilgi yaps ile dorudan ilikili olmad
ve bunlarn bilgi yaps tarafndan kontrol edilmedii sonucuna ulalmaktadr. Dikkat
edilecei gibi bu sonuç, Choi (1996)'da ileri sürülen düüncelerle de uyumluluk
tamaktadr.
AÖ'lerin anlamsal özellikleri ve bilgi yaps arasndaki ilikiden baka, sözcük
dizilii ile bilgi yaps arasndaki ilikinin boyutlar da tartlmas gereken bir dier
konudur. Bu konu, bir sonraki bölümde ele alnacaktr. Ancak, bu bölümde Türkçede
bilgi yapsnn ikili ya da dörtlü deil, üçlü bir bölümleme içerdii ve bu
bölümlemenin yüzey yapda da Bölüm 2.2.2.'de gösterildii biçimde yanstld
sonucuna ulalmtr. Bu sonuç, üçlü bölümleme açsndan, Vallduví (1992)'de
önerilen bilgi yaps modeli ile de uyumludur.
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Sonuç olarak, bu bölümde, bilgi yaps bileenlerini oluturan birimlerin
anlamsal özelliklerinin Türkçede bilgi yapsnn biçimleniinde dorudan bir rol
oynamad, bilgi yapsnn üç bileeninin de yüzey yapda yanstld, dolaysyla
yüzey yapdaki düzenleniin bilgi yapsnn biçimleniine katkda bulunduu
sonuçlarna ulalmtr.
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3
Türkçede Bilgi Yapsnn Dilsel
Gerçekleimi
______________________________________________________

Bir önceki bölümde, Türkçede sözcük dizilii ve AÖ'lerin anlamsal özellikleri
arasndaki ilikinin iddia edildii kadar kat olmad dorultusundaki bulgulara
dayanlarak AÖ anlambilimi ve bilgi yaps arasnda dorudan ve zorunlu bir iliki
bulunmad sonucuna ulalmt.
Bu bölümde ise, Türkçede sözcük dizilii ile bilgi yaps arasndaki ilikinin
boyutlar sorgulanacak ve bu iki düzlemin bütünüyle ilikili olmad, yani, bir önceki
bölümde de deinildii gibi, Türkçede bilgi yapsnn tek bana sözcük dizilii ile
yanstlmad görüü ileri sürülecektir. Hendriks (1997, 1999), bilgi yapsnn hem
ezgilemeyi hem de sözdizimini içerdiini ve bilgi yapsn yalnzca sözdizimine ya da
yalnzca ezgilemeye indirgeyecek herhangi bir yaklamn diller aras (crosslinguistic) inceleme açsndan yetersiz kalacan belirtmektedir. Bölüm 1.'de de
belirtildii gibi, farkl diller bilgi yapsn yapsal olarak farkl biçimlerde
yanstmaktadr. Bu açdan dillerin genel olarak ikiye ayrld belirtilmektedir: (i)
sözdizimsel bileeni kullananlar ve (ii) ezgisel bileeni kullananlar. Genel olarak,
bunlardan ilki için Macarca, dieri için de ngilizce örnek gösterilmektedir. Ancak,
Hendriks'in de belirttii gibi, bilgi yapsnn bütün diller için ayn anda hem
sözdizimini hem de ezgilemeyi içerdii kabul edilmedikçe, bir dil için yaplacak
belirlemeler dier bir dil için geçerli olmayabilecek ve bu nedenle de evrensel
sonuçlara ulamak olanakszlaacaktr. Bu nedenle, Hendriks'in belirlemesi son derece
uygundur. Bu belirleme, özellikle odaklama balamnda gerek sözdizimsel gerekse
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ezgisel araçlar farkl bilgi yaps amaçlar dorultusunda kullanan Türkçe için
(Vallduví ve Engdahl, 1996) daha da anlamldr. Bu nedenle, Türkçede bilgi yapsnn
gerçeklemesini yalnzca sözdizimsel bileenin sorumluluunda gören (ör. Hoffman,
1995) ya da bundan yalnzca ezgilemeyi sorumlu tutan (ör. Göksel ve Özsoy, 1998)
yaklamlar, Türkçedeki bilgi yaps olgularnn açklanmas açsndan yetersizdir. Bu
olgularn açklanmas için gereken, sözdizimsel ve sesbilimsel bileenlerin ikisinin de
özerk bilgi yaps bileeni ile ilikili olduu bir yaklamdr. Dolaysyla, bu bölümde
böyle bir yaklam benimsenecek ve sözdizimsel ve sesbilimsel bileenlerin her
ikisinin de Türkçede bilgi yapsnn dilsel gerçeklemesinde ayr ayr rol oynad
görüü savunulacaktr.
Bölüm 2.'de, Türkçede bilgi yapsnn üçlü bir bölümlenme içerdii gösterilmi
ve Türkçedeki bilgi yaps olgularnn ele alnabilecei bir yüzey yap düzenlenii de
belirlenmiti. Bu düzenleni, bu bölümde ele alnacak bilgi yaps olgularnn da
temelini oluturacaktr.

3.1. Belirtililik/Belirtisizlik ve Bilgi Yaps
3.1.1. Belirtililik/Belirtisizlik, Sözcük Dizilii ve Vurgulama Düzeni

Bilgi yapsnn sözdizimsel ve sesbilimsel bileenlerle ortak olarak yanstld
görüüne uygun olarak, belirtililik/belirtisizliin de Türkçede bilgi yaps ile bu iki
düzlemde de ilikili olduu görülmektedir. Bir baka deyile, hem sözdizimsel hem de
sesbilimsel düzlemde belirtili ve belirtisiz görünümler vardr ve bunlar bilgi yaps ile
ayr ayr iliki içindedir. Sözdizimsel bileenin bilgi yaps ile temel ilikisi sözcük
dizilii düzlemindedir ve sözcük diziliinin belirtili ya da belirtisiz oluu, bilgi yapsn
ilgilendirmektedir. Sesbilimsel bileenin bilgi yaps ile olan ilikisi ise ezgileme ile
kurulmaktadr. Ezgileme açsndan düünüldüünde, bunun bilgi yaps ile ilikisi
açsndan tümcenin vurgulama düzeni önem kazanmaktadr. Bu açdan da özellikle
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odak vurgusu önemlidir. Yani, Türkçede odak vurgusunun hangi konumda bulunduu,
bir yandan tümcenin vurgulama düzeninin belirtili mi belirtisiz mi olduunu
belirlemekte, dier yandan da, bilgisel bir bileen olan odakla ilikili olduu için, bilgi
yapsn dorudan ilgilendirmektedir. Aada, belirtililik ve belirtisizliin sözcük
dizilii ve vurgulama düzeni ile olan ilikisi ve bunun bilgi yapsn hangi açdan
ilgilendirdii üzerinde durulacaktr.
Türkçede tümce öelerinin belirtisiz diziliinin saptanmasna yönelik farkl
görüler ileri sürülmütür. Türkçenin bir ÖNE dili olduu tüm aratrclar tarafndan
kabul edilmekle birlikte, özellikle özne ve nesne dndaki üyelerin belirtisiz dizilii,
bugün de tam olarak çözümlenememi bir sorun oluturmaktadr. Lewis (1967)'ye
göre, Türkçenin temel sözcük dizilii u biçimdedir: Ö - zaman ifadesi - yer ifadesi dolayl nesne (DN)- N - eylem niteleyicisi - E. Underhill (1972), Erkü (1983) ve
Erguvanl (1984)'e göre ise, nesne, dolayl nesneden önce gelmektedir: Ö-N-DN-E.
Benzer bir biçimde, Kornfilt (1997) de N-DN diziliinden yana görü bildirmekte,
ancak bunu kesin bir biçimde deil, daha çok konuucularn genel bir eilimi olarak
belirlemektedir. Kornfilt'e göre Türkçenin belirtisiz sözcük dizilii (bundan sonra
BzSD), genel eilimlere göre, u biçimdedir: Ö-uzamsal öeler-N-DN-E. Klçaslan
(1994) ise, adsl birimlerin nesne ve dolayl nesne biçimindeki sözdizimsel
ayrmlannn, bu tür tümleyicilerin belirtisiz diziliinin belirlenmesi için iyi bir ölçüt
sunmadn belirtmekte ve temel diziliin üyelerin konusal (thematic) rollerine göre,
yani anlamsal olarak belirlenmesi gerektii görüünü ileri sürmektedir. Buna göre,
Klçaslan u dizilii önermektedir: Eyleyen (agent) - Zaman (time) - Süre (duration) Yer (location) - Araç (instrument) - Tarz (manner) - Yararlanc (benefactive) - Konu
(theme) (ya da Etkilenen (patient)) - Kaynak (source) - Amaç (goal). Ancak, belirtisiz
dizilile ilgili bu tartma, çalmamzla ancak bilgi yaps ile olan ilikisi
dorultusunda ilgilidir. Dolaysyla, bu iddialardan hangisinin doru olduu tartmas,
bu çalmann kapsamna girmemekte, bununla birlikte, bu çalmada BzSD'ye ilikin
olarak Ö-N-DN-E dizilii benimsenmektedir. BzSD'nin bilgi yaps ile olan ilikisine
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Bölüm 3.1.2.'de yer verilecektir. Ayrca, çok iyi bilindii gibi, Türkçede belirtili
sözcük diziliinin (bundan sonra BSD) bilgi yapsna ilikin temel ilevinin ise,
tümcesel birimlerin konulatrlmas, eklentiletirilmesi ya da odaklanmasdr.
Belirtisiz vurgulama düzenine (bundan sonra (BzVD) ilikin olaraksa, Türkçede
ayrntl çalmalar yaplmad görülmektedir. Bu dorultuda, BzVD'nin nasl
belirlenecei sorunu karmza çkmaktadr. Bunun belirlenebilmesi için, her koulda
yeri ayn kalan bir vurgunun bulunup bulunmadna baklabilir. Bu anlamda,
Türkçede iki tür vurgu bulunmaktadr: belirtisiz/yansz vurgu (unmarked/neutral stress)
(Erguvanl, 1984) ve daha baskl bir vurgu, yani kartsal vurgu (contrastive stress)
(Kornfilt,

1997)

ya

da

dier

bir

adlandrmayla

belirtili/empatik

vurgu

(marked/emphatic stress) (Erguvanl, 1984). Türkçede bu iki vurgu iki ayr odakla,
srasyla, s-odak ve k-odakla ilikilidir. Türkçede e-arkas birimler kesinlikle vurgu
almadndan (Erguvanl, 1984; Kural, 1992), bu vurgular yalnzca eylem ve eöncesindeki birimlere yüklenebilmektedir. Bunlardan belirtisiz vurgu yalnzca yüzey
yapda e-önünde görünen45 birimlere ve kimi durumlarda da eyleme atanabilmektedir.
Bu açdan bakldnda, s-odan yalnzca yüzey yapda e-önünde görünen birim
(Erguvanl, 1984; Hoffman, 1995; Kennelly, 1997; Klçaslan, 1994; Kornfilt, 1997)
ya

da

eylem (Erguvanl,

1984;

Hoffman,

1995)

tarafndan

oluturulduu

görülmektedir. Buna karn kartsal vurgu eylem ve e-öncesinde yer alan tüm
birimlere yüklenebilmekte, bir baka deyile k-odak, tüm bu birimler tarafndan
oluturulabilmektedir46 (Erguvanl, 1984; Kornfilt, 1997) ( Bölüm 3.3.3'te, bu iki ayr
odan farkl vurgu türleriyle belirlenmesinin sözdizimsel ve kullanmsal olarak da

45

Bir birimin yüzey yapda e-önünde görünmesi, bunun derin yapda da bu konumda bulunduu

anlamna gelmemektedir. Derin yapda e-önünde bulunmayan birimler, kendileri ile eylem arasndaki
birimlerin, herhangi bir nedenle, baka bir konuma tanmasyla yüzey yapda e-önünde
görünebilmektedir. Türkçede özellikle odaklama ile ilikili olan bu durum, Bölüm 3.3.'te daha ayrntl
olarak ele alnacaktr.
46

Hatrlanaca gibi, Bölüm 2.2.2.'de sunulan emada bu iki odan bulunabilecekleri konumlar

belirlenmiti.
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anlaml olduu görülecektir). Dolaysyla, s-odak içeren tümcelerin vurgulama düzeni,
BzVD'nin belirlenmesi açsndan temel alnabilir.
Yukarda belirlenen BzSD ve BzVD'nin bilgi yaps ile olan ilikisine geçmeden
önce, s-odak ve k-odan bu çalmada nasl tanmlandna ilikin olarak kimi
yöntemsel belirlemeler yapmak yerinde olacaktr. Bu iki odak, literatürde balamdan
ulalabilme etkenine dayal olarak tanmlanmaktadr. Bu genel eilim dorultusunda,
bu çalmada s-odak 'balamdan ulalamama', k-odak ise 'balam tarafndan
belirlenen bir küme içinde yer alma' olgular ile ilikili görülmektedir. Yani, bir
birimin s-odak olarak belirlenebilmesi için, içerdii bilgiye söylem balamndan hiçbir
biçimde ulalamamas gerekmektedir. Tüm-odak, haber tümcesi vb. olarak
adlandrlan tümcelerin oda bu türdedir. Bilgi yaps çalmalarnda söylem balam
genellikle bir soru-yant balam olarak belirlendiinden, soru tümcesinde sorulanan
birim,

yani

açk-önermedeki

bamsz

deiken,

yant

tümcesindeki

oda

belirlemektedir. Ayrca, s-oda tanma yollarndan biri de, odak yansmasna izin
vermesidir. Yani, belirli bir konumun s-odak yorumuna açk olup olmad, bu
konumda bulunan odan dier birimlere yansyp yansmadna baklarak
anlalabilir. Bu belirlemeler nda, aadaki tümceyi ele alabiliriz. Görüldüü gibi,
bu tümcede vurgulanan birim odan yanstabilmekte ve tümce, vurgulanan birim ayn
kalmak üzere (139)a-c'deki sorularla belirlenen balamlarn hepsi için uygun bir yant
oluturabilmektedir. Ayrca, her bir balamda, odak alan içinde kalan odak bilgisinin
balamdan hiçbir biçimde elde edilemeyecek bir bilgi içerdii de görülmektedir:

(139)

[OD Ali [OD kitab [OD AYE'YE verdi ]]].
a. Ali kitab ne yapt?
b. Ali ne yapt?
c. Ne oldu?
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Burada hatrlatlmas gereken bir olgu, odak belirleyici soru sözcüklerinin her
zaman s-oda belirlemediidir. Örnein, yukardaki tümce Ali kitab kime verdi?
sorusunun yant olduunda, odan zorunlu olarak s-odak olmas gerekmemekte,
bunun kitabn verildii kiiler kümesinin balamdan bilindii bir okumas da
bulunmaktadr. Örnein, kitabn Ahmet ya da Aye'den birine verilecei balamdan
belirliyse, tümcenin oda dar odak olarak yorumlanacak ve odak [Aye'ye verdi]
biçiminde deil, [Aye'ye] biçiminde belirlenecektir. Bu durumda eylem odak alan
içinde olmayacak ve tümcenin oda da k-odak yorumu alacaktr. Bu belirlemelerden
anlald gibi, k-odak odan dier birimlere yanstamamaktadr. Örnein,
yukardaki tümce aadaki gibi vurgulandnda, bu kez s-odak deil, k-odak yorumu
söz konusudur. Bu tümcede odak, balamdan belirli bir küme içinden, söz gelimi
kitap, defter ve kaset kümesi içinden seçilen bir birim tarafndan oluturulmakta ve
tüketici (exhaustive) okuma almaktadr. Görüldüü gibi, bu vurgulama düzeniyle
tümce, (139)a-c'deki sorular için uygun bir yant oluturmamaktadr: Bu tümcenin
yant olabilecei tek soru, Ali neyi Aye'ye verdi? sorusudur:47

(140)

[*OD Ali [OD KTABI ]] Aye'ye verdi.

Burada hemen belirtilmesi gereken bir nokta, k-odan her zaman dar odak
olarak görünmesine karn, bunun, dar odan zorunlu olarak k-odak okumasna neden
olduu anlamna gelmediidir. Dar odak, s-odak olarak da yorumlanabilir. Dar odan
s-odak olarak yorumlanabilmesi için geçerli olan kstllk, ilerideki tartmalarn da
aça çkaraca gibi, bu odan eylem ya da e-önünde görünen birim üzerinde
olmasdr. Örnein, yukarda (139)'da yer alan tümcenin oda, Ali kitab kime verdi?
sorusunun yant olduunda, yukarda tartlan balamdaki gibi balam tarafndan
belirlenen bir küme yoksa, yani Ali'nin kitab vermi olabilecei kiilerin konuucu ve
47

Çalmamzn bundan sonraki bölümünde koyu karakterlerle ve büyük harflerle yazlan birimler, k-

oda belirtecektir.
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dinleyici için önceden bilinen bir listesi bulunmuyorsa, s-odak olarak da
yorumlanabilmektedir. Böyle bir balamda [Aye'ye] dar odak oluturacak, ancak sodak olarak yorumlanacaktr. Dier bir deyile, Türkçede dar odak e-önünde görünen
birim

tarafndan

oluturulduunda

k-odak

ve

s-odak

okumalar

açsndan

anlambulankl tamakta, odan bu okumalardan hangisini alaca balam
tarafndan belirlenmektedir. Ayn durum, aslnda, odan eylem üzerinde bulunduu
durumlar için de geçerlidir. Örnein, aadaki tümcenin eylemi, (a) balamnda sodak, (b) balamnda ise k-odak yorumu almaktadr:

(141)

Ali kitab[OD SATTI ].
a. Ali kitab ne yapt, biliyor musun? Kitap burada yok da…
b. Ali kitab ne yapt? Ya satacan ya da Aye'ye vereceini söylemiti.

lerideki belirlemelerimiz için gerekli olan bu tanmlamadan sonra BzSD ve
BzVD'nin bilgi yaps ile ilikili olup olmad sorusuna geçebiliriz. Bu konuda
Türkçeye ilikin olarak yaplan önceki çalmalarda, bu sorun yalnzca sözcük dizilii
açsndan ele alnmtr. Bunun temel nedeni, bu çalmalarda bilgi yapsnn dorudan
sözcük dizilii ile ilikili olduunun düünülmesidir. Ksaca belirtilecek olursa, bu
çalmalarda ortaya atlan genel görü, odaklamann, odaklanacak birimin e-önünde
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olarak ilk gruptakilerin düüncesi benimsenmekle birlikte, buradaki tartmay
dorudan ilgilendirmediinden, bu konunun ayrntlarna Bölüm 3.3'te yer verilecektir.

128

bulunabileceini düünmektedir. Erguvanl (1984)’ün bu konuda belirledii tek
kstlama, eylemin vurguland ya da e-önünün kartsal vurgu ald durumlarda
tümcede baka bir odan bulunamayaca biçimindedir.
Belirtisiz dizilite eylemin s-odak ya da k-odak olabilmesi ise, Erguvanl
(1984:123) tarafndan, eylemin önündeki tüm birimlerin önvarsaymsal48 olmas
kouluna balanmtr. Erguvanl (1984:123), aadaki örnekte kardeim ve pikabm
birimlerinin [+belirli] olmasna karn önvarsaymsal olmadn, bu nedenle eylemin
vurguland (144)b-c örneklerinin dilbilgisi-d olduunu belirtmektedir:

(144)

Bize yeni aldn pla çalsana.
a. Kardeim dün [OD PKABIMI ] bozmu, çalmyor ki.
b. * Kardeim dün pikabm [OD BOZMU ], çalmyor ki.
c. * [OD KARDEM ] dün pikabm bozmu, çalmyor ki.

Buna karn, eylemin önündeki bütün birimlerin önvarsaymsal olduu (145)'te,
eylem

rahatça

vurgulanabilmektedir.

önvarsaymsallnn

(146)’da

Erguvanl

olduu

gibi

(1984:122),

rahatlkla

bu

birimlerin

eksiltilebilmeleri

ile

belirlenebildiini iaret etmektedir:

(145)

Öretmen çocua pulu [OD VERD ].

(146)

a. Öretmen çocua [OD PULU ] verdi mi?
b. Evet, [OD VERD ].

Erguvanl (1984:125), belirtili dizili ile ilgili kstlamalar ise öyle
örneklendirmektedir:
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Erguvanl, önvarsaymsal terimini söylem önvarsaym (discourse presupposition) terimi yerine ve

‘daha önce sözü edilmi ya da balamdan elde edilebilir olma’ anlamnda kullandn belirtmektedir.
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(147)

a. Ali'den Aye [OD O KTABI ] istedi.
b. Ali'den [OD AYE ] [OD O KTABI ] istedi.
c. * [OD AL'DEN ] Aye [OD O KTABI ] istedi.
d. * Ali'den Aye o kitab [OD STED].
e. * O kitab Aliden Aye [OD STED ].

Erguvanl'ya göre, belirtili dizilite (147)’de örneklenen vurgulamaya ilikin
kstllklarn nedeni, yukarda da belirtildii gibi, kullanmsaldr. (147)c’de
konulatrlmak amacyla t-bana tanan birimin ayn anda k-odakta da yer almas
kullanmsal bir çatma dourmaktadr. Erguvanl, benzer bir nedenle, (147)d’de
eylemin de yansz ya da kartsal vurgu alamayacan belirtmektedir. Belirtili dizilite
eylemin vurgulanamamasn, yine belirtisiz diziliteki gibi eylemin önündeki
birimlerin önvarsaymsal olma kouluna balayan Erguvanl (1984:126)'ya göre, "…
eylem üzerindeki vurgu bütün önceki AÖ'lerin söylem-önvarsaymsal olduunu iaret
etmesine karn, belirtili dizili konu ya da odak birimlerinin belirginliini iaret
etmektedir". Yani, örnein (147)e'de olduu gibi, odaklanmak amacyla e-önüne
getirilen ve bu nedenle belirginlik kazanan bir birimin yerine eylemin odaklanmas,
kullanmsal bir çeliki dourmaktadr. Bu durumda (Erguvanl'ya göre), e-önündeki
birim söylem balamndan bilinemeyecei için, eylemin odaklanmas ile ilgili
önvarsaymsal

olma

koulunu

bozmakta

ve

tümce

dilbilgisi-d

olarak

belirlenmektedir. Ancak, bu noktada Erguvanl'nn saptamasnda açk bir yön
kalmaktadr. Bir birimin t-bana tanarak konulatrlmas, Erguvanl'nn da belirttii
gibi, bu birimin belirgin olduunu iaret etmekle birlikte, konular, açk-önerme içinde
bulunduklarndan, ayn zamanda da önvarsaymsaldrlar. Erguvanl'nn bu noktay
gözden kaçrd görülmektedir. Bu nedenle, örnein, (147)d dilbilgiseldir. Ayrca,
(147)c-d örnekleri de, kanmca, herhangi bir dilbilgisellik sorunu içermemektedir. Bu
konudaki kendi yorumlarma aada deineceim. Ancak, bundan önce, bu

130

dorultudaki bir baka görüe, Klçaslan (1994)'ün görüüne de ksaca deinmek
yerinde olacaktr.
Klçaslan (1994) de belirtili dizilie sahip tümcelerde odaklamaya ilikin kimi
snrllklar belirlemektedir. Erguvanl (1984)'ten farkl olarak tümcede ancak tek bir
odan bulunabileceini belirten Klçaslan'a göre, tümcenin oda genellikle
sözdizimsel olarak belirlenmekte ve odaklanacak birimler oryantasyon noktas
(orientation point) olarak adlandrd e-önü konumuna tanmaktadr. Bununla
birlikte, Klçaslan, kimi durumlarda odan ezgisel olarak da belirlenebileceini
belirtmekte, ancak bu iki odaklama stratejisinin ayn anda iletilmesinin kullanmsal
olarak çelikili olacan düündüünden, bu konuda bir kstlama belirlemektedir.
Klçaslan (1994)'e göre, odan e-önü dndaki (e-öncesi alanda bulunan) bir birim
tarafndan oluturulabilmesi, yani odan sözdizimsel olarak deil ezgisel olarak
belirlenebilmesi için, e-önündeki birimin yerinde (in situ) olmas gerekmektedir.
Böylece, ayn anda iki odaklama stratejisinin kullanlmasnn yarataca düünülen
kullanmsal çatma engellenmektedir. Klçaslan (1994:38-39), bu durumu aadaki
gibi örneklemektedir:

(148)

Oya Murata NE ördü?
a. Oya Murata [OD BU KAZAI ] ördü.
b. ? Oya [OD BU KAZAI ] Murata ördü.
c. ? [OD BU KAZAI ] Oya Murata ördü.

(149)

Murata bu kaza KM ördü?
a. Murata bu kaza [OD OYA ] ördü.
b. Murata [
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odaklanmas, Klçaslan'a göre, tümceleri bütünüyle kabuledilemez deilse de
dilbilgisellik açsndan 'garip' yapmaktadr. E-önüne tama odaklama amac
güttüünden, bu konuma tanan birimlerin deil de bu konum dndaki birimlerin
odaklanmas kullanmsal bir çatma yaratmaktadr. Buna karn, e-önündeki
birimlerin yerinde olduu (149)b-c örnekleri, böyle bir kullanmsal çatma
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kantlanmaktadr. Ayrca, dikkat edilecei gibi eylem, (151)'deki belirtili dizilite de sodak okumasn korumaktadr:

(150)

[OD Köedeki bakkal [OD dün [OD bir köpei [OD ISIRDI ]]]].
a. Köedeki bakkal dün bir köpee ne yapt?
b. Köedeki bakkal dün ne yapt?
c. Köedeki bakkal ne yapt?
d. Ne oldu?

(151)

[OD Dün [OD bir köpei [OD köedeki bakkal [OD ISIRDI ]]]].
a. Dün bir köpee köedeki bakkal ne yapt?
b. Dün bir köpee ne oldu?
c. Dün ne oldu?
d. Ne oldu?

Benzer bir örnek de (152)'de verilmektedir:

(152)

[OD Araba [OD BOZULDU ]].
a. Arabaya ne oldu?
b. Ne oldu? Niye moralin bozuk?

Belirtili dizilile ilgili olaraksa, gerek Erguvanl, gerekse Klçaslan tarafndan
belirlenen kstlamalarn, bilgi yapsna ilikin düzenlenii bütünüyle yanstmad
görülmektedir. Her iki aratrc da belirtili dizilie sahip tümcelerde, sözcük diziliinin
konulatrma ya da odaklama amacyla kullanlmasndan dolay, bir birimin hem eönüne tanmas hem de bunun yerine baka bir birimin odaklanmasn ya da t-bana
tanan bir birimin konulatrlacana odaklanmasn kullanmsal bir çatma olarak
görmekte ve bunu kstlayc kurallar belirlemektedir. Oysa, bu aratrclarn bozuk ya
da 'garip' olarak belirledikleri tümceler, snrl dilsel balamlarda da olsa,
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(155)

a. Eve [OD AL ] gitti.
Eve mi okula m Ali gitti?
b. [OD EVE ] Ali gitti.
b'. # Ali [OD EVE ] gitti.
b''. ? Ali [OD EVE ] gitti.

(156)

(Bu barda kim buraya koydu?)
Onu [OD AL ] oraya koydu.

Buraya kadar yaplan tartma, BSD ve BVD arasnda bulunduu söylenen
ilikilerin veriyi bütünüyle açklamadn göstermektedir. Bunlar arasndaki iliki,
gerçekte oldukça karmak gibi görünmektedir. Ne yazk ki, bu konuyu ele alan
Türkçeyle ilgili çalmalar çok az olduundan, bu ilikinin gerçek nitelii bu güne
kadar belirlenememitir. Bununla birlikte, BSD ve BVD arasnda dorudan bir iliki
olmayabilecei, belirtililik/belirtisizliin sözcük dizilii ve ezgileme düzlemlerinde
bamsz koullanmalar içerebilecei olaslnn da göz önünde bulundurulmas
gerekmektedir. Nitekim, hem belirtili hem de belirtisiz dizililerde gerek BzVD
gerekse BVD'nin ayr ayr uygulanabildiini gösteren aadaki örnekler, bu olasln
çok da uzak olmadn aça çkarmaktadr:

(157)

a. Kerem kardeini parka [OD GÖTÜRDÜ ]OD
b. Kerem kardeini [OD PARKA ] götürdü.
c. Kerem [OD KARDEN ] parka götürdü.
d. [OD KEREM ] kardeini parka götürdü.

(158)

a. Parka Kerem kardeini [OD GÖTÜRDÜ ].
b. Parka Kerem [OD KARDEN ] götürdü.
c. Parka [OD KEREM ] kardeini götürdü.
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d. [OD PARKA ] Kerem kardeini götürdü.
e. Parka kardeini Kerem [OD GÖTÜRDÜ ]

Dolaysyla bu çalmada, çok daha ayrntl çalmalar gerektirmekle birlikte,
BzSD ve BSD ile BzVD ve BVD arasnda dorudan bir iliki olmad görüü temel
alnacaktr. BzVD ile BVD arasndaki fark, BzSD ya da BSD'ye bal olmakszn,
birincisinde yüzey yapda e-önünde görünen birimin ya da eylemin odaklanmasna
karlk, ikincisinde bunlarn dndaki birimlerin odaklanmasdr.
Belirtililik/belirtisizliin sözcük dizilii ve ezgileme düzlemlerinde ayr ilemesi,
bu ikisinin bilgi yaps ile ayn anda ilikili olmad anlamna gelmemelidir. Tersine,
bata da belirtildii gibi, sözcük dizilii ve ezgileme birlikte ilediinden, bunlarn
belirtili ve belirtisiz görünümleri de ayn biçimde bilgi yaps ile her zaman dorudan
ilikilidir.

3.1.2. Belirtisizlik ve Bilgisel Bileenler

Sözcük dizilii ve vurgulama düzeninin belirtisizlii, bilgi yapsnn bileenlerini
de ilgilendirmektedir. Bu bölümde bu konu ele alnacaktr.
Bir önceki bölümde de belirtildii gibi, Türkçenin BSD'si ÖNE biçiminde
belirlenmektedir. Bu, konu bileeniyle u biçimde ilikilidir: T-ba konumu konu
ilevi yüklenen birimler için ayrldna ve belirtisiz dizilite özne bu konumda
bulunduuna göre, Türkçede, di65 a3.
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(159)

(What did the children do next?) The children went to SCHOOL.
('Çocuklar sonra ne yapt?') 'Çocuklar OKULA gitti.'

Yukardaki örnein Türkçe çevirisinden de anlald gibi, durum Türkçe için de
ayndr.

Ancak,

öznelerin

belirtisiz

konu

oluturduu

düüncesi,

konunun

tanmlanmasyla ilgili bir sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorun, öznelerin her
zaman konu olup olmad, bir baka deyile kullanmsal konu ulamnn bir dilbilgisel
ilev olan özne ulamyla tanmlanp tanmlanamayacadr. Bölüm 1.'de de
belirttiimiz gibi, öznelerin konu olabildii kadar odakta da yer alabilmesi ve ayrca tbanda özne dndaki birimlerin de bulunabilmesi, özne ulam ile konu ulam
arasnda dorudan bir iliki olmadn göstermektedir. Bu nedenle, özne ile konu
arasnda saptanabilecek deimez iliki, ancak belirtisiz dizilite geçerlidir. Bunun
dndaki dizililerde özneler, dier tümcesel birimler gibi, ancak t-banda
bulunduklarnda konu olabilmektedir.
Ancak, bilgi yaps yalnzca sözdizimiyle yanstlmad ve ayn zamanda
ezgilemeyi de içerdiinden, belirtisiz konunun tanmlanabilmesi için yalnzca BzSD
etkeni yeterli deildir. Bunun için, BzSD'li tümcenin öznesinin odak vurgusu almamas
da gerekmektedir. Daha önce de örneklendii gibi, belirtisiz dizilie sahip tümcelerde
özne, konu olabildii kadar odak da olabilmektedir:

(160)

a. Ali [OD EVE] gitti.
b. [OD AL] eve gitti.

(161)

a. Irmak kitab [OD YALIN'A] verdi.
b. [OD IRMAK] kitab Yaln'a verdi.

Dolaysyla, öznelerin belirtisiz konu olduundan söz edilebilmesi için yalnzca
sözdizimsel deil, sesbilimsel ölçütlere de gereksinim duyulmaktadr. Bir baka
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deyile, genel olarak konular ve buradaki tartma açsndan da belirtisiz konular
tanmlayabilmek için, t-banda bulunma ölçütü tek bana yeterli deildir.
Belirtisiz dizili ve bilgi yaps arasndaki iliki, doal olarak, yalnzca konu
bileeni ile snrl deildir. Eklenti ve odak bileenlerinin de belirtisizlik ile ilikisi
vardr. Belirtisizliin odak ile ilikisi, BzVD balamndadr. Bu vurgulama düzenini
içeren her tümcede odan belirtisiz olarak belirlendii, yani e-önündeki birim ya da
eylem tarafndan oluturulduu görülmektedir. Ancak, daha önce de deinildii gibi,
sözcük diziliinin belirtisiz odakla bir ilikisi yoktur. Bununla birlikte, buradan
odaklama açsndan sözcük dizilii ile ezgilemenin hiçbir biçimde ilikili olmad
anlalmamaldr. BzVD'de odak, sözdizimsel olarak, e-önünde görünmek zorunda
olduundan, tümcedeki sözcük dizilii belirtili de olsa belirtisiz de olsa, odaklanacak
birim bu konumda bulunmak zorundadr. Dolaysyla, BzVD içeren tümcelerde de
odan sözdizimsel ve sesbilimsel bileenlerin birlikte ilemesiyle belirlendii
görülmektedir. Odaklama konusuna Bölüm 3.3.'te daha ayrntl olarak yer verilecektir.
BzSD ve BzVD dikkate alndnda, eklentilerin belirtisiz konumu da t-ba/eönü arasndaki alan olarak belirlenmektedir. Örnein, hem sözcük diziliinin hem de
vurgulama düzeninin belirtisiz olduu aadaki sözcede, konu ile odak arasnda kalan
alandaki birim ('masadaki katlar') tümcenin eklentisini oluturmaktadr:

(162)

(Temizlikçi masadaki katlar ne yapt?)
Temizlikçi masadaki katlar [OD DOLABA kaldrd].

Bölüm 2, örnek (137)'de sunulan emada da belirlendii gibi, eklentiler e-önü de
dahil olmak üzere t-ba dndaki tüm konumlarda bulunabilmektedir. Bunun temel
nedeni, Türkçenin BzVD'nin yan sra BVD'ye de sahip olmasdr. Eklentilerin eönünde yer alabilmeleri, ancak vurgulama düzeninin belirtili olduu durumlarda söz
konusu olabilmektedir. Dolaysyla, eklentilerin belirtisiz konumu öncelikli olarak
sözdizimi ile belirlenmesine karn, buna sesbilimsel bileenin de katks vardr. Yani,
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eklentilerin belirtisiz konumlarnda bulunabilmeleri, sesbilimsel bileenin BzVD'yi
uygulamasna baldr. Eer BVD uygulanrsa, odaklanan birim e-önünde yer
almayacandan, bu konum eklenti birimleri tarafndan doldurulacaktr. Bunun
yannda, eklentilerin e-arkasnda bulunabilme olaslklar ise, e-arkasnn zorunlu bir
sözdizimsel konum olmamas ve bu konumun ancak belirtili dizilite ortaya çkmas
nedeniyle buradaki tartmayla ilikili deildir.
Eklentilerin belirtisiz olarak bulunabilecekleri tek konum t-ba/e-önü arasnda
bulunan konum deildir. Kimi zaman eylemin kendisi de belirtisiz eklenti olarak
görünebilmektedir. Bu durum, BzVD'nin uyguland ve e-önündeki birimin dar odak
olduu balamlarda söz konusu olmaktadr. (162)'de odak geni aç (wide scope)
almakta ve eylem de odak alan içinde bulunmaktadr. Bu nedenle, (162)'deki gibi
balamlarda eylem eklenti olarak yorumlanamaz. Ancak, dikkat edilecei gibi bu
tümce, ayn dizili ve ayn vurgulama düzeniyle aadaki gibi bir balamda da
kullanlabilmekte ve eylem, soru tarafndan belirlenen önceki balamda yer
aldndan, eklenti ilevi yüklenebilmektedir:

(163)

(Temizlikçi masadaki katlar nereye kaldrd?)
Temizlikçi masadaki katlar [OD DOLABA] kaldrd.

Eylemlerin bu farkl yorumlar nedeniyle, (162) ve (163) fakl bilgi yaplar
içermektedir. Bu farkll göstermek amacyla, bunlarn bilgi yapsndaki gösterimi
aada sunulmutur:

(164)

a.

x1, x1 = temizlikçi [ x2 [ [ x1 dolaba kaldrd x2]] (masadaki katlar)

b.

x1, x1 = temizlikçi [ x2, x3 [ [ x1 dolaba x2, x3]] (masadaki katlar,
kaldrd)
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Sonuç olarak, sözcük dizilii ve ezgilemeye ilikin belirtisiz görünümler, bilgi
yapsnn ayr ayr tüm bileenleri ile ilikilidir. Ayrca, bu bölümde ele alnan
olgularn da gösterdii gibi, sözcük dizilii ve ezgileme, yani sözdizimsel ve
sesbilimsel bileenler, bilgi yaps bileenlerinin yüzey yapdaki dilsel gerçeklemesi
açsndan eit öneme sahiptir.

3.2. Sözdizimsel Görünüm
3.2.1. T-ba, Konu ve Eklenti

Daha önce de belirtildii ve Türkçede bilgi yapsnn görünümleri üzerine
yaplan çalmalarn neredeyse tümünde belirlendii gibi, Türkçede t-ba konumu,
konu ilevi tamakta, bu konuma getirilen birimler içinde bulunduklar tümcelerin
konusu olarak yorumlanmaktadr (Erguvanl, 1984; Klçaslan, 1994; Hoffman, 1995;
Vallduví ve Engdahl, 1996; Demircan, 1996a, 1996b; Butt ve King, 1996; Kornfilt,
1997). Bu konumda bulunmayan hiçbir birim konu olarak yorumlanamamaktadr ve
konulatrlmak istenen bütün birimler de bu konuma tanmak zorundadr. Dolaysyla
bu, kat bir kstlamadr. Bununla birlikte, bu, t-ba konumunda bulunan bütün
birimlerin konu olduu anlamna da gelmemektedir. Öncelikle, daha önce de
belirtildii

gibi,

bu

konumda

bulunan

bir

birim

tümcenin

odan

da

oluturabilmektedir (Kural, 1992; Klçaslan, 1994; Vallduví ve Engdahl, 1996; Göksel
ve Özsoy, 1998). Yukarda yer alan (160)b ve (161)b örnekleri, bu açdan
incelenebilir. Vallduví ve Engdahl (1996:491), odan yan sra, Türkçede t-banda
eklentilerin de bulunabileceini ileri sürmektedir. Bu aratrclara göre, örnein,
(165)'teki örneklerde geçen bakan birimi (a)'da odak, (b)'de konu, (c) ve (d)'de ise
eklentidir:
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(165)

a. [OD [OD BAKAN ] öldü].
b. Bakan [OD ÖLDÜ ].
c. Bakan [OD ÖLDÜ ].
d. [OD ÖLDÜ ] bakan.

Ancak, yukarda da belirttiimiz gibi, t-ba konumu Türkçede çok özel bir
bilgisel ilev, yani konu ilevi tamaktadr. Odak vurgusu almayan ve aada
belirtilecek konusal özelliklere sahip tüm birimler, bu konumda bulunduklarnda konu
yorumu almaktadr. Bu nedenle, eklentilerin, dier tüm konumlarda yer alabilmelerine
karn, t-banda bulunmas Türkçede olanakszdr. Gerçekte, eklentilerin t-banda
bulunabileceini kantlayacak bir balam da bulunmamaktadr. Örnein, (165)b ve
(165)c'nin her ikisi de Bakana ne oldu? sorusunun yantdr. Bakan, soruda konu
olarak belirlendiinden, bunun yant olabilecek (165)b-c'de de konu olarak
yorumlanmak zorundadr. Bu birimin eklenti olduunu kantlayacak baka bir soruyant balam bulmak oldukça güçtür. Yani, bakan birimi bu tümcelerde Vallduví ve
Engdahl'n belirttii gibi konu ve eklenti yorumlarna neden olabilecek bir
anlambulankl tamamaktadr. Vallduví ve Engdahl, sözdizimsel olarak ayn
konumu paylamalarna karn, (165)b-c'de konu ile eklentinin vurgulama ile
ayrldn belirtmektedir. Ancak, yukarda dile getirilen kart görülere ek olarak, bu
ikisinin vurgulama açsndan da herhangi bir farkllk içerdii kesin olarak kantlanm
bir iddia deildir. Bu konuya Bölüm 5'te deinilecektir.
Ayrca, örnek (165), bilgi yapsnn yüzey yapda yalnzca sözdizimsel olarak
gerçekletirilmedii dorultusundaki görüün bir baka açdan ele alnmasn da
salamaktadr. Bir eylem ve tek bir üyeden oluan tümcelerin yüzey yapsnda, t-ba
ve e-önü konumlarnn birbirinden ayrlmas olanakszdr. Buna karn, bu tür
tümcelerin bilgi yapsnn ilemlenmesinde herhangi bir sorunla karlalmamaktadr.
Bakan AÖ'sünün (165)a'da odak, (165)b'de ise konu olduu dorultusunda herhangi
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bir kuku yoktur. Benzer bir biçimde, aadaki örnekte de kap AÖ'sü, rahatlkla,
(a)'da odak, (b)'de ise konu olarak yorumlanabilmektedir:

(166)

a. (Nereye tekme attn?)
[OD KAPIYA ] tekme attm.
b. (Kapya ne oldu?)
Kapya [OD TEKME attm ].

Görüldüü gibi, bilgi yapsnn AÖ'lerin anlamsal özellikleri ile olan ilikisi gibi,
sözcük dizilii ile arasndaki iliki de önceki çalmalarn kimilerinde belirlendii
kadar kat deildir. Bu nedenle, bilgi yapsnn yalnzca sözdizimsel olarak
yanstldn

ileri

süren

yaklamlar,

(165)

ve

(166)'daki

görünümleri

açklayamayacaktr. Bu durum, Hendriks (1997, 1999)'da yer alan bilgi yapsnn
sözdizimsel ve sesbilimsel araçlarla ortak olarak kodland dorultusundaki yukarda
aktardmz görüün Türkçe için de geçerli olduunu, bir kez daha, kantlamaktadr.
Yukarda da belirttiimiz gibi, t-banda bulunan bütün birimler konu yorumu
alamamaktadr. Bunun için, bu konumda bulunan birimin konu özellikleri de tamas
gerekir. Hoffman (1995:115), bununla ilgili olarak aadaki belirlemeyi yapmaktadr:

"Konu, tümcenin AÖ üyelerinden biri olmak zorunda deildir; bilgi deposunda 'adres'
olarak ilev görebilecek her öe konu olabilir. Örnein, …, tümce-ba konumundaki
sahne-belirleyici [scene-setting] belirtecimsiler konu olarak görev yapabilir. (…)
Bununla birlikte, tümce-bandaki 've' ve 'ama' gibi balant öeleri [connectives]
tümce-konusu olarak incelenemezler. Bunlar, söylem-ilemlemesinin [discourseprocessing] daha üst düzlemlerinde ilev yüklenirler."

Hoffman, sahne-belirleyici belirtecimsilerin konu ilevine ilikin olarak aada
aktardmz örnekleri vermektedir (Hoffman, 1995:115). Hoffman'a göre, (167)b ve
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(168)b, tümcenin geri kalannn hakknda bilgi verdii belirli söylem göndergelerine
iaret etmekte, bunlar bu nedenle konu olarak yorumlanmaktadr (italikler bana aittir):

(167)

a. Bunlar hepsi e oldu zaten birbirlerine.
b. Onlarda bir deime oldu mu?

(168)

a. Bir kaç gün sonra Anna geldi.
b. Srtnda tilki kürkü vard.

Hoffman'n da belirttii gibi, balant öeleri, ya da dier bir adlandrmayla
tümcesel belirteçler, konu nitelii tamamaktadr. Aadaki örneklerde t-banda
bulunan ama, çünkü, efendim öeleri, bu nedenle konu olarak deerlendirilemezler:

(169)

a. Ali dün buraya gelmi. Ama ben onu [OD GÖRMEDM ].
b. Sana kzyorum. Çünkü [OD senin YLN istiyorum ].
c. Efendim, [OD BR programn daha SONUNA geldik ]. 50

Bölüm 1.2.1.'de de belirttiimiz gibi, Schroeder (1999:52) de, belirtecimsilerin
konusal özellik tadn belirtmekte ve aada yinelenen örnekte (= örnek 6) en son
tümcede bulunan belirtecimsinin yer çerçevesi belirlediini, bu nedenle 'bir biçimde'
konusal olmas gerektii düüncesini dile getirmektedir:

50

Bu örneklerde belirlenen bilgi yaplar, yalnzca bu balamlar için 'en doal' olduunu düündüüm

okumalar içermektedir. Bununla birlikte, buradaki belirlemelerden, bu tümcelerin farkl bilgi yaplarna
sahip olamayaca anlalmamaldr. Örnein, (169)a-b, farkl balamlarda aadaki bilgi yaplarna da
sahip olabilmektedir:
(i)

Ama [OD BEN] onu görmedim.

(ii) Çünkü Senin iyiliini [OD STYORUM].
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(170)

1923 ylnda stanbul'da Beikta'ta dodum.
babamn memuriyeti sebebiyle
ilk tahsilimi Susurluk'ta
orta ve liseyi Balkesir'de yaptm
daha sonra stanbul'a geçtim
bende müzik merak küçük yalarda balad

Benzer

bir

biçimde,

Kornfilt

(1997:202)

de

belirtecimsilerin

konulatrlabileceini belirtmektedir. Ancak, Kornfilt, yalnzca adöbeklerinden
olumu ya da adsl özellikler tayan belirtecimsilerin konulatrlabileceini
düünmektedir. Kornfilt, bu nedenle aadaki örneklerde adsl özellikler tamayan
erken ve dar belirtecimsilerinin konulatrlamayacan, buna karn bunlarn
durum eki alarak adsl özellik yüklendii erkenden ve darya belirtecimsilerinin
konulatrlabileceini belirtmektedir:

(171)

a. * Erken Hasan ie gitti.
b. Erkenden Hasan ie gitti.
c. ?? Dar Hasan çkt.
d. Darya Hasan çkt.

Hoffman (1995), Schroeder (1999) ve Kornfilt (1997)'nin belirlemelerine ben de
katlyorum. Bununla birlikte, (171)c, bence (171)d'den farkl deildir. Dar ve
darya belirtecimsileri yalnzca sözlükselleme (lexicalization) açsndan farkllk
içermekte, bu nedenle de yukardaki örnekte dar belirtecimsisi de konu yorumu
alabilmektedir.
Dolaysyla, t-bandaki birimin konu olarak yorumlanabilmesi için, bu birimin
yukarda belirlendii gibi konusal özellikler tamas gerekmektedir. Ancak, tbandaki birimin bu tür özellikler tamad tümceler konusuz olmak zorunda
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deildir. Örnein, (169)b-c konusuz olmasna karn, (169)a'nn konusu, yüzey yapda
t-banda yer almasa da, ben adl ile belirlenmektedir. Bu, bir kez daha, yüzey
yapdaki sözcük dizilii ile bilgi yapsnn dorudan ilikili olmadn göstermekte,
ayrca, konularn tümcelerin derin yap gösteriminde belirlendiini sezdirmektedir.51
Benzer bir biçimde, yüzey yapda yalnzca eylem ve bir öenin bulunduu (165)'teki
gibi balamlar da ayn sezdirimi tamaktadr.
Tamlamalar

da,

t-banda

bulunduklarnda,

dier

öbekler

gibi

konu

olabilmektedir. Örnein aadaki tümcede Ali'nin kardei öbei, t-banda
bulunduundan, konu ilevi yüklenmektedir:

(172)

Ali'nin kardei [OD EVE ] gitti.

Ancak, burada dikkat edilmesi gereken konu, konu ilevinin yalnzca t-banda
bulunan birime, yani tamlayan AÖ'süne deil, tamlama yapsnn bütününe, yani öbee
yüklendiidir. Ayn durum, tamlayan yapsnn odakta bulunduu durumlar için de
geçerlidir. Aadaki örnekte odak ilevi, tamlama öbeinin bütününe yüklenmektedir:

(173)

Eve [OD Ali'nin KARDE ] gitti.

Bununla birlikte, tamlayan-tamlanan sralamasnn deiebildii ve tamlama
yaps içindeki öelerin farkl bilgisel ilevler yüklenebildii de görülmektedir. Ancak,
tamlama yapsnda yaplacak deiiklii ilgilendiren çeitli kstllklar vardr.
Öncelikle, aralarnda baka birimler bulunsa da tamlamann iki öesi de e-öncesinde
kaldkça ve tamlayan-tamlanan sralamas deitirilmedikçe, tümce kabuledilebilir
olmaktadr. Böylece (174)'te görüldüü gibi, tamlayan konu ya da eklentiyken

51

Vallduví (1992), konularn derin yapda GösÇÖ'de (SpecIP) yer aldn ileri sürmektedir. Ancak,

çalmamzn amaçlar içinde yer almadndan, bilgi yapsnn derin yapdaki düzenlenii burada ele
alnmayacaktr.
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(srasyla (174)a-b) tamlanan da odak ilevini yüklenebilmekte, tamlayan konu
tamlanan da eklenti olabilmekte ((174)c) ya da her iki öe de eklenti yorumu
alabilmektedir ((174)d):52

(174)

a. Alinin dün okulda [OD ÇANTASI ] çalnd.
b. Okulda Alinin dün [OD ÇANTASI ] çalnd.
c. Alinin dün çantas [OD OKULDA ] çalnd.
d. Okulda Alinin dün çantasn [OD BR ADAM ] çald.

Tamlama öelerinden birinin ya da ikisinin birden e-arkasnda bulunabilecei ve
bu konumda sralanmalarna ilikin bir kstlamann bulunmad da görülmektedir
(ör.(175)). Bunlardan yalnz birinin e-arkasnda bulunduu durumlardaki tek kstlama
ise, tamlayan AÖ'nün odakta yer alamamasdr ((175)f). Benzer bir biçimde, her iki
öe de e-öncesinde bulunduunda da, tamlayan AÖ odakta yer alamamaktadr ((175)gh):

(175)

a. Dün [OD OKULDA ] çalnd Ali'nin çantas.
b. Dün [OD OKULDA ] çalnd çantas Ali'nin.
c. Dün okulda [OD ÇANTASI ] çalnd Ali'nin.
d. Okulda çantas [OD DÜN ] çalnd Ali'nin.
e. Okulda Ali'nin [OD DÜN ] çalnd çantas.
f. * Okulda dün [OD AL'NN ] çalnd çantas.
g. *Okulda çantas dün [OD ALNN ] çalnd.
h. *Çantas okulda dün [OD ALNN ] çalnd.

52

Aadaki örneklerde, alt çizili birimler, tamlayan ve tamlanan AÖ'lerini göstermektedir.
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Buna karn, e-öncesi alanda tamlama öelerinden her ikisinin de odakta yer
almad durumlarda, tamlayan-tamlanan sralamasnn deitirilmesi, (175)g-h'deki
gibi bütünüyle bozuk olarak deerlendirilemeyecek bir sonuç vermektedir:

(176)

a. ? Okulda çantas Alinin [OD DÜN ] çalnd. Eklenti-eklenti
b. ? Çantas Alinin okulda [OD DÜN ] çalnd. Konu-eklenti

Bu örnekler, normal koullarda tamlama yapsnn bilgi yaps içindeki ilevinin
öbeksel olarak belirlendiini, yani bilgisel ilevin tamlamay oluturan öbein
bütününe yüklendiini, ancak, kimi kstlamalar bulunmasna karn, tamlama
öelerinin tamlama yaps dna çkarlarak konu, odak ya da eklenti ilevi
yüklenebileceklerini göstermektedir. Bunlardan tamlayan AÖ yalnzca odak dndaki
bilgisel ilevleri yüklenebilirken, tamlanan AÖ, daha çok odak olma eiliminde
olmakla birlikte, konu, odak ya da eklenti olabilmektedir. Bu kstlamalarn, daha çok
tamlama yapsndaki birimlerin yüklendii bilgisel ilevlerden kaynakland
görülmektedir. Yukardaki örneklerden de görüldüü gibi, tamlamann her iki öesinin
de temel bileeni içinde yer ald, yani bunlarn ikisinin birden eklenti ya da birinin
konu dierinin eklenti olduu düzenleniler, (176)'daki örnekler dnda, herhangi bir
dilbilgisellik

sorunu

içermemektedir.

(176)'daki

örneklerin

(175)g-h

ile

karlatrldnda dilbilgisel olarak daha kabuledilir nitelik tamas, yine bu iki
birimin de temel bileeni içinde yer almasna balanabilir. Ancak, bunlar, yine de
(175)b'den daha az dilbilgiseldir. Bunun, Türkçede e-öncesi alandaki birimlerin
dilbilgisel kstlamalardan e-arkasna oranla daha çok etkilenmesinden, yani daha çok
dilbilgisel nedenlerden kaynaklandn düünüyorum. Açklanmas gereken bir dier
olgu ise, tamlanan odakta bulunduu sürece iki öenin ayn bilgi yaps bileeni içinde
olmak zorunda olmamas ya da baka bir açdan belirtecek olursak, farkl bilgi yaps
bileenlerinde

olduklarnda

tamlanann

rahatlkla

odaklanabilmesine

karn

tamlayann kesinlikle odaklanamamasdr. Bu konuda yaplabilecek bir açklama,
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kanmca, tamlama yapsnn içsel vurgu düzeniyle ilikilidir. Tamlama yapsnda öbek
vurgusu belirtisiz olarak öbek sonundaki birime, yani tamlanan AÖ'ye atanmaktadr.
Bu vurgu, tamlama e-önünde olduu sürece, öbee s-odak okumas olduu kadar kodak okumas da kazandrabilmektedir. Öbein vurgusu tamlayann üzerine de
getirilebilir, ancak bu belirtili bir vurgu olacaktr. Yani, tamlayann vurguland
durumlarda, tamlama yapsnn bütünü zorunlu olarak k-odak okumas kazanmaktadr
ve bu durumda bu iki öe birbirinden ayrlamamaktadr. Dilbilgisinin, vurgulama
düzeniyle ilgili bu iki balamda farkl davrand, belirtisiz vurgulamann uyguland
durumlarda vurgusuz bileenin, yani tamlayann, öbekten tanmasna izin verirken,
belirtili vurgulamann uyguland durumlarda buna izin vermedii görülmektedir.
Çok açk olarak, bu balamda da dilbilgisinin sözdizimsel ve sesbilimsel bileenlerinin
birlikte iledii aça çkmaktadr. Ancak, bu olgunun sözdizimsel ve sesbilimsel
yaplarla ilgili ne gibi sezdirimler içerdii ve bunun bilgi yaps bileeni ile ilikisi,
daha kapsaml çalmalar gerektirmektedir.

3.2.2. Kimi Özel Yaplar ve Bilgi Yaps

Dilbilgisine ilevsel açdan yaklaan çalmalarda, kimi özel dilbilgisel yaplarn
ilevsel açdan kendilerine özgü farkllklar tad ve bu yaplarn bilgi yapsnn
belirlenmesi ya da, bu tür çalmalarda genellikle ifade edildii gibi, bilgi ak'nn
(information flow) salanmas dorultusunda ilevsel güdülenmeler içerdii ileri
sürülmektedir. Örnein, ngilizcede bu tür özellikler sergileyen yaplarn banda,
hemen bütün aratrclarn kabul ettii gibi, ayrk tümceler (cleft sentences) gelmekte,
bu tümcelerin ilevi, literatürde genellikle konulatrma olarak belirlenmektedir.
Türkçede bu açdan incelenebilecek yaplar arasndaysa, özne sfatlamas, özne ve
nesne bitimesi, edilgenletirme ve varolusal tümceler'de (existentials) yer alan
tamlamalar yer almaktadr. Bu bölümde, temel alnan bilgi yaps yaklam
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dorultusunda, bu yaplarn söz konusu ilevleri tayp tamad üzerinde
durulacaktr.
Türkçede özne sfatlamas, basitçe belirtilecek olursa, içtümcenin öznesinin
içtümcenin baad konumuna tanmasyla gerçekletirilmektedir:

(177)

[Øi Karsn döven] adami tutukland.

Özne sfatlamasnda, içtümcenin baad 'hakknda' olduu, dier bir deyile, bu
yapda içtümcenin yorum, baadn da konu olduu görüü ileri sürülmektedir. Ancak
bu yaklam, içtümcedeki ilikileri açklama olasl olsa da, ilgili yapnn içinde
bulunduu düzlemdeki ilevini açklayamamaktadr. Komagata (1999)'da da
belirtildii gibi, bilgi yaps ana tümce düzleminde ilemektedir ve döngüsel deildir.
Oysa bu yaklam benimsendiinde, yalnzca içtümcedeki ilikiler ele alnabilmekte,
ayrca, aada da görüldüü gibi, bir tümcede birden fazla özne sfatlamas
bulunabileceinden, döngüsellik sorunuyla karlalmaktadr:

(178)

[Øi Karsn döven] adami [Øi geçen gün madalya alan] polisi tarafndan
tutukland.

Sözkonusu yaklam benimsenirse, yukardaki tümcede iki ayr konu ve iki ayr
yorumun belirlenmesi gerekmektedir. Açkça anlalaca gibi bu, ana tümcedeki
bilgisel birimlerin dalmn açklamayacaktr. Bu nedenle, özne sfatlamasn ayr
bir bilgi yaps içeren bir yap olarak deil, ana tümce düzlemindeki sradan bir öbek
yaps olarak görmek gerekmektedir. Bu açdan bakldnda, bu yaplar içeren
tümcelerin bilgi yaplarnn Ali eve gitti gibi bir basit tümceninkinden herhangi bir
farkllk tamad görülmektedir. Bu anlamda, özne sfatlamas yaplar, dier
öbekler gibi, t-banda olduklarnda konu, odak vurgusu aldklarnda odak, aksi
durumda da eklenti olarak yorumlanmaktadr. Bu dorultuda, (177) ve (178), basit
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tümceler gibi, aadaki bilgi yaplarna sahip olabilmektedir (bütün olaslklar
verilmemitir):

(179)

a. [Karsn döven adam] [OD TUTUKLANDI ].
b. [OD KARISINI döven adam ] tutukland.

(180)

a. [Karsn döven adam] [OD geçen gün madalya alan POLS tarafndan ]
tutukland.
b. [OD KARISINI döven adam ] geçen gün madalya alan polis tarafndan
tutukland.

Karsn döven adam öbei, (179)-(180)a'da konu, (179)-(180)b'de odak
konumundadr. Geçen gün madalya alan polis öbei ise (180)a'da odak, (180)b'de ise
eklenti ilevi tamaktadr. Görüldüü gibi, bu öbekler, bilgi yaps açsndan dier
öbeklerden herhangi bir farllk içermemektedir.
Türkçede bilgi yaps ile ilikili görülebilecek dier bir yap, bitime yaplardr.
Türkçede özne ve nesne bitimesi, eyleme bitiecek birimin, yani özne ya da nesnenin,
e-önünde bulunmasyla sözdizimsel olarak tanmlanr. Bunlardan nesne bitimesinde,
nesnenin ayrca herhangi bir durum eki yüklenmemi olmas da gerekmektedir. Ancak,
özne/nesne bitimesinin en belirgin özellii, özne/nesne AÖ'sünün gönderim-d
nitelik tamasdr; bu sayede özne ya da nesne ve eylem bir anlamsal bütünlük
(semantic complex) kazanmakta ve tek bir eylem olarak yorumlanmaktadr (Nilsson,
1984, Dede, 1986; Kuribayashi, 1990a, b; Aksan, 1995). Aadaki örnekler, özne ve
nesne bitimesi yaplar içermektedir (kaln, italik karakterler bana aittir):

(181)

Özne Bitimesi
a. Kz yurduna polis girdi.
(Kuribayashi, 1990b:41)
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b. Turhan' ar soktu.
(Kuribayashi, 1990b:41)

(182)

Nesne Bitimesi
a. Ali kutu yapt.
(Kuribayashi, 1990b:41)

b. Ali çocuk bakyor.
(Kuribayashi, 1990b:41)

c. Ali hal alyor.
(Nilsson, 1984:113)

d. Ali bunu yaparken herkese parmak srtt.
(Nilsson, 1984:113)

Özne bitimesi, Aksan (1995) tarafndan özel bir konu oluturma yaps olarak
görülmektedir. Aksan'a göre, bu yapda özne eyleme bititii ve e-önü konumu dna
çkamayaca için, baka bir AÖ'nün t-bana tanarak konu olmasna izin
vermektedir. Bu yapnn konu ilevi, Aksan tarafndan ayrca anlamsal olarak da
çözümlenmektedir. Buna göre, eyleme bitien özne [+belirli] anlamsal özellik
yüklenmedii ve yukarda da belirttiimiz gibi gönderim-d olduu için, konu eriim
hiyerarilerinde konusal özellik tamak açsndan en altlarda yer almaktadr. Bundan
dolay, tümcenin konusu olabilmek üzere t-bana tanan birimle girdii yar
kaybetmekte ve konu ilevi t-bandaki birime yüklenmektedir. Aksan (1995:193-194),
bunu aadaki biçimde örneklemektedir (italikler bana aittir):

(183)

a. Turhan' ar soktu.
b. Ar Turhan soktu.

(184)

a. Lavaboyu saç tkad.
b. Saç lavaboyu tkad.
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(185)

a. Köyü sel bast.
b. Sel köyü bast.

Yukardaki (a) örneklerinin hepsinde özne eyleme bitimi konumdadr ve
belirsiz ve gönderim-d nitelik tamaktadr. Buna karn, (b) örneklerinde yer alan
özneler eyleme bitimi durumda deildir ve t-banda bulunduklarndan da eyleme
bitimi birimler için tipik olan gönderim-d özellik tamamaktadrlar. Aksan
(1995), bu yapyla ilgili olarak yalnzca bunun bir konu oluturma yaps olduuna
deinmekte, konuyu dier bilgi bileenleri açsndan ele almamaktadr. Oysa, bu bir
konu oluturma yaps olarak görülebilecei gibi, ayn zamanda, bir odaklama yaps
olarak da görülebilir. Bu anlamda, bititirme ilemi dorudan özneyi ve ancak dolayl
olarak baa tanan AÖ'yü ilgilendirdiinden, konuya bu ileme asl konu olan birim
açsndan yaklamak daha uygun gibi görünmektedir. Bu nedenle, ilk bakta, bunun
bir odaklama yaps olduunu düünmek gerçek balam daha uygun bir biçimde
açklayacaktr. Konunun bilgi yapsnn zorunlu bir bileeni olmad gerçei de, bu
görüü desteklemektedir. Eer bu bir konu oluturma yaps olsayd, konusuz
tümcelerde bu yapnn yer almamas gerekirdi; ancak durum böyle deildir:

(186)

A- Köye ne oldu?
B- [OD SEL bast ].

Görüldüü gibi, (186)'da B'nin sözcesi bir tüm-odak tümce içermektedir; yani
konusuzdur. Buna karn, Aksan (1995)'in bak açsndan, bu tümcenin konusunun bir
önceki tümce tarafndan belirlendii, bu nedenle konusuz olmad söylenebilir.
Ancak, bunun ilgili tümcenin bilgi yapsn ilgilendirmemesi bir yana, bu sözcenin
konusunun önceki sözcenin konusuyla ayn olmasndan dolay, bu yapnn yeni bir
konu oluturmad da görülmektedir.
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Ayrca, özne bitimesinin daha çok bir odaklama yaps olarak görülmesi
gerektiinin en belirgin göstergesi, eyleme bitien öznelerin belirtisiz olarak odak
vurgusu almasdr.53 Bu nedenle, (183)a-(185)a örneklerinin, belirtisiz vurgu düzenine
sahip olduklar kabul edildiinde, gerçekte (187)'deki gibi gösterilmesi gerekir54.
(188)'de gösterildii gibi, nesne bitimesi yaplarnn da bu açdan herhangi bir
farkllk içermedii görülmektedir. (187)- (188)'deki örneklerin hepsinde t-bandaki
birimler konuyu, e-önündeki birimler oda, eylemler de eklentiyi oluturmaktadr:

(187)

a. Turhan' [OD ARI ] soktu.
b. Lavaboyu [OD SAÇ ] tkad.
c. Köyü [OD SEL ] bast.

(188)

a. Ali [OD KUTU ] yapt.
b. Ali [OD HALI ] alyor.

Bununla birlikte, bu yaplardaki vurgu düzenini ilgilendiren bu betimlemeyi
tamamlamak üzere hemen belirtmek gerekir ki, özne ve nesne bitimesi yapsnda odak
vurgusu t-bandaki birim ya da eylem üzerinde de bulunabilir. Aadaki örneklerde
yer alan tümcelerde farkl bir vurgulama düzeni bulunmakla birlikte, gerek sözdizimsel
gerekse anlamsal olarak özne ve nesne bitimesi yaplar korunmaktadr:

(189)

53

[OD TURHAN'I ] ar soktu.

Kuribayashi (1990a: 42) de, bileik ad ve özne/nesne bitimesi olgularn 'isim birlemesi' ad altnda

bir arada ele ald çalmasnda bu olgudan söz etmektedir. Kuribayashi, bu olgu sonucu ortaya çkan
sözdizimsel özellikler arasnda vurguyu da saymakta ve u örnekleri vermektedir: kitáp oku-,
boyúnba.
54

Bu örneklerde yalnzca dar-odak okumalar gösterilmitir. Bütün tümcelerde olduu gibi, odak alan

bu tümcelerde de EÖ'nün bütününü ya da tümcenin tümünü kapsayacak biçimde geniletilebilir.
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(190)

A- Seni hiç ar soktu mu?
B- Evet, ar [OD SOKTU ]. Be yandaydm o zaman.

(191)

[OD AL ] hal alyor.

(192)

A- Ali hal alyor mu?
B- Evet, Ali hal [OD ALIYOR ]. Ama kilim almayacakm.

Yukarda da belirttiim gibi, özne bitimesi 'ilk bakta' bir odaklama yaps
olarak görünmektedir. Daha dorusu, bunu bir konu yaratan yap olarak görmektense,
odaklama yaps olarak görmek daha anlamldr. Bu ilk baktaki görünümle birlikte,
gerek özne gerekse nesne bitimesinin ilk ve tek ilevinin odaklama olmad, (189)(192)'deki örneklerden de açkça görülmektedir. Bu örneklerde de görüldüü gibi, bu
yaplar içeren tümcelerde özne ve nesnelerin dndaki birimler de odakta
bulunabilmektedir. Dolaysyla, bu yaplar içeren tümcelerin bilgi yaps, bunlar
içermeyen, 'olaan', yaplarnkinden herhangi bir farkllk içermemekte, bu nedenle de
bunlarn bilgi yaps açsndan dier yaplardan farkl bir biçimde incelenmemesi
gerekmektedir. Bu yaplarn bilgi yapsna ilikin olarak söyleyebileceimiz tek ey,
özne/nesne bitimesi yaplarnda özne ve nesnelerin 'belirtisiz olarak' odak vurgusu
ald, dolaysyla bu birimlerin 'belirtisiz olarak' odakta bulunduklardr. Daha önce de
belirttiimiz ve Bölüm 3.3.'te de daha ayrntl bir biçimde ele alacamz gibi,
Türkçede belirtisiz odak, yani s-odak, e-önünde belirmektedir. Belirtili vurgulama
düzeni uygulandndaysa, odak e-öncesindeki tüm birimlerde olabilmektedir. Bu
açdan bakldnda, özne/nesne bitimesi yaplarnn bunun dnda olmad
görülmektedir.
Ayrca, yukarda da belirtildii gibi, özne ve nesne bitimesi yaplar, özne ve
nesnenin e-önünde bulunmasnn yannda, zorunlu olarak bu birimlerin gönderim-d
nitelikte olmasn da gerektirmektedir. Bir baka deyile, bu yaplar ayn anda hem
sözdizimsel hem de anlamsal koullanmalar içermektedir. Örnein (193)a-b, arnn
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katlmclar tarafndan ortak olarak bilinen, belirli bir ar olduu düünülürse, gerekli
sözdizimsel koulu yerine getirirken, anlamsal koulu bozmaktadr. Ar'nn anlamsal
olarak eylemden ayr yorumlanmas nedeniyle, bu örneklerde bulunan yaplarn
bitime yaps olarak görülmesi olanakl deildir:

(193)

a. Ar [OD SOKTU ].
b. Turhan' ar [OD SOKTU ].

Bununla birlikte, bitime yaplarnn bilgi yapsn ilgilendiren ilginç bir olgu, bu
yaplarda anlamsal olarak bir arada yorumlanmas gereken birimlerin, yani özne/nesne
ve eylemin, bilgi yapsnda bu biçimde birlikte yorumlanmas gerekmediidir.
Örnein, (189)-(192)'deki örneklerde özne ve nesneler hem sözdizimsel hem de
anlamsal koullar yerine getirmekte, yani bu birimler önünde bulunduklar eylemlerle
anlamsal olarak birlikte yorumlanarak anlamsal bir bütünlük oluturmaktadr. Buna
karn, bu örneklerde yer alan tümcelerin bilgi yapsna ilikin iaretlemelerin de
gösterdii gibi, özne ve nesnelerle bititikleri eylemler farkl bilgi yaps bileenlerini
oluturabilmektedir. Örnein (190)'da A, B'yi daha önce ar sokup sokmadn
örenmek istemektedir. A'nn sözcesinden sonra ar birimi balamdan bilinir duruma
gelmektedir. Böylece asl yant verilmesi gereken, A'nn sözcesinde sorgulanan birim,
yani sokma eyleminin gerçekleip gerçeklemedii olmaktadr. Balamdan bilinen bir
birim olduu için, bu dorultuda B'nin sözcesinde geçen ar odak alan içindeki bir
birim olarak deil, eklenti olarak belirlenmektedir. Yine de, eylemle olan anlamsal
bütünlüünden dolay, ar'nn bu tümcede odak alan içinde kalan ancak balamdan
bilinen bir birim olduu, yani odak alannn bu birimi de içine alacak biçimde
geniledii de iddia edilebilir. Ancak, aada görüldüü gibi, bu soruya verilecek
yantta ar AÖ'sü yer almak zorunda deildir. Dolaysyla, (190)'daki tümce için böyle
bir ey iddia edilse bile, bu iddia aadaki balamda geçersiz olacaktr; çünkü, bu
balamda ar AÖ'sü tümcenin yüzey yapsnda görünmemektedir:
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(194)

B'- Evet, [OD SOKTU ]. Be yandaydm o zaman.

(194)'te, ayn zamanda, eylemin anlamsal olarak yine de nesne ile birlikte
yorumland görülmektedir. Yani, bu AÖ (194)'te yüzey yapda görünmemekle ve
tümcenin

bilgi

yaps

içinde

bulunmamakla

birlikte,

anlamsal

olarak

yorumlanabilmektedir.
Bu dorultudaki bir baka kant da, bu kez eylemin deil de eyleme bitien
gönderim-d AÖ'nün vurguland balamlardan gelmektedir. Örnein, yukarda yer
alan (187)a ve (188)b'de, srasyla ar ve hal AÖ'leri vurgulu birimler olarak odakta
bulunmaktadr. Bu tümcelerin bilgi yaplar, srasyla Turhan' ne soktu ve Ali ne
alyor? sorularna yant vermektedir; bir baka deyile bu birimler dar odak okumas
almaktadr. Bununla birlikte, (187)a ve (188)b'deki önermeler, eylemin de odak
alannda bulunduu geni odak (wide focus) yorumu içeren bilgi yaplarna da sahip
olabilir:

(195)

(Turhan'a ne oldu?)
Turhan' [OD ARI soktu ].

(196)

(Ali ne yapyor?)
Ali [OD HALI alyor ].

Görüldüü gibi, (195)-(196)'da eyleme bitien özne ve nesneler bilgi yaps
tarafndan da eylemle birlikte yorumlanrken, (187)a ve (188)b'de böyle bir durum söz
konusu deildir. (187)a-(188)b'de eyleme bitien özne ve nesneler odak alan içinde
bulunurken, eylemler eklenti bileeni içinde yer almaktadr.
Dolaysyla, özne ve nesne bitimesi yaplar sözdizimsel ve anlamsal
koullanmalarn birlikte iledii yaplar olsa da, bilgi yaps bu yaplar da
dierlerinden ayrmamakta ve benzer biçimde yorumlamaktadr. Bir baka deyile, bu
yaplarla dierleri arasnda, bilgi yaps açsndan bir farkllk bulunmamaktadr.
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Yukarda yer alan (189)-(192) ve (194)'te gözlemlenen olgular, daha üst bir düzlemde,
bilgi yapsnn özerk niteliini ve bilgi yapsna ilikin olgularla anlamsal olgular
arasnda dorudan bir iliki bulunmadn bir kez daha kantlamaktadr. Ayrca, bu
örnekler ve bunlara ek olarak da (193)'ün gösterdii bir baka gerçek, özne ve nesne
bitimesi gibi kat sözdizimsel yaplarda bile bilgi yaps ile sözcük dizilii arasnda
deimez, kat bir iliki olmaddr. Örnein (193)a'da sözcük dizilii ayn kalmasna
karn, ar AÖ'sü tümcenin belirtisiz odan deil, konusunu oluturmaktadr.
Özne ve nesne bitimesi yaplar gibi, edilgen yaplarda da durum çok farkl
deildir. Aksan (1995), geçili, geçisiz ve kiisiz edilgenleri de Türkçede konu
yaratan yaplar olarak görmektedir. Buna göre, edilgenletirme etken tümcenin
nesnesinin konulatrlmas amacn tamakta, geçili edilgenlerin nesnesi, geçisiz
edilgenlerin de yaln d (oblique) nesnesi içinde bulunduklar tümcelerin konusu
olmaktadr. Kiisiz edilgenler ise Aksan (1995)'te ayrntl olarak incelenmemekte,
ancak bunlarn, konuucularn silinmi özneli tümcelerle öznesi özgül-olmayan (nonspecific) tümceler arasnda bir seçim yapmasn salad belirtilmekte, bu tümcelerin
konular hakkndaysa belirgin bir görü aktarlmamaktadr. Ancak, bu çalmada ele
alnan bak açsndan, edilgenlerin bilgi yaps da dier tümcelerinkinden önemli bir
farkllk içermemektedir. Örnein, (197)'deki geçili edilgen tümcelerin Aksan
tarafndan konu olarak belirlenen nesneleri, içinde bulunduklar tümcelerin konusu
olabildikleri gibi (bkz. (197)a), oda (bkz. (197)b) ya da eklentisi de (bkz. (197)c)
olabilmektedirler. Ayrca, etken tümcenin öznesinin belirlenmesini salayan
'tarafndan' öbeinin bulunduu tümcelerde de durum ayndr (198)'de de, bu tür
tümcelerin farkl bilgi yaplarna sahip olabilecei görülmektedir:55

(197)

a. Cam [OD KIRILDI ].
b. [OD CAM ] krld.
c. [OD KIRILDI ] cam.

55

Bu örneklerde, tümcelerin sahip olabilecei bilgi yaplarndan yalnzca bir bölümü gösterilmitir.
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d. Cam [OD BUGÜN ] krld.
e. Bugün [OD CAM krld ].
f. Bugün cam [OD KIRILDI ].
(198)

a. Cam [OD AL tarafndan ] krld.
b. [OD CAM ] Ali tarafndan krld. Vazo deil.
c. Cam Ali tarafndan [OD KIRILDI ]. Atlmad.
d. Ali tarafndan [OD CAM ] krld.
e. Ali tarafndan cam [OD KIRILDI ].
f. [OD AL tarafndan ] cam krld.
g. [OD AL tarafndan ] krld cam.
h. Ali tarafndan [OD KIRILDI ] cam.

Benzer bir biçimde, geçisiz edilgen tümceler de farkl bilgi yaplarna sahip
olabilir:

(199)

a. Burada [OD YATILMI ].
b. [OD BURADA ] yatlm.
c. [OD YATILMI ] burada.
d. [OD Burada YATILMI ].

Yukarda geçili ve geçisiz edilgenler için söz konusu olan durum, ayn biçimde
kiisiz edilgenler için de geçerlidir. Bunlardan, etken tümcenin nesnesi ile oluturulan
kiisiz edilgenlerde nesne özgül olmad için, dilbilgisel bir kstlama olarak e-önünü
terk edememekte ve daha önce de ele alnd gibi, eylemle anlamsal bir bütünlük
oluturmaktadr (Kornfilt, 1997:324). Ancak, özne ve nesne bitimesi yaplarnda
olduu gibi, nesne ile eylemin bilgi yapsnda birlikte yorumlanmas gerekmemektedir;
bunlar ayr bilgisel bileenler içinde de bulunabilir. Aada, etken tümcenin
nesnesinden (bkz. (200)), dolayl nesnesinden (bkz. (201)), yaln d nesnesinden
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(bkz. (202)) ve nesne içermeyen etken tümcelerden (bkz. (203)) oluturulan edilgen
tümcelerin farkl bilgi yaplarna sahip olabilecei gösterilmektedir. Bunlardan
özellikle sözünü ettiimiz ilk gruptakilerde nesne ve eylem, (200)'de de görüldüü gibi
bilgi yaps tarafndan farkl yorumlanabilmektedir:

(200)

a. (Burada dün ne oldu?)
Burada dün [OD R okundu ].
b. (Burada dün ne okundu?)
Burada dün [OD R ] okundu.
c. [OD BURADA ] dün iir okundu.
d. Burada [OD DÜN ] iir okundu.

(201)

a. Buradan yllarca [OD DAA çkld ].
b. Buradan yllarca [OD DAA ] çkld.
c. Buradan [OD YILLARCA ] daa çkld.
d. Buradan yllarca daa [OD ÇIKILDI ].
e. Buradan [OD YILLARCA ] çkld daa.
f. Daa yllarca [OD BURADAN ] çkld.
g. Buradan daa [OD YILLARCA ] çkld.

(202)

a. Trene [OD ANKARA'DAN ] binilecek.
b. Ankara'dan [OD TRENE ] binilecek.
c. Ankara'dan trene [OD BNLECEK ].
d. [OD TRENE ] binilecek Ankara'dan.
e. [OD ANKARA'DAN ] binilecek trene.
f. [OD ANKARA'DAN ] trene binilecek.

(203)

a. Cuma günleri Kale'de [ ELENLR ]OD.
b. Cuma günleri [ KALE'DE ]OD elenilir.
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c. [ CUMA günleri ]OD Kale'de elenilir.
d. Cuma günleri [ ELENLR ]OD Kale'de.
e. Kale'de cuma günleri [ ELENLR ]OD.
f. Kale'de [ CUMA GÜNLER ]OD elenilir.

Yukardaki örneklerden de açkça görüldüü gibi, edilgen yaplarn tümünde
farkl bilgi yaplar bulunabilmektedir. Edilgenletirilen nesneler, konu, odak ya da
eklenti olabildiine göre, edilgenletirmenin bilgi yaps açsndan farkl ilevler
tad ya da bunun özel bir konu oluturma yaps olduunu söylemek oldukça
güçtür.
levsel açdan kendine özgü bir nitelik tad düünülen ve bu bölümde ele
alnacak son yap, varolusal tümcelerde yer alan tamlama yaplardr. Schroeder
(1999), varolusal tümcelerdeki tamlama yaplarnda, tamlayan ekinin, eklendii
AÖ’ye konu ilevi kazandrdn belirtmektedir. Aratrc, (204)'te geçen paras
AÖ'sünün Mehmed'in AÖ'sü ile tamlayan-tamlanan, bütün-parça ya da baka bir
anlamsal iliki içinde deil, yalnzca konu-yorum ilikisi içinde olduunu
belirtmektedir (Schroeder, 1999:188). Bir baka deyile, bu tümcede özne AÖ’sünün
bütünü deil, yalnzca tamlanan AÖ (paras) yüklemlenmekte ve bu nedenle tümcenin
Mehmed’in paras ile deil, yalnzca Mehmet ile ilgili olduu yorumu alnmaktadr. Bu
nedenle, Schroeder'e göre, bu tümcede bir varlk olarak Mehmet'in parasnn 'var'
olduu deil, Mehmet'in parasnn olduu anlatlmak istenmektedir. Dolaysyla,
Schroeder’e göre bu tümcenin konusu, tamlayan ekinin yüklendii Mehmet’tir.
Tümcenin geri kalan ise, tamlanann yorumudur:

(204)

Mehmed'in paras var.

Schroeder, ayrca, varolusal tümcelerde tamlayanlarn özel bir sözdizimsel
görünüme sahip olduunu ve bu görünümün bu yaplardaki tamlayanlarn konu ilevi
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tadn göstermek üzere yorumlanabileceini de belirtmektedir. Buna göre, zaman
ya da yer belirteçleri tamlayan ile iyelik eki yüklenmi özne, yani tamlanan AÖ,
arasna yalnzca varolusal tümcelerde gelebilmektedir. Schroeder (1999:188), bu
durumu aadaki gibi örneklemektedir:

(205)

a. Mehmed'in o bankada paras var.
b. O bankada Mehmed'in paras çalnd.
c. Mehmed'in * o bankada paras çalnd.

Schroeder'in (204)'ün anlamsal yapsna ilikin bu gözlemi, gerçekten de
doruluk pay tamaktadr. Ancak bu, olgunun yalnzca bir yönüdür ve konuya daha
geni bir açdan baklmas gerekmektedir. Öncelikle, ilevsel bir güdülenme içerdii
ileri sürülen ve yukarda ele alnan dier yaplarda olduu gibi, (204) de farkl
balamlarda farkl bilgi yaplarna sahip olabilmektedir. Aada, bu tümcenin sahip
olabilecei bilgi yaplar örneklenmitir:

(206)

a. (Mehmet'in nesi var?)
Mehmet'in [OD PARASI ] var.
b. (Mehmet'in paras var m?)
Mehmet'in paras [OD VAR ].
c. (Kimin paras var?)
[OD MEHMET'N ] paras var.
d. (Paras var m Mehmet'in?)
Paras [OD VAR ] Mehmet'in.

Görüldüü gibi, Mehmet, yalnzca (206)a'da konu ilevi yüklenmektedir.
(206)b'nin konusu tamlama yapsnn bütünü, (206)d'nin konusu da iyelik eki
yüklenmi özne tarafndan oluturulmaktadr. Bunlarn yannda Mehmet, (206)c'de
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görüldüü gibi odakta da yer alabilmekte, ayrca (206)d'deki gibi eklenti ilevi de
yüklenebilmektedir.
Ayrca, (205)'teki sözdizimsel tantlama da, bana göre, iki açdan geçersizdir.
Öncelikle, yer ve zaman belirteçlerinin tamlayan-iyelik yaps arasna giremedii kabul
edilse de, (205)b'de görüldüü gibi, bunlar tümcenin konusu olabilmektedir. Yani, bu
örnekte konu Mehmet deil, o banka belirteci tarafndan oluturulmaktadr. kinci
olarak ise, Schroeder'in tersine, (205)c'nin dilbilgisel olduunu düünmekteyim.
(207)'de de görüldüü gibi, uygun bir balamda, bu tümce kabuledilebilir nitelik
tamaktadr. (207)'deki sorunun en uygun yant (a) tarafndan verilmektedir.
(207)b'de odan, soru ile uyumsuz olarak, kartsal nitelik tamas (Bölüm 2.2.2.'deki
emaya baknz), (207)c'de de, soruda belirlenenin tersine, konunun Mehmet deil, o
banka olmas nedeniyle, bu iki yant, dilbilgisel olmakla birlikte, balama tam
anlamyla uygun deildirler:

(207)

(Mehmet'in o bankada neyi çalnd?)
a. Mehmet'in o bankada [OD PARASI ] çalnd.
b. ? Mehmet'in [OD PARASI ] o bankada çalnd.
c. ? O bankada Mehmet'in [OD PARASI ] çalnd.

Benzer bir biçimde, zaman belirteçleri de tamlayan-iyelik yaps arasna
girebilmektedir:

(208)

(Mehmet' e dün ne olmu?)
a. Mehmet'in dün [OD BACAI krlm ].
b. Mehmet'in dün [OD okulda BACAI krlm ].
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Dolaysyla, varolusal tümcelerdeki tamlama yaplar da bilgi yapsndaki
ilevleri açsndan bir kendine özgülük tamamaktadr.
Sonuç olarak, bu bölümde elde edilen bulgular, önceki çalmalarda bilgi
yapsna yönelik ilevsel bir güdülenme içerdii belirtilen yaplarn, gerçekte dier
yaplardan bu anlamda bir farkllk içermediini ortaya koymaktadr. Ayrca, yine
dier yaplarda olduu gibi, bu yaplarda da bilgi yapsnn sözcük dizilii ve ezgileme
ile ortak olarak kodland görülmektedir. Bunlarn dnda, bilgi yaps ile AÖ
anlambilimi arasnda dorudan bir iliki bulunmad dorultusunda Bölüm 2.'de dile
getirilen görü, özellikle özne ve nesne bitimesi balamlar bata olmak üzere, bu
yaplardaki gözlemlerle de desteklenmektedir.

3.3. Sesbilimsel Görünüm
Bölüm 3'e balarken de belirtildii gibi, bilgi yaps yalnzca sözdizimsel ya da
sesbilimsel araçlarla deil, bu iki düzlemin her ikisinin de etkileimiyle
kodlanmaktadr. Bölüm 3.2.'de sözdizimsel bileene ilikin araçlardan Türkçede bilgi
yapsnn dilsel gerçekletirimi ile en yakndan ilgili olannn sözcük dizilii olduu,
özne sfatlamas, özne/nesne bitimesi gibi yaplarn, Türkçede bilgi yapsnn
kodlanmas açsndan birer sözdizimsel araç olarak kullanlmad, bir baka deyile
bu yaplarn bilgi yaps ile dorudan ilikili olmad sonuçlarna ulalmt. Ancak,
Bölüm 3.2.'de ele alnan olgu ve örnekler, ayn zamanda sözcük diziliinin bir
tümcenin bilgi yapsn tek bana yanstamadn da aça çkarmt. Bu balamda,
Türkçede

bilgi

yapsnn

yüzey

yapda

dilsel

olarak

nasl

kodlandnn

açklanabilmesi için, sesbilimsel bileenin bu dorultuda kulland araç olan
ezgilemenin de incelenmesi gerekmektedir.
Daha önce de belirtildii gibi, bilgi yapsnn sesbilimsel kodlanyla dorudan
ilgili olan ezgisel araç vurgudur. Vurgunun bilgi yaps ile ilikisi odak ve konu
balamlarnda ele alnmaktadr. Buna göre, Türkçede odan birincil tümce vurgusunu
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ya da dier bir deyile odak vurgusu (focal accent) veya A-vurgusu'nu (A-accent)
(Erguvanl, 1984; Klçaslan, 1994; Vallduví ve Engdahl, 1996; Göksel ve Özsoy,
1998 vb.), konunun da ikincil vurgu'yu (secondary stress), yani konu vurgusu (topic
accent) ya da B-vurgusu'nu (B-accent) (Klçaslan, 1994; Vallduví ve Engdahl, 1996)
ald belirtilmektedir. Ancak, odak vurgusu ile ilgili belirlemeler kuku götürmez bir
biçimde açk olmakla birlikte, Türkçede konularn gerçekten de özel bir vurgu ile
belirtilip belirtilmedii yeterince aratrlm bir konu deildir. Bölüm 4.'te de
tartlaca gibi, Ek'te sunulan sesyazar kaytlar, sayca az olmakla birlikte, Türkçede
odak öncesi alanda bulunan tüm birimlerin perde yükseklii açsndan anlaml bir
farkllk içermediini göstermektedir. Bu nedenle, vurgunun konu ile olan ilikisi, bu
çalmada kesin olarak belirlenmemi bir iliki olarak görülmü ve bilgi yapsna
ilikin sesbilimsel görünümlerin ele alnd bu bölüme dahil edilmemitir. Eklentilerin
ise vurgusuz olduu belirtilmektedir (Klçaslan, 1994; Vallduví ve Engdahl, 1996). Earkas, Türkçede vurgusuz bir alan oluturduundan, bu belirleme e-arkasndaki
eklentiler için geçerlilik tamaktadr. Ancak, odak öncesi alann vurgulama düzenine
ilikin olarak yukarda belirtilen kukular nedeniyle, konu ve vurgu ilikisinde olduu
gibi, bu konuda da kesin bir belirleme yapmak güçtür. Bu nedenlerle, bu bölümde
konu ve eklentinin vurgu ile olan ilikisi göz ard edilecek ve yalnzca odaklamaya
ilikin belirlemeler yaplacaktr.

3.3.1. Türkçede Odaklama: sözdizimsel ve ezgisel strateji

Türkçede bilgi yapsna ilikin aratrmalarda belki de en az anlalm
konulardan biri, odaklamann nasl yaplddr. Konularn t-banda, eklentilerin de tba/e-önü aras ve e-arkasnda bulunduu görülerinin genel olarak kabul edilmesine
karn, Türkçede belirli bir sözdizimsel odak konumunun bulunup bulunmad, bugün
de tartlan bir sorundur. Kimi aratrclar böyle bir konumun varlndan ve
odaklanacak birimlerin bu konuma tandndan söz ederken, dierleri Türkçede
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odaklamann sözdizimsel olarak belirli bir konumda yaplmadn, odaklamann, yine
sözdizimsel olmakla birlikte, birimlere odak özelliinin yerinde atanmasyla
gerçekletirildiini iddia etmektedir. Odaklanacak birimi belirli bir odak konumuna
tamay ya da herhangi bir konuma tamadan odak özelliini bu birime yerinde
atamay içeren bu odaklama biçimi, genellikle sözdizimsel strateji (syntactic strategy)
olarak adlandrlmaktadr. Bu stratejiye ek olarak, ezgisel strateji (prosodic strategy)
olarak adlandrlan bir baka strateji daha bulunmaktadr. Ezgisel strateji, hiçbir
sözdizimsel tama içermeden, yalnzca odak vurgusunun yerinin deitirilmesiyle ve
bu vurgunun birimlere yerinde atanmasyla yaplmaktadr.

Sözdizimsel odaklama

stratejisinin nasl uyguland sorununu içeren tartmaya ek olarak, Türkçede ayrca
bir ezgisel strateji bulunup bulunmadna ilikin olarak da tam bir anlama
bulunmamaktadr.
Sözdizimsel stratejiye ilikin olarak, aratrclarn iki gruba ayrld
görülmektedir. Bu gruplardan ilkinde yer alanlar Türkçede sözdizimsel olarak belirli
bir odak konumu bulunduu görüünü benimserken (Butt ve King, 1998; Demircan,
1996a-b; Erguvanl, 1984; Erkü, 1983; Hoffman, 1995; Kennelly, 1997; Klçaslan,
1994, Kornfilt, 1997;) ikinci gruptakiler böyle bir konumun bulunmadn iddia
etmektedir (Kural, 1992; Vallduví ve Engdahl, 1996). Bunlarn dnda, Türkçede
sözdizimsel stratejiye ek olarak ezgisel stratejinin de uygulandn belirten (Vallduví
ve Engdahl, 1996) ve belirli bir odak konumu bulunmad savndan yola çkarak
sözdizimsel stratejiye kesinlikle kar çkp yalnzca ezgisel stratejiyi kabul eden
(Göksel ve Özsoy, 1998) aratrclar da bulunmaktadr.
Dolaysyla yant bulunmas gereken sorular, i) Türkçede gerçekte hangi strateji
ya da stratejilerin var olduu, ii) sözdizimsel stratejiye ilikin olarak, belirli bir odak
konumunun bulunup bulunmad, iii) sözdizimsel ve ezgisel stratejilerin ne gibi
farkllklar içerdiidir.
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Buraya kadar verilen örnekler ve aada aktarlanlar, ilk soruya ilikin olarak,
Türkçede her iki odaklama stratejisinin de var olduunu göstermektedir:56

(209)

a. Bir hizmetçi masann üzerine notu [OD YEMEK-ten önce ] brakt.
a'. Bir hizmetçi [OD YEMEK-ten önce ] masann üzerine notu brakt.
b. Bir hizmetçi yemekten önce notu [OD MASA-nn üzerine ] brakt.
b'. Bir hizmetçi yemekten önce [OD MASA-nn üzerine ] notu brakt.
c. Yemekten önce masann üzerine notu [OD bir HZMETÇ ] brakt.
c'. [OD Bir HZMETÇ ] yemekten önce masann üzerine notu brakt.
(Vallduví ve Engdahl, 1996:489-90)

d. Bir hizmetçi yemekten önce notu [OD MASANIN ÜZERNE ] brakt.
e. Bir hizmetçi yemekten önce [OD NOTU ] masann üzerine brakt.
f. Bir hizmetçi [OD YEMEKTEN ÖNCE ] notu masann üzerine brakt.
(210)

a. [OD OYA'NIN RESMLERN ] o koleksiyoncu bugün satn alm.
b. O koleksiyoncu [OD OYA'NIN RESMLERN ] 300 milyona satn alm.
c. Oya'nn resimlerini [OD O KOLEKSYONCU ] bugün satn alm.
d. [OD O KOLEKSYONCU ] Oya'nn resimlerini 300 milyona satn alm.
e. Ben yemei [OD AL'YE ] piirdim.
f. Ali'ye yemei [OD BEN ] piirdim.
(Göksel ve Özsoy, 1998)

g. O koleksiyoncu bugün [OD OYA'NIN RESMLERN ] satn alm.
h. O koleksiyoncu Oya'nn resimlerini [OD 300 MLYONA ] satn alm.

56

Vallduví ve Engdahl (1996)'dan alnan (209)a-c örneklerinde BzSD DN-N diziliini içerdiinden,

bunlara bu çalmada da Türkçenin BzSD'si olarak kabul edilen ve N-DN diziliini içeren (d-f) örnekleri
de eklenmitir. Ancak, buradaki tartma açsndan sonuç, görüldüü gibi, deimemektedir.
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(209)'da yer alan (a, b, c) örnekleri BSD içermektedir ve bu örneklerde de
görüldüü gibi bir birimin e-önü konumunda görünmesi, odaklama amac tamaktadr.
Dier yandan, geri kalan örnekler BzSD içermekte ve bu örnekler, odaklamann eönünde bulunmayla olduu kadar, birimlere kendi temel konumlarnda odak
vurgusunun atanmasyla da gerçekletirilebildiini göstermektedir. Böylece, ilk
sorunun yant, Vallduví ve Engdahl (1996)'ya paralel olarak, bizce de, Türkçede her
iki stratejinin de bulunduu biçimindedir. Bu nedenle, Türkçede odaklamann yalnzca
ezgisel olarak gerçekletirildiini savunan Göksel ve Özsoy (1998)'in görüü, bu
anlamda kstllk tamamaktadr. Dolaysyla bu yant, dier iki soruyu anlaml
klmaktadr. Bu bölümün geri kalan ksmnda, bu sorularn yant aranacaktr.

3.3.2. Odak Konumu (!)

Yukarda da deindiimiz gibi, sözdizimsel stratejiyi benimseyen aratrclardan
bir bölümü Türkçede sözdizimsel olarak belirli bir odak konumu olduu görüünü
savunmaktadr. Bu aratrclar ilgili konumun e-önü konumu olarak belirdiini, ancak
kimi durumlarda eylemin de, gerek k-odak gerekse s-odak olarak, odakta
bulunabileceini belirtmektedir. Hatrlanaca gibi (bkz. Bölüm 3.1.1.), bu görüü
savunanlardan özellikle Erguvanl (1984) ve Klçaslan (1994), ezgisel stratejiyi de
içeren örnekler vermekte ve ayrca BSD ile odaklama arasndaki ilikiyi içeren kimi
kstllklar belirlemekteydiler. Ksaca ve çok genel olarak yinelemek gerekirse, bu
kstllklar, BSD içeren tümcelerde odan e-önü dna çkamayaca biçimindeydi ve
bu kstllk, aratrclarn belirledii kullanmsal çatmadan güdülenmekteydi. Bu
aratrclar, Türkçede sözdizimsel olarak belirli bir odak konumu olduu düüncesini,
bu kstlla ve odan pek çok durumda e-önünde bulunduu gerçeine dayanarak
desteklemekteydiler. lgili bölümde bu aratrclarn görülerine yer verildii ve
bunlarla ilgili çeitli eletiri ve saptamalar yapld için, burada bu görülere yeniden
deinilmeyecektir.
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Yukarda (209)'da sunulan örnekler her ne kadar e-önünün odak konumu
olduunu gösterse de, Göksel ve Özsoy (1998), Kural (1992) ve Vallduví ve Engdahl
(1996),

Türkçede

odaklamann

belirli

bir

sözdizimsel

konuma

tamayla

gerçekletirilmediini, odaklanacak birimlere odak özelliinin yerinde atandn
savunmaktadr. Bunlardan Göksel ve Özsoy (1998)'in bak açs, sözdizimsel
stratejiden söz etmeyip yalnzca ezgisel stratejiyi savunmas açsndan her ne kadar
Türkçenin gerçekleriyle uyumlu olmasa da, bu aratrclarn belirli bir odak konumu
olmad dorultusundaki tartmalar u anki konumuzu ilgilendirmektedir.
Göksel

ve

Özsoy

(1998),

(210)a-d'de

aktarlan

örneklere

dayanarak,

odaklamann bir sözdizimsel konumda gerçekletirilmediini, asl söz konusu olann,
e-önü konumunu da içeren bir odak alan olduunu bildirmektedir. Aratrclara göre,
Türkçenin hangi odaklama stratejisini kullandna ilikin tartma, gerçekte tümce
vurgusu ve odak vurgusunun birbirinden ayrlmamasndan kaynaklanmaktadr.
Yazarlar, tümce vurgusunun e-önü ile snrl olduunu, ancak odak vurgusunun eöncesi alandaki bütün birimlere yüklenebileceini belirtmektedir. Yazarlara göre,
tümce vurgusu büyük olaslkla EÖ vurgusunun bir yansmas olduundan, kimi
durumlarda eylemin de tümce vurgusunu alabilmesi olasdr. Göksel ve Özsoy (1998),
bu iki vurgunun birbirinden farkl olduu görüünü aadaki örneklere dayanarak
desteklemektedir:

(211)

a. Eve GT-medim.
b. EVE gitmedim.
c. EVE gittim.

(211)a, olumsuzluk ekinin vurgu yükleme özelliinin yannda, tümce vurgusunu
da çektiini göstermektedir.57 (211)b'deki vurgu tümce vurgusu deil, odak vurgusu,
57

Vallduví (1992), bu olguyu destekleyecek kuramsal bir saptama olarak, olumsuzluun belirtisiz olarak

odakla ilikili olduunu belirtmektedir. Benzer bir biçimde, sever ve ener (2000)'de de, Türkçedeki
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daha özel olarak belirtilecek olursa kartsal vurgudur; çünkü bu iki tümce farkl
önvarsaym kümelerine sahiptir. (211)a'da yalnzca konuucunun eve gitmedii bilgisi
verilirken, (211)b'de bu bilginin yan sra, eve deil ama baka bir yere gittii
önvarsaym bulunmaktadr. Dolaysyla, (211)b tümce vurgusu okumas ile bozuktur;
yani, tümce vurgusu kendisi için belirlenmi alann dna çkamamaktadr. (211)c ise,
tümce

vurgusu

ve

odak

vurgusu

okumalarnn

ikisini

de

barndran

bir

anlambulankl sergilemekte, bir baka deyile e-önü konumunda her iki tür vurgu da
bulunabilmektedir. Böylece, Göksel ve Özsoy, (211)'deki örneklerle de iki tür
vurgunun birbirinden farkl olduunu ve çok açk olmamakla birlikte, tümce
vurgusunun e-önü ve eylemle snrl olduunu kantlamaktadr. Buna karn odak
vurgusu, eylemle odak vurgusunu alan birim arasnda kalan alan odak alan olarak
belirlemektedir. Dolaysyla, odak alan eylemle t-ba konumu arasnda deiebilir bir
alandr ve e-önü, bu alan içindeki konumlardan yalnzca biridir. Aratrclar, buradan
yola çkarak, odak alannn yalnzca e-önü ile belirlenmedii ve böylece belirli bir
sözdizimsel odak konumu bulunmad görüünü ileri sürmektedir.
Göksel ve Özsoy (1998), ayrca baadn odak özellii yükledii bir stratejinin, earkasndaki birimlerin kesinlikle odaklanamamas ve e-önünün de her zaman odak
vurgusu almamas nedeniyle Türkçe dilbilgisinin bir parças olamayacan ileri
sürmektedir. Bunun dnda, Göksel ve Özsoy'a göre, odak özelliinin yüklenebilecei
bir OÖ (Odak Öbei) de, sözdizimsel nedenlerle bu öbein birden çok üretilebilmesi
gibi çeitli sözdizimsel sakncalar söz konusu olduu için, Türkçe dilbilgisi içinde yer
almamaktadr. Ancak, aratrclar, odak özelliinin yüklenebilecei bu iki sözdizimsel
stratejiyi de kabul etmemekle birlikte, bu özelliin nasl atanacana ilikin herhangi
bir öneri de getirmemektedirler.

olumsuzuluk yaplarndan birini oluturan [ne…ne] öbeinin de olumsuzlukla ilikili olduu
gösterilmektedir.
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Buna karn, belirli bir odak konumu bulunmamas, Türkçede sözdizimsel
stratejinin hiçbir biçimde uygulanmad ve yalnzca ezgisel stratejinin var olduu
anlamna gelmemektedir.

(209)a, b, c, d, (210)g-h ve Göksel ve Özsoy'un veri

tabannda bulunan (210)e-f örnekleri, e-önü konumunun Türkçede odaklamayla u ya
da bu biçimde bir ilikisi olduunu kantlamaktadr. Eer böyle bir ilikinin varl
kabul edilmezse, odaklanacak birimin çalkalama sonucu e-önünde göründüü bu
örneklerle odak vurgusunun birimlere serbestçe yerinde atand (209)a', b', c', e, f ve
(210)a-d örnekleri arasndaki farkn ve ilk grup örnekte e-önünde görünen birimlerin
bu konumda bulunmalarn güdüleyen etkenlerin açklanmas olanaksz olacaktr.
Buradan, Türkçede sözdizimsel bir odaklama stratejisinin var olduu sonucu
çkmaktadr. Bu stratejinin sözdizimsel olarak belirli bir odak konumu içerip
içermedii, sözdizimsel stratejinin var olma sorunundan bamszdr. Dolaysyla
bizim

burada

tartacamz

sorun,

Türkçede

sözdizimsel

stratejinin

nasl

uygulanddr. Aada, Kural (1992) ve Vallduví ve Engdahl (1996)'ya dayanarak bu
sorunun nasl ele alnabilecei üzerinde durulacaktr. Odaklanacak birimlerin e-önünde
görünmesini gerektiren güdülenmenin nasl açklanabilecei konusuna ise, bir sonraki
bölümde çözüm aranacaktr.
Kural

(1992),

Türkçede

çalkalama

olgusunun

özelliklerini

inceledii

çalmasnda, adlsl balama (pronominal binding) ve anafor balama (anaphor
binding) olgularn inceleyerek öncelenen (preposed) nesnelerin kendi temel
konumlarndan bir A'-konumuna tandn gözlemlemekte, daha özel olarak
söylenecek olursa, öncelenen nesnelerin ÇÖ'ye bitiik (IP-adjoined) olduunu
belirtmektedir. Kural (1992:27), içtümcedeki nesne öncelemesini bunun temel bir
göstergesi olarak kabul etmekte ve aadaki örnei vermektedir:

(212)

a. Ahmet [Berna'nn Canan' gördüünü] sanyor.
b. Ahmet [Canan'i Berna'nn ti gördüünü] sanyor.
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(212)b'de öncelenen nesne, aksi durumda ana eylem ve içtümcenin ilikisi
nedeniyle bal bulunduu içtümce ile olan ilikisinin kesileceinden dolay, TümÖ
(CP) düzeyinde olamamaktadr. Bu nedenle, içtümcenin ÇÖ'süne bitimi olmas
gerekmektedir. Böylece, öncelenen nesnelerin özneye k-buyurduu (c-command) ama
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Kural, her ne kadar özgül olmayan birimlerin e-önünü terk edemeyeceini ileri
sürse de, Bölüm 2.1.2.'de incelenen örneklerde görüldüü gibi, bu birimler belirli
balamlarda yer deitirebilmektedir. Örnein (213)a'da yer alan bir kitap AÖ'sü eöncesinde yer deitiremez, ancak e-arkasna tanabilir. (213)b' örneinde yer alan bir
kitaba AÖ'sü ise, durum eki yüklendiinden, gerek t-banda gerekse e-arkasnda yer
alabilir. Bölüm 2.'de de deindiimiz gibi, bunun t-ba konu konumunda ve earkasnda

olabilmesi,

[+belirli]

bir

kümenin

üyesi

olmas

kouluyla

kurallandrlmaktadr. Ayrca, ayn birim, odak vurgusu yüklendiinde de t-banda
bulunabilmektedir.
Türkçenin sözdizimsel stratejisinin belirli bir odak konumuna tamay
içermediini ve odakszlatrlan birimlerin odak alanndan dar tanmas gerektii
görüünü iddia eden bir dier çalma da Vallduví ve Engdahl (1996)'dr. Bu
balamda, Vallduví (1992)'de önerilen modele göre bilgi yapsnn çeitli dillerdeki
dilsel gerçeklemesinin karlatrmal olarak incelendii Vallduví ve Engdahl
(1996)'da Türkçe, yine Türkçe gibi özgür sözcük diziliine sahip olan Macarca ve
Katalanca ile karlatrlmakta ve odaklamann, genellikle belirtilenin tersine,
Macarcadaki gibi deil, Katalancadaki gibi gerçekletirildii iddia edilmektedir. Bu
aratrclara göre tümcenin bilgisi (

- bkz.Bölüm 1.2.3.2.), yani odak, Macarcada bir

tama ilemi ile belirlenirken, Katalancada bilgiyi oluturan birimin yerinde kalmas
ve bilgisel olmayan birimlerin odak operatörünün belirledii alann dna tanmas ile
belirlenmektedir. Bir baka deyile Macarca ve Katalancann sözdizimsel odaklama
stratejileri birbirinden farkldr. Vallduví ve Engdahl (1996), bu iki dilin odaklama
yaplarn aadaki biçimde örneklendirmektedir:

(214)

Katalanca

a. El Joan1 [OD va deixar una nota damunt la TAULA t1]
b. El Joan1 [OD hi2 va deixar una NOTA t2 t1], damunt la taula2.
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c. El Joan1 [OD l3'hi2
Joan

NES.YER

va DEIXAR t3 t2 t1 ], una nota3, damunt la taula2.
3t-GEÇ-brak-

bir not

üzeri

BT

masa

'John masann üzerine bir not brakt.'
(215)

Macarca

a. *Attila félt

[OD a

Attila 3t-GEÇ-kork-

BT

FÖLDRENGÉST L.]

deprem-den

'Attila [OD DEPREMDEN ] korktu.'
b. Attila [OD FÖLDRENGÉST L ] félt.

Yukardaki örneklerde de görüldüü gibi, Katalancada konu ve eklentiler
srasyla sola ve saa tanrken odaklanacak birim yerinde kalmakta ve odak alan da
buna göre belirlenmektedir. Buna karlk, (215)a'nn bozuk olmasndan da anlald
gibi, Macarcada odak konumu e-önüdür ve temel birimleri yerinde kalrken
odaklanacak birim, (215)b'de görüldüü gibi, bu konuma tanmaktadr. Vallduví ve
Engdahl, bu dorultuda Türkçede odaklamann bu iki dildeki sözdizimsel stratejilerden
hangisine uyduunu sormakta ve bunun Macarcadaki gibi deil Katalancadaki gibi
gerçekletirildii sonucuna varmaktadr.
Aratrclar,

Türkçede

odaklamann

Macarcadaki

gibi

bir

tamayla

gerçeklemedii iddiasn, bu iki dilin odak yansmasyla ilgili farkl türlerde davran
sergilediine dayanarak desteklemektedir. Buna göre, Macarcada odak konumundaki
birimler bu konuma tanarak geldiinde, yani belirtili sözcük diziliinde, odak
yansmas'na (focus projection) izin vermemekte, yerinde odaklandklarnda, yani
sözcük diziliinin belirtisiz olduu durumlarda, ise izin vermektedir. Buna karn
Türkçede e-önündeki birimler, belirtisiz konumlar buras olsa da olmasa da,
yansmaya izin vermektedir. Ayrca, Vallduví ve Engdahl’a göre bu iki dil arasndaki
farklardan biri de odak yansmasnn Macarcada saa doru, Türkçede ise sola doru
gerçeklemesidir.
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(216)

Mari [OD JÁNOST ] látta

a

kertben.

Mary John-BEL.

BT

bahçe-de

3t-GEÇ-gör-

‘Mary John'u bahçede gördü.’
(217)

a. Mari [OD [OD [OD ALMÁT]eszik] a
Mary

elma-BEL. 3t-ye-

BEL.

kertben.]
bahçe-de

‘Mary bahçede elma yiyor.’
b. Mari [OD [OD [OD BETEG] volt]
Mary

hasta

3t-ol-

tegnap.]
dün

‘Mary dün hastayd.’
(218)

Bir hizmetçi [ yemekten önce [OD masann üzerine [OD [OD NOTU ] brakt ]]].

a. Bir hizmetçi yemekten önce masann üzerine ne brakt?
b. Bir hizmetçi yemekten önce masa ile ilgili olarak ne yapt?
c. Bir hizmetçi yemekten önce ne yapt?

d. Bir hizmetçi ne yapt?

Vallduví ve Engdahl’a göre odaklamann tamayla gerçekletirildii (216)'da
yalnzca dar odak okumas olasdr; yani bu birim odak yansmasna izin vermez.
(217)a-b örneklerinde ise odaklama yerinde yapld için geni odak yorumu olasdr.
Buna karn, (218)'de görüldüü gibi Türkçede (a-d) sorularyla belirlenen balamlarda
odak yansmas olabilmekte, ayrca, Macarcadan farkl olarak yansma sola doru
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belirlemelerin nda ve Vallduví ve Engdahl (1996:490)'dan alnan (219)b'de
görüldüü

gibi,

gerçekte

odaklanacak

birimin

e-önüne

tanmasyla

gerçekletirilmemekte, bu birim Katalancada olduu gibi yerinde kalmakta ve odak
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3.3.3. ki Stratejinin Kullanmsal ve Yapsal Ayrm

Yukarda da deindiimiz gibi, bir dilde bütünüyle ayn amaç için iki farkl
aracn kullanlmas dilin genel ileyi ilkeleri dorultusunda pek de beklenen bir
durum deildir. Bu anlamda, Türkçede odaklamann, iki stratejiyi de içermesi
bakmndan, yalnzca sözdizimsel stratejiye sahip olan Macarca ve Katalancadan ve
yine yalnzca ezgisel stratejiye sahip olan, örnein, ngilizceden farkllklar içermesi
beklenmelidir. Bu nedenle, Türkçede hem sözdizimsel hem de ezgisel stratejinin ayn
andaki varl, bu iki stratejinin kullanmsal ve yapsal farkllklar içerip içermedii
sorularnn sorulmasn gerektirmektedir. Ancak, bu alanda çalanlarca bu sorunun
göz ard edildii görülmekte, dolaysyla bu dorultuda ulalm kesin bir yant
bulunmamaktadr. Örnein, Vallduví ve Engdahl (1996) Türkçede her iki stratejinin de
varlndan söz etmekte, ancak bunlar arasndaki farklla deinmemektedir.
Hatrlanaca gibi, Bölüm 3.1.1'de s-odak ve k-odan çeitli farkllklar tad
belirtilmiti. Buna uygun olarak, aada, bu iki stratejinin farkl odak türlerini
belirledii, sözdizimsel stratejinin s-odakla, ezgisel stratejinin ise k-odakla ilikili
olduu ve bu ayrm yaplmadan Türkçede odaklama olgusunun bütünüyle
açklanamayaca ileri sürülecektir. Dolaysyla, bu aratrclarn böyle bir ayrma
iaret etmemelerinin temelinde, büyük olaslkla, s-odak ve k-odak ayrm
yapmamalar yatmaktadr. Benzer bir biçimde, dier aratrclar da böyle bir ayrma
gitmemekte, dolaysyla, buraya kadar aktardmz gibi, odaklama konusu sistemli bir
biçimde ele alnamamaktadr. Bu dorultuda, öncelikle bu iki odaklama stratejisinin
yapsal olarak herhangi bir farkllk içerip içermedii sorusunun yantlanmas
gerekmektedir.
lgili sorunun ele alnabilmesi için, öncelikle Türkçenin vurgulama düzeni
özellikleriyle bilgi yapsnn ilikisinin belirlenmesi gerekmektedir. Bölüm 3.1.1.'de
belirlendii gibi, Türkçede deimez bir vurgulama düzeni yoktur; yani belirtili ve
belirtisiz olmak üzere iki ayr vurgulama düzeninden söz edebiliriz. Bunun Türkçe
açsndan anlaml olduu, bütün dillerde böyle ikili vurgulama düzeninin olmayyla
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belirlenebilir. Örnein Vallduví (1992), Katalancada odak vurgusunun zorunlu olarak
tümce sonundaki birime yüklendiini bildirmektedir. Bölüm 3.1.1.'de, ayrca, BzVD
ile s-odak, BVD ile de k-odak arasndaki ilikiden söz edilmiti. Dolaysyla,
Türkçede, iki ayr vurgulama düzeni, iki ayr odak için kullanlmaktadr. Bu, yapsal
vurgulama düzeniyle bilgi yaps arasnda karlkl bir iliki olduu anlamna
gelmektedir. Yani, BzVD ve BVD, bir yandan bilgi yaps tarafndan belirlenen
gerekliliklerden güdülenmekte, dier yandan da bilgi yapsnn yüzey yapdaki
kodlanna katkda bulunmaktadr. Böylece, u an ulatmz nokta, BzVD ve
BVD'nin yapsal olarak farkl olduu, bunlarn farkl odaklarla ilikili olduu ve bilgi
yapsndan güdülendikleri dorultusundaki belirlemelere dayanlarak, s-odak ve kodak ayrmnn Türkçede odaklama ile yakndan ilikili olduudur. Ancak, henüz sodak ve k-odan sözdizimsel strateji ve ezgisel strateji ile olan ilikisi belirlenmi
deildir. Bu dorultuda, daha önce de kullandmz aadaki örnekler incelenebilir:58

(220)

=(139)

[OD Ali [OD kitab [OD AYE'YE verdi ]]].
a. Ali kitab ne yapt?
b. Ali ne yapt?
c. Ne oldu?
(221)

=(140)

[*OD Ali [OD KTABI ]] Aye'ye verdi.

58

Bu örnekler BzSD içermesine karn, Bölüm 3.1.1.'de de belirtildii gibi, BzVD ve BVD'nin bununla

dorudan bir ilikisi bulunmamaktadr. Yani, bu örnekler için geçerli olan açklamalar, belirtili dizililer
için de geçerli olacaktr.
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(222)

=(152)

[OD Araba [OD BOZULDU ]].
a. Arabaya ne oldu?
b. Ne oldu? Niye moralin bozuk?

(220) ve (222), s-odak özelliinin eylem önünde görünen birime ve eyleme
yüklenebileceini, (221) de bu konumlardaki birimler dnda s-odak okumasnn elde
edilemeyeceini göstermektedir. Bir önceki bölümde aktarlan odak konumu ile ilgili
tartma odak vurgusunun yüzey yapda e-önünde görünen birimlere yüklendiini
aça çkardndan ve (221)'in deil, ama (220) ve (222)'nin odaklarnn s-odak
olmasndan dolay, sözdizimsel stratejinin dorudan s-odakla ilikili olduunu
söyleyebiliriz. Ayrca, hatrlanaca gibi, Bölüm 3.1.1.'de s-odan odak yansmasna
izin verdii, ancak k-odan izin vermedii, bir baka deyile k-odan her zaman dar
odak okumas almasna karn, s-odan buna zorunlu olmad, yani geni odak olarak
da yorumlanabildii belirtilmi ve bu ayrmn iki odak türünü ayrmak üzere
kullanlabilecei belirlenmiti. Yukardaki örneklere bu açdan baktmzda, (220) ve
(222)'nin odaklarnn genileyebildii, buna karn (221)'in odann genileyemedii
görülmektedir. Dolaysyla, sözdizimsel stratejinin uyguland (220) ve (222)'de yer
alan odaklarn s-odak olduu, bu açdan da kantlanmaktadr. Bu, dolaysyla, (221)'in
odann da k-odak olduunu ve sözdizimsel strateji ile gerçekletirilmediine göre de
ezgisel strateji ile belirlendiini göstermektedir. Yine daha önceki belirlemelerimizle
uyumlu olarak, (221)'in oda yalnzca dar odak yorumu alabilmekte ve buna bal
olarak da yine yalnzca kartsal olarak yorumlanabilmektedir.
Göksel ve Özsoy (1998)'in veri tabannda bulunan aadaki örnekler de,
aratrclar s-odak/k-odak ayrm yapmasa da, BVD içeren, yani odaklamann ezgisel
strateji ile gerçekletirildii balamlarda, k-odan odak yansmasna izin vermediini
göstermektedir:
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(223)

a. (O koleksiyoncu ne satn alm?)
# O koleksiyoncu [*OD OYA'NIN RESMLERN 300 milyona ] satn alm.
b. (Ne olmu?)
# [OD O koleksiyoncu OYA'NIN RESMLERN 300 milyona satn alm].

(223)a-b'de de görüldüü gibi, ezgisel strateji uygulandnda, odaklanan birim
odan dier birimlere yanstamamaktadr. Bu durumda dier birimlerin de
odaklanabilmesi için tek yol, balamn çoklu ne-sorusu (multiple wh-question) ile
belirlenmesidir. Örnein (223)'te ele alnan tümcede, ayn vurgulama düzeniyle
öznenin de odak yorumu alabilmesi için gereken, bu tümcenin Kim neyi 300 milyona
satn alm? sorusunun yant olmasdr. Bu durumda, Türkçede ayn tümce içinde iki
odak vurgusunun atanmasna izin verilmediinden59, odak vurgusu ayn birim ('Oya'nn
resimleri') üzerinde kalacak ve özne vurgusuz olarak odak alan içinde yer alacaktr.
Ancak, açkça anlald gibi, bu durumda gerçek bir odak yansmasndan deil, iki
ayr odaktan söz etmek gerekmektedir.60 Bunun en belirgin kant, kim ve neyi
sorularnn yant olan birimlerin her ikisinin de, ancak bir küme-okumas (set-reading)
içinde, yani k-odak olarak yorumlanabilmesidir.
Yukarda da belirttiimiz gibi, her iki stratejiyi de kullanan bir dil olarak
Türkçede bu iki stratejinin varl anlamldr. Yineleyecek olursak, sözdizimsel strateji
s-oda, ezgisel strateji de k-oda belirlemektedir. Bu iki stratejinin Türkçede ayn
anda bulunmasnn anlam, tek bir odaklama stratejisi kullanan, örnein, ngilizce ile
karlatrldnda daha da açklk kazanmaktadr. Türkçede ezgisel strateji ile
odaklanan birimlerin odaklarn yanstmasna izin verilmemesine karn, ngilizcenin
59

Hatrlanaca gibi, Bölüm 3.1.1'de Erguvanl'nn bir k-odak ve bir s-odan tümcede ayn anda

bulunabilmesine izin veren bir yaklam olduunu, ancak buna katlmadm belirtmitim.
60

Kiss (1998:248), 'bilgisel odak' olarak adlandrd s-odan yansyabileceini, buna karn ayrc

odak

(identificational

focus)

olarak

adlandrd

k-odan

yansyamayacan,

yalnzca

yinelenebileceini belirtmektedir. Bu, Kim neyi 300 milyona satn alm? sorusunun yantnda oda
oluturan birimlerin bir odak yansmas olamayaca dorultusundaki düünceyi desteklemektedir.
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ezgisel stratejisi, bütün sözdizimsel konumlarda bulunan birimlerin odaklarn
yanstmasna izin vermektedir. Vallduví ve Engdahl (1996:487)'den alnan aadaki
örnek, bu durumu kantlamaktadr:

(224)

a. John [OD left a note [OD on the TABLE ] ].
b. John [OD left [OD a NOTE ]] on the table.
'John masann üzerine bir not brakt.'

Eer Türkçede sözdizimsel strateji bulunmasayd ve odaklama yalnzca ezgisel
olarak gerçekletirilseydi, odan e-önü dndaki birimler tarafndan oluturulduu
durumlarda da s-odak yorumu alnmas ve dolaysyla e-önündeki odaklarn olduu
kadar, dier konumlardaki birimlerin de odak yansmasna izin vermesi gerekirdi.
Ancak, yukardaki örneklerden de görüldüü gibi, Türkçede durum bunun tam tersidir.
Bu, dolaysyla, Macarca, Katalanca ve Türkçe balamlarnda olduu gibi sözdizimsel
stratejinin ayn biçimde kullanlmak zorunda olmad gibi, ezgisel stratejinin de her
dilde ayn biçimde ve ilevde kullanlmak zorunda olmadn kantlamakta ve bir dilin
tek strateji yerine iki stratejiye sahip olmasnn kullanmsal dayanaklar olduunu
göstermektedir.
Hatrlanaca gibi, yukarda ve daha önce de Bölüm 3.1.1'de k-odan zorunlu
olarak dar odak okumas almasna karn, s-odan bu açdan anlambulankl tad,
yani dar odak okumas alabildii gibi s-odak okumas da alabilecei belirtilmiti.
Dolaysyla, yukardaki tartmada açk kalan bir nokta, yüzey yapda e-önünde
görünen birim veya eylemin dar odakta bulunduu durumlarda, uygulanann gerçekte
sözdizimsel strateji mi yoksa ezgisel strateji mi olduudur. Örnein, Bölüm 3.1.1'de de
deinildii gibi, yukarda (220)'de yer alan tümce, ayn vurgulama düzeniyle, Ali kitab
kime verdi? sorusunun yant olduunda ve kitabn Ahmet ya da Aye'den birine
verileceinin bilindii bir söylem balamnda kullanldnda, tümcenin oda dar
odak olarak yorumlanacak ve odak [Aye'ye verdi] biçiminde deil, [Aye'ye]
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biçiminde belirlenecektir. Bu durumda eylem odak alan içinde olmayacak ve
tümcenin oda da k-odak yorumu alacaktr.61 Bu durumda uygulanann sözdizimsel
strateji mi yoksa ezgisel strateji mi olduu sorusunun olas bir yant, iki strateji
arasndaki kullanmsal güdülenme farknn özüne de uygun olarak, söz konusu olann
ezgisel strateji olduu biçimindedir. Söz konusu odaklama stratejilerinin yapsal
gerçekleme farkll ve farkl ilev dalm, bu yantn kabuledilebilirlikten çok uzak
olmadn düündürmektedir. Ancak, bu konu yine de çok daha ayrntl bir çalmaya
açktr.
Sözdizimsel ve ezgisel odaklama stratejilerinin yapsal ve kullanmsal farklln
bu biçimde belirledikten sonra, (220)-(222)'de örneklenen tümcelerin bilgi yaplarnn
nasl belirlendiini aadaki gibi gösterebiliriz. Sözdizimsel odaklama stratejisinin
kullanld (225)'te yer alan (a) örneinde Ali'nin konu, kitap'n da eklenti olarak sola
tand, (b) örneinde konu olduu için yalnzca Ali'nin t-ba konumuna getirildii
ve (c) örneinde de tümcenin bütünü oda oluturduu için hiçbir birimin dar
tanmad görülmektedir. Ezgisel stratejinin uyguland (226)'da ise, konu ve
eklentiler tamayla gerçekletirilmemekte, çünkü odak vurgusu yalnzca, dar odak
olarak, kitap birimine yüklenmektedir. Yine sözdizimsel stratejinin uyguland
(227)'deyse, (a) örneinde konu olan araba AÖ'sünün sola, t-bana tand, (b)
örneinde ise tümcenin bütünü odaklandndan herhangi bir tama yaplmad
görülmektedir:

(225)

a. Ali kitab ne yapt?
Ali1 kitab2 [OD t1 t2 AYE'YE verdi ].
b. Ali ne yapt?
Ali1 [OD t1 kitab AYE'YE verdi ].

61

Bu balamda eklenmesi gereken bir dier konu da, k-odak özelliinin deil, ama s-odak özelliinin

EÖ ile ilikili olma, yani bu odak özelliinin EÖ tarafndan yüklenme olasldr.
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c. Ne oldu?
[OD Ali kitab AYE'YE verdi ].
(226)

Ali neyi Aye'ye verdi?
Ali [OD KTABI ] Aye'ye verdi.

(227)

a. Arabaya ne oldu?
Araba1 [OD t1 BOZULDU ].
b. Ne oldu? Niye moralin bozuk?
[OD Araba BOZULDU ].

Bu noktaya kadar yaplan belirlemeler, Türkçede sözdizimsel odaklama stratejisi
uygulandnda konu ve eklentilerin Katalancada olduu gibi sola doru tandn,
odan ise yerinde kalarak odak vurgusunu yüklendiini aça çkarmaktadr.
Dolaysyla, sözdizimsel stratejinin uygulanmas açsndan Katalanca ile Türkçe
arasnda bir benzerlik olduu anlalmaktadr. Buna karn, odan deilse de dier
bilgisel birimlerin sözdizimsel yaplan açsndan kimi farkllklar da gözlenmektedir.
Bunlardan ilki, eklentilerin Katalancada saa tanmasna karn, Türkçede hem saa
hem de sola tanabilmesidir. E-arkas konumun Türkçe için türemi bir konum olmas,
yani ancak BSD'de ortaya çkmas, ve odan belirtisiz olarak e-önünde görünen birim
tarafndan oluturulmas nedeniyle,

Bölüm 3.1.2'de de belirtildii gibi, Türkçede

eklentilerin belirtisiz konumunun konu ile odak arasnda olmas gerektii
anlalmaktadr. Bu konudaki tek ayrcalk, yüzey yapda e-önünde görünen birimin
dar odak oluturduu durumlarda eylemin de belirtisiz eklenti olabileceidir.
Hatrlanaca gibi, bu durum Bölüm 3.1.2'de tartlm ve örneklenmiti (bkz. örnek
(163)). E-arkas eklentileri güdüleyen etkenin, yine ayn bölümde belirtildii gibi, bilgi
yapsna deil, eklenti birimlerinin bilgi deerine ilikin olduunun da burada
hatrlanmas gerekmektedir. Dolaysyla, bu birimlerin e-arkasna tanmasn
güdüleyecek, bilgi deerlerine ilikin söylemsel bir etken olmadan, bunlarn e-arkasna
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tanmasna gerek yoktur. Bu da, Katalanca ile Türkçenin bu açdan farkl olduunu
göstermektedir. Ezgisel strateji uygulandndaysa, eklentilerin e-öncesinde konu ile
odak arasndaki alann dnda da bulunabilecekleri görülmektedir. Yani, eylemin
kendisi de dahil olmak üzere, odak ile eylem arasndaki alanda bulunan birimler de
eklenti olabilir (örnein bkz. örnek (226)). Türkçede eklentilerin bulunamayaca tek
sözdizimsel konum ise, Vallduví ve Engdahl (1996)'ya kar olarak (bkz. Bölüm
3.2.1.), t-ba konumudur.
Ayrca, Katalancada birden fazla birim sola, yani konu konumuna,
tanabilmekte ve böylece konu-zinciri oluturabilmektedir (Vallduví, 1992). Ancak,
Türkçede sola tama yalnzca konulatrma amac gütmemekte, bu da Türkçede
durumun Katalancadan farkl olduunu göstermektedir. Bunun en açk kant,
Türkçede eklentilerin de konular gibi, belirtisiz olarak, sola tanmasdr. Bu nedenle,
Türkçede konu-zinciri, Katalancadaki yapsal ölçütlerle tanmlanamamaktadr.
Türkçede sola tanan birimlerin hep birlikte bir konu-zinciri oluturduu varsaylacak
olursa, odak alannn solunda yer alan tüm birimlerin bir konu-zinciri içindeki konular
olarak görülmesi gerekmektedir. Ancak, Türkçede eklentilerin belirtisiz yeri odan
solu olduundan, bu konumda bulunan birimlerin tümü Katalancadaki gibi konu olarak
kabul edildiinde, Türkçe konuurlarnn genellikle tek bir konu hakknda deil de, bir
konu-zinciri içinde bulunan birden çok konu hakknda konutuklarn, yani bunun
Türkçe için belirtisiz bir görünüm olduunu söylemek gerekecektir. Bu da, kabul
edilebilecei gibi, ne diller aras inceleme, ne söylem, ne de bilisel ilemleme
gerçekleriyle uyumaktadr.
Bunlarn dnda, Türkçede bilgi yapsnn açklanabilmesi için k-odak/s-odak
ayrmnn yaplmas gerektii ve sözdizimsel ve ezgisel odaklama stratejilerini
güdüleyen kullanmsal etkenlerin baka türlü açklanamayaca gerçei, Choi
(1996)'nn yaklam ile de desteklenmektedir. Bölüm 1.2.4.'te de belirtildii gibi,
Choi, bilgi yapsn bilgisel bileenlerin sahip olduunu belirttii [±Yeni] [±Bel]
özellikleriyle açklamaktadr. Choi, kullanmsal ilevli çalkalama olgusunun bilgisel
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bileenlerin sahip olduu bu özelliklerle açklanabileceini belirtmekte, bu bileenlerin
çalkalanmasna ilikin kimi snrllk ve ilkeler belirlemektedir. lgili bölümde aktarlan
bu ilke ve snrllklar, hatrlanaca gibi, aadaki biçimdeydi:

(228)

Temel öelerinin Çalkalanmas:
a. Temel öeleri, hem konu hem de eklenti, çalkalanabilir.
b. Konu, eklentiye göre daha kolay çalkalanr.

(229)

Odak öelerinin Çalkalanmas:
a.

Bütünleyici odak (=s-odak) çalkalanamaz.

b.

K-odak çalkalanabilir.

(230)

Bilgi Yaps Snrllklar
a. YEN : Bir [-Yeni] öe, bir [+Yeni] öeden önce gelmelidir.
b. BEL

: Bir [+Bel] öe, bir [-Bel] öeden önce gelmelidir.

(228)a-b, Türkçede de çok açk bir biçimde görülen bir olguyu, yani konu ve
eklenti birimlerinin tanabilecei gerçeini içermektedir. (229)a-b ise, sözdizimsel ve
ezgisel strateji arasndaki kullanmsal güdülenme farkn açkça ortaya koymaktadr.
(230)'daki kstlamalardan da anlald gibi, [ -Yeni, -Bel] özellikli s-odak,
çalkalanmak

açsndan

herhangi

bir

güdülenmeye

sahip

olmadndan

çalkalanamamaktadr. Buna karn [+Bel, +Yeni] özellikli k-odak, [+Bel] özellii
nedeniyle çalkalanmak için yeterli güdülenmeye sahiptir. S-odak ve k-odak arasndaki
özellik tabanl bu fark, Türkçedeki iki odaklama stratejisinin yapsal farklln
açklamaktadr. Bu bölümde buraya kadar yaplan tartmann da gösterdii gibi,
ezgisel strateji ile ilikili olan s-odak gerçekten de çalkalama ile, yani odaklanacak
birimin tanmas ile deil, bu birime odak vurgusunun yerinde atanmasyla elde
edilmektedir. Türkçede belirli bir odak konumunun bulunmad gerçei, Kural (1992)
ve Vallduví ve Engdahl (1996)'nn belirlemeleriyle aça çkmtr. Buna karn, s-
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odak/k-odak ayrm yaplmadkça, s-odak yorumunun yalnzca odan yüzey yapda eönünde ve eylem üzerinde göründüü durumlarda alnabildii, bunun dndaki
durumlardaysa

yalnzca

k-odak

okumasnn

söz

konusu

olabildii

gerçei

yakalanamamaktadr. Oysa, Choi (1996)'da belirlenen çerçeveden bakldnda bu
gerçek açkça görülebilmektedir. Odan eylem ya da e-önünde görünen birim
tarafndan oluturulmad durumlarda bir çalkalama söz konusudur ve (229)b'de yer
alan ilkenin de belirledii gibi, bu durumdaki odak ancak k-odak olarak açklanabilir.
Dolaysyla, bu iki ilke, s-odak ve k-odak arasndaki farkll, dolaysyla da
Türkçedeki ezgisel ve sözdizimsel stratejilerin yapsal farklln açklamaktadr.
Ancak, Choi'nin sonucuyla burada ulalan sonuç arasnda dikkat edilmesi gereken bir
fark

bulunmaktadr.

Choi'nin

çalkalama

olgusuyla

tümcesel

birimlerin

çalkalanmasndan söz etmesine karlk, Türkçede ezgisel strateji uygulandnda
çalkalanann tümcesel birimler deil, vurgunun kendisidir. Türkçede odaklanan
birimlerin (s-odak ya da k-odak) tanmasn gerektirecek herhangi bir sözdizimsel
güdülenme bulunmadndan ve odak özellii birimlere yerinde atandndan (Kural,
1992), ezgisel stratejide k-oda oluturan birimin çalkalandndan söz edemeyiz.
Örnein,

(231)

Ali1 [OD AYE'YE2 ] [ t1 kitab t2 verdi.]

gibi bir tümcede, odaklanan birim tanamayacandan, k-odan önce yerinde odak
vurgusunu alp sonra tand söylenemez. Benzer bir biçimde, bu birimin [+k-odak]
gibi bir özellik almak üzere belirli bir konuma tandndan da, yani Türkçede s-odak
konumu olmad ama k-odak konumu olduundan da, yeterli sözdizimsel kant
bulunmad için, söz edilemez. Dolaysyla, bu noktada söylenebilecek tek ey, kodan tand deil, yüzey yapdaki görünüm açsndan, k-odak vurgusunun yer
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deitirdiidir. Bununla birlikte, s-odak özelliinin büyük olaslkla eylem tarafndan
atanmasna karlk, k-odak özelliinin nasl atand konusu açk kalmaktadr.62
Sonuç olarak, bu bölümde ele alnan olgu ve örnekler, s-odak ve k-odan
kullanmsal ve yapsal farkllklar içerdiini açkça ortaya koymaktadr. Bu bölümde
elde edilen bulgular, ayrca, bu odak türlerinin farkllna dayal olarak, s-odan
sözdizimsel, k-odan da ezgisel strateji ile ilikili olduu ve bu nedenle de s-odak/kodak ayrm yaplmadkça Türkçenin odaklamaya ilikin özelliklerinin ve dolaysyla
da bilgi yapsnn açklanamayaca sonuçlarn da dourmaktadr.

3.4. Deerlendirme
Bu bölümde, Türkçede bilgi yapsnn yüzey yapdaki biçimleniinin ne ekilde
gerçekletii aratrlmtr. Hendriks (1997, 1999), bilgi yapsnn yalnzca
sözdizimsel ya da yalnzca ezgisel yaplarla gerçekletirilmediini, bilgi yapsnn
dilsel gerçeklemesinde bütün dillerde bu iki düzlemdeki yaplarn ortak pay sahibi
olduu görüünü ileri sürmektedir. Türkçede bilgi yapsnn görünümlerine ilikin
önceki çalmalarda genellikle bu iki düzlemdeki yaplarn ya ayr ayr ele alnd (ör.
Aksan, 1995) ya da birlikte ele alnsa da ayr ayr yorumland görülmektedir. Bu da
özne sfatlamas, özne ve nesne bitimesi, edilgenletirme ve var olusal tümcelerde
yer alan tamlama yaplar gibi kimi yaplarn yalnzca belirli bilgisel ilevler tad
gibi, bilgi yapsnn doasn tam olarak yanstmayan kimi sonuçlara ulalmasna
neden olmutur. Oysa, olguya Hendriks (1997, 1999) çerçevesinden bakldnda, bilgi
yapsnn bu tür 'özel' olduu düünülen yaplarda da dier yaplardan farkl
görünümler sergilemedii, bu nedenle Türkçede bilgi yapsnn bu çerçeveden
incelenmesi gerektii görülmektedir. Dolaysyla, bu bölümde yaplan tartmalar,

62

Yeterli sözdizimsel kant bulunmamakla birlikte, bu odan MB'de (Mantksal Biçim (Logical Form))

atanma olasl söz konusu olabilir.
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genel anlamda,

Hendriks'in iddiasnn Türkçe açsndan da desteklendiini

göstermektedir.
Bu bölümde, bu görüe paralel olarak, Türkçede BzSD ve BSD'ye ek olarak
BzVD ve BVD'nin de bulunduu ve sözcük dizilii ve vurgulamaya ilikin bu
görünümlerin bilgi yaps ile ortak olarak ilikili olduu görüü ileri sürülmü ve ele
alnan olgu ve örneklerin bu görüü destekledii görülmütür. Türkçede bilgi yapsna
bu çerçeveden bakldnda, BSD'nin, daha önce iddia edildii gibi, BVD'yi
ilgilendirmedii ve bu ikisinin bilgi yaps açsndan ilikisini ele alan daha önce
belirlenmi kstlamalarn fazla kat olduu, BSD ve BVD'nin bilgi yapsnn
belirlenmesi açsndan bamsz ve farkl koullanmalar içerdii anlalmaktadr.
Türkçede biri sözdizimsel dieri de ezgisel olmak üzere iki ayr odaklama stratejisinin
var olmas, odaklamadan öncelikli olarak ezgilemenin sorumlu olduunu göstermekte,
bu da sözcük diziliinin belirtili ya da belirtisiz olmasnn bu açdan önemli
olmadn, BVD'nin her iki stratejide de bulunabileceini aça çkarmaktadr.
Ancak, buradan bu ikisinin bilgi yapsnn belirlenmesinde ortak olarak ilemedii
sonucu çkmamaktadr. Ezgisel bileen öncelikli olarak odaklamadan sorumluyken,
sözcük dizilii dier bilgisel bileenlerin kodlanmasndan sorumludur ve tümcede tüm
bu bilgisel bileenler bir arada bulunabildiinden, bir tümcenin bilgi yaps, ancak bu
iki ayr yapnn birlikte ilemesiyle kodlanabilmektedir.
Bu bölümde ulalan sonuçlardan bir dieri de, vurgulama düzeni ve sözcük
dizilii ile ilgili olarak yaplan ayrmlamaya paralel olarak, Türkçede s-odak/k-odak
ayrm yaplmadkça odaklama olgusunun tam olarak anlalamayacadr. Bu iki odak
türü farkl odaklama stratejilerine ait olduundan, bu stratejilerin açklanabilmesi için
bu ayrmn yaplmas kaçnlmazdr. Bu ayrmn yaplmas, ayn zamanda Türkçede bu
iki odaklama stratejisinin farkl kullanmsal güdülenmeler içerdiini ve ayn zamanda
da farkl yapsal özelliklere sahip olduklarn aça çkarmakta, böylece Türkçenin ayn
anda niçin iki odaklama stratejisini kulland da açklanabilmektedir.
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4
Sonuç
______________________________________________________

Bu çalmada, bilgi yapsnn Türkçedeki biçimlenii ve dilsel gerçekleme
yollar ele alnmtr. Bu dorultuda, Türkçede bilgi yapsnn nasl bir bölümlenme
içerdii ve sesbilimsel ve sözdizimsel araçlarn Türkçede bilgi yapsnn yüzey
yapdaki kodlanna olan katklar aratrlmtr.
Bu aratrmada, bilgi yapsnn Türkçede öncelikli ve temel olarak bu iki dilsel
düzlemde, yani sözdizimsel ve sesbilimsel düzlemlerde kodland ve bunlardan
hiçbirinin bilgi yapsnn kodlanmas dorultusunda tek bana ilemedii, tersine bu
görevi birlikte yerine getirdikleri varsaym temel alnm ve bu varsaymn Türkçe
için özellikle geçerli olduu savlanmtr. Ulalan sonuçlar, çalmaya temel alnan ve
Türkçe için öngördüümüz varsaymlar destekleyici niteliktedir. Türkçede bu iki
düzlemin birlikte iledii varsaym, pek çok tümcesel yapda ve hatta ilevsel olarak
ayrmlat düünülen özne sfatlamas, varolusal tümcelerdeki tamlama yaplar ve
özne/nesne bitimesi gibi yaplarda bile bilgi yapsnn her iki düzlem tarafndan
ortaklaa

kodland

sonucuna

ulalmasyla

daha

ileri

bir

düzeyde

de

desteklenmektedir.
Türkçede bilgi yapsnn yüzey yap görünümlerini aratran önceki çalmalar,
sesbilimsel ve sözdizimsel araçlarn bilgi yaps ile olan ilikisini genellikle bir arada
deil, ya bütünüyle birbirinden bamsz olarak ya da ksmen ilikilendirerek ele
almtr. Oysa bu çalma, bunlarn, tüm bilgisel bileenlerin yorumlanmasnda bir
arada ilediini göstermektedir. Konu, Türkçede öncelikli olarak t-banda bulunmayla
belirlenmektedir. Ancak, bu sözdizimsel kstlamaya, konularn birincil tümce vurgusu
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almamas gerektii dorultusundaki sesbilimsel bir kstlama da elik etmektedir.
Dolaysyla konular, t-banda bulunma zorunluluuyla sözdizimsel açdan olumlu
olarak ve odak vurgusunu almama zorunluluuyla da sesbilimsel açdan olumsuz
olarak tanmlanabilmektedir. Durum, eklentiler için de benzerdir. Eklentiler, bir
yandan odak alanndan dar tanmalar ve t-banda bulunmamalar dorultusundaki
sözdizimsel kstlamalara uyarken, dier yandan da, konular gibi, vurgusuz olma
kstlamasna uymaktadr. Son bilgisel bileen olan odak ise, öncelikle sesbilimsel
açdan tanmlanmakta, birincil tümce vurgusu alma zorunluluu tamaktadr. Bu,
odan tanmlanmas için zorunlu ve yeterli bir koul olmakla birlikte, bu kstlama,
odan vurgulu tümcesel alanda bulunmas gerektii dorultusundaki sözdizimsel
kstlama ile de desteklenmektedir. Türkçede vurgulu alan, eylem de dahil olmak üzere
tüm e-öncesi alan olarak tanmlanmaktadr. Dolaysyla, Türkçede e-arkasnda vurgulu
birimler bulunamayacandan, bir birimin odaklanabilmesi için ön koul, bu vurgulu
alandaki konumlardan birinde bulunmaktr. Ayrca, sözdizimsel odaklama stratejisi
açsndan, odaklanacak birimin

odak vurgusu almas yalnzca zorunlu bir koul

oluturmaktadr; bu, sözdizimsel strateji ile odaklanacak bir birimin odak yorumu
almas için yeterli deildir. Bu birimin ayrca yüzey yapda e-önünde görünmesi, yani
eylemle arasnda baka bir birimin bulunmamas, bir baka deyile, eer varsa eylemle
odaklanacak birim arasndaki dier birimlerin bu alandan dar tanmas da
gerekmektedir. Dolaysyla, sözdizimsel odaklama stratejisi ile odaklanacak bir birim
için zorunlu ve yeterli koullar, srasyla sesbilimsel ve sözdizimsel olarak
belirlenmektedir.
Sesbilimsel ve sözdizimsel düzlemlerin Türkçede bilgi yapsnn yüzey yapdaki
gerçeklemesiyle olan yakn ve ortak ilikisi, bilgi yapsnn kodlanmas amacyla bu
düzlemler tarafndan kullanlan temel araçlarn da ayrntl olarak incelenmesini
gerektirmektedir. Bu dorultuda, temel araçlar olarak, sözdizimsel düzlem tarafndan
sözcük

dizilii,

Çalmamzda,

sesbilimsel
bilgisel

düzlem

bileenlerin

tarafndansa

ezgileme

tanmlanabilmesi

için

kullanlmaktadr.
bilgi

yapsnn
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belirtili/belirtisiz görünümleri olduu varsaylm, buradan yola çkarak da,
belirtili/belirtisiz sözcük diziliine (BSD/BzSD) ek olarak, Türkçede belirtili/belirtisiz
bir vurgulama düzeninin (BVD/BzVD) de bulunduu görüü temel alnmtr.
Benimsenen temel varsaym dorultusunda bilgi yaps tek bana sözdizimsel ya da
sesbilimsel olarak kodlanmadndan, bilgisel bileenlerin belirtisiz görünümlerinin
belirlenmesinde de hem sözcük diziliinin hem de vurgulama düzeninin belirtisiz
görünümleri birlikte ele alnmtr. Buna göre, öznelerin belirtisiz konular
oluturduu, odaklarn belirtisiz olarak eylem ya da yüzey yapda e-önünde görünen
birim tarafndan oluturulduu, konu-odak arasndaki alanda da belirtisiz olarak
eklentilerin kodland sonucuna ulalmtr. Bu sonuçlar, Türkçede t-ba konumunun
belirtisiz olarak öznelere ait olmas ve belirtisiz vurgulama düzeninin de birincil tümce
vurgusunun e-önündeki birim ya da eylem üzerinde olmasn gerektirmesi gibi, Türkçe
verinin gözlemlenebilen gerçekleriyle desteklenmektedir. Gözlemlenebilen bu olgular,
dolayl olarak, eklentilerin belirtisiz konumu ile ilgili saptamalarmz da
desteklemektedir.
Bu çalmada ulalan sonuçlardan biri de, sözcük dizilii ile vurgulama düzeni
arasnda dorudan bir iliki bulunmaddr. Yani, BVD, BSD'den bamsz olarak
uygulanabilmektedir. Örnein, bir birim t-bana, ya da kendi konumundan eöncesindeki baka bir konuma tansa da, bu tamann kullanmsal amac ne olursa
olsun, BVD araclyla odaklanabilmektedir. Bu durum, sözcük dizilii ve vurgulama
düzeninin bamsz koullanmalara uyduunu sezdirmektedir. Bununla birlikte,
çalmamzn snrllklar dorultusunda bu koullarn neler olabilecei konusuna
eilinmemi, bu ikisi arasndaki olas ilikilerin incelenmesi, sonraki çalmalara
braklmtr.
Bu çalmann temel varsaymlarndan bir dieri de, k-odak/s-odak ayrm
yaplmadkça, Türkçede genel olarak bilgi yapsnn, daha özel olarak da odaklama
olgusunun açklanamayacadr. Bu varsaym, bilgi yapsnn sözdizimsel ve
sesbilimsel bileenler tarafndan ortak olarak kodland ve Türkçede sözcük dizilii ve
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vurgulama düzeninin her ikisinin de belirtili ve belirtisiz görünümlerinin olduu
dorultusundaki dier varsaymlardan güdülenmektedir. Bu varsaym, Türkçede iki
odaklama stratejisinin de bulunduu ve sözdizimsel stratejinin s-oda, ezgisel
stratejinin de k-oda kodlamak dorultusunda iledii sonuçlarna ulalmasyla
dorulanmtr. Böylece bu, Türkçede iki stratejinin ayn andaki varln da açklam,
bu stratejilerin s-odak ve k-oda kodlamak dorultusunda farkl kullanmsal
güdülenmeler içerdiini ortaya koymutur. Ayn zamanda, bu odaklama stratejilerinin
yapsal olarak da farkllklar içerdii gözlemlenmitir. Buna göre, sözdizimsel strateji,
odak alannda bulunmayan birimlerin bu alandan dar tanmasn ve böylece
odaklanacak birimle eylemin yüzey yapda yan yana görünmesini, bir baka deyile
odakla eylem arasnda baka bir birimin bulunmamasn gerektirmektedir. Ezgisel
stratejide ise böyle bir yapsal koullanma bulunmamakta, odak, sözcük dizilii nasl
olursa

olsun,

odak

vurgusunun

ilgili

birimin

üzerine

kaydrlmasyla

kodlanabilmektedir.
Bölüm 2'de, Türkçede bilgi yapsnn yüzey yapdaki düzenleniinin aadaki
emada gösterildii biçimde olduu öne sürülmütü. Buraya kadar aktarlanlar, bu
varsaym dorulamaktadr. Aada, bu emaya ek olarak, kimi örnekler de
sunulmaktadr:

191

(1)
K-Odak
(Eklenti1n)
S-Odak
(Eylem)

(Konun)

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Ali

bugün

NE

yapt

kitabn?

(Ali)

(bugün)

[OD AYE'YE

verdi]

(kitabn)

Ali

bugün

KME

verdi

kitabn?

(Ali)
(Ali)

(bugün)
(bugün)

[OD AYE'YE]
[OD AYE'YE]

(verdi)
(verdi)

(kitabn)
(kitabn)

Ali

NE ZAMAN

Aye'ye

verdi

kitabn?

(Ali)

[OD BUGÜN]

(Aye'ye)

(verdi)

(kitabn)

KM

bugün

Aye'ye

verdi

kitabn?

[OD AL]

(bugün)

(Aye'ye)

(verdi)

(kitabn?)

Aye'ye

NE

verdin

sen?

(Aye'ye)

[OD KTABIMI]

verdim.

Ali

Aye'ye

NE

verdi?

(Ali)

(Aye'ye)

[OD KTABINI]

(verdi.)

NE

yapt?

KTABINI

verdi.]

NE

oldu?

AACA

çarpt.]

Ali
(Ali)

h.
[OD Bir kamyon
i.

(Eklenti2n)

[OD Ayeye

A- Odaya sandalye götürmek lazm. Yarn toplant var.
B- Sandalye

[OD VAR]

Yukarda yer alan ema, Türkçede bilgi yapsnn biçimleniine ilikin olarak
sözcük dizilii ve vurgulamay öne çkarmakta, daha önce de deinildii gibi, bunlarn
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Türkçede bilgi yapsnn yüzey yapdaki kodlan açsndan öncelikli ve temel araçlar
olduu varsaymn içermektedir. Dikkat edilecei gibi, emada AÖ'lerin anlamsal
özelliklerine ilikin herhangi bir etken yer almamaktadr. Dolaysyla, bu çalmada,
Türkçede bilgi yapsnn AÖ anlambilimi ile dorudan ve zorunlu bir iliki içinde
olmad, bir baka deyile AÖ'lerin anlamsal özelliklerinin bilgi yapsnn
biçimleniinde zorunlu olarak yer almad da varsaylmtr. T-ba ve e-arkasnda,
yani, srasyla, zorunlu olarak konu ve eklenti yorumu yükleyen konumlarda belirsiz,
özgül olmayan, gönderim-d birimlerin de bulunabilmesi ve bunlarn da,
bulunduklar konum gerei, dier birimler gibi konu ve eklenti yorumlarn alabilmesi,
bu varsaymmz destekleyici sonuçlar arasndadr. Böylece, Türkçe veri, konu ile
belirlilik arasndaki ilikinin yalnzca yeterli olmadn deil, ayn zamanda zorunlu
da olmadn göstermitir.
Son olarak, buraya kadar aktarlan bulgularn da açkça gösterdii gibi,
çalmamzn

temel

Vallduví (1992)'de

varsaymlarndan

önerilen

üçlü

bilgi

biri

olan

yaps

Türkçede
modeli

ile

bilgi

yapsnn

açklanabilecei

dorultusundaki görü de desteklenmitir.
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5
Tartma
______________________________________________________

Bu çalmada bilgi yapsna ilikin sorunlarn tümü, doal olarak, ele
alnamamtr. Geride aratrlmas gereken daha pek çok sorun bulunmaktadr. Bu
bölümde, bu sorunlardan çalmamn temel bulgularnn ortaya çkard ve sonraki
çalmalar güdüleyici niteliklerinin yüksek olduunu düündüklerim aada ksaca
aktarlacaktr.
Öncelikle, bilgi yapsnn dilsel kodlanyla balamsal koullanmalar arasndaki
ilikinin boyutlarnn daha geni bir biçimde incelenmesi gerektii aça çkmaktadr.
Bu sorun özellikle tüm-odak tümceleri ilgilendirmektedir. Tüm-odak tümcelerin konu
içermedii, içeriklerindeki bilginin öncelikle geçici bir adrese alnp daha sonra bu
bilginin ilgili söylem göndergelerinin adreslerine datld söylenmitir (Vallduví,
1992). Oysa, tüm-odak tümcelerindeki bilginin ilemlenmesiyle ilgili sürecin bu
biçimde ileyip ilemediini sorgulamay gerektiren kimi görünümler bulunmaktadr.
Bunlardan en önemlisi ve en belirgini, bu tümcelerin konularnn da dier konularla
ayn yapsal özellikleri ve ayn 'hakkndalk' sezgisini paylamasdr. Örnein, (1)ab'nin t-bandaki birimleri hem yapsal hem de sezgisel olarak bütünüyle ayn
özelliklere sahiptir. Buna karn, patron AÖ'sünün (a)'da konu olduu, (b)'de ise
olmad söylenmektedir:

(1)

a.

Patron kimi çard?
Patron [ SEN ]OD çard.
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b. Ne oldu?
[ Patron SEN çard ]OD.

Bu durumda, bu AÖ'nün yukardaki balamlarn her ikisinde de bütünüyle ayn
özellikleri tamas nasl açklanacaktr? Bunlarn bu balamlardan birinde konu
olduunu, dierindeyse olmadn ileri sürmek, özellikle, Vallduví (1992)'nin bilgi
yapsnn bütün dillerde yapsal olarak kodland dorultusundaki kendi görüü ile
tutarszlk sergilemektedir. Bu durum, u olaslklar gündeme getirmektedir. i) bilgi
yaps, en azndan konular, yapsal olarak kodlanmamaktadr; ii) tümcenin bilgi
yapsn belirlemeye yönelik olarak kullanlan soru-yant balam yöntemi yanl
sonuçlar dourmaktadr; iii) tüm-odak tümceler, geçici bir adreste de olsa, içerdikleri
bilginin dier adreslere datlmasndan önce, dier tümceler gibi ilemlenmektedir;
iv) bilgi yapsnn tümcesel ve söylemsel görünümleri birbirinden farkldr ve bunlarn
ayrlmas gerekir.
Yukarda sralanan olas görülerden ilki, konularn pek çok dilde sistematik bir
biçimde yapsal olarak kodland bilindiinden, diller aras açdan kabul edilemez.
kinci olaslk, kullanlan yöntemin dier bilgisel bileenlerin saptanmas açsndan
sorunlu olmamas nedeniyle, söz konusu edilemez gibi görünmektedir. Bununla
birlikte, konularn saptanmasnda yukarda tartlan türden sorunlar dourmas
nedeniyle, ilgili yöntemin gözden geçirilmesi de gerekebilir. (iii) ve (iv) ise, kanmca
sorunun özünü daha iyi yakalamaktadr ve bu nedenle bu olaslklar kolayca göz ard
edilemeyecek niteliktedir.
Hatrlanaca gibi, bölüm 2'de üçüncü olasl göz önünde bulunduran bir
sonuca ulalm, belirsiz ve gönderim-d AÖ'lerin, genellikle tüm-odak tümcelerde
bulunmalarna karn, içinde bulunduklar tümcenin konusu gibi davrandklar,
dolaysyla tümcenin içerdii bilginin ilgili adreslere datmndan önce, olaan
konular gibi, tümcenin belirli bir konu 'hakknda' yorumlanabilmesini saladklar
belirtilmiti. Bu durum, yalnzca belirsiz AÖ'ler için deil, (1)b'deki gibi belirli AÖ'ler
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için de geçerlidir. Soruna bu türden bir yaklam, bu tür tümcelerdeki t-ba öelerinin
dier tümcelerdekilerle ayn yapsal özellikleri paylamalar ve ayn 'hakkndalk'
sezgisini tamalar nedeniyle, kanmca, tümcenin bilgi yapsndaki ilemlenmesinin
daha tutarl bir biçimde ele alnabilmesini salayacaktr.
Dördüncü olaslk da, üçüncüsü ile yakndan ilikilidir ve ayn zamanda bunun
bir kar-seçenei olarak da düünülebilir. Bu dorultudaki genel kanm, tüm-odak
tümcelerin yapsal ve söylemsel olarak ikiye ayrlabileceidir. Buna göre, yalnzca
odak bileeninden oluan tümceler yapsal tüm-odak tümceleri, (1)b'deki gibi
söylemsel etkenler nedeniyle tüm-odak yorumu alan tümceler ise söylemsel tüm-odak
tümceleri

oluturacaktr.

Bu

yaklam,

kullanmbilimin

tümce

ve

söylem

düzlemlerindeki dier görünümleriyle de uyumsuz olmayacaktr. Tüm-odak tümcelerin
bu iki görünümüyle ilgili bu sorun, söylem göndergelerinin bilgi yaps ile ilikili olup
olmadklar sorununa benzemektedir. Söylem göndergelerinin bilgi deerlerinin bilgi
yaps ile dorudan ilikili olmad, dolaysyla bunlarn bilgi deerleri ile ilgili
çalmann söylemsel kullanmbilime, bilgi yaps çalmasnn ise tümcesel
kullanmbilime ait olduu saylts kabul edildiinde, tüm-odak tümcelerin bu iki ayr
görünümünün de kullanmbilimin bu farkl alanlarn ilgilendirdii söylenebilir. Buna
göre, yapsal tüm-odak tümceler tümcesel kullanmbilimin, söylemsel tüm-odak
tümceler ise söylemsel kullanmbilimin inceleme alannda kalmaktadr.
Yukardaki öneriler kabul edilse de edilmese de, ksaca açklamaya çaltm
sorun geçerliliini korumaktadr. Dolaysyla, bilgi yaps çalmalarnn yukarda
belirtildii gibi daha tutarl bir çizgiye oturtulabilmesi için, bu sorunlarn daha ayrntl
olarak çallmas gerekmektedir.
Genel olarak bilgi yapsnn kuramsal açdan ele alnn ilgilendiren bu
sorundan baka, Türkçeye yönelik olarak üzerinde durulmas gerektiini düündüüm
sorunlar da vardr. Bunlardan ilki, BSD ve BVD arasndaki ilikiyle ilgilidir. Bölüm
3'te, vurgulama düzeni ve sözcük dizilii arasnda bugüne dein ortaya koyulduu
biçimiyle dorudan bir iliki olmad, Türkçede sözdizimsel odaklama stratejisine ek
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olarak ezgisel odaklama stratejisinin de kullanlmasnn bu gözlemi destekledii
sonucuna ulalmt. Yani, ayn tümce içinde iki ayr birimin iki ayr kullanmsal
amaçla ilemlenmesinin olas olduu, örnein, bir birimin t-bana tanmasna karn
odaklanmasnn ya da e-önünde görünmesine karn odaklanmamasnn söz konusu
olabilecei belirtilmiti. Bu gözlem, vurgulama düzeni ile sözcük dizilii arasndaki
ilikinin

Bölüm

3.1.1'de

aktarlan

daha

önce

belirlenmi

kstlamalarla

açklanamayacan göstermektedir. Bununla birlikte, buradan, bu ikisi arasnda kesin
olarak hiçbir iliki bulunmad sonucu çkmamaktadr. Bir birimin odaklanabilmesi
için sözdizimsel starejinin kullanlarak dier birimlerin odak alan dna tanmasna
karn, bu birimin deil de tanan birimlerden birinin odaklanmas, gerçekten de
üzerinde düünülmesi gereken ilginç bir görünüm sunmaktadr. Bu dorultuda
deerlendirilmesi gereken olaslklardan biri olarak, sözcük diziliinin sözdizimsel
stratejide kullanmsal etkenlere çok daha duyarl olmasna karlk, ezgisel strateji
uygulandnda daha çok yapsal etkenlerle ilikili olmasnn söz konusu olabileceini
düünüyorum. Yine de, bu ikisi arasndaki ilikinin tam olarak saptanabilmesi için,
Türkçenin bu açdan çok daha kapsaml bir biçimde incelenmesinin gerekli olduu
açktr.
Üzerinde düünülmesi gereken sorunlardan biri de, Türkçede konularn yapsal
kodlanyla ilgilidir. Bu çalma, konularn t-bana tama, ya da t-banda bulunma
ile kodlandn, yani bu birimlerin daha çok sözdizimsel olarak kodlandn aça
çkarmtr. Bununla birlikte, yaplan pek çok çalmada konularn ezgisel olarak da
belirlendii, odak vurgusunun yannda ikincil bir vurgu olan konu vurgusunun da
konuyu dier birimlerden ayran yapsal bir araç olarak kullanld ortaya çkmtr
(ör. Vallduví, 1992; Büring, 1997 vb.). Benzer bir düünce Türkçe için de ileri
sürülmütür. Klçaslan (1994), Türkçede konularn t-banda bulunmalarnn yan sra,
ngilizce ya da dier dillerdeki gibi konusal özelliklerini ayrdeden ve yükselen ton
(rising tone) biçiminde tanmlanabilecek bir perde vurgusu (pitch accent) aldn,
ayrca pek çok durumda da bir seçimlik durak (pause) ile dier birimlerden ayrldn
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belirtmektedir. Ayn görü Vallduví ve Engdahl (1996)'da da dile getirilmekte ve
Türkçede t-bandaki birimlerin konu yorumu alabilmesi için ayn zamanda bu
vurguyu da yüklenmeleri gerektii, bu vurguyu yüklenmeyen t-bandaki temel
birimlerinin eklenti olarak yorumland görüü ileri sürülmektedir. Ancak, Türkçede
konularn özel bir vurgu ald iddias, tam olarak aratrlm deildir. Ek'te sunulan
sesyazar kaytlar, en azndan alnan örneklem kapsamnda, t-bandaki birimlerin
perde yüksekliinin odak öncesindeki dier birimlerinkinden anlaml bir biçimde
farkllk içermediini ortaya koymaktadr. Dolaysyla, perde yükseklii etkeninin, tek
bana,

konular

dier

birimlerden

ayrmak

üzere

kullanlabilmesi

olas

görünmemektedir. Ayrca, bölüm 3'te de belirtildii gibi, Türkçede t-bandaki
birimlerin eklenti olarak yorumlanabilecei bir balam da bulunmamaktadr. Eer, tbandaki birimlerin yalnzca bu konumda bulunmayla, yani yalnzca sözdizimsel
olarak, belirlendikleri kabul edilirse, bunlarla eklentileri ayracak baka bir yapsal araç
olmayacandan, bu konumdaki birimlerin niçin eklenti olarak yorumlanamad da
açklanabilir. Tüm bunlara karn, daha çok verinin incelenmesi gereklilii nedeniyle,
ne yukardaki görüler Türkçede 'kesinlikle' konu vurgusu olmad anlamna gelmekte
ne de bu görü kesin bir iddia olarak ortaya atlmaktadr. Burada vurgulanmak istenen,
daha çok, böyle bir vurgunun Türkçedeki varlndan kesin olarak söz etmeden önce,
bu dorultuda perde yükseklii dndaki etkenlerin de (örnein ton, ezgileme, vurgu
türü vb.) göz önünde bulundurulduu daha kapsaml çalmalarn yaplmas ve belki de
bu vurgunun Türkçede bulunmad ya da seçimlik olduu gibi olaslklarn da göz
önünde bulundurulmas gerektiidir.
Türkçede bilgi yapsnn dilsel gerçeklemesine ilikin olarak bu çalmada elde
edilen bulgular, bilgi yapsnn sözdizimsel ve ezgisel olarak temel (ve belki de 'basit'
diyebileceimiz) bir kalp çerçevesinde hareket ettiini ve yapsal ve anlamsal olarak
birbirinden önemli farkllklar içeren, örnein, özne sfatlamas, özne/nesne bitimesi,
varolusal tümcelerde yer alan tamlama yaplar gibi yaplarda bile bu çerçevede
ilediini ortaya çkarmtr. Bu, karmak ve varolusal tümceler için de geçerli
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görünmektedir. Örnein, (2)-(3) karmak, (4)-(5) ise varolusal tümcelerde bilgi
yapsnn belirtili/belirtisiz dizili de dahil olmak üzere her açdan dier tümcelerdeki
ilkelere göre kodlandn göstermektedir:

(2)

a. Yusuf [Saliha'nn eve gittiini] [OD DUYDU].
b. Yusuf [OD Saliha'nn EVE gittiini] duydu.
c. Yusuf [Saliha'nn [OD EVE] gittiini] duydu.
d. Yusuf [ Saliha'nn eve [OD GTTN] duydu.
e. Yusuf [ [OD SALHA'NIN] eve gittiini ] duydu.
f. [OD YUSUF] [Saliha'nn eve gittiini] duydu.
g. [Saliha'nn eve gittiini ] [OD YUSUF] duydu.
h. Saliha'nn1 Yusuf [ t1 [OD EVE] gittiini] duydu.
.
.
.

(3)

a. Yusuf [ eve Saliha'nn gittiini] [OD DUYDU].
b. Yusuf [ [OD eve [OD SALHA'NIN] ] gittiini ] duydu.
c. Yusuf [ [OD EVE ] Saliha'nn gittiini] duydu.
d. [OD YUSUF] [ eve Saliha'nn gittiini] duydu.
.
.
.

(4)

a. Odada [OD BR KED] var.
b. Odada bir kedi [OD VAR].
c. Bir kedi [OD VAR] odada.

(5)

a. Saat bete [OD köye [OD DOLMU] ] var.
b. Saat bete köye dolmu [OD VAR].
c. Saat bete [OD KÖYE ] dolmu var.
d. [OD SAAT BETE ] köye dolmu var.
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e. Saat bete köye [OD VAR ] dolmu.
f. Köye dolmu [OD SAAT BETE] var.
g. Köye [OD DOLMU ] saat bete var.
h. [OD KÖYE ] dolmu saat bete var.
.
.
.

O halde, karmak ve varolusal tümceler de dahil olmak üzere, bilgi yapsnn
bütün tümcelerde ayn ilkeler çerçevesinde kodlandn söyleyebiliriz. Bununla
birlikte, Türkçedeki bütün görünümlerin 'kesin' bir betimlenmesini yapmak buradaki
amaçlarmz içinde bulunmadndan, yukarda örneklenen türden yaplarn bütün
görünümleri bu çalmada ele alnmamtr. Bu nedenle, bu türden yaplarn daha
ayrntl olarak sorgulanmas gerekmektedir. Bu açdan, özellikle, içtümce-anatümce
etkileimi nedeniyle oldukça zengin görünümler sunan karmak tümcelerin
incelenmesi oldukça ilginç sonuçlara ulalmasn salayabilecektir.
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Özet

Bu çalmada Türkçede bilgi yapsnn biçimlenii ve dilsel gerçekleimi
aratrlmtr. Çalmamzda ele alnan temel sorunlar, Türkçede bilgi yapsnn hangi
dilsel düzlemlerde biçimlendii ve yüzey yapdaki görünüm açsndan hangi dilsel
araçlarla ve ne ekilde gerçekletirildiidir. Bu temel sorunlar balamnda, Türkçede
bilgi yapsnn içsel olarak nasl bir bölümlenme içerdii, sözdizimsel olarak belirli bir
odak konumunun bulunup bulunmad, bilgi yaps açsndan özel (ve deimez)
ilevli dilsel yaplarn var olup olmad gibi sorunlar da ele alnmtr.
Birinci bölüm, Türkçede bilgi yapsnn biçimlenii sorununu ele almaktadr. Bu
konu üzerine yaplm olan önceki çalmalarda Türkçede bilgi yapsnn özellikle
sözdizimsel düzlemde biçimlendii görüü ileri sürülmü, ayrca AÖ anlambilimi ve
sesbilimsel etkenlerin de bilgi yaps üzerinde etkili olduu düünülmütür. Bu
çalmalarda, sözdizimsel düzlemde sözcük dizilii, anlambilimsel düzlemde belirlilik
ve sesbilimsel düzlemde de tümce vurgusu, bilgisel bileenlerin kodlanmasnda
kullanlan araçlar olarak belirlenmitir. Ancak, bu bölümde ele alnan olgu ve örnekler,
Türkçede bilgi yapsnn yalnzca sözcük dizilii ve tümce vurgusu ile ilikili
olduunu, AÖ anlambilimi ile dorudan iliki kurmadn göstermitir. Bu bölümde,
ayrca, bilgi yapsnn konu, odak ve eklentiden oluan üçlü bir bölümleni içerdii ve
Vallduví (1992)'de önerilen bilgi yaps modelinin Türkçede bilgi yapsnn
açklanmasnda kullanlabilecei de aça çkmtr.
kinci bölüm, Türkçede bilgi yapsnn dilsel gerçekleimini konu edinmektedir.
Bu bölümde, bilgi yapsnn sözdizimsel ve sesbilimsel düzlemlerin sürekli
etkileimiyle gerçekletii, bunlardan yalnzca birinin ele alnmasyla bilgi yapsnn
açklanamayaca görüü temel alnmakta ve incelenen olgu ve örneklerle bu varsaym
desteklenmektedir.

Bu

bölümde,

sözcük

dizilii

ve

vurgulama

düzeninin
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belirtili/belirtisiz görünümleri belirlenmekte ve Türkçede bilgi yapsnn dilsel
gerçekleimi bu dorultuda ele alnmaktadr. Bu bölümde, ayrca, sunucu odak ve
kartsal odak ayrmnn Türkçede bilgi yaps ile dorudan ilikili olduu, bunlarn,
srasyla, sözdizimsel ve ezgisel odaklama stratejileriyle ilikilendii ve bu stratejilerin
de yapsal ve kullanmsal açdan farkllklar tad sonuçlarna ulalmtr. Bilgi
yaps bileenlerinden yalnzca birini, özellikle konu ya da oda, yanstmaya ilikin
dilsel yaplarn olmad, yani çalmamzda Türkçe için belirlenen bilgi yaps
modelinin incelenen tüm dilsel yaplar açklad da, bu bölümde ulalan sonuçlar
arasndadr.
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Abstract

This study aims to scrutinize the formation of information structure in Turkish
and its linguistic realization. In which linguistic levels and through which linguistic
means in the surface structure information structure in Turkish is formed and how it is
realized are the major concerns of our study. In this frame, the questions such as what
kind of internal organisation information structure in Turkish contains, whether
information structure in Turkish holds focus position in the syntactic level and if
Turkish, with regard to information structure, bears linguistic structures which
function as unique (and permanent) are dealt with in the study.
Thus, Chapter I examines the formation of information structure in Turkish. In
the previous studies dealing with the subject, it has been claimed that information
structure in Turkish is formed particularly in the syntactic level and that NP semantics
as well as phonological parameters have influence on information structure. In the
studies of concern, word order in the syntactic level, definiteness in the semantic level
and sentential stress in the phonological level have been offered to be the means that
are used for the coding of informational components. Chapter I of our study, on the
other hand, offers some linguistic facts and examples which point to the fact that
information structure in Turkish bears direct relation not to NP semantics but only to
word order and sentential stress. The chapter also reveals that information structure in
Turkish is tri-partite, which has topic, focus and tail, and that information structure
model offered by Vallduvi (1992) can be used to unfold information structure in
Turkish.
Chapter II deals with the linguistic realization of information structure in
Turkish. The chapter is based on the conception that information structure in Turkish
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is realized through continuous interaction of the syntactic and phonological levels and
aims to support the view through the analysis of certain linguistic facts and examples.
The marked/unmarked forms of word order and stress patterns are determined in this
chapter and the realization of information structure in Turkish is studied accordingly.
As a result of the analysis in Chapter II, our study attains the conclusion that
the difference between presentational focus and contrastive focus has direct
relationship with information structure in Turkish and they are related to syntactic and
prosodic focusing strategies respectively. Also, these strategies have differences
structurally and pragmatically.
Another result achieved in the study is that it is not possible to claim the
presence of linguistic structures which operate to code only one informational
component, such as topic or focus independently. Consequently, we believe, the
information structure model we propose for Turkish can be used to explain all the
linguistic structures examined in this study.
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