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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; tümcenin iç yapısı: sözcükçe, yanu-
lamlama tümce, öbekler ve ögeleri, öbek yapılarını öğreneceğiz.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 1 - 2

TÜMCENİN İÇ YAPISI: 
SÖZCÜKLER VE ÖBEKLER

sözlükçe ve yanulamlama
Sözcükler, sözdizimde önemli bir role sahiptir. Sözcüklerin özellikleri ve bununla bağlantılı olarak ey-

lem, ilgeç ve bazen de sıfat gibi sözcük türleri öbek olmak için bir başka öge seçebilirler.

sözlükler ve sözlükçe
Dilbilimde bir dilin sözcük varlığına ve ana dili konuşucularının içsel/bilişsel sözcük dağarcığına söz-

lükçe adı verilir. Sözlükçede o dilin bir sözlük listesinin yanı sıra her sözcüğün bir sözcüksel kütüğü bu-
lunmaktadır.

Benzer şekilde her sözcüğün sözdizimsel konum ve işlevleri ile anlamsal ve sesbilimsel bilgisi ana 
dili konuşucusunun zihninde bulunmaktadır. Sözlüksel kütük içerisinde ayrıca yanulamlama bilgileri de 
yer almaktadır. Aşağıda yanulamlama anlatılacaktır

Sözlükçe: Bir dilin tüm sözcükleriyle onların yapısal, anlamsal ve ses özelliklerini kapsayan envan-
teridir. Sözlükçe ayrıca anadili konuşucusunun zihnindeki sözcüklerin tamamı ve onlara ilişkin bilgidir. 
Anadili konuşucusunun bu sözcük bilgisine bazen zihinsel sözlükçe de denir.

Yanulamlama
Eylem, ilgeç ve sıfat gibi bazı sözcükler, tümcenin bir bileşkesi olan öbek yapıyı kurarken, zorunlu 

olarak bazı üyeler seçebilirler. Bir başka deyişle, geleneksel dilbilgisi kavramlarıyla bazı eylemler geçiş-
li, bazıları geçişsiz eylemlerdir. Yanulamlama özellikleri, geçişli geçişsiz özellikleriyle ilgilidir. Yanulam-
lama, sözlük kütüğünde yer alan ve bir sözcüğün öbek olmak için yanında hangi üyeyi almak zorunda 
olduğuna ilişkin bilgidir. Örneğin, yemek eylemi ‘Ben pastayı yedim’ örneğinde görüldüğü gibi Ad Öbeği 
yapısında bir nesne gerektirmektedir. Öyleyse bu eylemin bir Ad Öbeğini seçtiği ya da dilbilimdeki adıy-
la yanulamladığı görülür.

Yanulamlama: Bazı sözcükler öbek oluşturmak için başka ögelere gerek duyarlar. Bir sözcük—ör-
neğin bir eylem geçişli ise mutlaka bir nesne alır. Öyleyse geçişli eylemler Ad Öbeği ya da yan tümcecik 
olan nesneleri seçerler ya da yanulamlar.

Yanulam çerçevesi  Örnek Eylem Öbeği
koş- [ __ ]   Koştu
ye- [ AÖ__ ]   Pastayı yedi
söyle- [AÖ/T__ ]  Adını söyledi.
     Bugün geleceğini söyledi
düşün- [ (AÖ/T)__]  Düşünüyor
     Bu konuyu düşünüyor
     Onun haksız olduğunu düşünüyorum.

ÜNİTE

1

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Sol tarafta çeşitli eylemlerin yanulam çerçeveleri, sağda ise Eylem Öbeği örnekleri verilmiştir. Görül-
düğü gibi geleneksel olarak sözdizimde yanulam çerçevesi köşeli ayraç içinde temsil edilir. İçindeki çizgi 
söz konusu sözcüğü, buradaki örneklerdeki eylemleri, AÖ ad öbeğini, T ise (yan) tümceyi göstermekte-
dir. AÖ ve T’ye göre eylemin sağda yer alması gerektiği çizgi ile de belirtilmiştir. Son örnekteki düşün— 
eyleminin çerçevesindeki ayraç ise öbek oluştururken bu eylemin nesnesinin seçimlik olduğunu göste-
rir. Yani, düşün eylemi hem geçişli hem de geçişsiz olarak kullanılabilmektedir.

Sözlükçede her sözlüğün bir kütüğü vardır. Bu kütüğün içinde sözcüğün türü, ses ve anlamının ya-
nı sıra, öbek kurmak için başka bir üye gerektirip gerektirmediği, gerektiriyorsa da bunun yapısının ne 
olduğu bilgisi mevcuttur.

tümce
Tümce, tüm dillerde bir özne ve bir yüklemden oluşan bir dilbilgisi birimi olarak tanımlanabilir. Bir 

başka deyişle, her dilde bir tümcede özne ve yüklem bulunduğu gözlenmiştir. Özne ya da yüklemin ye-
ri bir dilden diğerine değişse de bu iki öge tümcede mevcuttur.

özne ve yüklem
Evrensel olarak her tümcede özne ve yüklem bulunur

Özne  Yüklem
Çocuk Koşuyor
Ahmet kitabı okuyor
Ahmet bu olaya çok sevindi

Yukarıda görüldüğü gibi özneyi çıkardıktan sonra geri kalan bölümü yüklem olarak adlandıracağız. 
Geleneksel dilbilgisinde yüklem tümcedeki eylem ile eşdeğer olarak görülür. Oysa burada yüklem, tüm-
cede özne dışında kalan tüm bölümdür.

Genel hatlarıyla tümce [1Kim] [2ne yaptı] gibi iki temel bileşkeden oluşan bir dilbilgisel ögedir; dola-
yısıyla aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi özne ve yüklem tümcenin en büyük iki bileşkesidir.

özne
Özne, hakkında konuşulan kişi, varlık ya da kavram olarak tanımlanabilir.
Tümce başı konumunda özneden farklı bir zarf ya da nesne de bulunabilir. Öyleyse tümcedeki ko-

num da özneyi belirlemek için yeterli bir ölçüt değildir.
Özne, tümcedeki eylemde gösterilen işi yapan kişi olarak tanımlanabilir. Yine evrensel olarak tipik 

bir özne genelde bir Ad Öbeği’dir. Bir işi bilerek ve isteyerek yapan kişiye kılıcı denir.
Seçil yüzüyor.
Nermin arabasını yıkıyor. (5a-b) tümcelerinde sırasıyla yüzme ve arabasını yıkama işlerini yapan-

lar Seçil ve Nermin tümcelerin özneleridir. Tümcelerin geri kalan kısmı olan yüklemler ise öznelerin yap-
tıkları işleri belirtir.

Özne, yüklemde dile getirilen olaydan etkilenen olabilir:
 ➣ Sedat hasta oldu.
 ➣ Ahmet yere düştü.
 ➣ Sebze fiyatları düştü.

Yukarıdaki tümcelerde Sedat, Ahmet ve sebze fiyatları bilerek bir iş yapmamış ancak olaylara ma-
ruz kalmışlardır. Zaten sebze fiyatları cansız bir özne olarak bir eylemi gerçekleştirebilme yetisine sahip 
değildir. Bu üç özne de söz konusu olaylardan etkilenendir.

Özne, ruhsal durum deneyimleyen bir öge de olabilir.
 ➣ a. Ahmet Ayşe’yi seviyor. 
 ➣ b. Meral aldığı habere çok sevindi.

Örnek (7a-c)’deki özneler Ahmet, Meral ve bebek duygusal durumlar deneyimlemektedirler.
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Özne, araç olabilir:
 ➣ Bu kalem yazmıyor.
 ➣ Anahtar kapıyı açtı.

Özne için testler
 ➣ Öznelerin hangi anlamsal rollerde bulunabileceğine baktıktan sonra özneyi belirlemek için kul- 
lanılabilecek ölçütleri sıralayabiliriz.

Adın yalın durumu
 ➣ Özne, tümcede her zaman yalın ad durumu olan ögedir.

Kim / Ne soru sözcükleri
 ➣ Bir tümcede özneyi bulabilmek için kim ya da ne sorularını sorabiliriz.

Özne-Eylem uyumu
 ➣ Türkçe gibi bazı dillerin zengin çekim ekleri vardır ve tümcedeki eylem özne ile uyumlu çekim 
ekleri taşır.

Gizli Özne
 ➣ Türkçe gizli özneye izin veren bir dildir. Metinde özne daha önceden belirtilmiş ise metin dilbilim 
kurallarına göre öznenin tekrar edilmemesi gerekir. Bu durumda gizli özne olan adıl kullanılır.

Özne olarak adıl kullanımı
 ➣ Özne olarak bu, şu, o, ben, vs. gibi adıllar yalın halde kullanılabilir.

Yüklem
 ➣ Yüklemi, tümcedeki özne çıktıktan sonra geriye kalan bölüm olarak tanımlamıştık. Bu durumda 
basitleştirirsek yüklem, tümcede tipik olarak ‘ne yaptı?’ sorusuna yanıt veren bölümdür.

Özne Yüklem Yüklemin gösterdiği anlam
Çocuklar oyun oynuyorlar Hareket, İş

Öğrenciler sınavda başarılı oldular Oluş
Sermin doktor oldu Oluş
Çocuk oyuncağı görünce sevindi Ruhsal durum
Akın trafik kazası geçirdi Özneyi etkileyen

Herkes sorunu anladı Zihinsel işlem
Tümcede Özne ve Yüklem

Tümcenin Ögeleri
Öge tümcede anlamsal ve yapısal açıdan bütünlüğü olan bileşkedir.

Tümcenin ögelerini  Öge
bulmak için sorulan soru
Kim?    [Genç kız]
Ne yapıyordu?   [bir sahil kasabasında
     kitabı okuyordu]
Nerede?   [bir sahil kasabasında]
Neyi    [kitabı]
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Ögelik ÖlçüTleri
Daha önce söz edildiği gibi soru sorma yoluyla tümce ögelerini belirleyebiliriz. Soru sorma ögenin 

yerine başka bir sözcük grubu yerleştirmektir. Öyleyse, bir sözcük ya da sözcük grubunun tümcenin 
ögesi olup olmadığını bulmak için yerine yerleştirme de dahil olmak üzere ölçütler şunlardır:

1. Ögenin yerine başka ek, sözcük / sözcük grubu yerleştirme
2. Yer değiştirme
Öbek olan bir öge tümce içinde yer değiştirebilir.
3. Eksiltme
Yalnızca tümce ögeleri tümcenin içinde eksiltilebilirler.

Öge AyrışTırmA ve çÖzümleme
Tümce çözümlemesinde öge ayrıştırma çok önemli bir unsurdur. Konuşucular da konuşma anın-

da çok hızlı, farkında olmadan ve otomatik olarak tümcelerin ögelerini ayrıştırarak tümceyi çözümler-
ler. Tümcenin yapısı, anlamı belirlediği için tümceyi ayrıştırmak konuşucu ve dinleyici için çok önemlidir.

15. Kadın doktora tahlilleri gösterdi.
Bu tümce konuşma dilinde vurgu ve ezgi gibi ses özellikleri sayesinde, yazılı dilde ise virgül gibi nok-

ta- lama işaretleri sayesinde anlamlandırılabilirse de soyut düzeyde bulanık anlamlıdır ve aşağıda görü-
len iki farklı ayrıştırma söz konusu olabilir:

16. a. [Kadın] [doktora tahlilleri gösterdi] b. [adıl] [kadın doktora tahlilleri gösterdi]
Örnek (15), (16a-b)’deki gibi iki şekilde yorumlanabilir ki bu yorum da öge ayrıştırmasına bağlı ola-

rak değişir: ‘doktora tahlilleri gösteren kadın mıdır’, yoksa gizli özne adıl aracılığıyla anlaşılacak ‘başka 
bir kişi mi kadın olan doktora tahlilleri göstermiştir’? Burada da görüldüğü gibi anlamsal yorumlama öge 
çözümlemesi ile ortaya çıkan tümce yapısına dayanmaktadır.

Öge ayrıştırma işlemi belli gösterimler aracılığıyla modellenir. Bunların en yaygını sözdizim ağaçla-
rı ve onların gösterimsel eşdeğeri olan köşeli ayraçlardır. Örneğin, ‘Ahmet keki pişirdi’ tümcesi, aşağı-
daki şekilde ağaçta gösterilmektedir:

Ne oldu?

Kim? Ne yaptı?

Tümce Ağaç Yapısı

B

D

keki

Ahmet

pişirdi

C

E

A

Şekildeki ağaçta A, B, C, D ve E gibi harflerin bulunduğu noktalar budak, ondan çıkan çizgiler ağa-
cın dallarıdır.

Ağaçta görüldüğü gibi A en üst budaktır ve B ile C’nin ana budağıdır. B ile C ise kardeş budaklar-
dır. Benzer şekilde C, D ve E’nin ana budağıdır; D ve E kardeştir. B ve C, A’nin ilk ögeleri, D ve E ise 
A’nın sonuncul ögeleridir.

B-C ve D-E ikili dallardır. Bir başka deyişle bu ağaçta ikili dallanma görülmektedir. Bu ikili dallanma-
yı aşağıdaki şekilde üç dallı ağaç yapısıyla karşılaştırabiliriz:
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Ahmet

D

pişirdi

Üç Dallı Düz Ağaç Yapısı

C

keki

A

Şekildeki ağaçta ‘Ahmet ne yaptı?’ gibi bir soru sorduğumuz zaman ‘ne yaptı’ sorusunu içerebilecek 
bir budak bulunmamaktadır. Öyleyse, şekil öge yapısını doğru yansıtmamaktadır.

Tümcenin ögelerini ağaç yapısı ile ya da aşağıdaki etiketli ayraçlı gösterimle ayrıştırabiliriz. Aşağı-
daki etiketli köşeli ayraçlardaki bilgi şekildeki ağaçtaki aynı bilgiyi içermektedir.

[A [B Ahmet] [C [D keki] [E pişirdi ]]]]]

En dış köşeli ayraçtaki A, şekildeki en üst budak A’dır. B etiketi B budağı, C etiketi C budağı ile ay-
nıdır. Ağaçta olduğu gibi B ve C etiketli ayraçları A’nın içindedir. Basitleştirirsek bu ayraçlarla şu şekilde 
ifade edilir: [A [B] [C]] Sözdizim ağaçları da köşeli ayraçlar da öge ayrıştırma ve yapısını gösterirler. Bir 
bakıma dilbilimde örtük olarak, bunların konuşucunun edincini yansıttığı kabul edilir. Şekildeki ağaçtaki 
etiketleri şu şekilde açımlayabiliriz: A=Tümce; B=Özne, C=Yüklemdir.

Şekildeki ağaç ve etiketli köşeli ayraçlar, tümce çözümlemesinde kullandığımız gösterimlerdir. 
T=Tümce, AÖ1= Ad öbeği (özne), EÖ=Eylem Öbeği, AÖ2 = Ad Öbeği (nesne) ve E=Eylemdir.

[T [AÖ1 Ahmet ] [EÖ [AÖ2 keki] [E pişirdi ]]]]]

AÖ1

AÖ2

keki

Ahmet

pişirdi

EÖ

E

A

Sözdizim ağaçlarında her budakta ve sonuncul ögede bulunan tümce içi bileşkeler ya öbek düzeyin-
de ya da sözcük düzeyinde ögelerdir. Bir başka deyişle, öge, sözdizim ağacındaki her budakta yer alan 
sözcük ya da sözcük gruplarıdır çünkü ağaçlar ögelerin dilbilgisel gösterimleridir.

Öbek, tümce içinde özne, yüklem, nesne, gibi bir işlev üstlenen en az bir ya da daha fazla sözcük 
içeren ögedir. Her öbekte bir sözcük öbek kurucudur, anlam ve yapı olarak öbekteki en önemli—merke-
zi— rolü olan sözcüktür. Buna öbekte baş denir. Evrensel olarak öbeklerde başın yeri ya öbeğin başın-
da ya da sonundadır (buna Baş Yönü İlkesi denir). Türkçe eylem-sonlu ve baş sonlu bir dildir.
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Örnek Baş Öbek
güzel kız Kız Ad öbeği

hızlı koşuyor Koşuyor Eylem Öbeği
arkadaşları için İçin İlgeç Öbeği

çok akıllı Akıllı Sıfat Öbeği
pek akıllıca Akıllıca Belteç Öbeği

Öbek Örnekleri

Baş olan bir sözcük, öbek oluşturmak için tümleç ya da eklenti alabilir. Burada belirtmek gerekir ki 
tümleç geleneksel dilbilgisi kitaplarındaki anlamından daha farklı bir anlamda kullanılmaktadır.

Tümleç, bir başın sözlük kütüğünde bulunan yanulamlama koşullarını yerine getirmek amacıyla kul-
lanılan ögedir. Örneğin geçişli bir eylemin gerektirdiği dolaylı ya da dolaysız nesne, tümleçtir. Öte yan-
dan zorunlu olmayan eklentiler, dilbilgisel bir tümce kurmak için bulunması mutlaka gerekli olmayan 
ögelerdir ve bu yüzden bir eklenti, bir ögeden atıldığı zaman, o öge kuralsız olmaz.

Tümleç - Baş Eklenti - Baş
denize düşkün çok akıllı
kitabı yazdı hızla uzaklaştı
kardeş gibi kırmızı gömlek
kardeş gibi kırmızı gömlek
okul için akıllıca konuşmak

Tümleç ve eklenti örnekleri

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi tümleç – baş yapılarında, baş tümlecine ad durumu verebilir. 
Öte yandan eklenti – baş yapılarında böyle bir şey söz konusu değildir.

Tümleç Eklenti
Tümleç, baş tarafından sözlükçedeki özelliklerin-
den dolayı seçilen bir ögedir.

Eklenti, başın sözcük kütüğündeki zorunluluklar 
tarafından seçilen bir öge değildir.

Baş, tümlecine ad durumu verir, yani onu yönetir. Baş ve eklenti arasında yönetilen – yöneten iliş-
kisi yoktur.

Tümleç atılırsa yapı ya kuralsız olur; ya da anlam 
tümüyle değişir. Eklenti atılabilir; öge kuralsız olmaz.

Tümleç – Eklenti ile baş arasındaki farklar

ÖBek yAPılArı
Öbek yapılar, bir dilde sözdizimin en temel ögeleridir. Öbek yapı kuralları da özelde bir dilin ya da 

Evrensel Dilbilgisinin kurucu kurallarıdır. Başı ad olan bir öbek Ad Öbeği, başı ilgeç olan bir öbek İlgeç 
Öbeği olur.

Öbekler bir baş içerirler ve tümleç / eklenti alarak genişleyebilirler. Bu tümleç ve eklentilerin yapısal 
ulamları önemlidir çünkü öbek yapı kuralları yapısal ulamlarla gösterilir. Öbek yapı kuralları aşağıdaki 
gibi yeniden yazım kurallarıdır:

     A " BC
Bu, bir etiket olan A ulamının B ve C olarak yeniden yazılabileceği anlamına gelir. Öbek yapı kural-

larının evrensel ortak özellikleri vardır. Örneğin, her dilde başın sözcük türü öbeğin ulamını belirler. Her 
dilde bir öbek en az bir baştan oluşur ve eklenti ve tümleçle genişler. Dile özgü bir değiştirgen ise başın 
ne yönde olduğudur. Türkçe, Japonca, Macarca gibi diller baş sonlu, İngilizce gibi diller ise baş ilk diller-
dir. Her öbek, bir baş ve gerekliyse tümleç ve eklenti içerebilir.    
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AÖ işlevi Örnek

Özne [AÖ Bütün öğrenciler] mezuniyet balosunda eğlendiler.

Nesne Sedat mezuniyet balosunda [AÖ bütün öğrencileri] gördü.

Yüklemcil Serap ve Ayşegül geçen yıl [AÖ kimya öğrencileri] idiler.

İlgeç nesnesi Öğretmen [[[AÖ bütün öğrencileri] için] ödül hazırladı.

Belirtecimsi Öğretmen[AÖ bu hafta] tatile çıkacak.

Ad Öbeklerinin İşlevleri

Ad ÖBeği (AÖ)
Ad Öbeğini yapısal ve işlevsel olarak tanımlayabiliriz.

 ➣ Yapısal olarak: Başı ad olan her öbek Ad Öbeğidir (AÖ).
 ➣ İşlevsel olarak: Aşağıdaki işlevlerde kullanılan öbekler AÖ’lerdir.

Örnek Yapısal ulam Öbekteki işlevi
Ev ad baş
kırmızı ev sıfat - ad eklenti - baş
[geçen yıl boyanan] kırmızı ev ortaç-sıfat-ad eklenti - eklenti - baş

Ad Öbeğinin Bileşkeleri ve İşlevleri

Belirleyiciler, geleneksel dilbilgisinde sıfatların bir alt grubu olarak kabul edilirler. Sıfatlar adların 
niteliklerini gösterirler, belirleyiciler ise AÖ’nin belirtili ya da belirtisiz olduğunu (yani dinleyici tarafın-
dan AÖ’nin bilinen mi yoksa bilinmeyen bir varlığa mı gönderim yaptığını imlerler. Öyleyse belirleyiciler 
AÖ’nin gönderimsel özellikleriyle ilgili bilgi veren ögelerdir.

Türkçede belirtili AÖ imleyen belirleyici yoktur. (Bunun yerine adın –i durumu ile belirtililik işaretlenir).
Belirleyicilerin yanı sıra AÖ’leri sıfat ve ortaçlarla genişletilebilir. Sıfatlar ve ortaçlar, baş adı niteler-

ler. Belirleyici bir ve sıfat öbekleri siyah ve şık farklı dizilimlerde kullanılabilirler. Bu dizilim vurgu ile ilgi-
lidir

Ancak, belirleyicilerin sıfat ve ortaçlarla birlikte kullanıldığı durumlarda belirtisiz bir hariç, belirleyici-
ler her zaman sıfatlardan önce kullanılmak zorundadır:

 ➣ Bütün güzel şehirler
 ➣ güzel bütün şehirler

Belirleyiciler sıfatlardan dizilim açısından da farklılıklar göstermektedir. Türkçede örnek (30)’da ol-
duğu gibi birden fazla belirleyici varsa öncelikle tamlayan adılı ve sonra niceleyici daha sonra da ortaç 
ve / veya Sıfat Öbekleri kullanılır.

 ➣ Benim bütün yeni aldığım güzel gümüş yüzüklerim

Bel 1

Bel 2

SÖ

benim

bütün

gümüş yüzüklerim
güzel

yeni aldığım

T

A'1

A'2

A'3

A'4

A2
A1

AÖ
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ilgeç ÖBeği (iÖ)
İlgeç öbekleri (İÖ) başı ilgeç olan öbeklerdir. İlgeçler, zorunlu öge olarak bir Ad Öbeği ya da ad tüm-

ceciği seçen sözcüklerdir. İÖ, tümcedeki başka bir öbekle anlamsal bir ilişki gösterir. Örneğin, Eylem 
Öbeğini niteleyebilir.

İlgeçler neredeyse evrensel bir sözcük türüdür.
 ➣ 31. [İÖ [İ for] [AÖ the children / him]]
 ➣ [İÖ [AÖ çocuklar / onun] [İiçin]

Yukarıdaki örnekte İngilizcede for, Türkçede için İÖ kuran ilgeçlerdir; ilki önilgeç, ikincisi ise sonil-
geç örneğidir. Her iki dildeki İÖ’lerin içindeki AÖ’ler ilgeçlerin tümleci ya da ilgeçlerin nesnesidir. (31)’de-
ki adıllarda da görüldüğü gibi ilgeçler öbeklerindeki tümleç AÖ’ye durum eki atarlar.

İÖ’ler farklı dillerde farklı işlevler görebilirler:

Türkçedeki ilgeçler, Lewis (2000:83-92), tarafından ikiye ayrılır:
 ➣ Birincil İlgeçler
 ➣ İkincil İlgeçler



11

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI

Ad durum eki İlgeç Anlamı Örnek

eksiz Boyunca Zamanda sürerlik Kirpiler [kış boyunca] uyurlar.

Adıllarla Tam-
layan eki (ad-
larda eksiz)

için yarar [Sermin için] kazak ördü.
[Senin için] tatil bileti aldım.

gibi benzerlik / yaklaşıklık [Ali gibi] davranıyor.

ile birliktelik araç seya-
hat aracı tarz

Ahmet [Nermin ile] dans ediyor.
Ben kapıyı [anahtarla] açtım.
Adana’ya [uçak ile] gittim.
Deniz [mutlulukla] gülümsedi.

-e durum eki 
alanlar

göre (fikir) kaynağı / karşı-
laştırma, görecelilik

[Chomsky’ye göre] dil yetisi doğuştandır.
[Sedat’a göre] Ayşe daha çok çalışıyor.

nazaran karşılaştırma, göre-
celilik

Burada [kışa nazaran] yazın daha rahat 
ediyoruz.

doğru yön / zamanda yak-
laşma

[Denize doğru] yürüyüş yaptık.
[Sabaha doğru] üç kez uyandım.

karşı karşılık / sorumluluk / 
karşı konumlanma

[Ahmet’in görüşlerine karşı] fikir belirttim.
[Çocuklarımıza karşı] sorumluluklarımız 
var.
[Denize karşı] oturuyoruz.

dair / ilişkin aidiyet, ilişkili olma

[Çocuklara dair] endişelerimi belirtece-
ğim.
[Yeni gelişmelere ilişkin] yapılanmaları 
gözden geçirdik.

karşın / rağmen Beklentiyi olumsuz-
lama Ali Bey [yaşına karşın] çok iyi koşuyor.

-den durum eki 
alanlar

önce / evvel zaman ya da yerde 
önce olma durumu

Eskişehir’e [ilkbahardan önce] gelemem.
Otobüs, [Eskişehir’den önce] mole ver-
meyecek.

sonra zaman ya da yerde 
sonra olma durumu

Eskişehir’e [ilkbahardan sonra] gelece-
ğim.
Otobüs, [Eskişehir’den sonra] mola verir.

bu yana
belli bir başlangıç 
noktasından itibaren 
zamanda sürerlillik

[Yazdan bu yana] yağmur yağmadı.

beri

belli bir başlangıç 
noktasından itibaren 
zaman ya da yerde 
sürerlillik

[Şubattan beri] sürekli kar yağıyor.
[Okuldan beri] durmaksızın yürüyorum.

dolayı nedensellik [Hastalıktan dolayı] iş kaybı yaşandı.

itibaren

belli bir başlangıç 
noktasından itibaren 
zaman ya da yerde 
sürerlililk

[Şubattan beri] sürekli kar yağdı.
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Tümlecine atanan 
Ad durum eki İlgeç Anlamı İlgeç Öbeği Örnekleri

Tamlayan eki

ara- yer [İki evin arasında] koşturup durdu.
[Laf aramızda] bu iş hoşuma gitmedi.

alt- yer Kitap [masanın altına] düşmüş.
karşı yer Yeni pastane [okulun karşısına] yapılıyor.
arka / art yer Sen [benim arkamdan] yürüme.
dış yer [Parkın dışında] yürüdük.
etraf yer [Havuzun etrafına] ağaçlar dikildi.
iç yer Ben [havuzun içinde] su jimnastiği yapıoyrum.
orta yer Ben [havuzun önünde] yüzüyorum.
ön yer Ben [havuzun önünde] güneşleniyorum.
peş yer Sen [benim peşimden] koşuyorsun.
üst yer Kitabı [dolabın üstüne] bırak lütfen.
yan yer [Evimin yanına] bir park yapıldı.

SıfAT ÖBeği (SÖ)
Sıfatlar adları niteleyen sözcük türleridir. Sıfatlar tüm dünya dillerinde bulunmakla birlikte bazı diller-

de eylemlere, bazı dillerde ise adlara benzerler. Türkçede sıfat ve adları ayırt etmek her zaman çok ko-
lay değildir çünkü bazen sıfatlar adlar gibi kullanılabilir. Örneğin, Ben bir güzel gördüm ve Ben bir güzel 
kız gördüm tümcelerindeki güzel sözcüğü sırasıyla ad ve sıfat olarak kullanılmıştır.

Boyut uzun, kısa, dar, geniş
Yaş Eski, yeni, yaşıl, genç
Değer iyi, kötü, değerli, mükemmel
Renk kırmızı, siyah, mor
Fiziksel özellik ağır, hafif
İnsan özellikleri kıskanç, dışa dönük,
Hız hızlı, yavaş

Zaman gösteren sıfatlar
önceki araba
yeni araba
eski sevgili

Olasılık olası, muhtemel, mümkün, kesin

BelirTeç ÖBekleri (BÖ)
Belirteç Öbekleri ve Diğer Belirtecimsiler
Belirteçler, farklı işlevleri, anlamları ve yapıları olduğu için diğer sözcük türlerinden daha çeşitli bir 

grup oluştururlar. Bunun yanı sıra farklı yapısal öbeklerin de belirteç işlevi olması belirteçler konusunu 
daha da karmaşıklaştırır. Öyleyse belirteçler, bir yandan yapısal olarak belirteç öbekleri; öte yandan iş-
levsel anlamda belirteç olanlar olarak iki grup belirteçten söz edilebilir. Dilbilimde bir sözcük türü olan 
belirteç ile belirteç olmayıp da işlevsel olarak belirteç gibi davranan ögeden ayırt etmek için ilkine belir-
teç (öbeği), belirteç gibi işlev gören yapılara ise belirteç öbeği de dâhil belirtecimsi denir.    
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Yapı Örnek İşlevi
Belirteç Öbeği [Çocukça] davranmayalım. Eylem tümleci
Ad Öbeği [Geçen hafta] sinemaya gittim. Eylem niteleyicisi
İlgeç Öbeği [Kıyıya kadar] yüzdü. Eylem niteleyicisi
Belirteç Tümcecikleri [Eve ulaşınca] beni aradı. Eylem niteleyicisi

Belirtecisimsiler

Belirtecimsi Örneği Yapısı İşlevi
[Yalnızca] yeni öğrenciler geldi. BÖ AÖ (yeni öğrenciler) niteleyicisi
[Senin için] her şeyi yaparım. İÖ EÖ (her şeyi yaparım) niteleyicisi
[Çok güzel] giyinir. BÖ EÖ (giyinir) tümleci
[Maalesef] Hasan sınıfta kaldı. BÖ Tümce niteleyicisi
Hasan [çok] akıllı. BÖ Derece bildiren Sıfat (akıllı) niteleyicisi
[Pek] çocukça konuştu. BÖ Derece bildiren belirteç (çocukça) niteleyicisi
[Her yıl] Paris’e gider. AÖ EÖ (Paris’e gider) niteleyicisi

Belirtecimsi yapı ve işlevleri

eylem ÖBeği (eÖ)
Eylemler iş, oluş, hareket bildiren ve tümcenin yükleminde yer alan sözcük türleridir. Eylem Öbeği 

(EÖ) kuran sözcük eylemdir. Bu nedenle öbeğin ne şekilde genişleyeceğini belirleyen eylemin sözlüksel 
kütüğündeki yanulamlama özellikleridir.

Yüklemle öznenin buluşması sonucu ise tümce oluşur. Hem özne, hem de nesneye eylemin üye-
leri denir. Nesne, yüklemin içinde olduğu için iç üye, özne ise yüklemin dışında olduğu için dış üyedir.

Eylem EÖ Örneği
Geçişsiz
(koş, yürü, uyu, dinlen, gez, yüz, vs)

Koşuyor

Geçişli
(oku, anla, yaz, pişir, sırala, vs.)

kitabı okudu

Çift Geçişli
(yolla, gönder, anlat, vs.)

Ali’ye mektubu yolladı.

Nesnelerine
-e, -den durum eki atayan eylemler

Aynaya baktı
Çikolatadan hoşlanır
Ütüden nefret etti.

Yanulamlama özelliklerine göre eylemler
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Bir dilin tüm sözcükleriyle onların yapı-
sal, anlamsal ve ses özelliklerini kapsa-
yan envantere ne ad verilir?

A) Sözlük 
B) Sözce
C) İmgelem 
D) Sözlükçe
E) Zihin sözlüğü

AÇIKLAMA
Bir dilin tüm sözcükleriyle onların yapısal, anlam-
sal ve ses özelliklerini kapsayan envantere söz-
lükçe denir. Sözlükçe ayrıca anadili konuşucusu-
nun zihnindeki sözcüklerin tamamı veya onlara 
ilişkin bilgidir.

YANIT: D

2. Aşağıdaki eylemlerden hangisi bir ad 
öbeğini yanulamlamamaktadır?

A) Ye-
B) Duy-
C) Kalk-
D) Bitir-
E) Giy-

AÇIKLAMA
“kalk-“ eylemi, ad öbeği yapısında bir nesne ge-
rektirmemektedir. Seçeneklerde yer alan diğer ey-
lemler geçişli eylemler olup yanulam çerçevele-
ri doludur.

3. [(AÖ/T) ––––––– ]
 Yanulam çerçevesi yukarıdaki gibi göste-

rilen eylem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koş- 
B) Öl-
C) Bit-
D) Yürü-
E) Düşün-

AÇIKLAMA
düşün- eylemi ad öbeği ya da tümceyi yanulam-
lamaktadır. Diğer eylemler geçişsiz eylemler olup 
yanulam çerçeveleri boştur.

YANIT: E

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne ve 
yüklem ayrımı yanlış yapılmıştır?

A) Sedef / bunu herkesten saklıyor.
B) Akşamları kalkan son tren / bizim buraya 

hiç uğramaz.
C) Ankara / son günlerde oldukça hareketli 

günler yaşıyor.
D) Yoldan çıkan / araba hızla dükkana girdi. 
E) Arzu / bu olaya çok sevindi.

AÇIKLAMA
Evrensel olarak her tümcede özne ve yüklem bu-
lunur. Özneyi çıkardıktan sonra geri kalan bölüm 
yüklem olarak adlandırılır. D seçeneğindeki özne 
“yoldan çıkan araba”dır.

YANIT: D
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5. Bir eylemi bilinçli olarak yapan kişiye ne 
ad verilir?

A) Kılıcı
B) Deneyimleyen
C) Araç
D) Etkilenen
E) Bilinen

AÇIKLAMA
Bir eylemi bilinçli olarak yapan kişiye “kılıcı” denir.

YANIT: A

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne et-
kilenen konumundadır?

A) Cemal, yeni işini çok seviyor.
B) Sebze fiyatları havaların ısınmasıyla 

düştü.
C) Koca kız hıçkıra hıçkıra ağladı.
D) Bu kalem yazmıyor.
E) Osman dün akşam eve gitmemiş.

AÇIKLAMA
Yapılan iş yada olaydan etkilenen kişi ya da varlı-
ğa verilen anlamsal rol “etkilenen”dir. Sebze fiyat-
ları cansız bir özne olarak bir eylemi gerçekleştir-
me yetisine sahip değildir. Bu nedenle özne etki-
lenen rolündedir.

YANIT: B

7. “Bizim mahallenin bıçkın delikanlısı nasıl da 
sevdalandı arka mahallenin o masum yüzü-
ne.”

 Yukarıdaki cümlede yer alan öznenin rolü 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kılıcı
B) Deneyimleyen
C) Araç
D) Etkilenen
E) Bilinen

AÇIKLAMA
Verilen cümlede öznenin psikolojik bir durumu ifa-
de edilmiştir. Bu nedenle öznenin rolü deneyim-
leyendir.

YANIT: B

8. “Anahtarla kapıyı yavaşça açtı sevimli küçük 
çocuk.”

 Yukarıdaki cümlede yer alan öznenin rolü 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kılıcı
B) Deneyimleyen
C) Araç
D) Etkilenen
E) Bilinen

AÇIKLAMA
Verilen cümlede özne, bir eylemi bilinçli yapan “kı-
lıcı” rolündedir.

YANIT: A
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9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne 
araç rolündedir?

A) Bakkalın oğlu hasta olmuş.
B) Meral bu akşam yola çıkıyor.
C) Küçücük ışık odayı aydınlatıyor.
D) Balıkçılar denizden döndü.
E) Nermin’in ayağı takıldı.

AÇIKLAMA
Özne, bir işi yapabilmek için kullanılan aletse öze-
nin rolü araçtır. C seçeneğindeki “küçücük ışık” 
araç rolündedir.

YANIT: C

10. Aşağıdakilerden hangisi öznelerin hangi 
anlamsal rollerde bulunabileceğine bak-
tıktan sonra özneyi belirlemek için kulla-
nılabilecek ölçütler arasında yer almaz?

A) Adın yalın durumu
B) Kim/ne sözcükleri
C) Özne-eylem uyumu
D) Gizli özne
E) Özne-tümleç uyumu

AÇIKLAMA
Öznelerin hangi anlamsal rollerde bulunabileceği-
ne baktıktan sonra özneyi belirlemek için kullanı-
labilecek ölçütler şunlardır:
• Adın yalın durumu
• Kim/ne sözcükleri
• Özne-eylem uyumu
• Gizli özne
• Özne olarak adıl kullanımı

YANIT: E

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yükle-
min gösterdiği anlam “zihinsel eylem”dir?

A) Merve bugün doktor oldu.
B) Çocuklar oyun oynuyorlar.
C) Öğrenciler sınavda başarılı oldu.
D) Çocuk oyuncağı görünce sevindi.
E) Herkes sorunun ne olduğunu anladı.

AÇIKLAMA
“Herkes sorunun ne olduğunu anladı” tümcesinin 
yüklemi olan “sorunun ne olduğunu anladı” zihin-
sel işlem anlamı göstermiştir.

YANIT: E

 

12. “Minik minik çocuklar, kendilerine gönderi-
len hediyeleri görünce heyecanlandı.” Cüm-
lesinde yüklemin gösterdiği anlam aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Hareket
B) Oluş
C) Ruhsal durum
D) Özneyi etkileyen
E) Zihinsel işlem

AÇIKLAMA
Tümcede yer alan “kendilerine gönderilen hediye-
leri görünce heyecanlandı.” yüklemi ruhsal durum 
anlamı taşımaktadır.

YANIT: C
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13. “Genç adam, bir televizyon karşısında mısır 
yiyordu.” 

 Yukarıdaki tümcede aşağıdakilerden han-
gisi bir öge değildir?

A) Genç adam
B) bir televizyon karşısında mısır yiyordu
C) bir televizyon karşısında
D) mısır
E) bir televizyon

AÇIKLAMA
Tümcenin ögelerini bulmak için sorular sorular; 
kim, ne yapıyordu, neyi ve nerededir. Bu sorulara 
verilen cevaplar şöyledir:
Kim: Genç adam
ne yapıyordu: bir televizyon karşısında mısır yi-
yordu
neyi: mısır
nerede: bir televizyon karşısında

YANIT: E

14. “Sınıftaki öğrenciler doğumgünü pastası-
nı dünkü partide yediler.” Tümcesinde yer 
alan öbeklerden hangisi eksiltilemez?

A) Doğumgünü pastasını
B) Doğumgünü pastasını dünkü partide ye-

diler.
C) Dünkü partide
D) Sınıftaki
E) Sınıftaki öğrenciler

AÇIKLAMA
Yalnızca tümce ögeleri tümcenin içinde eksiltilebi-
lirler. “Sınıftaki” tümcenin bir ögesi değildir.

YANIT: D

15. Tümcenin ögelerini ayrıştırıp dilbilimsel 
çözümleme yaparken konuşucuların bu 
otomatik bilişsel tümce işleme süreçleri-
nin anlaşılmasına ışık tutan dilbilim alanı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sesbilim
B) Sözdizim
C) Anlambilim
D) Edimbilim
E) Metindilbilim

AÇIKLAMA
Tümcenin ögelerini ayrıştırıp dilbilimsel çözümle-
me yaparken konuşucuların bu otomatik bilişsel 
tümce işleme süreçlerinin anlaşılmasına ışık tutan 
dilbilim alanı sözdizimdir.

YANIT: B
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. “Taylan etleri pişirdi” tümcesinin köşeli ay-
raçlı gösterimi aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) [Taylan] [etleri [pişirdi]]
B) [[Taylan] [[etleri] [pişirdi]]]]]
C) [[Taylan] [etleri] [pişirdi]]
D) [Taylan [etleri pişirdi]]
E) [[Taylan] [etleri [pişirdi]]]

2. Aşağıdakilerden hangisi bir sıfat öbeği-
dir?

A) Akıllı öğrenci
B) Temiz ev
C) En genç
D) Dertsiz kadın
E) Pek akıllıca

3. Aşağıdakilerden hangisi bir ad öbeğidir?

A) Dostlarım için
B) Çok namuslu
C) Akşama kadar
D) Sevimli bebek
E) Gözlerimden başka

4. I. Öbekteki en merkezi sözcük baştır.
 II. Bir öbekte başın yanulamladığı zorunlu 

öge eklentidir.
 III. Bir öbekte bulunması zorunlu olmayan 

öge tümleçtir. 
 Yukarıdaki tanımlardan hangisi ya da 

hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I-II
D) I-III
E) I-II-III

5. Aşağıdakilerden hangisi bir ilgeç öbeği-
dir?

A) Pek akıllıca
B) Çok hızlı
C) En dürüst
D) Annem için
E) Bilerek söylüyor

6. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde yük-
lemcil AÖ vardır?

A) İstanbul’un farklı semtlerinde çekilen 
film, farklı din, dil ve ırktan kişileri bir ara-
ya getiriyor.

B) Bu filmde rol alan kişiler, İstanbul’un 
farklı semtlerinden, farklı din, dil ve ırk-
tan kişiler.

C) Farklı din, dil ve ırktan kişilerin bir araya 
geldiği film, İstanbul’un farklı semtlerin-
de çekiliyor.

D) Farklı din, dil ve ırktan kişiler, bir araya 
gelerek İstanbul’un farklı semtlerinde 
film çekiyorlar.

E) Bu filmde rol alan kişiler farklı din, dil ve 
ırktan kişiler gördüm.

7. Aşağıdaki eylemlerden hangisinin yanu-
lamlama çerçevesi şu şekildedir? [T ––––]

A) Gelmek
B) Belirtmek
C) Yapmak
D) Sallanmak
E) Yürümek

8. Aydınlatma sistemleri Mars’a kadar ulaşa-
rak dünya üzerindeki yaşamın varlığını ka-
nıtlıyor.

 Aşağıdakilerden hangisi tümce öğesi de-
ğildir?

A) Aydınlatma sistemleri Mars’a
B) Mars’a kadar
C) Mars’a kadar ulaşarak
D) Dünya üzerindeki
E) Dünya üzerindeki yaşam
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9. Aşağıdaki altı çizilmiş ögelerden hangisi 
araç gösteren İÖ belirtecisimsidir?

A) Bıçakla ekmeği kesti.
B) Düğüne arkadaşlarıyla geldi.
C) Ayşe, titizlikle çalışır.
D) Arkadaşlarını, arabayla pikniğe götürdü-

ler.
E) Sigarayla mücadele başarıya ulaştı.

10. Aşağıdaki öğelerin hangisi eklenti-baş ya-
pısı içerir?

A) Banka müdürü
B) Aklım başımda
C) Hırçın deniz
D) Sedat geldi
E) Suyu içti

11. Aşağıdakilerden hangisinde koşaç bulun-
maktadır?

A) Kola, diş çürümesi, diyabet ve kemik do-
kusunu zayıflatma gibi sorunlar yaratı-
yor.

B) Yüksek orandaki şeker ve kafein vücut-
taki potasyumu yok ediyor.

C) 2007’de dünya çapında şekerli gazlı içe-
cek tüketimi 552 milyar litreydi.

D) Yani her insana yılda 83 litre düşüyordu.
E) Bu oranın 2012’de 95 litreye çıkacağı ön-

gürülüyor.

12. Aşağıdakilerden hangisi SÖ’dür?

A) Zümrüt gibi yeşillik
B) Koyu yeşil
C) Marul ve başka yeşil sebzeler
D) Bir renk
E) Deniz gibi

13. Aşağıdakilerden hangisi tümce belirteci 
içerir?

A) Ziya her an gelebilir.
B) Belki yine gelirsin.
C) Bunu bir kez daha konuşalım.
D) Seda çok konuştu.
E) Ahmet kapı kapı dolaştı

14. ve 15. SORULARI AŞAĞIdAKİ BİLgİLERE 
gÖRE CEVAPLAYINIZ.

 

AÖ1

AÖ2

Seçil

koşuyor

parkın çevresinde

EÖ

İÖ E

T

l

 (9) ve (10) no’lu soruları yukarıdaki ağaca 
bakarak yanıtlayın.

14. Ağaçtaki İÖ’deki AÖ2, ...............
 Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden han-

gisi gelmelidir?

A) Eklentidir
B) Tümleçtir
C) Baştır
D) Öznedir
E) Niteleyicidir

15. İÖ, eylemin  ...............
 Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden han-

gisi gelmelidir?

A) Niteleyicisidir
B) Tümlecidir
C) Nesnesidir
D) Başıdır
E) Birincil ilgecidir
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
YANITLARI

1. B “Taylan etleri pişirdi” tümcesinin köşeli 
ayraçlı gösterimi [[Taylan] [[etleri] [pişir-
di]]]]] şeklindedir.

2. C öbeklerde öbekte yer alan başın durumu-
na göre adlandırılır. A, B, C seçenekle-
rinde baş ögesi isim, E seçeneğinde be-
lirteç, C seçeneğinde ise sıfattır.

3. D Ad öbeğinde baş öğesinin ad olması ge-
rekir. A, C ve E seçenekleri ilgeç öbeği, B 
seçeneği ise sıfat öbeğidir. D seçeneğin-
deki “bebek” sözcüğü ad olduğu için “se-
vimli bebek” bir ad öbeğidir.

4. A Bir öbekte başın yanulamladığı zorunlu 
öge tümleç, zorunlu olmayan öge eklen-
tidir.

5. D “annem için” öbeğinde baş ilgeçtir. Bu 
nedenle öbek, ilgeç öbeğidir. 

6. B B seçeneğindeki [farklı din, dil ve ırktan 
kişiler.] tümcede yüklemcil olarak kullanı-
lan bir ad öbeğidir.

7. B Belirtmek eylemi geçişli yeni nesne alan 
bir eylemdir. Bu nedenle eylemin yanu-
lamlama çerçevesi [T ––––] şeklindedir.

8. A Tümce ögeleri belirlenirken öbek yapıları 
bölünemez. Bu nedenle A seçeneğinde-
ki “Aydınlatma sistemleri Mars’a” bir öge 
olamaz.

9. A A seçeneğindeki “bıçak ile > bıçakla” 
araç gösteren ilgeç öbeğidir. Belirtecim-
si işlevinde kullanılır.

10. C Eklenti, başın sözcük kütüğündeki zorun-
luluklar tarafından seçilen bir öğe değil-
dir. Bu nedenle eklentiler atılabilir. “de-
niz” sözcüğünden kütüğünde de “hırçın” 
olmak bir zorunluluk değildir.

11. C Başlıca bir anlamı olmayan, cümleye 
olumluluk, olumsuzluk, sürerlik, kesin-
lik vb. anlamı veren ifadelere “koşaç” de-
nir. “-dır” ve “değil” Türkçedeki başlıca 
koşaçlardır. C seçeneğindeki litre “-dir” 
ifadesinde koşaç görülür.

12. B “koyu yeşil” öbeği başı sıfat olan bir sıfat 
öbeğidir.

13. B Belirteçler, tümce ve Eylem öbeği belir-
teçleri olarak ikiye ayrılır. Tümce belirteç-
leri EÖ’den önce gelmek zorundadır.

 Belki yine gelirsin.
 EÖB TB

14. B Verilen ağaçtan hareketle “parkın çevre-
sinde” isim öbeğindeki Ad öbeği tümleç-
tir.

15. A Tümcede yer alan isim öbeği eylemin ni-
teleyicisidir.
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede ses bilim ve biçim bilim, sesbirim en 
küçük çift ve ses bilimsel süreçler iyi kavranılmalıdır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 1 - 2

Tümce Türleri
Tümceler, evrensel olarak aşağıda örnekleri görünen üç türde olabilir:

 ➣ Müjgan kitabı bitirdi.   Yalın
 (bir bağımsız tümce)   tümce

 ➣ Müjgan kitabı bitirdi ve Hasan  Birleşik
 onu kutladı.    Tümce
 (Bağlaç ile bağlanmış, eş
  iki bağımsız tümce)

 ➣ Hasan Müjgan’ın kitabı  Karmaşık
 bitirdiğini öğrendi.   tümce
 (Alt sıralamalı yan tümce
 ve bağımsız ana tümce)

yAn Tümcecik OluşTurmA
Her dilde farklı yan tümce oluşturma yöntemleri vardır.

 ➣ We know [that the world is round].
 ➣ Dünyanın yuvarlak olduğunu biliyoruz.

Türkçede (6b)’deki örnekte de görüldüğü gibi yan tümcecik oluşturmak için tümceciğin eyleminin kö-
küne -DIk, -mA, gibi ekler eklenir. Yan tümcecik oluşturan bu ekler eylemi eylemsileştirirler, yani eylem 
bir bakıma adlaşır.

Eylemsiler, hem eylem hem ad özellikleri taşırlar.

Ad Tümcecikleri
Türkçede ad tümcecikleri yan tümcecikteki eyle- minin üzerinde aşağıdaki ekler kullanılarak elde 

edilir:
-DIk, -(y)AcAk, -mA, -mAk, -(y)Is
-mAk dışındaki -Dık, -(y)AcAk, -mA ve -(y)Iş ad tümcecik ekleri ortak yapısal özellikler taşır. -mAk 

ekini diğerlerinden ayıran en önemli özellik onun açık bir öznesinin olmayışıdır. Tartışma -mAk eki dışın-
daki ekler için geçerlidir. -mAk eki ile oluşturulan yapılar ise daha sonra irdelenecektir.

-Dık, -(y)AcAk, -mA ve -(y)Iş eklerinden biri, yan tümcecik eyleminin köküne eklendiğinde yan öz-
ne yalın durumda kalamaz. Bunun nedeni yan tümcedeki yüklemin eylemcil durum eki olan yalın duru-
mu atayamamasıdır.

Görüldüğü gibi ad tümceciği ve AÖ arasında durum ekleri açısından bir benzerlik bulunmaktadır. Bir 
başka benzerlik ise ana tümcedeki eylemin yan tümcecik ya da AÖ farkı gözetmeksizin her iki nesnesi-
ne de durum eki atamasıdır.

2KARMAşIK TÜMCE VE YAN TÜMCECİKLER

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Ad tümcecikleri ve AÖ arasındaki üçüncü benzerlik tümcedeki işlevleri açısındandır. Ad tümceci-
ği, AÖ’nün kullanıldığı yerlerde kullanılabilen yan tümceciktir: Özne, nesne, ilgeç tümleci, yüklem ve ad 
tümleci olarak işlev görür:

Örnek İşlevi
[T Seçil’in sınavda çok başarılı olduğu] belliydi.

ÖZNE
[AÖ Sorunun yanıtı] belliydi.
Ahmet, [T Seçil’in sınavda başarılı olduğunu] anladı.

NESNE
AHmet, [AÖ bu konudak sorunu] anladı.
Bilimde amaç, [T en az kural ile en çok veriyi açıklamak] tır.

YÜKLEM
Olayları açıklamak [AÖ bilimin amacı] dır.
Ayça [T bale yaptığı] içn mutlu oluyor.

İLGEÇ TAMLAYICISI
Ayça [AÖ doğum günü] için pasta sipariş etti.
[T Yaşar Kemal’in Türk edebiyatının en büyük ustalarından biri oldu-
ğu] gerçeği AD TAMLAYICISI
[AÖ nükleer fizik] öğrencisi

Ad Tümcecikleri ve Ana Tümcedeki İşlevleri

-mAk eki AlAn mASTArlı Ad Tümcecikleri
Örnek (22a-b)’de -mAk ekli tümcecik ve (23)’te AÖ görülmektedir:

 ➣ 22. [ ___ Yürümek] insana iyi gelir.
 ➣ 23. [ ___ Yürümek] bana iyi geldi.
 ➣ [AÖ Bu yemek] bana iyi geldi.

Örnek (22a) ve (22b)’de [ ___ yürümek] eyleminin açıkça belirtilmemiş ama anlaşılan öznesi vardır. 
Yani, ‘kim yürür / yürüdü?’ sorusuna yanıt olarak (22a)’da insan, (22b)’de ben yanıtını verebiliriz. Oysa 
(23)’te gördüğümüz [bu yemek] işaret adılı ile belirlenen ve ad olan bir baş içerir. Bu durumda ‘kim ye-
di?’ sorusunu sormak söz konusu olamaz. Çünkü (23)’teki [bu yemek] ögesinin içinde kendi öznesi yok-
tur; tümcecik değil, AÖ’dür. Böylece, Örnek (22) ve (23)’ü karşılaştırarak ilkindeki örneklerin özne-yük-
lem yapısında tümcecik, diğerinin ise AÖ olduğunu görebiliriz.

-mAk Ad Tümceciklerinde Özne
-mAk tümceciklerinde belirtilmeyen ama anlaşılan bir özne olduğunu görmüştük. Bu özne, dilbilim 

kuramında ADIL olarak bilinir ve burada da ADIL olarak anılacaktır. ADIL, daha önce gördüğümüz adıl 
ile farklılıklar gösterir. Bilindiği gibi Türkçe gizli özneli, yani adıl düşmeli, bir dildir. Gizli özne olan adıl, 
yalın tümcede bulunabileceği gibi yan tümcecikte de bulunabilir. ADIL ise ancak yan tümcecikte bulunur.

 ➣ Can Mehmet’e [ _____ arabayı al-acağ-ı- nı] söyledi.
 ➣ Can Mehmet’e [ _____ arabayı al-ma-sı- nı] söyledi.
 ➣ Can [ADIL araba almak] istiyor.

(25a)’daki ad tümceciğindeki boş özne, Can olarak yorumlanabileceği gibi ikinci tekil kişi ya da sö-
zü geçen başka bir kişi olarak da anlaşılabilir. (25b)’deki boş öznenin ise Mehmet ya da daha önce sö-
zü edilen başka bir kişi okuması vardır. Yani, her iki durumda da gizli özne bulanık anlamlıdır. Oysa 
(25c)’deki ADIL, yalnızca Can olarak algılanabilir. (25a) ve (25b)’deki yan tümcecik eylemlerinde kişi ve 
sayı eki bulunmaktadır. Bu nedenle uyum ekleri aşağıda görüldüğü gibi kişi ve sayıya bağlı olarak de-
ğişiklik gösterir:

[arabayı alacağını] [arabayı alacağımı] [arabayı alacağımızı] [arabayı almamı] [arabayı almanı] [ara-
bayı almamızı]

-mAK’lı ad tümceciklerin eyleminde özneye bağlı kişi ve sayı uyum ekleri yoktur. Ayrıca, ADIL’ın ye-
rine açık adıl ya da açık AÖ kullanılamaz.    
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Adıl: Özne ve neSne deneTleme AdıllArı ve SOyuT Adıl
27. Beni [ADILi her gün yüzmek] istiyorum. 28. Seçili [ADILi çalışmaktan] keyif alır. 29. Zeynepi [ADI-

Li Bursa’ya gitmeye] karar verdi.
Yukarıdaki örneklerde ADIL ana tümcenin öz- nesi ile aynı kişi olarak algılanır. Bir başka deyişle 

(27)’teki ‘Kim [...] istiyor?’ ve ‘kim yüzecek?’ gibi iki soruya da verilecek yanıt ‘ben’dir. Aynı durum (28) 
ve (29)’da da geçerlidir: Ana tümce ve ad tümceciğindeki özneler aynı kişi olarak yorumlanır. Bu şekilde 
aynı kişi ya da varlığı gösteren iki öğedeki gönderime eş gönderim denir ve yukarıdaki örneklerde de ol-
duğu gibi eş gönderimsel öğeler (i) ile işaretlenir.

(27)-(29)’daki örnekler, özne denetleme ya- pıları olarak bilinir. Özne denetleme yapısı şöyle açıkla-
nabilir: Ana tümcedeki özne, ad tümceciğindeki ADIL öznesini denetleyerek eş gönderim yorumu sağlar.

30. Serap bebeği   i   [ADIL i süt içmeye] zorladı.
31. Arkadaşım beni   i   [ADIL   i   hediyeyi paketlemeye] ikna etti.
32. Müdür çalışma arkadaşlarına [ADIL  i  işyerinde sigara içmeyi] yasakladı.
(30)-(32) örneklerinde görüldüğü gibi bu kez ADIL ana tümcedeki belirtili nesne ile eş gönderimsel-

dir. (30)’da ‘kim süt içecek?’ sorusuna ‘bebek’ yanıtı verilebilir ki bu da ana tümcenin nesnesidir. Bu du-
rum diğer örneklerde de görülmektedir. (30)-(32)’deki gibi yapılara nesne denetleme yapıları denir.

Özne denetleme eylemlerinden bazıları, iste-, keyif al-, nefret et-, hoşlan-, memnun ol-, kork- gibi 
duygu durum belirten eylemler ile çaba ve emek gösteren çabala-, dene-, becer-, cebelleş-, uğraş-, razı 
ol- eylemleridir. Nesne denetleme eylemleri ise izin verme ve yükümlülük gösteren eylemlerdir.

Olmak ek eylemiyle kullanılan
ikna ol-mecbur ol-, razı ol-

Özne denetleme eylemleri
Etmek ek eylemiyle kullanılan

ikna et-, mecbur et-, razı et-
Nesne denetleme eylemleri

Olmak ve Etmek Eylemlerinde Özne ve Nesne Denetleme

Her ADIL denetlenmek zorunda değildir. 35. [ADIL yüzmek] iyi bir spordur. Denetlenmeyen ancak 
her hangi bir insan olarak yorumlanan ADIL soyut ADIL olarak adlandırılır ve ADILsoy olarak gösterilir.

Ad Tümceciği Eklerinin Dağılımında Yapısal ve Anlamsal Özellikler: Olgu ve Devinim Tümcecikleri
Ad tümceciği oluşturmak üzere kullanılan her ek farklı bir yapı ve anlam içerir. Dolayısıyla, ad tüm-

ceciği oluşturan -DIK, -(y)AcAk , -mA, -mAk ve -(y)Iş ekleri rastgele değil, kurallara bağlı olarak seçilir.
41. Can [adıl kitabı aldığını] unuttu.
42. Can [ADIL kitabı almayı] unuttu.
Örnek (41)’de [Can’ın kitap aldığı] eylemi gerçekleşmiştir. Oysa (42)’de böyle bir eylem gerçekleş-

memiştir. Birinci tip tümceciğe olgu tümceciği, ikinci tip tümceciğe ise devinim tümceciği denebilir.

eklerin diğer dAğılım Özellikleri
Olgu ve devinim tümceciklerinin seçiminde ve tümceciğin yapısal özelliğinin belirlenmesinde ana 

tümce eyleminin sözcüksel anlamı ve yanulamlama özelliği önemli rol oynar.
Dolaylı aktarım anlamı taşıyan eylemlerin yanı sıra nesne olarak ad tümceciği yan ulamlayan bazı 

eylem grupları görülebilir:

Anlam Ana tümce eylemi Örnek
Dolaylı Aktarım belirt-, söyle-, sor-, merak et-, vd. Ali [Hasan’ın uzaklara gittiğini] söyledi.

Bilişsel işlem anla-, düşün-, zannet-, san-, inan-, 
fark et-, dikkat et-, vd. Seçil [Ayça’nın uyuduğunu] fark etti.

Yaptırım, rica, yüküm-
lülük tercih et-, rica et-, zorla-, vd. Sedat [Nermin’in kitabı getirmesini] ri-

ca etti.

Duygu durum ve çaba iste-, özen-, çalış-, başar-, becer- 
onurduy, mutlu ol-, kork-, vd.

Zuhal [ADIL nihayet kitabı bitirmeyi] ba-
şardı].

Bu tabloda ilk iki satırda yer alan eylemler olgu tümcecikleri; son iki satırdakiler ise devinim tümce-
cikleri yanulamlar.    
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Bunların yanı sıra, ekler arasında aşağıdaki diğer farklar vardır:
 ➣ Araştırmacılar, -DIk ve -(y)AcAk ad tümceciklerinde zaman çekimi olduğunu savunmaktadırlar. 
-DIK eki geçmiş, şimdiki zaman ve geniş zaman belirtirken, -(y)AcAK gelecek zaman eki gibi 
davranmaktadır. Yani -DIK eki gelecek zamanı diğer dilbilgisel zamanlardan ayıran bir zaman 
gösterir. Oysa ki -mA alan ad tümceciğinde zaman çekimi yoktur.

 ➣ -mAk ve -mA yan tümcelerinin arasındaki en büyük fark şudur -mAk’li tümcecik açık özne alamaz 
ama üst tümcedeki özne ya da nesne tarafından denetlenir.

OrTAçlAr (SıfAT Tümcecikleri)
Ortaçlar, sıfatlar gibi işlev gören yan tümcelerdir. Sıfatlar ve ortaçlar adları nitelerler:

 ➣ Ortaçlar adı niteledikleri için AÖ için- de yer alırlar ve niteledikleri adın solunda bulunur- lar. Ortaç 
ve sıfatlar adın hangi insan, varlık, eşya ya da nesneye gönderimde bulunduğunun anlaşılması 
için kullanılırlar.

OrTAç OluşTurmA yÖnTemleri
Ortaçlar da ad tümcecikleri gibi eyleme eklenen ek ile yan tümceciğe dönüştürülerek elde edilirler. 

En yaygın olarak bulunan ortaç ekleri -En ve -DIK’tır. Bunun yanı sıra -(y)AcAK ve -mIş ekleri de vardır. 
Bunlardan son ikisi olan ile birlikte kullanılabilir.

En yaygın ortaç ekleri şunlardır:
 ➣ -En şiir okuyan çocuk
 ➣ -Dık çocuğun okuduğu şiir
 ➣ -AcAk (olan) şiir okuyacak (olan) çocuk
 ➣ -mIş (olan) şiir okumuş olan çocuk

Ad ÖBeği ulAşılABilirlik HiyerArşiSi
Her dilde ortaç özneyi niteleyebilir. Yani evrensel olarak en yaygın ortaç özneyi niteleyendir. Bundan 

sonra sırasıyla dolaysız nesne, dolaylı nesne, ilgeç nesnesi ve iyelik yapılarıdır.
Ad Öbeği Ulaşılabilirlik Hiyerarşisi:
Özne > Dolaysız Nesne > Dolaylı Nesne > İlgeç Nesnesi > İyelik tamlayanı >Diğer

OrTAçlArdA diğer Özellikler: BOşluk ve ArTık Adıl
[AÖ [–––– gülleri kadına veren]    çocuk]

    
Ortaçlarda bulunan özelliklerden biri de zorunlu olan ve bir çizgi ( ___ ) ile gösterilen boşluktur.
Ortaçtaki boş kategori, ADIL ve adıl’dan farklıdır ve bunlarla karıştırılmamalıdır. ADIL’ın -mAK’li tüm-

cenin öznesi adıl’ın ise gizli özne olduğunu hatırlayalım. Sıfat tümceciklerindeki bu boş ulam ise AÖ’de 
başa taşınan adın yerinde kalan ve onun taşındığı yeri gösteren izdir.

OrTAçlAr ve Ad Tümcecikleri
Türkçede mastarlı -mAK ile ya da -mA’lı ortaç bulunmaz. Türkçe, mastar eki -mAk ile ortaç değil, an-

cak ad tümceciği oluşturulmasına izin verir.
Ad tümcecikleri ve ortaçları karşılaştıracak olursak şu farkları görürüz: Ortaçlar AÖ’nin içinde ve adı 

niteleyen ögelerdir. Yani ortaçlar niteleyicidir. Oysa ad tümceleri ya özne, ya da dolaylı, dolaysız nesne, 
gibi tümleç işlevinde ve belirtecimsi olarak eklenti işlevinde kullanılır.

kıSıTlAyıcı ve genişleTici OrTAçlAr
Kısıtlayıcı ortaçlar gönderimi çok geniş olan bir kümenin üyesini daraltmak için kullanılır. Örneğin:
62. [AÖ Kitap] iyi bir dosttur.
Buradaki kitap çok genel bir addır; belli bir kitaba gönderimde bulunmayıp konuşucu ve dinleyici ta-

rafından paylaşılan belli bir kitap yorumu taşımamaktadır.
[AÖ [T Karşıdan gelen] kız] benim arkadaşım.
Buradaki ortaç kısıtlayıcıdır, çünkü bir grup kız içinden bir tanesini ayırt etmemizi, yani kısıtlamamı-

zı, sağlar. Bir insanın ya da bir varlığın bir grup içinde hangisi olduğunu belirlemek için onun bir şekilde 
diğerlerinden ayrılması gereklidir.
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BAşSız OrTAçlAr
Başsız ortaçlarda AÖ’nin başı olan ad yoktur. Bunun yerine tümcecik adlaşmış gibi davranır, varsa 

çoğul eki ve durum ekleri alabilir. Aşağıdaki yapılar başsız ortaçlardır:
67. [Acıkan] doymam sanır. 68. [Anlayana] sivrisinek saz, [anlamayana] davul zurna az.

OrTAçlArın AÖ’de SırAlAnışı
Türkçede (Korece ve Japoncada da) iki ortacın bulunduğu durumlarda kalıcı özellik belirten ortaç ni-

telenen ada daha yakın olmak zorundadır.
 ➣ [Dün gördüğümüz] [mavi gözlü olan] kadın
 ➣ *[Mavi gözlü olan] [dün gördüğümüz] kadın

BelirTeç Tümcecikleri
Belirteç Öbeklerinde olduğu gibi belirteç tümcecikleri de tümceyi ya da eylemi niteler. Niteleyiciler 

zo- runlu öge değil de eklenti oldukları için tümceden atılmaları mümkündür. Yani bunlar seçimlik ögedir. 
Ad tümcecikleri özne ve nesne gibi zorunlu ögelerdir ama özellikle genişleyici ortaçlar ve belirteç tümce-
cikleri seçimliktir. Ortaçlar adları, belirteç tümcecikleri ise eylem ve tümceleri niteler. Belirteç tümcecik-
lerindeki öznelerin diğer yan tümcecik özneleri gibi adcıl olmadıklarına daha önce değinmiştik. Bir baş-
ka deyişle, özne tamlayan eki değil, yalın ek alır:

ZA
M

A
N

Öncelik Sen buraya glmeden (önce) ben bu sorunu halletmiştim.
Eşzamanlılık (örtüşme) Çalışırken hep kahve içer.
Eşzamanlılık Çalıştıkça başarılı oluruz.

Ardıllık (Tezlik)
Seran gelir gelmez annesi yemeğini hazırladı.
Sen buradan çıkar çıkmaz biletini almalısın.
Tam seni arayacakken tatile gittiğini öğrendim.

Bitmişlik

Kitabı bitirdiğimde sana veririm.
Kitabı bitirince sana veririm.
Hırsız bu kadar eşyayı çaldıktan sonra mutlaka cezalandırıla-
caktır.

Sürerlik Çayları içip içip uykumu kaçırdım.
Kahveyi döke döke getirdi.

Koşul
Küstahlaşmadıkça herkese her soruyu sorabilirsin.
Eğer yağmur yağmazsa pikniğe gideceğiz.
Yağmur yağmasaydı pikniğe gidecektik.

Neden

Nesrin çok çalışmaktan yorgun düşmüştü.
Nesrin eşinin evde olmamasından dolayı/ötürü kendini yalnız 
hissetti.
Hava ısındığı için pikniğe gittiler.

Sonuç Artık tatile gittiklerine göre biraz dinlenebilirler.

Tarz

Ayhan koşa koşa gitti.
Serap ölesiye çalışır.
Bebek gülerek uyandı.
Murat evden koşarcasına çıktı.
Durmaksızın çalışıyor.

Amaç Geç kalmamak için erken kalkmak gerekli.
Konu değiştirmek ama-
cı ile kullanılan belirteç 
tümcecikleri

D. Murat Bey’e gelince çok iyi bir doktor olduğunu söylediler.
Dr. Murat Bey ise çok iyi bir doktor.    
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Kendi başına kullanılmayan ancak bir üst 
tümcenin içine yerleşmiş olan tümcecik-
lere ne ad verilir?

A) Temel tümce
B) Tümcesil
C) Yan tümcecik
D) Ana tümce
E) Alt tümce

AÇIKLAMA
Kendi başına kullanılmayan ancak bir üst tümce-
nin içine yerleşmiş olan tümceciklere “yan tümce-
cik” denir.

YANIT: C

2. Dilbilgisel olarak özerk olan ama en az bir 
yan tümcecik ögesi bulunan tümceye ne 
ad verilir?

A) Ana tümce
B) Zengin tümce
C) Kaynak
D) Yalın tümce
E) Bağımlı tümce

AÇIKLAMA
Dilbilgisel olarak özerk olan ama en az bir yan 
tümcecik ögesi bulunan tümceye “ana tümce” de-
nir.

YANIT: A

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dilbilgisel olarak özerk olan tümceler, 
başka bir tümceye gerek duymaksızın 
tek başına dilbilgisel bir tümce oluşturur.

B) Kurallı bir tümce oluşturmak için en az bir 
bağımsız tümceye gereksinim vardır.

C) Dillerdeki tüm tümce türleri en az bir ba-
ğımsız tümce olmak üzere bir ya da daha 
fazla bağımlı tümce içerebilirler.

D) Yan tümcecik, ana tümceden bağımsız 
bir öge oluşturabilir.

E) Yan tümceciğin özne ve yüklem uyumu 
iyelik ekleri ile işaretlenir.

AÇIKLAMA
Yan tümcecik, ana tümceden bağımsız bir öge 
oluşturamaz. Yan tümceciğin dilbilgisel özerkliği 
yoktur.

YANIT: D

4. Bir özne ve bir yüklemi olan bağımsız 
tümceye ne ad verilir?

A) Karmaşık hücre
B) Bileşik hücre
C) Yalın hücre
D) Tümcecik
E) Bağımlı tümce

AÇIKLAMA
Bir özne ve bir yüklemi olan bağımsız tümceye 
“yalın tümce” denir.

YANIT: C
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5. İki özerk tümcenin bir bağlaç ile eşit yapı-
sal ve anlamsal düzeyde kullanılması ile 
oluşan tümcelere ne ad verilir?

A) Karmaşık tümce
B) Bileşik tümce
C) Yalın tümce
D) Tümcecik
E) Bağımlı tümce

AÇIKLAMA
İki özerk tümcenin bir bağlaç ile eşit yapısal ve an-
lamsal düzeyde kullanılması ile oluşan tümcelere 
“bileşik tümce” denir.

YANIT: B

6. İçinde en az bir yan tümcecik ve bir ana 
tümce olan dilbilgisel yapıya ne ad veri-
lir?

A) Karmaşık tümce
B) Bileşik tümce
C) Yalın tümce
D) Tümcecik
E) Bağımlı tümce

AÇIKLAMA
İçinde en az bir yan tümcecik ve bir ana tümce 
olan dilbilgisel yapıya “karmaşık tümce” denir.

YANIT: A

7. Aşağıdaki tümcelerden hangisi karmaşık 
tümcedir?

A) Ağaçlar yapraklarını döktü.
B) Bulutlar peşimizi bırakmıyor.
C) Rüzgâr soğuk havayı getirdi.
D) Meltem onun gittiğini öğrendi.
E) Sen pazara gitmişsin.

AÇIKLAMA
D seçeneğindeki tümce, alt sıralamalı yan tümce 
ve bağımsız ana tümceden oluşan karmaşık tüm-
cedir.

YANIT: D

8. Aşağıdakilerden hangisinde yan tümce-
cik eklenti işlevi görür?

A) Ali yemek yaparken, Nuri salatayı hazır-
ladı.

B) Kış mevsiminin geldiğini duyurdu.
C) Saatlerin bir saat geri alınacağını öğren-

dim.
D) Kullanılan madenlerin tükendiğini söyle-

di.
E) Bir dakikalık saygı duruşu olacak.

AÇIKLAMA
[Almi yemek yaparken] yan tümceciğinin, ana tüm-
ce ile özne ve eylem uyumu yoktur. Bu nedenle bu 
tümcede yan tümcecik eklenti işlevi görür.

YANIT: A
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9. Aşağıdakilerden hangisi ad tümceciği 
yapmak için kullanılan eklerden değildir?

A) Dlk
B) –(y)AcAk
C) –mA
D) –InCA
E) –(y)Iş

AÇIKLAMA
Türkçede ad tümcecikleri yan tümcenin eylemini 
üzerinde aşağıdaki ekler kullanılarak elde edilir:
–DIk, –(y)AcAk, –mA, –mAk, –(y)Iş

YANIT: D

10. Açık bir öznenin bulunmayışı ile diğerle-
rinden ayrılan ek aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Dlk
B) –(y)AcAk
C) –mA
D) –mAk
E) –(y)Iş

AÇIKLAMA
–mAk ekini diğerlerinden ayıran en önemli özellik 
açık bir öznesinin olmayışıdır.

YANIT: D

11. “Sorunun yanıtı belliydi” tümcesinde ad 
öbeğinin işlevi aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Özne
B) Nesne
C) Yüklem
D) İlgeç Tamamlayıcısı
E) Ad Tamamlayıcısı

AÇIKLAMA
[AÖ sorusunun yanıtı] özne işlevindedir.

YANIT: A

 

12. “Ayşe doğum günü için pasta sipariş etti.” 
tümcesinde ad öbeğinin işlevi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Özne
B) Nesne
C) Yüklem
D) İlgeç tamamlayıcısı
E) Ad Tamamlayıcısı

AÇIKLAMA
[Doğum günü] ad öbeği ilgeç tamamlayıcısı göre-
vindedir.

YANIT: D



29

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

13. Kişi ve sayı uyum eki almamış olan yan 
tümceciklerde belirtilmemiş ana anlaşılan 
özneye ne ad verilir?

A) Kapalı özne
B) Adıl
C) Gizli özne
D) Öznemsi
E) Öznecik

AÇIKLAMA
Kişi ve sayı uyum eki almamış olan yan tümce-
ciklerde belirtilmemiş ana anlaşılan özneye “adıl” 
denir.

YANIT: B

14. Aşağıdakilerden hangisi özne denetleme 
yapısı değildir?

A) Serap uyumaktan keyif alır.
B) Ben her gün spor yapmak isterim.
C) Zeynep, Bursa’ya gitmeye karar verdi.
D) Ahmet izin günlerinde çalışmak istemez.
E) Nuri beni hediye paketlemeye ikna etti.

AÇIKLAMA
Özne denetleme yapısı, ana tümcedeki özne, ad 
tümceciğindeki ADIL öznesini denetleyerek eş 
gönderim yorumu sağlar, demektir. E seçeneğin-
de özne denetleme yapısı yoktur.

YANIT: E

15. Yan tümcecikte ADIL öznesinin üst tüm-
cedeki nesne ile aynı kişiye gönderim yo-
rumlamasına ne ad verilir?

A) Özne denetleme
B) Nesne denetleme
C) Tümleç denetleme
D) Yapı denetleme
E) Eş gönderim

AÇIKLAMA
Yan tümcedeki ADIL öznesinin üst tümcedeki nes-
ne ile aynı kişiye gönderim yorumlamasına “nesne 
denetleme” denir.

YANIT: B
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. ADIL öznesinin üst tümcedeki özne ya da 
nesne tarafından kontrol edildiği savunan 
kurama ne ad verilir?

A) Denetleme kuramı
B) Eş değerlik kuramı
C) Özne denetleme
D) Nesne denetleme
E) Eş gönderim kuramı

2. Aşağıdakilerden hangisinde devinim tüm-
ceciği yoktur?

A) Orhan’ın parka gitmesi mümkün.
B) Füsun’un parti yapması olay oldu.
C) Sağlıklı beslenmek gerekir.
D) Ablası bebeğin yürüdüğünü gördü.
E) Toplantının Ankara’da olması kesinleşti.

3. Aşağıdakilerden hangisinde olgu tümce-
ciği yoktur?

A) Yıllardır spor yaptığı gerçek.
B) Partide Füsun’un şarkı söylediğini duy-

dum.
C) Konferansın A salonunda olacağını bil-

dirdi.
D) Her gün bana destek oluşunu beğeniyo-

rum.
E) Futbolcuların sakatlanması arttı.

4. Bir tümcenin başkasına aktarımında dolaylı 
aktarım kullanılır.

 Aşağıdakilerden hangisinde bu tarz bir 
aktarım söz konusu değildir?

A) Murat, yapılan işlemin hatalı olduğunu 
belirtti.

B) TDK, bilgisayarlı sisteme geçildiğini söy-
ledi.

C) Öğretmen, ekspresyonizmin nasıl başla-
dığını sordu.

D) Başkan ekonomiyi söze çıkaracağını ifa-
de etti.

E) Zuhal kitabı bitirmeyi nihayet başardı.

5. Aşağıdaki eylemlerden hangisi olduğu 
tümcecikleri yanulamlar?

A) tercih et-
B) özen-
C) inan-
D) kork-
E) becer-

6. Aşağıdaki eylemlerden hangisi “duygu, 
durum, çaba” anlamı verir?

A) belirt-
B) merak et-
C) fark et-
D) rica et-
E) özen-

7. Sıfat tümceciği içinde nitelenen adın baş 
izi yerine kullanılan adıla ne ad verilir?

A) Adılak
B) Gizli adıl
C) Artık adıl
D) Birimadde
E) Boşluk
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8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Türkçe, mastar eki –mAk eki ortaç de-
ğil, ancak ad öbeği oluşturulmasına izin 
verir.

B) Ortaçlar ad öbeği içinde ve adı niteleyen 
ögeler.

C) Ortaçlarda nitelenen adın izi olan bir 
boşluk vardır.

D) İngilizcede mastarlı yapı ile oluşturulan 
ortaçla vardır.

E) Ad tümceciklerinde adıl ve adıl dışında 
bir boşluk vardır.

9. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde amaç 
anlamı vardır?

A) Seni görmek için geri geldim.
B) Murat hocaya gelince çok iyi bir eğitimci.
C) Ahmet koşa koşa gitti.
D) Terbiyesizleşmedikçe her soruyu sora-

bilirsin.
E) Odaya gidip televizyonu açtı.

10. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde eş za-
manlı anlamı vardır?

A) Çağatay gelir gelmez derse oturdu.
B) Kitabı bitirdiğimde sana verebilirim.
C) Kahveyi döke döke getirdi.
D) Hava ısındığı için pikniğe gittiler.
E) Çalışırken hep kahve içer.

11. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde ardılık 
anlamı vardır?

A) Evden koşarcasına çıktı.
B) Odaya girip televizyonu açtı.
C) Çıkar çıkmaz biletini almalısın.
D) Tatile gittiklerine göre biraz dinlenirler.
E) Kitap bitince sana veririm.

12. Aşağıdakilerden hangisinde sürerlik gös-
teren belirteç tümceciği vardır?

A) Serkan, koşarak yanımıza geldi.
B) Efe, yüzüp yüzüp güneşlendi.
C) Ahmet, koşa koşa çocuğu kurtardı.
D) Fatih, yüzünce daha sağlıklı oluyor.
E) Ümit, yüzerken poz veriyordu.

13. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde bit-
mişlik anlamı vardır?

A) Bu kadar gün kaçtıktan sonra mutlaka 
cezalandırılacaktır.

B) Murat evden koşarcasına çıktı.
C) Odaya girip televizyonu açtı.
D) Artık memleketlerine döndüklerine göre 

hasret giderirler.
E) Hava ısındığı için tezgâhı kurdular.

14. “Hocaya göre konuyu anlamak dersi anlama-
tadır.” tümcesindeki yan tümceciğin özne-
nin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adıl
B) Özne denetleme ADIL’ı
C) Nesne denetleme ADIL’ı
D) Soyut ADIL
E) Ad tümceciği

15. Aşağıdakilerden hangisinde özne denet-
leme adılı vardır?

A) Okan’a ayak uydurmak zor.
B) Ankara’ya gitmek istiyorum.
C) Samet, her gün kaçtığında yorulmuyor.
D) Seni burada kalmaya ikna edeceğim.
E) Nadir’i ders çalışmaya ikna etmeliyiz.
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
YANITLARI

1. A ADIL öznesinin üst tümcedeki özne ya 
da nesne tarafından kontrol edildiğini sa-
vunan kurama “denetleme kuramı” denir.

2. D Devinim tümceciği, “–mAk” ve “–mA” ek-
leri ile elde edilen ad tümcecikleridir. D 
seçeneğindeki tümcecik, olgu tümceciği-
dir. [bebeğin yürüdüğünü]

3. E Olgu tümceciği, olgusal ad tümceciğidir. 
Yani bu tümcecikteki önerme doğrulanıp 
yanlışlanabilir. A, B, C ve D seçeneğin-
deki tümcecik olgu tümceciği iken, E se-
çeneğindeki tümcecik [futbolcuların sa-
katlanması] devinim tümceciğidir.

4. E E seçeneğindeki anlam duygu, durum ve 
çabadır.

5. C “inan–” eylemi olgu tümceciklerini ya-
numlarken; A, B, D ve E seçeneğindeki 
eylemler devinim tümcecikleri yorumlar-
lar. 

6. E “Özen–” eylemi, duygu, durum ve çaba 
anlamı verir.

7. C Sıfat tümceciği içinde nitelenen adın baş 
izi yerine kullanılan adıla “artık adıl” de-
nir.

8. E Ad tümceciklerinde ADIL veya adıl dışın-
da boşluk yoktur.

9. A A seçeneğindeki tümcede, belirteç tüm-
ceciği “amaç” anlamı vermektedir.

10. E E seçeneğindeki tümcede eş zamanlık 
(örtüşme) anlamı vardır.

11. B B seçeneğindeki tümcede ardıllık anlamı 
vardır.

12. B B seçeneğindeki tümcede sürerlik göste-
ren belirteç tümceciği vardır.

13. A A seçeneğindeki “Bu kadar gün kaçtıktan 
sonra mutlaka cezalandırılacaktır.” tüm-
cesinde bitmişlik anlamı vardır. 

14. D Verilen tümcedeki yan tümceciğin özne-
sinin türü soyut ADIL’dır.

15. B B seçeneğindeki tümcede özne denetle-
me adılı vardır.
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede anlam, anlamın oluşumu, sözcük an-
lamı ve sözcükler arası ilişkiler iyi kavranılmalıdır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 1 - 2

anlam
Hepimiz bir anadili konuşucusu olarak bize söylenenleri anlayabilir, diğer konuşuculara anlamlı ge-

len sözcük dizileri üretebiliriz. Herhangi bir dili anadili olarak konuşan birisi, bir dili bilerek aslında anlam 
hakkında neler bilir? Bu soruya dilbilimciler genel hatlarıyla şöyle yaklaşmaktadırlar:

I. Anadili konuşucuları sözcüklerin anlamlı olup olmadığını bilirler.
II. Anadili konuşucuları tümcelerin anlamlı olup olmadığını bilirler.
III. Anadili konuşucuları bir sözcüğün birden fazla anlam taşıyabileceğine ilişkin sezgilere sahip ola-

bildiği gibi bir tümcenin birden fazla anlamı olabileceğini de bilirler.
IV. Anadili konuşucuları iki ayrı sözcüğün tek bir anlamı yansıtabileceğini ya da birbirinden farklı şe-

kilde yapılandırılmış iki tümcenin aynı anlamda olabileceğini bilirler.
V. Anadili konuşucuları sözcüklerin anlamsal karşıtlık taşıyıp taşımadığını bildikleri gibi tümcelerin 

de anlamsal karşıtlık ilişkisi içinde olup olmadığına dair sezgilere sahiptirler.
VI. Anadili konuşucuları gözlemlenebilir dünyada var olmayan nesneleri barındıran tümceleri de an-

lama yetisine sahiptir.
Sözcük düzeyi ve tümce düzeyi. Anadili konuşucularının dilsel bilgilerinin sözcük ve tümce düzeyi-

nin ötesine geçtiği tartışma götürmez.
Ancak anlambilim çalışmaları geleneksel olarak bu iki düzey üzerine yoğunlaştığından, anlambili-

min ele alındığı bu iki bölümde sırasıyla sözcük ve tümce düzeylerinde anlamın ne olduğu konusuna 
yoğunlaşılacaktır.

SÖzcük AnlAmBilimi: kurAmlAr

gÖnderimSellik kurAmı
Gönderimsellik kuramına göre bir sözcüğün anlamı, en basit biçimiyle, onun dünyadaki karşılı- ğı-

dır. Diğer bir deyişle, bir sözcüğün anlamı onun dış dünyada gönderim yaptığı şey, yani onun gönderge-
sidir. Buna tipik bir örnek olarak özel adları vermek mümkündür. Her özel ad dünya gerçekliğinde varo-
lan biricik ve tek bir ‘şey’e (varlık, nesne) göndermede bulunur.

içSellik kurAmı (ziHinSelci AnlAm kurAmlArı)
İçsellik kuramı, en basit biçimiyle, anlamın insan zihninin bir ürünü olduğunu ve bu açıdan kavram 

ya da düşüncelerle bir tutulabileceğini savunur.
Chomsky’ye göre bir sözcüğün anlamı sözcüğün kendisinden bağımsız bir şey değildir ve ne söz-

cük ne de anlamı insan zihninin dışında varolabilir. Hem Locke’ın hem de Chomsky’nin iddialarının mer-
kezinde yer alan bu düşünce akla şu tür sorular getirir: Eğer sözcük anlamı bireyin zihni dışında varola-
bilen bir şey değilse, (i) bireyler sözcükleri dünya hakkında konuşmak üzere nasıl kullanabilirler? ve (ii) 
farklı bireyler farklı zihinlerin temsilcileri olacağından ve bu durumda sözcüklerin anlamlarının da birey-
den bireye farklılaşacağı kabul edildiğinde, insanlararası iletişim nasıl mümkün olmaktadır?

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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gÖSTerge kurAmı
İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure Genel Dilbilim Dersleri (Cours de Linguistique Generale) 

adlı kitabında dili bir göstergeler dizgesi/sistemi olarak belirledikten sonra göstergeyi zihindeki bir kav-
ram (= gösterilen) ve onunla eşleşen bir ses imgesinden (= gösteren) oluşan bir birlik olarak tanımlamış-
tır. Saussure’ün kavram/gösterilen ile kastettiği, dış gerçeklikte gönderimde bulunulan bir nesnenin (= 
gönderge) anadili konuşucusunun zihninde oluşturduğu bir tasarım ya da imgeden başka bir şey değil-
dir. Ses imgesi/gösteren ise yine anadili konuşucusunun zihninde, ilgili kavram her canlandığında olu-
şan bir imgeye işaret eder. Saussure’ün ses imgesi ile kastettiği, bir göstergenin dışavurumunu, ile- ti-
şimsel ortamlarda kullanımını olanaklı kılan fiziksel seslere dayanan biçim değildir.

Saussure’ün dil kuramının temelinde olan göstergeye ilişkin birkaç temel kavramdan sözetmekte ya-
rar vardır. Bunlardan birisi ve belki de en önemlisi göstergenin nedensizliği kavramıdır. Saussure’e gö-
re, gösteren ve gösterilen arasındaki bağlantı tümüyle rastlantısaldır.

AnlAmSAl AğlAr kurAmı
Aristo’dan davranışçı psikologlara kadar anlamla ilgilenen pek çok düşünce akımı sözcük anlamını 

sözcüğün çağrışımlarıyla (association) ilişkilendirmiştir. Davranışçılık akımında, örneğin, ‘kedi’ sözcü-
ğünün anlamı ‘kedi’ sözcüğünün çağrıştırdığı herşeyin - tüm diğer sözcüklerin - bir toplamıdır. Diğer bir 
deyişle, ‘kedi’ sözcüğü anlamını bir çağrışımlar ağından alır. Buna göre, ‘kedi’ sözcüğünün anlamı örne-
ğin ‘dört ayaklı’, ‘tüylü’, ‘miyavlar’ gibi çağrışımların bir kümesidir.

Anlamsal ağ kuramı, genel anlamıyla sözcüklerin çağrışımlarının bir küme oluşturduğunu kabul et- 
mekle birlikte, önceki yaklaşımlarda çağrışımsal ağların bir yapı barındırmamasını, yani sözcükler ara-
sında bir ilişki kodlaması yapılmıyor olmasını eleştirir. Günümüze dek pek çok anlamsal ağ modeli öne-
rilmişse de bunların içinde en bilineni Collins ve Quillian (1969) tarafından ortaya konmuş olan modeldir.

AnlAmSAl Özellikler kurAmı
Bu yaklaşımın temelinde sözcük anlamının daha basit anlamların birleşimi yoluyla oluşturul- duğu 

iddiası yatar. Daha ‘basit’ anlamların neler olduğunu anlamak üzere sözcüklerin anlamsal özelliklerini 
belirleriz. Anlamsal özellikler, bir sözcüğün kullanımsal uygunluk taşıyabilmesi için yerine getirilmesi ge-
reken koşulları belirler.

Bir sözcüğü oluşturan daha küçük anlamlı birimleri belirlemek için o sözcüğü anlamsal olarak bir ay-
rıştırma ya da çözümlemeye tabi tutmak gerekir. Bu da sözcüklerin daha küçük anlamlı birimlerden oluş-
tuğu savının doğruluğunu varsaymamızı gerektirir.

BiçimBilim-AnlAmBilim ekSeninde SÖzcük
Anadili konuşucuları, o sözcüklerin kullanımı için uygun koşullar oluşsa bile, daha önce duydukları/

okudukları her sözcüğe hafızadan erişim sağlayamayabilirler. ‘Dilimin ucunda’ dediğimiz durumlar bu-
nun bir örneğini oluşturur. Bunun insan belleğinin doğasını ilgilendiren nedenleri üzerinde durmadan, bir 
anadilinin konuşucuları için geçerli olabilecek şöylesi bir iddiada bulunulabilir: Her anadili konuşucusu-
nun belleğindeki sözcük envanteri bir diğerininkinden farklıdır. Bu kitapta, her bir anadili konuşucusun-
da var olan bu sözcük deposuna adı verildi.

Dikkat edilirse, zihin sözlüğü bireysel bir olgunun adıdır. Her Türkçe konuşucusunun zihin sözlüğün-
de çok sayıda benzer sözcük yer almakla birlikte, yine aynı konuşucuların zihin sözlüklerinin kendineöz-
gü olmasını sağlayanın kendi zihin sözlüklerinde çok sayıda farklı sözcüğün yer alması olduğunu söy-
lemek yanlış olmaz.

Sözlükbirimler, bir anadili konuşucusunun zihninde var olan ve aktif kullanımda olan sözcüklerle 
o dilin üretimsel olanakları yoluyla potansiyel olarak var olabilecek yeni/farklı sözlükbirimleri de içerir.

En basit tanımıyla biçimbirimin dildeki anlamlı en küçük birim olduğunu kabul ediyoruz. Başka bir 
tanımlamayla, biçimbirimlerin ses – anlam eşleşmesi sergileyen en küçük birimler olduğu söylenebilir.

Dünya dillerinin genelinde gözlemlenmiş olan evrensel bir ‘sözcük-türetim-tekniği-envanteri’ bu- lun-
maktadır ve her dil bu envanter içinden belli türetim tekniklerini seçerek, bir bakıma, kendi ‘mikro envan-
terini’ oluşturur. Bu açıdan bakıldığında Türkçenin de kendineözgü bir türetim tekniği envanteri bulunur.

Bileşik oluşturma dillerdeki biçimbilimsel türetim süreçlerinden yalnızca birisidir.
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Her dilde yeni sözcük yaratmaya dönük çok sayıda yol bulunur. Bunların bir kısmı yukarıda anı-
lan bileşik yaratma işlemini de kapsayan çok sayıda biçimbilimsel türetim sürecini barındırır. Ancak ye-
ni sözcük yaratma süreçleri zorunlu olarak biçimbilimsel türetim süreçleri başlığı altında toplanabilecek 
süreçlerle sınırlı değildir. Örneğin:
 i. Dilin bağımlı ve bağımsız biçimbirimlerine dayanmadan yaratılan tümüyle yeni sözcükler,
 ii. alfabetik kısaltmalar (TDK, AYM vb.),
 iii. baş harflere dayanan kısaltmalar (İngilizcede radar sözcüğü, radio detecting and ranging söz-

cüklerinin başharfleri),
 iv. özel adların genel adlara dönüştürülmesi (bir kağıt mendil markası olarak ‘Selpak’ın genel ola- 

rak kağıt mendili anlatır duruma gelmesi),
 v. ödünçleme diye adlandırılan, başka dillerden sözcüklerin alınıp bir (sesbilimsel) yerlileştirme 

sürecinden geçerek kullanılması durumu ya da yine başka bir dilden bir sözcüğün ya da öbe-
ğin tam çevirisinin yapılması yoluyla ödünçlenmesi de birer sözcük yaratma yoludur.

AnlAmBilimde SÖzcükler ve ilişkilerı
İnsanı diğer tüm canlıların ötesine taşıyan en önemli özelliklerden birisi insan zihninin sıradışı us-

lamlama (/akıl yürütme) yeteneğidir ve bu yeteneğin fark yaratmasını sağlayan en önemli araç da zihni-
mizdeki kavramlarla uyumlu bir biçimde var olan dilsel birimlerdir.

Doğal dillerde, bilimsel, felsefi, teknik vs. terimler bir kenara konulduğunda, çok az sözcüğün tek an-
lamlı veya bir ‘temel anlam’ın taşıyıcısı olduğundan söz edilebilir. Yani, çokanlamlılığın doğal dillerde ol-
dukça yaygın bir biçimde bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. Dilin iletişimi, akıl yürütme ve düşünme 
eylemini kolaylaştırıcı bir rolü olduğuna ilişkin iddialar bir doğruluk taşıyorsa, o zaman çokanlamlılığın 
bu iddialarla nasıl uyumlu olduğunun açıklanması gerekir.

Çokanlamlılık, diğer potansiyel başka avantajlarının yanında, doğal dil lere en azından bir açıdan 
önemli bir avantaj sağlar ki o da tek bir ses dizisinin birden fazla kavramı/ anlamı aktarabilmesinin, ses 
dizilerinin sayısal artışına bir sınırlılık getirmesidir.

TASArımlAr – imgeler yA dA çAğrışımlAr
Tasarım ya da imgelerden kastedilen aslında çağrışım alanı adı da verilen, her sözcüğün çağrış- tır-

dığı diğer imgelerin, kavramların oluşturduğu kümedir. Her sözcüğün ilgili konuşucu ve/ya ilgili dil top-
luluğu için bir duygu değeri veya duygusal anlam taşıdığını söyleyebiliriz. Ancak, sözcüklerin yol açtı-
ğı duygusal anlamın çağrışımlardan, konuşucunun zihnindeki tasarım/imgelerden farklı olduğunu söyle-
mek için net, elle tutulur ölçütlerimizin olmadığı da açıktır.

Bir ses dizisinin farklı anlamlar yüklenerek çokanlamlı duruma gelmesi genel olarak dillerin tarihsel 
de- ğişimi içerisinde gözlemlenen bir durumdur. Dilin öncelikli olarak bireysel, yani zihinsel bir yetinin dı-
şa- vurumu olduğunu kabul ettiğimizde, bir sözcüğün bireysel alanda yaşadığı anlamsal değişikliklerin 
zaman içinde dilbirliğinin diğer üyelerince kabul görmesi ve kullanıma girmesi çokça gözlemlenenen du-
rumlardır. Bu, sözkonusu dili anadili olarak konuşan bireylerin üstüörtük, nedensiz, teklifsiz ve çoğu za-
man bilinçdışı uzlaşımı ile gerçekleşir. Bu noktada, sözcüklerin nasıl yan anlamlar kazandıkları ve ço-
kanlamlı duruma geldiklerini irdelemeye başlayabiliriz.

Benzetmeler
Niteliği anlatılmak istenen bir nesnenin ya da bir özelliği anlatılmak istenen bir eylemin başka bir 

nesne ya da eylemle olan benzerliklerine dayanılarak anlatılmasıdır benzetme. Benzetmeler dört bile-
şenden oluşur (bkz. Aksan): (i) Benzetmeye konu olan nesne, varlık, benzetilen, (ii) benzeyen, (iii) Ben-
zetme yönü, (iv) Benzetme ilgeci.
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eğreTilemeler
Eğretilemeler de benzetmeler gibi iki anlamsal alanın birbiriyle ilişkilendirilmesi sürecini barındırır, 

ancak eğretilemelerde benzetme ilgeci kullanımdan tümüyle düşer ve dolayısıyla benzetmeyi teşhis et-
memizi sağlayan biçimbirim artık yoktur.

Öfkelenmek anlamına gelen ‘kızmak’ sözcüğü eğretilememin tipik bir örneğini sunar. Kızmak sözcü-
ğü ‘ısıtılan veya ısınan bir nesnenin sıcaklığının çok artması’ durumunu anlatır ve fiziksel dünyaya, ya-
ni doğaya dair bir gerçekliği yansıtır.

Ad AkTArmAlArı
Ad aktarmaları genel olarak herhangi bir kavramın, olgu ya da olayın anlatımını doğrudan araçlar-

la gerçekleştirmek yerine ilişkili oldukları başka kavram, olgu ya da olaylardan yararlanma yoluna baş-
vurur. Ad aktarmasında farklı kavramlardan yararlanma durumu iki ayrı biçimde görülür: (i) Bütün yerine 
parçanın kullanılması (ii) Parça yerine bütün kullanılması.

eşAdlılık
Eşadlılık, aynı ses dizisinin (/ses imgesinin) birden fazla anlam taşıması durumuna işaret eder. Bu 

nedenle, ilk bakışta eşadlılığın çokanlamlılıkla aynı türde bir durumu anlattığı düşünülebilir. Bu ikisinin 
birbirinden farklı durumları kodladığını düşünmemizi güdüleyen temel ölçüt farklı anlamlarla ilişki kur- 
ma biçimlerini ilgilendirir. Çokanlamlılık durumlarında aynı ses dizisinin aktardığı anlamların birbiriyle 
ilişkili olduğunu kabul ediyoruz. Eşadlılık örneklerinde ise farklı anlamların birbirinden türediği ya da bir-
biriyle ilişkili olduğu düşünülmez.

eşAnlAmlılık
Çokanlamlılık ve eşadlılıktan farklı olarak ses dizilerinin aynı anlamı aktarması durumudur. Türkçe-

de, tüm diğer dünya dillerinde olduğu gibi, pek çok sözcük çifti, hatta sözcük kümeleri bulunabilir.
Bir dilde herhangi bir kavramın adlandırılmış olmasının onu adlandıran başka sözcüklerin türetilme-

si, başka lehçelerden adapte edilmesi veya başka dillerden ödünçlenmesi için bir engel oluşturmadığı 
söylenebilir.

kArşıTAnlAmlılık
Sözcükler anlamca birbirleriyle aynılık/benzerlik sergileyebildikleri gibi karşıtlık da sergileyebilirler. 

İki şeyin karşıtlık sergilediğinin söylenebilmesi için öncelikle belli açılardan ortaklık sergilediklerinin or-
taya konması gerekir.

BüTünleyici/BASiT kArşıTAnlAmlılAr
Olumlusunun olumsuz olanı sezdirdiği sözcük çiftleri bu tür bir ilişkiyi sunar.
ölü / diri 
evli / bekar

derecelendirileBilen kArşıTAnlAmlılAr
Bu tür karşıtanlamlılık ilişkisinde, bütünleyici karşıtanlamlılardan farklı olarak, karşıtlık ilişkisi içindeki 

olumlu kutbu temsil eden sözcük olumsuz kutuptaki sözcüğü sezdirmek zorunda değildir.
genç / yaşlı
hızlı / yavaş

TerS yÖnlü kArşıTAnlAmlılAr
Aynı devinimin birbirinin tersi yönlerde ilerlemesini adlandıran sözcükler de bir tür karşıtanlamlılık 

sergilerler.
itmek – çekmek

işTeş/ilişkiSel kArşıTAnlAmlılAr
İki sözcük arasındaki ilişkinin farklı bakış açılarıyla bir karşıtlık ilişkisi kurduğu durumlara işaret eder.
almak – satmak
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi “Bir dili bilmek ne 
demektir” sorusuna dilbilimcilerin verdiği 
yanıtlar arasında sayılamaz?

A) Anadili konuşucuları sözcüklerin anlamlı 
olup olmadıklarını bilirler.

B) Anadili konuşucuları tümcelerin anlamlı 
olup olmadıklarını bilirler.

C) Anadili konuşucuları bir sözcüğün birden 
fazla anlam taşıyabileceğine ilişkin sez-
gilere sahiptir. 

D) Anadili konuşucuları iki ayrı sözcüğün 
tek bir anlamı yansıtabileceğini bilirler.

E) Anadili konuşucuları gözlemlenebilir 
dünyada var olmayan nesneleri barındı-
ran tümceleri anlama eksikliği taşırlar.

AÇIKLAMA
Anadili konuşucuları gözlemlenebilir dünyada var 
olmayan nesneleri barındıran tümceleri anlama 
yetisine sahiptir.

YANIT: E

2. Okulu kırıp sinemaya gitmişler.
  I
 Okullu olmayan çocukları eğitime 
  II
 göndermek gerek.
 Okulun temelinde zayiat varmış.
  III
 Okullar haftaya tatile giriyor.
  IV
 Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler-

den hangisinde altı çizili sözcükler aynı 
anlamların taşıyıcısı durumundadır?

A) I-II
B) I-IV
C) II-III
D) III-IV
E) II-IV

AÇIKLAMA
I. ve IV. cümlelerdeki “okul” sözcüğü, eğitim öğre-
tim anlamı taşırken II.cümlede eğitimli, III. cümle-
de ise belirli bir okul, bina anlamı vardır.

YANIT: B

3. Bir sözcüğün anlamı, en basit biçimiy-
le, onun dünyadaki karşılığıdır, görüşünü 
savunan anlambilimi kuramı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) İçsellik kuramı
B) Gönderimsellik kuramı
C) Gösterge kuramı
D) Anlamsal ağlar kuramı
E) Anlamsal özellikler kuramı

AÇIKLAMA
Bir sözcüğün anlamı, en basit biçimiyle, onun dün-
yadaki karşılığıdır, görüşünü savunan anlambilimi 
kuramı Gönderimsellik kuramıdır.

YANIT: B

4. Anlamın insan zihninin bir ürünü olduğu-
nu ve bu açıdan kavram ya da düşünce-
lerle bir tutulabileceğini savunan anlam-
bilimi kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçsellik kuramı
B) Gönderimsellik kuramı
C) Gösterge kuramı
D) Anlamsal ağlar kuramı
E) Anlamsal özellikler kuramı

AÇIKLAMA
Anlamın insan zihninin bir ürünü olduğunu ve bu 
açıdan kavram ya da düşüncelerle bir tutulabilece-
ğini savunan kuram, içsellik kuramıdır.

YANIT: A

5. “On Interpretation” adlı kitabında ‘sözcük-
lerin, zihinsel deneyimlerin simgesi’ oldu-
ğuna ilişkin düşüncelerini aktaran filozof 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Horatius
B) Platon
C) Aristo
D) Horace
E) Locke

AÇIKLAMA
“On Interpretation” adlı kitabında ‘sözcüklerin, zi-
hinsel deneyimlerin simgesi’ olduğuna ilişkin dü-
şüncelerini aktaran filozof Aristo’dur.

YANIT: C
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6. “Sözcükler temel anlamlarıyla onları kulla-
nanların zihinlerinden başka bir yerde bulu-
namazlar” düşüncesi aşağıdaki kuramlar-
dan hangisi ile örtüşmektedir?

A) Gönderimsellik kuramı
B) Gösterge kuramı
C) Anlamsal ağlar kuramı
D) İçsellik kuramı
E) Anlamsal özellikler kuramı

AÇIKLAMA
“Sözcükler temel anlamlarıyla onları kullananların 
zihinlerinden başka bir yerde bulunamazlar” dü-
şüncesi John Locke’a aittir. Bu düşünce, içsellik 
kuramı ile ilişkilendirilebilir.

YANIT: D

7. “Bir sözcüğün anlamı sözcüğün kendisin-
den bağımsız bir şey değildir ve ne sözcük 
ne de anlamı insan zihninin dışında varolabi-
lir” cümleleriyle içsellik kuramının temelle-
rini ortaya atan düşünür aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Einstein
B) Chomsky
C) Radloff
D) Saussure
E) Kornflict

AÇIKLAMA
“Bir sözcüğün anlamı sözcüğün kendisinden ba-
ğımsız bir şey değildir ve ne sözcük ne de anla-
mı insan zihninin dışında varolabilir” cümleleriyle 
içsellik kuramının temellerini ortaya atan düşünür 
Noam Chomsky’dir.

YANIT: B

8. Genel Dilbilim Dersleri adlı kitabında dili 
bir göstergeler dizgesi olarak belirleyen 
isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Chomsky
B) Radloff
C) Saussure
D) Kornflict
E) Locke

AÇIKLAMA
Genel Dilbilim Dersleri adlı kitabında dili bir göster-
geler dizgesi olarak belirleyen isim Saussure’dür.

YANIT: C

9. Saussure, gösteren ve gösterilen arasın-
daki bağlantının tümüyle rastlantısal ol-
masını aşağıdaki kavramlardan hangisiy-
le adlandırmaktadır?

A) Nedensizlik B) İletimsizlik
C) Bilişimsizlik D) Gösterilen
E) Ses imgesi

AÇIKLAMA
Saussure, gösteren ve gösterilen arasındaki bağ-
lantının tümüyle rastlantısal olmasını “nedensizlik” 
ilkesi ile açıklar. Saussure’e göre dil, bütün ögele-
ri dayanışık, birinin değeri yalnızca öbürlerinin de 
süremdeş varlığından doğan bir dizgedir.

YANIT: A

10. Göstergeler üzerine şekillenen Gösterge 
Kuramının temelinde aşağıdaki düşünür-
lerin hangisi vardır?

A) Chomsky
B) Radloff
C) Saussure
D) Kornflict
E) Locke

AÇIKLAMA
Göstergeler üzerine şekillenen Gösterge Kura-
mının temelinde İsviçreli dilbilimci Ferdinand de 
Saussure’ün düşünceleri vardır. Saussure, Genel 
Dilbilim Dersleri adlı kitabında dili bir göstergeler 
dizgesi olarak belirledikten sonra göstergeyi zihin-
deki bir kavram (gösterilen) ve onunla eşleşen bir 
ses imgesinden (gösteren) oluşan bir birlik olarak 
tanımlamıştır.

YANIT: C

11. Anlamsal ağ modelleri arasında en bilin-
dik modeli ortaya koyan dilbilimciler aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Collins-Quillian
B) Chomsky-Derrida
C) Lukacs-Bakhtin
D) Saussure-Chomsky
E) Artman-Erdener

AÇIKLAMA
Ağ modelleri arasında en bilindik modeli ortaya 
koyan dilbilimciler Collins ve Quillian’dır.

YANIT: A



39

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

12. Genel anlamıyla sözcüklerin çağrışımları-
nın bir küme oluşturduğunu kabul etmek-
le birlikte, sözcükler arasında bir ilişki 
kodlaması yapılmıyor olmasını eleştiren 
anlambilim kuramı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Gönderimsellik kuramı
B) Gösterge kuramı
C) Anlamsal ağlar kuramı
D) İçsellik kuramı
E) Anlamsal özellikler kuramı

AÇIKLAMA
Genel anlamıyla sözcüklerin çağrışımlarının bir 
küme oluşturduğunu kabul etmekle birlikte, söz-
cükler arasında bir ilişki kodlaması yapılmıyor ol-
masını eleştiren anlambilim kuramı, Anlamsal ağ-
lar kuramıdır.

YANIT: C

13. Sözcük anlamının daha basit anlamların 
birleşimi yoluyla oluştuğu iddiasını savu-
nan anlambilim kuramı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Anlamsal özellikler kuramı
B) Gönderimsellik kuramı
C) İçsellik kuramı
D) Gösterge kuramı
E) Anlamsal ağlar kuramı

AÇIKLAMA
Sözcük anlamının daha basit anlamların birleşimi 
yoluyla oluştuğu iddiasını savunan anlambilim ku-
ramı, Anlamsal özellikler kuramıdır.

YANIT: A

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamsal 
özellikler kuramına göre ‘garip’ olarak ni-
telendirilebilir?

A) Motorunuza mıknatıs gibi tutulan motor 
yağlarını kullanınız.

B) Elbisesini beğenmeyen çocuk, bunu aile-
sine bir türlü anlatamadı.

C) Çiftliğe getirilen dişi boğalar gördüğümüz 
en sağlıklı hayvanlar.

D) Kasko yaptırmadan yola çıkmam diyen-
ler aramızdalar mı?

E) Mutfaklarda kullanılan ev aletlerinin bakı-
mı hep atlanıyor.

AÇIKLAMA
Boğa sözcüğü eril anlamsal özellik taşır. Bu ne-
denle cümlede yer alan dişi ifadesi anlamsal özel-
lik bakımından cümleyi kabul edilemez olarak ni-
telemektedir.

YANIT: C

15. I. Herhangi bir ses dizisinin anlamlı olarak 
nitelendirilmesi için gerçek dünyada bir 
varlığa karşılık gelsin gelmesin, anadi-
li konuşucusunun zihninde bir kavramsal 
karşılığının olması gerekir.

 II. Üretilebilecek yeni/farklı sözcükler, uz-
laşımsallık kazanmadan önce, öncelikli 
olarak iyi-biçimlendirilmişlik koşulları ve 
anlamlılık ölçütlerini yerine getirmelidir.

 III. Anadili konuşucuları, o sözcüklerin kulla-
nımı için uygun koşullar oluşsa bile, daha 
önce duydukları her sözcüğe hafızadan 
erişim sağlayabilirler.

 Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden 
hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I-II
D) I-III
E) I-II-III

AÇIKLAMA
Anadili konuşucuları, o sözcüklerin kullanımı için 
uygun koşullar oluşsa bile, daha önce duydukla-
rı her sözcüğe hafızadan erişim sağlayamayabi-
lirler. “Dilimin ucunda” dediğimiz durumlar bunun 
bir örneğidir.

YANIT: C
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi biçimbi-
rim sayısı bakımından diğerlerinden fark-
lıdır?

A) Kitabevi
B) Yolculuk
C) Anlayışlar
D) Saçların
E) Afyonlu

2. Türkçe ve Dünya dillerinde türetim olgu-
sunu ayrıntılı olarak tartışan, Biçimbilim: 
Temel Kavramlar adlı kitabında sözcük 
türetimi, sözcüklerin yapısı, sözvarlığı gi-
bi konuları işleyen dilbilimci aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Nadir Engin Uzun
B) Doğan Aksan
C) Evren Alpaslan
D) Berke Vardar
E) Tahsin Yücel

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi farklı bir 
biçimbilimsel türetim süreci neticesinde 
ortaya çıkmıştır?

A) Gazoz 
B) Gişe
C) Frikik
D) Miting
E) Radar 

4. Aşağıdaki öbeklerin hangisinde ak aktar-
ması farklı türde kurulmuştur?

A) Önemli bir sol ayak kazandık.
B) Mavi yakalıların alınteridir.
C) Bordo berelilerin arkasındayız. 
D) Beyaz yakalılar buradalar.
E) Reşat Nuri’yi okudum.

5. I. Doğal dillerle, bilimsel, felsefi, teknik vs. 
terimler bir kenara konulduğunda çok az 
sözcüğün tek anlamlı veya bir temel an-
lamın taşıyıcısı olduğundan söz edilebi-
lir.

 II. Çokanlamlılık, diğer potansiyel başka 
avantajlarının yanında, doğal dillere en 
azından bir açıdan önemli bir avantaj 
sağlar ki o da tek bir ses dizesinin birden 
fazla kavramı aktarabilmesinin, ses dizi-
lerinin sayısal artışına bir sınırlılık getir-
mesidir.

 III. Her sözcüğün ilgili konuşucu veya ilgili dil 
topluluğu için bir duygu değeri veya duy-
gusal anlam taşıdığı söylenebilir. 

 Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden 
hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I-II
D) I-III
E) I-II-III

6. ‘Felsefe’ sözcüğünün anlamını Anlamsal 
Ağlar Kuramı çerçevesinde düşünelim. 
Aşağıdakilerden hangisi bu sözcüğün an-
lamına dahil edilemez?

A) Düşünce
B) Mantık
C) Argüman/sav
D) İnanç
E) Aristo

7. Aşağıdakilerden hangisi gösterge kura-
mıyla uyumlu bir yargı değildir?

A) Gösterilen ile gösteren arasındaki ilişki 
uzlaşımsaldır.

B) Gösterge değerini içinde bulunduğu sis-
temdeki diğer göstergelerle ilişki saye-
sinde alır.

C) Anlamı gösterge kavramından bağımsız 
düşünmek mümkün değildir.

D) Gösterilen/kavram gibi, gösteren/ses 
imgesi de zihinsel boyuttaki soyut bir su-
nuluşa işaret eder.

E) ‘Anlam’ kavram ‘değer’ kavramı ile ilin-
tilidir.
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8. Anlam ve anlamlandırma hakkında aşa-
ğıdakilerden hangisini söylemek yanlış 
olur?

A) Zihnimizde kavramsal bir karşılığı olan 
ama dünyasal gerçekliği olmayan söz-
cükler de anlamlı olabilir.

B) Bir sözcüğün anlamlı olarak nitelendiril-
mesi için anadili konuşucusunun zihnin-
de bir kavramsal karşılığı olmalıdır.

C) Anlam yalnızca dış dünyada gözlemle-
nebilen olgularla sınırlandırılamaz.

D) İyi-biçimlendirmişlik kurallarını takip 
eden ve kavramsal bir karşılığı olan söz-
cükler anlamlıdır.

E) İyi-biçimlendirilmiş ama henüz uzlaşım-
sallık kazanılmamış bir sözcük anadili 
konuşucuları için anlamlı değildir.

9. Aşağıdakilerden hangisi ‘benzetme yönü’ 
ve ‘benzetme ilgeci’ içerir?

A) Şeker gibi su
B) Buz gibi soğuk su
C) Sakız gibi gömlek
D) Maviye çalan ceket
E) Altın sarısı saçlar

10. Aşağıdakilerden hangisi anadili konuşu-
cularının anlam hakkındaki bilgileri ara-
sında sayamayız?

A) Sözcüklerin kökeni
B) Tümce anlamı
C) Çokanlamlılık
D) Anlambulanıklığı
E) Anlamsal karşıtlık

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya gerçekliği herzaman dillere bire-
bir yansıtılabilir.

B) Diller yalnızca dünya gerçekliğini yansı-
tırlar.

C) Anlam çok yönlülük sergiler.
D) Her sözcüğün anadili konuşucusunda 

uyandırdığı bir duygu değeri vardır.
E) Her ses dizisi başlangıçta bir ‘temel 

anlam’ın taşıyıcısıdır.

12. Aşağıdakilerden hangisi derecelendirile-
bilen karşıtanlamlı değildir?

A) Sıcak / Soğuk
B) Uzun / Kısa
C) Evli / Bekar
D) Anlaşılır / Anlaşılmaz
E) Eski / Yeni

13. Alış-veriş sözcük çifti ne tür bir karşıtan-
lamlılık ilişkisi sunar?

A) Bütünleyici karşıtanlamlılık
B) Derecelendirilebilen karşıtanlamlılık
C) Ters yönlü karşıtanlamlılık
D) İşteş/ilişkisel karşıtanlamlılık
E) Basit karşıtanlamlılık

14. Aşağıdakilerden hangisi parça yerine bü-
tünün kullanıldığı ad aktarması örneği de-
ğildir?

A) Biz karşı sitede oturuyoruz.
B) Altın krampon sahayı birbirine kattı.
C) Bana işten izin verdiler bugün.
D) Sartre okuyorum.
E) Belgeleri üst kata imzalatın.

15. Konuştuğu dilde iyi-biçimlendirilmiş ama 
uzlaşımsallık kazanmamış olan bir sözcü-
ğü bir anadili konuşucusu için anlamlı kı-
lan nedir?

A) İlgili sözcüğü toplumsal alanda kabul 
görmemiş olması

B) Göstergenin nedensizliği ilkesi
C) Anadili konuşucusunun zihninde kav-

ramsal bir karşılığının olması
D) Sözkonusu sözcüğün dış dünya gerçek-

liğinde bir karşılığının olmaması
E) Anadili konuşucusunun başka dilleri 

edinmeye dönük yetisi
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
YANITLARI

1. E Afyonlu sözcüğünde iki ayrı anlamlı birim 
yani biçimbirim vardır: Afyon-lu.

 Diğer seçeneklerde üçer biçimbirim yer 
almaktadır:

 Kitab-ev-i
 Yol-cu-luk
 Anla-yış-lar
 Saç-lar-ın

2. A Türkçe ve Dünya dillerinde türetim olgu-
sunu ayrıntılı olarak tartışan, Biçimbilim: 
Temel Kavramlar adlı kitabında sözcük 
türetimi, sözcüklerin yapısı, sözvarlığı gi-
bi konuları işleyen dilbilimci Nadir Engin 
Uzun’dur. 

3. E A, B, C ve D seçeneklerinde sesbilimsel 
yerlileşme sonucu sözcük dile yerleşir-
ken “radar” sözcüğünde baş harflerden 
yapılan bir kısaltma vardır.

4. E “Reşat Nuri’yi okudum” cümlesinde par-
ça yerine bütün kullanılmış; Reşat Nuri 
denilerek onun eserleri kastedilmiştir.

5. E Verilen ifadelerin tümü doğrudur.

6. E Anlamsal ağlar kuramı, sözcüklerin çağ-
rışımlarının bir küme oluşturduğunu ka-
bul eder ve anlam ağını hiyerarşik bir 
düzen içinde imler. “Felsefe” sözcüğü-
nün anlam alanındaki hiyerarşik düzen-
de “Aristo”dan bahsedilemez.

7. C Gösterge kuramına göre anlam göster-
geden bağımsızdır. Saussure’e göre dil-
de değer ve anlam kavramları ancak bir 
sistem içerisinde açıklanabilir.

8. E Ana dili konuşurları iyi-biçimlendirilmiş bir 
sözcüğe yüklenilen anlam hakkında fikir 
sahibi olabilir ancak uzlaşımsallık sağ-
lanmazsa “anlam” anlaşılsa bile sözcük 
kullanılmaz.

9. B “buz gibi soğuk su”

benzeyen
benzetme yönü
benzetme ilgeci
kendisine benzetilen

10. A Anadili konuşucuları kullandıkları söz-
cüklerin anlamsal karşılıklarını bilir ancak 
her kullandığımız sözcüğün kökeni hak-
kında fikrimiz yoktur.

11. B Dünya gerçekliği her zaman dillere bire-
bir yansıtılabilmekle birlikte, her sözcü-
ğün dünya gerçekliğini yansıtmasından 
bahsedilemez.

12. C Evli-bekar, bütünleyici/basit karşıtanlam-
lılardandır.

13. C Alış-veriş sözcük çifti arasında işteş/iliş-
kisel bir karşıtanlamlılık vardır.

14. B “Altın krampon” ifadesinin kullanımında 
bütün ifade edilerek parça kullanılmıştır.

15. C Konuştuğu dilde iyi-biçimlendirilmiş ama 
uzlaşımsallık kazanmamış bir sözcüğü 
ana dili konuşucusu için anlamlı kılan, 
ana dili konuşucusunun zihninde kav-
ramsal bir karşılığının olmasıdır.
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede sözce, tümce, önerme, önerme türle-
ri, yüklem, yüklemleme konuları öğrenilmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 1 - 2

sözce, tümce, önerme
Tümce, Sözce
Geleneksel dilbilgisi çalışmalarının merkezinde duran büyük dilsel birim tümce dir. Anadili konuşu- 

cularının, sözcüklerin iyi-biçimlendirilmişliğine ilişkin sezgileri bulunmaktadır. Anadili konuşucuları söz-
cük dizilerinin iyi-biçimlendirilmiş olup olmadığı konusunda da yorum yapabilirler.

Tümceyi, bir AÖ (ad öbeği) ile bir EÖ’den (eylem öbeği) oluşan iyi-biçimlendirilmiş bir sözcük dizisi-
dir. Anadili konuşucusunun zihninde biçimlendirilen bir tümce konuşma eyleminin nesnesi olduğunda, 
yani sessel biçime büründüğünde, ona sözce adını veriyoruz.

Sözceler tümcelerden farklı olarak fiziksel bir gerçekliğe sahiptir çünkü sözceler belli bir zaman- da, 
belli bir yerde ve belli bir iletişim durumunda ortaya çıkarlar ve hepsinden öte sözcenin bir söyleyicisi 
vardır. Bu açıdan bakıldığında, sözceler belli bir dilsel ve dildışı bağlam içinde gerçekleşir. Tüm- celer 
ise sesletilemez, duyulamaz, kaydedilemez ya da ses dalgaları olarak bilgisayara yüklenemezler; bun-
lar yalnızca tümcelerin dışavurulan biçimleri için, yani sözceler için geçerli olabilir.

önerme
Önermeler bireyler/zihinler-üstü kavramlardır, evrenseldirler ve bu nedenle tek tek dillere özgü de-

ğildirler. Bu anlamıyla önermeler bilişsel bir olguya gönderimde bulunurlar. Diğer bir deyişle önermeler 
düşünmek için kullandığımız soyut parçalardır.

Bir tümce birden fazla önermenin taşıyıcısı olabilir. Biçimsel olarak tek bir tümce ile sunulsa bile her 
önerme bir sözce olarak gerçekleşebilir. Buna göre, birden fazla önermenin olduğu her durumda birden 
fazla sözce vardır, ilgili önermenin tek bir ses dizisi ya da birden fazla ses dizisi ile ifade edilip edilme-
diğine bakılmaksızın.

AnlAm ve gÖnderim
Bir dilsel ifadenin anlamının yalnızca dünyadaki gönderimi ile ilgili olmayabileceği ve çok yönlü bir 

olgu olarak ele alınması gerektiğine ilişkin ilk berlirlemeler Alman matematikçi ve mantıkçı Gott- lob Fre-
ge (1848-1925) tarafından yapılmıştır.

Anlam

Betim (sel Anlam) Gönderim (sel Anlam)

Frege, gönderimsellik kuramı bölümünde de tartıştığımız gibi, anlamın bir yanıyla zihnimizdeki söz-
cüklerin ya da sözcüklerden oluşan öbek ve tümcelerin gerçek dünyadaki nesnelerle arasındaki ilişkiyi 
yansıttığını iddia eder ve bunu gönderimsel anlam başlığı altında ele alır. Gerçek dünyadaki nesneler-
den kastedilen, bireyler (dilde tipik olarak özel adlar ve cins adlarla ifade edilir), nitelikler (dilde tipik ola-
rak sıfatlarla ifade edilir), durumlar ve olaylardır (dilde tipik olarak eylemlerle ifade edilir).

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Frege’ye göre (11)’deki iki tümcenin farklı bilgi değerleri taşımalarının nedeni (birinin totolojik olması 
diğerinin ise olmaması) bu tümcelerin göndergeleriyle ilişkilerini farklı biçimlerde kurmalarıdır.  Frege’nin 
yaklaşımının bir başka öngörüsü de şudur: Dilsel ifadelere bakıldığında aynı betimsel anlamı taşıyan 
ama gönderimleri farklı olan ifadeler bulmak söz konusu olmalıdır.

BileşimSel AnlAmBilim
Anlambilim kuramı, genel olarak dilbilgisel iyi-biçimlendirilmişlik kurallarının sözcük öbek- lerinin ve 

tümcelerin anlamlı olmasını sağlayan bir etmen olduğunu kabul eder ve bu iyi-biçimlendirilmişlik kural-
larının neler olduğu ve anlamla ne tür bir etkileşim içinde olduğunun açık ve formal bir modelinin oluş-
turulmasını amaçlar.

Üretici Dilbilgisi modelini ortaya atan ve sözdizim bileşenini bu modelin merkezine alan Amerikalı dil-
bilimci Noam Chomsky insan dillerinin sözdiziminin, formal dillerin (yani, matematik/ mantık temeline da-
yanan dillerin, örneğin bilgisayar dillerinin) sözdizimlerine benzer bir şekilde ele alınabileceğini öne sür-
müştür. Amerikalı felsefeci ve matematikçi Richard Montague (1930-1971) de insan dillerinde anlamın 
Chomsky’nin savladığına benzer bir biçimde ele alınabileceğini düşünüyordu.

Montague’ya (1970:223) göre anlambilimin temel hedefi bir tümcenin ‘doğru’ olmasından ne anla-
dığımızı ortaya koymaktır. Öte yandan, bir tümcenin doğruluğunun başka bir tümcenin doğruluğu açı-
sından ne ifade ettiğini anlamak, yani gerektirimin doğasını anlamak da anlambilimin çalışma alanı için-
dedir.

Montague dilbilgisi, iyi-biçimlendirilmişlik kurallarının sözcük öbekleri ve tümceler için anlamlılığı 
sağlayan bir etmen olduğunu kabul eder ve bu kuralların neler olduğunu ortaya koymaya çalışır.

Sözcükler veya sözcüklerden oluşan tümceden küçük öbeklerin doğruluk değerleri ve doğruluk ko- 
şulları yoktur. Doğruluk değeri ancak bir önermeye dayanan tümcelere ya da sözcelere atfedilebilecek 
bir özelliktir. Bir tümcenin doğruluğunun ancak içinde bulunduğu duruma göre belirleneceğini kabul et- 
tiğimizde, aslında söylediğimiz tam olarak şudur: Bir tümcenin gönderimsel anlamı o tümcenin doğru-
luk değeridir. Tümcelerin gönderimsel anlamları genel olarak kaplam (extension) terimi ile ifade edilse 
de aslında kaplam, gönderim(sel anlam) ve düz anlam aynı kavramlara işaret etmek üzere kullanılır.

Bir tümcenin gönderimsel anlamını onun doğruluk değeri olarak kabul ediyoruz. Dikkat edilirse, bir 
tümcenin doğruluk koşullarını bilmek, o tümcenin doğruluk değerini bilmek için bir önkoşuldur. Bir tümce 
gerçek dünyanın sunduklarıyla ‘uyumlu’ olup olmamasına bağlı olarak doğru ya da yanlış değerlerinden 
birisini yüklenebilir, ancak anadili konuşucularının tümcelerin bir ‘anlamı’ olduğunu kavraması için her 
zaman dış dünyayla uyumlu olup olmadığını bilmesine gerek yoktur. Tümcelerin gerçek dünyada karşı-
lıklarının olup olmamasından bağımsız olarak anadili konuşucuları için anlamlı olmasını sağlayan, tüm-
celerin doğruluk koşullarıdır. Doğruluk koşullarını, tümcelerin betimsel anlamı ya da daha yaygın kulla-
nımdaki terimle söylemek gerekirse, içlemi olarak kabul edelim.

Bileşimsellik kavramı anlambilim kuramında önemli bir yer tutar çünkü sözdizim ile anlambilim ara-
sındaki ilişki büyük çapta bileşimsellik ilkesi ile sağlanır.

Genel olarak kabul gören bileşimsellik tanımı şöyledir:
Bileşimsellik İlkesi (Birden fazla ‘atomik’ dilsel birimden oluşan)
bir ifadenin anlamı,

 i. o ifadeyi oluşturan birimlerin anlamının ve
 ii. bu birimlerin sözdizimsel olarak biraraya getiriliş biçimlerinin bir işlevidir. (Partee 1984, 281)

Bileşimsellik ilkesi iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım, bütünü oluşturan herbir parçanın anlamının 
bütünün anlamını belirleyen şeylerden birisi olduğunu söyler. İkinci kısımsa, anlamlı parçaların bütünün 
anlamını belirlerken nasıl bir biçimsel düzenleniş sergilediğinin önemli olduğunu söyler.

Küme kuramı küme elemanları, bu elemanların oluşturduğu kümeler ve kümeler arasındaki ilişkiler-
den meydana gelir. Küme kuramı aşağıda sunulan diğer bileşenlerle biraraya gelerek anlambilim mode-
linin burada sunulacak olan biçimini oluşturur:

 ➣ Sözdizim kuralları
 ➣ Betimsel ve gönderimsel anlam
 ➣ Bileşimsellik ilkesi
 ➣ Doğruluk koşulu
 ➣ Doğruluk değeri
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küme kurAmı: Temel kAvrAmlAr
Dilsel İfadelerin Küme Kuramı Üzerinden Modellenmesi
Tümcelerin yalnızca sözcük dizileri olmadığı, aynı zamanda yapısal bir organizasyon barındırdıkları 

söylenebilir. Tümcelerin türetimine giren birimler, biçimbilim alanını ilgilendiren birimler, yani farklı türde-
ki sözcüklerdir. Anadili konuşucuları sözcüklerin yalnızca anlamlarını değil, sezgisel olarak onların han-
gi ulamlara ait olduklarıyla ilgili de bilgi sahibidirler. Bu açıdan bakıldığında örneğin adlar, eylemlerden 
farklı bir ulam olarak bilinirler çünkü (başka ayırıcı özellikler bir yana) bu iki ulam birbirinden farklı söz-
dizimsel davranış sergilerler.

adlar
Özel Adlar
Anımsanacağı gibi özel adların yalnızca gönderimsel anlamları olduğunu ve betimsel anlamdan 

yoksun olduklarını söylemiştik. Dilsel ifadelerin düz anlamlarını ifade etmek üzere ikili köşeli parantez 
‘[[ ]]’ kullanacağız. Aynı gerekçeyle özel adların gönderimini ifade etmek üzere de ilgili adları ikili köşe-
li parantez içinde ‘[[ ]]’ sunacağız.

cinS AdlArı
Köpek sözcüğünün düz anlamı, sözcüğün gönderimiyle, yani gerçek dünyada köpek olma özelliği ile 

ilişkilidir. Köpek sözcüğünün bir betimsel anlamı vardır ve bu betimsel anlam köpek sınıflandırmasında 
olma durumunu ifade eder. Bu, köpeğin gönderiminin, betimine bakılarak oluşturulduğunu gösterir. Di-
ğer bir deyişle, bir cins adı olarak köpek (özel adlardan farklı olarak) sözcüğünün doğrudan bir gönderi-
mi yoktur; gönderimini betimsel anlamın aracılığıyla alır.

eylemler
Eylemler de cins adlar gibi bir betimsel anlamın taşıyıcısıdırlar ve betimsel anlamları gönderimsel 

anlamın oluşturulmasını olanaklı kılar. Yine küme notasyonu ile sunulduğunda bir eylemi gerçekleşti-
ren şeylerin/bireylerin kümesi onun gönderimi/ düzanlamı/kaplamı olarak kabul edilir. Örneğin, gül ey-
leminin betimsel anlamı, onun gönderimsel anlamını oluşturan kümenin bireylerinin belirleyicisi rolünü 
üstlenir.

SıfATlAr
Sıfatlar tipik olarak ad öbeklerinin bir parçası olarak kendilerini gösterirler. Sıfatların anlamsal katkı-

larını üç grupta ele alabiliriz.
 (i) Özellik ekleyen sıfatlar: Bazı sıfatlar etkileşime girdikleri adlara bir özellik eklerler. Örneğin, 

kırmızı çanta dediğimizde çanta kümesinin üyesi olma niteliklerini barındıran bir ada kırmızılık 
özelliği atfetmiş oluruz.

 (ii) Görecelilik sıfatları: Örneğin büyük çanta dediğimizde büyük sıfatının çanta sözcüğüne bü-
yüklük özelliği yüklediğini söyleyebilsek de aslında büyüklük göreceli bir kavramdır.

 (iii) Sıfırlayan sıfatlar: Etkileşime girdiği adın anlamını ‘sıfırlayan’ sıfatlardır bunlar. Örneğin sah-
te para ad öbeğinde sahte sıfatı birleştiği para adının, para olma özelliği sergileyen öğeler kü-
mesinde bulunmasının önüne geçer; yani, sahte para aslında dünyasal gerçeklikte para olarak 
kabul ettiğimiz nesneye gönderimde bulunmaz.

Tümce AnlAmı
Bir tümcenin anlamı

 (i) o tümceyi oluşturan birimlerin anlamının ve
 (ii) bu birimlerin sözdizimsel olarak biraraya getiriliş biçiminin bir işlevidir. Buna “bileşimsellik ilke-

si” denir.
Aşağıdaki sunuluştaki iki farklılığa dikkat ediniz. İlki, AÖ ve EÖ’nün gönderimsel anlamını/ kaplamı-

nı belirleyeceğimiz işaret etmek üzere bunların ikili köşeli parantez içinde verilmesi, diğeri ise AÖ ve EÖ 
karmaşık bir yapı içermediği için sunumu basitleştirmek adına bunların dallandırdığı budakların yerine 
üçgen kullanıyor olmamız:
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3

1

2

3AÖ" , = Can EÖ" , = UYUYANLAR Suzan, Nil, Can, Pelin

AÖ ve EÖ’den dallandırılan üçgenlerin altında yer alan birimler tümceyi oluşturan sözcüklerdir. Bun- 
ları italik olarak işaretledik. AÖ" , budağının sağında yer alan ‘Can’ sözcüğe değil, sözcüğün gönderim-
sel anlamına işaret eder. Benzer şekilde, EÖ" ,  budağının sağında yer alan kümede uyuma eylemini 
gerçekleştiren bireylerin bir kümesi sunuluyor. Burada şunu not etmeliyiz: Bu kümenin {Suzan, Nil, Can, 
Pelin} üyelerinden oluşmasının özel bir anlamı yoktur. Bu, hipotetik olarak, ilgili dünyasal durumda uyu-
yanların bu bireylerden oluştuğu belirlemesini yapar. Uyuyanlar kümesi, doğal olarak, başka bireylerden 
de oluşabilirdi. Burada önemli olan Can’ın bunlardan birisi olup olmadığıdır.

AÖ ve EÖ’nün anlamlarının (35)’teki tümce yapısı içinde biraraya getirilmiş olması, ilgili tümcenin 
anlamına dair bir belirleme yapmamaktadır. Daha açık bir deyişle, ilgili tümcenin doğruluk değerinin ne 
olduğuna ilişkin bir belirleme hala yapılamamaktadır. Bunu mümkün kılmak üzere gereksinim duyduğu- 
muz şey, AÖ ile EÖ’nün anlamlarının etkileşimini garanti altına alacak bir kuraldır. Yüklemleme Kuralı 
adını vereceğimiz kural bu işlevi yerine getirir.

Yüklem(leme) Kuralı
Özne ad öbeğinin bir özel ad olduğu durumda, [AÖ EÖ] yapısındaki bir tümce ancak ve ancak
A EÖ Öd" ", , ise doğrudur.

Diğer bir deyişle, [AÖ EÖ] yapısındaki bir tümcenin doğruluk değerinin D/1 olabilmesi için özne ko-
numundaki AÖ’nün anlamı olan özel adın, EÖ’nün anlamını belirleyen kümenin üyelerinden birisi olma-
sı gerekir.

Niceleme Kuralı
Bir T budağının dallandırdığı özne AÖ’sünün bir niceleyici ve bir addan oluştuğu durumda, T’nin
DOĞRU olabilmesi için koşul, A" ,’nın EÖ" , ile niceleyici" , üzerinden ‘______’ ilişkisini kurmasıdır.
Altçizgi ile açık bırakılan bölüm, ilişkinin türünün niceleyiciden niceleyiciye değiştiğini ifade eder. Ör-

neğin, hiçbir öğrenci ad öbeğinin konuşmadı eylem öbeği ile birleşiminin anlamı, hiçbir niceleyicisinin 
gönderimsel anlamına göre belirlenir. Bu ilişki de aşağıdaki şekilde sunulabilir:

(41) hi birçN TELEY C‹ ‹ ‹6 @" , = örtüşmeme-ilişkisi
Buna göre, hiçbir niceleyicisini barındıran bir ad öbeğinin gönderimini belirleyen küme, ilgili tümce- 

nin eylem öbeğinin gönderimsel anlamını belirleyen küme ile örtüşmeme-ilişkisi içinde olmalıdır. Örtüş-
meme-ilişkisi, iki kümenin bir kesişim kümesi olmaması durumuna işaret eder.

TümcelerArASı AnlAmSAl ilişkiler
Gerektirim
Tümceler kendi başlarına doğruluk koşulu ve doğruluk değeri taşıdıkları gibi bir tümce aynı zaman-

da başka bir tümcenin doğruluk koşulu ve değeri hakkında da bilgi verebilir. Bu türden tümcelerarası an-
lamsal ilişkileri de bileşimsel anlambilimin mantığa dayanan formal yöntemleriyle modelleyebiliriz. Ge-
rektirim, bir tümcenin anlamına baktığımızda diğerinin doğruluk koşulu ve değeri hakkında da bilgi sahi-
bi olmamızı sağlayan mantıksal bir ilişkilendirmedir.

A ve B diye adlandırılabileceğimiz iki tümce dü- şünelim. Gerektirim ilişkisine göre, A, B’yi ancak ve 
ancak A’nın doğru olduğu her durumda B de doğruysa gerektirir. Gerektirimin formal notasyo- nu aşa-
ğıdaki gibidir:

(46) A & B: A B’yi gerektirir
  A & B:  A B’yi gerektirmez
Aşağıdaki iki tümcenin bir gerektirim ilişkisi içinde olduklarını söyleyebiliriz:

 ➣ (47) Pelin elma yedi. (A)
 ➣ Pelin meyve yedi. (B)

Pelin elma yedi önermesinin doğru olduğu her durumda Pelin meyve yedi önermesinin de doğru ol-
duğunu söylemek zorundayız. Bu zorunluluk, bir bakıma, mantıksal çıkarımların dikte ettiği bir zorun-
luluktur.
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Önvarsayım
Anadili konuşucularının dilsel bir ifadenin ne tür bir durumda doğru ya da yanlış olacağına iliş- kin 

olarak çıkarım yapabilmesi bir tümceye dair yalnızca bu tür bir bilgiye sahip oldukları anlamına gel-
mez. Anadili konuşucuları, bir tümcenin/sözcenin taşıyıcılığını yaptığı önermenin potansiyel olarak baş-
ka önermelerle ilişkili olduğunu, hatta ilgili önermenin başka önermeler üzerine kurulduğuna dair sezgi-
sel bilgilere de sahiptir.

Bunu bir örnek üzerinden düşünelim. Örneğin, ‘‘İngiltere’nin şu anki kraliçesi 91 yaşındadır’’ sözcesi-
ne duyduğumuzda bu sözcenin ne tür bir önermenin taşıyıcısı olduğunu ve bu önermenin doğru olması 
için gereken koşulların ne olduğunu düşünürüz. Bunun ötesinde, ilgili sözcenin savladığının dışında ba-
rındırdığı başka bilgilerin de önermesel bir nitelik taşıdığı söylenebilir. ‘‘İngiltere’nin şu anki kraliçesi 91 
yaşındadır’’ sözcesinin doğruluk değerinin belirlenebilmesi için doğruluk koşullarının ne olduğunun or-
taya konması, bunun için de bileşimsel anlamının ortaya çıkarılması gerekir. Buna ek olarak, aynı tüm-
ce İngiltere’nin şu an bir kraliçesi olduğu bilgisini barındırır; yani, 91 yaşında olan kişi İngiltere’nin şu an-
ki kraliçesidir. İngiltere’nin şu an bir kraliçesi olduğu bilgisi de bir önerme olarak yazılabilir: ‘‘İngiltere’nin 
şu an bir kraliçesi var.’’

Olumsuzlama Testi
Herhangi bir önermenin olumsuzlanması yoluyla o önermenin önvarsayımı olarak belirlenebilecek 

önermelerin varlığını sürdürüp sürdürmediğini anlayabiliriz.
(50)
A: İngiltere’nin şu anki kraliçesi 91 yaşındadır.
A’yı olumsuzlayalım:
B: İngiltere’nin şu anki kraliçesi 91 yaşında değil.
A’nın doğruluk değeri/koşulu B’den farklılık sergilese de hem A hem de B tümceleri ‘‘İngiltere’nin şu 

an bir kraliçesi var’’ önvarsayımını sabit olarak taşır.

Sorgulama Testi
Bir önermenin soruya dönüştürülmesi durumunda o önermenin önvarsayımı olan önermelerin yine 

varlığını sürdürdüğünü görürüz:
(51)
A: İngiltere’nin şu anki kraliçesi 91 yaşındadır.
A’yı soruya dönüştürelim:
B: İngiltere’nin şu anki kraliçesi 91 yaşında mıdır?
A’da örtük olarak bulunan ‘‘İngiltere’nin şu an bir kraliçesi var’’ önvarsayımı tümcenin soruya dö- 

nüştürülmüş biçiminde de varlığını sürdürür.

Koşullu Yapı Testi
Aynı önermeyi koşullu bir yapının içine yerleştirdiğimizde o önermenin önvarsayımı olan önermele-

rin varlığını sürdürdüğünü görürüz:
(52)
A: İngiltere’nin şu anki kraliçesi 91 yaşındadır.
A’yı koşullu bir yapının içine yerleştirelim:
B: (Eğer) İngiltere’nin şu anki kraliçesi 91 yaşında ise...
Yukarıdaki iki testin de gösterdiği gibi, A’da bulunan ‘‘İngiltere’nin şu an bir kraliçesi var’’ önvarsayı-

mı tümcenin bir koşullu tümcenin içine yerleştirilmesi durumunda da varlığını sürdürür.

Çelişki
Bir diğer tümcelerarası ilişki de çelişki adı verilen ilişki türüdür. Mantıksal olarak bir A önermesi ile 

o önermenin olumsuzlanması ile oluşan önermenin (olumsuzlama, mantıkta ¬ simgesiyle imlenmekte-
dir) yani ¬A’nın, mantıksal bir bağlayıcı ile birbirine bağlanması çelişik bir önerme, yani bir çelişki ya-
ratır. Mantıkta ‘çelişkisizlik kuralı’ olarak adlandırılabilecek kural, A ile ¬A’nın (yani, A önermesi ve ay-
nı A önermesinin olumsuzunun) aynı anda doğru olmasının olanaksız olmasıdır. Aşağıdaki örneklere 
bir göz atalım:

 ➣ (53) Can öğretmendir ve Can öğretmen değildir.
 ➣ Pelin Cem’i seviyor ve Pelin Cem’i sevmiyor.

(53)’teki her iki örnekte de ve bağlayıcısının solundaki ilk önermenin doğru olduğu bir durumda bağ-
layıcının sağındaki ikinci önermenin de doğru olması çelişki yaratır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Belli bir bağlamda üretilen ifadeye ne ad 
verilir?

A) Sözce
B) Sözcük
C) Sözlük
D) Sözel
E) Söz

AÇIKLAMA
Belli bir bağlamda üretilen ifadeye “sözce” denir. 
Aynı ifade defalarca ve farklı bağlamlarda farklı 
konuşanlar tarafından sesletilebilir ve her sesleti-
şinde ele aldığımız farklı bir sözce olacaktır.

YANIT: A

2. Tümcelerden soyutlanarak oluşturulan 
anlamsal içeriğe ne ad verilir?

A) Sözcük
B) Sözce
C) Önerme
D) Uygulama
E) İfade

AÇIKLAMA
Tümcelerden soyutlanarak oluşturulan anlamsal 
içeriğe “önerme” denir.

YANIT: C

3. Dil bilgisel olarak olumlu ya da olumsuz 
yapı taşıyan ve bilgi sunmak üzere üretil-
miş olan tümcelere ne ad verilir?

A) Bildirim
B) Analitik
C) Sentetik
D) Soyut
E) Önerme

AÇIKLAMA
“Bildirim cümleleri” dil bilgisel olarak olumlu ya da 
olumsuz yapı taşıyan ve bilgi sunmak üzere üretil-
miş olan tümcelerdir.
Örnek: Evli olanlar bekârdır. Bu önermenin doğru 
olabilmesi için “bekâr” yükleminin anlamına uygun 
bir üye olması gerekir.

YANIT: A

4. Önvarsayımı engelleyen veya tersine te-
tikleyen eylemlere ne ad verilir?

A) Önermesel tutum eylemleri
B) Kavramsal karşıtlık eylemleri
C) Açımlama eylemleri
D) Tutarsızlık eylemleri
E) Açıklamalı tutum eylemleri

AÇIKLAMA
Önvarsayımı engelleyen veya tersine tetikleyen 
eylemlere “Önermesel Tutum Eylemleri” denir. 
Önermesel tutum eylemleri olgusallık dışı ve olgu-
sal olmak üzere iki türdedir. 
Olgusal olmayan: sanmak, inanmak, zannetmek, 
farz etmek vb. 
Olgusal olan: fark etmek, pişman olmak, görmek 
vb.

YANIT: A

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tümce anlamı birleşimseldir.
B) Sözcüksel, dil bilgisel ve söz dizimsel 

bileşenlerin bir arada yorumlanmasıyla 
tümce anlamına ulaşılır.

C) Sözcükler ait oldukları ulamın dil bilgisel 
ve anlamsal özelliklerini hem öbeğe hem 
de tümceye taşırlar.

D) Eylemler tümcede eylem öbeğinin başı-
dır.

E) Bir tümcede söz dizimsel olarak doğru-
dan nesne eylemin “dış üyesi” özne ise 
“iç üyesi”dir.

AÇIKLAMA
Bir tümcede söz dizimsel olarak doğrudan nesne 
eylemin “iç üyesi” özne ise “dış üyesi”dir.

YANIT: E
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6. Eylemlerin özne ve nesne olan üyeleri-
ne eylemin gerçekleşebilmesi için verdi-
ği rollere ne ad verilir?

A) Eşitsel roller
B) Düzlemsel roller
C) Anlamsal roller
D) Bağlamsal roller
E) Gerçekçi roller

AÇIKLAMA
Eylemlerin özne ve nesne olan üyelerine eylemin 
gerçekleşebilmesi için verdiği rollere “anlamsal 
roller” denir.

YANIT: C

7. Tümcenin öbeklerini önermesel düzlem-
de ilişkilendirme işlemine ne ad verilir?

A) Yükleme
B) Tümleme
C) Oluşturma
D) Yüklemleme
E) Rol verme

AÇIKLAMA
Tümcenin öbeklerini önermesel düzlemde ilişki-
lendirme işlemine “yüklemleme” denir.

YANIT: D

8. Bir eylemin bitip bitmediği ile ilgili bilgi 
veren sözcüksel ve dil bilgisel ulama ne 
ad verilir?

A) Görünüş
B) Eylemcil
C) Aktarım
D) Farklılık
E) Bitmişlik

AÇIKLAMA
Bir eylemin bitip bitmediği ile ilgili bilgi veren söz-
cüksel ve dil bilgisel ulama “görünüş” denir. Gö-
rünüş hem dil bilgisel bir ulam olarak hem de ey-
lemlerin kendi içsel özelliği olarak tümceye yansır.

YANIT: A

9. Sözcüksel görünüşü temel alarak eylem-
leri dört türde sınıflandıran bilim adamı 
kimdir?

A) Strawson
B) Vendler
C) Verkuyl
D) Hurford
E) Pustejovsky

AÇIKLAMA
Sözcüksel görünüşü temel alarak eylemleri dört 
türde sınıflandıran bilim adamı Vendler’dir. Sınıf-
landırma şu şekildedir:
• Durum eylemleri: sevmek, hoşlanmak, beğe-

nek vb.
• Edim eylemleri: yürümek, koşmak, yüzmek, 

temizlemek vb.
• Erişme eylemleri: bitirmek, başlamak, varmak 

vb.
• Tamamlama eylemleri: bir mektup yazmak, bir 

bardak su içmek vb.
YANIT: B

10. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde ta-
mamlama eylemi kullanılmıştır?

A) Bütün bu yapılanları beğenmişti.
B) Sabahları bir saat yüzer.
C) Akşamdan ödevlerini bitirir.
D) Bir mektup yazdı dostuna.
E) Evi baştan aşağı temizledi.

AÇIKLAMA
Vendler’i sınıflandırmasına göre D seçeneğinde-
ki tümcede “bir mektup yazmak” tamamlama ey-
lemlerindendir.

YANIT: D
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11. Bir eylemin bitimlilik taşıyıp taşımadığını 
hangi sözcüğü getirerek test edebiliriz?

A) Şimdi
B) İçinde
C) Onu
D) Orada
E) Kimseler

AÇIKLAMA
Bir eylemin bitimlilik taşıyıp taşımadığını ‘içinde’ 
sözcüğü getirerek test edebiliriz. “Dağcılar iki sa-
at içinde/iki saatte tepeye vardı.” tümcesi “içinde” 
testinden geçebilirken; “Can iki saat içinde konuş-
tu.” tümcesi bu testten geçemez.

YANIT: B

12. Aşağıdakilerden hangisi erişme eylemleri 
arasında yer alabilir?

A) Başlamak
B) Sevmek
C) Hoşlanmak
D) Beğenmek
E) Karşı kıyıya yüzmek

AÇIKLAMA
“Başlamak” erişme eylemlerindendir.
Diğer seçenekler incelendiğinde:
sevmek → durum eylemi
hoşlanmak → durum eylemi
beğenmek → durum eylemi
karşı kıyıya yüzmek  → tamamlama eylemi

YANIT: A

13. I. Emel evinin anahtarını kaybetmiş.
 II. Emel’in bir evi var.
 Aşağıdakilerden hangisi yukarıda veri-

len önermeler arasındaki anlamsal ilişki-
yi doğru olarak verir?

A) Gerektirim 
B) Çelişki 
C) Önvarsayım 
D) Alt kavram
E) Eşsöz 

AÇIKLAMA

Verilen önermeler arasındaki anlamsal ilişki 
“önvarsayım”dır. Önvarsayım konuşmacının söz-
cesinde dinleyenin önceden bildiğini varsaydığı 
bilgiyi çıkarımsal olarak sunmasıdır.

YANIT: C

14. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde açım-
lama söz konusudur?

A) Öğrenciler erken geldi.
B) Emrah Türkiye’de doğdu.
C) Sabah kar yağdı.
D) Dil bilim dil bilimdir.
E) Kitaplar dergilerin altında.

AÇIKLAMA

İki önerme arasındaki gerektirim çift yönlü olduğu 
için açımlama söz konusudur.

YANIT: E

15. Aşağıdaki önermelerden hangisi sentetik 
bir önermedir?

A) İnsanlar memelidir.
B) Çocuklar yetişkin değildir.
C) Bekârlar yalnızdır.
D) İran, Asya’dadır.
E) Çoban Yıldızı Venüs’tür.

AÇIKLAMA

Sentetik önermeler, duruma, bağlı olarak ‘doğru’ 
ya da ‘yanlış’ değeri alabilen önermelerdir. “Bekar-
lar yalnızdır.” sentetik bir önermedir.

YANIT: C
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. “Önerme betimlemesi yaparken dil bilgisi 
ve söz diziminden bağımsız yalnızca yük-
lemler ve “üye” olarak adlandırılan özne-
ler ve nesneler arasındaki anlamsal iliş-
ki göz önünde bulundurulmalıdır.” görü-
şünü sistematik olarak dile getiren dil bi-
limci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saussure
B) Strawson
C) Marinet
D) Yule
E) Löbner

2. Yüklemleme bir ad veya sıfat tarafından ya-
pıldığında __________ ortaya çıkar.

 Boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Adcıl eylem
B) Eylemcil yüklem
C) Olay yüklemi
D) Durum eylemi
E) Görünüş yüklemi

3. Yüklemler bir iş veya olayı aktardıklarında 
ne olarak adlandırılır?

A) Adcıl yüklem
B) Eylemcil yüklem
C) Olay yüklemi
D) Durum yüklemi
E) Görünüş yüklemi

4. Yüklemler bir durum ve oluşu aktardıkla-
rında hangi sınıfa dahil edilmektedir?

A) Adcıl yüklem
B) Eylemcil yüklem
C) Olay yüklemi
D) Durum yüklemi
E) Görünüş yüklemi

5. Aşağıdakilerden hangisi sözce anlamının 
özellikleri arasında yer alır?

A) Doğruluk koşulları
B) Kavramsal içerik
C) Eğretileme
D) Kavramsal anlam
E) Birleşimsel anlam

6. Aşağıdakilerden hangisi anlamsal roller 
arasında yer almaz?

A) Konu 
B) Taşıma 
C) Kaynak
D) Edici 
E) Araç

7. Aşağıdakilerden hangisi “Emrah İstan- 
bul’da Üsküdar’da doğdu.” tümcesinden çı-
kacak bir bildirim değildir?

A) Emrah, Türkiye’de doğdu.
B) Üsküdar, İstanbul’un ilçesidir.
C) Emrah, erkektir.
D) Emrah insandır.
E) Emrah aslen Üsküdarlıdır.
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8. Analitik bir önermenin yüklemi ve üyesi 
tümüyle aynı kavramsal içeriğe karşılık 
geldiğinde ortaya ne çıkar?

A) Analitik önermeler
B) Sentetik önermeler
C) Eşsözlülük
D) Gerektirim
E) Açımlama

9. Önermesel tutum eylemleri olgusallık dışı ve 
olgusal olmak üzere iki türdedir.

 Aşağıdakilerden hangisi olgusal olmayan 
önermelerden değildir?

A) Zannetmek
B) Hayal etmek
C) Fark etmek
D) Sanmak
E) İnanmak

10. Yüklemleme bir eylem tarafından yapıldı-
ğında hangi sınıfa dahil edilmelidir?

A) Adcıl yüklem
B) Eylemcil yüklem
C) Olay yüklemi
D) Durum yüklemi
E) Görünüş yüklemi

11. “Yüklemlerin bir durumu veya bir olayı aktar-
malarında eylemin anlamsal yapısı etkilidir” 
diyen bilim adamı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Strawson
B) Verkuyl
C) Vendler
D) Pustejousky
E) Hurford

12. Sözcelerden soyutlanarak üretilmiş, belli 
bağlamdan bağımsız ele alınan dil bilgisel 
bütünlüğe ne ad verilir?

A) Sözcük
B) Paragraf
C) Tümce
D) Önerme
E) Somut ifade

13. Herhangi bir tümce belli bir bağlamda 
bağlamın gerektirdiği gönderim ve doğ-
ruluk koşulları açısından tanımlandığında 
ortaya çıkan anlama ne ad verilir?

A) İfade/Tümce anlamı
B) Sözce anlamı
C) Önerme anlamı
D) Sistematik anlam
E) Pekiştirilmiş anlam

14. Her durumda doğruluk koşulunu yeri-
ne getiren ve zorunlu “doğru” değeri alan 
önermelere ne ad verilir?

A) Analitik önermeler
B) Tarafsız önermeler
C) Bildirimsel önermeler
D) Karşıtsal önermeler
E) Kanıtlanabilir önermeler

15. İki önerme arasında A doğru iken B’nin 
A’yı yanlışlayan içerik sunmasına ne ad 
verilir?

A) Önerme
B) Çıkarım
C) Çelişki
D) Açımlama
E) Soyutlama
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
YANITLARI

1. B Verilen görüşü sistematik olarak ele alan 
ilk dil bilimci Strawson’dur.

2. A Yüklemleme bir ad veya sıfat tarafından 
yapıldığında “adcıl eylem” ortaya çıkar.

3. C Yüklemler bir iş veya olayı aktardıkların-
da “olay yüklemi” olarak sınıflandırılır.

4. D Yüklemler bir durum ve oluşu aktardıkla-
rında durum yüklemi olarak sınıflandırılır.

5. A Doğruluk koşulları, sözce anlamın özel-
liklerindendir.

6. B Taşıma, anlamsal roller arasında yer al-
maz.

7. E E seçeneğindeki bildirim verilen tümce-
den çıkartılamaz.

8. C Analitik bir önermenin yüklemi ve üyesi 
aynı kavramsal içeriğe karşılık geldiğin-
de ortaya “eşsözlülük” çıkar.

9. C “Fark etmek” olgusal olan önermelerden-
dir.

10. B Yüklemleme bir eylem tarafından yapıldı-
ğında eylemcil yüklem ortaya çıkar.

11. C Vendler’e göre yüklemlerin bir durumu 
veya bir olayı aktarmalarında eylemin an-
lamsal yapısı etkilidir.

12. C Sözcelerden soyutlanarak üretilmiş, belli 
bağlamdan bağımsız ele alınan dil bilgi-
sel bütünlüğe “tümce” denir. Tümce anla-
mı birleşimseldir ve sözcüklerin, öbekle-
rin, dil bilgisel yapıların birbiriyle birleşimi 
tümce anlamını oluşturur.

13. B Herhangi bir tümce belli bir bağlamda 
bağlamın gerektirdiği gönderim ve doğ-
ruluk koşulları açısından tanımlandığın-
da ortaya çıkan anlama “Sözce Anlamı” 
denir. Sözce anlamı bağlam bağımlıdır, 
gönderim bilgisi ve hangi koşullarda söz-
cenin geçerli olabileceği bilgisini gerekti-
rir.

14. A Her durumda doğruluk koşulunu yerine 
getiren ve zorunlu “doğru” değeri alan 
önermeler “analitik önermeler”dir.

 Örnek: Kediler memelidir. 
 Ayrıca analitik bir önermenin yüklemi ve 

üyesi tümüyle aynı kavramsal içeriğe 
karşılık geldiğinde ortaya “eş sözlülük” 
çıkar.

 Örnek: Kediler kedidir.

15. C İki önerme arasında A doğru iken B’nın 
A’yı yanlışlayan içerik sunmasına çelişki 
denir. Örneğin Ali Ankara’ya gitti önerme-
si eğer doğruysa Ali hiç Ankara’da bulun-
madı önermesi çelişkilidir.
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ARA DENEME SINAVI - 1

1. Dil bilimde seslerin oluşumunu inceleyen 
alana ne ad verilir?

A) Ses bilim 
B) Fonetik
C) Ses bilgisi
D) Dil bilgisi
E) Biçim bilim

2. Dillerde hava akımını başlatıcı işlevini gö-
ren organlar hangileridir?

A) Akciğer - Hava Borusu - Gırtlak
B) Ağız Boşluğu - Burun Boşluğu
C) Ağız Boşluğu - Hava Borusu - Gırtlak
D) Akciğer - Gırtlak - Ağız Boşluğu (Damak)
E) Akciğer - Hava Borusu - Ağız Boşluğu

3. [θ] sesinin sesbilgisel betimlemesi aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Ötümlü dişsil sürtünmeli
B) Ötümsüz dişsil sürtünmeli
C) Ötümlü çiftdudaksıl patlamalı
D) Ötümlü damaksıl kayıcı
E) Ötümlü dişyuvası - ardı patlamalı sürtün-

meli

4. Aşağıdakilerden hangisinde “diş-yuvasıl” 
iki ses birlikte verilmiştir?

A) [d, s] 
B) [h, ∫] 
C) [m, ŋ]
D) [w, n] 
E) [p, v]

5. Aynı ses birimlerden oluşan sözcükler 
arasında anlam farkını ezgi farkı ile aşağı-
dakilerden hangisi belirtir?

A) Ton dilleri
B) Ezgi dilleri
C) Vurgu
D) Seslemsel sesler
E) Tonlama

6. I. Ses değişiklikleri gibi olgular, bireysel 
seslere uygulanmaz.

    II. Dil bilim, incelemeleri, yetişkinlerin dil bil-
gisi kurallarını betimlemeyi ve açıklamayı 
amaçlamaktadır.

   III. Dillerde her biçim birim ses bilimsel bile-
şende tek biçim olarak yer alır.

 Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri 
doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi en küçük çift de-
ğildir?

A) Sel - sil
B) Kil - kel
C) Yol - tok
D) Pul - pil
E) Mal - sal 
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8. İki ses en küçük ikilide birbirinin yerine geç-
tiğinde anlamsal farklılığa yol açarsa bu iki 
ses o dilde birer ses birimdir ve aralarındaki 
dağılım _______ dağılımdır.

 Boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Dikey
B) Paralel
C) Karşıtsal
D) Doğrusal
E) Yatay

9. Ses bilimsel    Sesbilgisel

 gideceğim-  /gidedeƷim/ [ɈidƷe:m]
 kalacağım-  /kaladƷaɯm/ [kaldƷa:m]
 Yukarıda yer alan ses bilimsel göstergesi 

ile ses bilgisel göstergesi arasındaki fark-
lılık, hangi ses bilimsel sürecin uygulan-
dığını göstermektedir?

A) Ses benzeşmesi
B) Ötümsüzleme
C) Ses yer değiştirmesi
D) Ses düşmesi
E) Özellik değiştirmesi

10. Bir olguya ait değişmeyen içsel özellikler-
den oluşan anlama ne ad verilir?

A) Kavramsal/Gösterimsel Anlam
B) Eşdizisel Anlam
C) Çağrışımsal Anlam
D) Tarihi Anlam
E) Bireysel Anlam

11. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel türdeki 
eylemler arasında yer almaz?

A) Anlamak
B) Öğrenmek
C) Çözümlemek
D) Hesaplamak
E) Yıkamak

12. “Özgürlük” ile “Hürriyet” arasındaki ilişki 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı türden olma
B) Karşıt anlamlılık
C) Eş anlamlılık
D) Tanımlama
E) Sözlüksel ortaklık

13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde alt 
anlamlılık ilişkisi yoktur?

A) Çiçek -  orkide
B) İnsan - erkek
C) Mobilya - kanepe
D) Dil bilim - anlam bilim
E) Roman - Şiir

14. Eğer iki sözcük arasında birbirinin karşı-
tını içerme ilişkisi varsa bu ilişkiye ne ad 
verilir?

A) Ters karşıtlık 
B) Bakışımlı karşıtlık
C) Alt anlamlılık
D) Derecelendirebilir karşıt anlamlılık
E) Derecelendirilemeyen karşıt anlamlılık

15. Herhangi bir bağlamdan bağımsız, yalnız-
ca sözcüksel, dil bilgisel ve söz dizimsel 
bileşenler açısından tanımlanabilen anla-
ma ne ad verilir?

A) İfade/Tümce anlamı
B) Sözce anlamı
C) Önerme anlamı
D) Sistematik anlam
E) Edimsel anlam
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16. İki önerme arasındaki gerektirim çift yön-
lü olduğunda aralarındaki ilişki ne ilişki-
sidir?

A) Önerme
B) Açımlama
C) Önvarsayım
D) Açıklama
E) Alıntılama

17. Aşağıdaki tümcelerde altı çizili eylemler-
den hangisi tamamlama eylemidir?

A) Selçuk büyük bir resim çizdi.
B) Bahçede spor yaptık.
C) O yıllarda sokaklara afiş asıyorduk.
D) Ailem İzmir’de kalıyor.
E) Geçen yıl burada işe başladım.

18. Aşağıdakilerden hangisi sentetik bir öner-
medir?

A) Dünya güneşin etrafında döner.
B) Bir gün yirmi dört saattir.
C) Okuma bilmeyenler yabancıdır.
D) Su 100°C’de kaynar.
E) Işık hızı aşılamaz.

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nes-
nelerin üstlendiği rol “konu” rolüdür?

A) Fatma Murat’a yemek pişirdi.
B) Ahmet dil bilim okuyor.
C) Çocuklar öğretmenlerine çiçek verdi.
D) Nurcan camı kırdı.
E) Kalemleri okulda unuttum.

20. [t ∫] sesinin ses bilgisel betimlemesi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Ötümsüz dişyuvası - ardı patlamalı sür-
tünmeli

B) Ötümsüz dişyuvası - ardı sürtünmeli
C) Ötümlü dişsiz sürtünmeli
D) Ötümlü dişyuvası - ardı sürtünmeli
E) Ötümsüz dişsiz patlamalı

1. C
2. D
3. B
4. A
5. A

6. E
7. C
8. C
9. D

10. A

11. E
12. C
13. E
14. B
15. A

16. B
17. A
18. C
19. B
20. A

YANITLAR
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ARA DENEME SINAVI - 2

1. “Konuşucunun konuşurken kullandığı sesle-
rin oluşturulmasını sağlayan fiziksel hareket-
lerin niteliği” konusu inceleme alanında bu-
lunan alan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dinleyiş Ses bilgisi
B) Akustik Ses bilgisi
C) İfade Ses bilgisi
D) Fiziksel Ses bilgisi
E) Söyleyiş Ses bilgisi

2. [∫] sesinin ses bilgisel betimlemesi aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Ötümlü dişyuvasıl sürtünmeli
B) Ötümsüz dişyuvasıl sürtünmeli
C) Ötümlü damaksıl kayıcı
D) Ötümlü çiftdudaksıl
E) Ötümsüz dişyuvası - ardı sürtünmeli

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Aynı ses birimler oluşan birimler alçak-

yüksek, yüksek-alçak, yüksek-yüksek, 
alçak-alçak tonlarda söylenir.

B) Ezgi dillerinde ezgi, söz dizimsel yapılar 
arasında anlam farkı belirtmekte kullanı-
lır.

C) Ezgi dillerinde, sesin yükselme-alçalma 
düzeyleri 1-2-3-4 olarak belirtilir.

D) Ezgi dillerinde bir yapı sadece ezgi örün-
tüsünün değiştirilmesi ile başka bir işlev 
kazanamaz.

E) Ton dilleri, aynı sesbirimlerden oluşan 
sözcükler arasında anlam farkını ezgi 
farkı ile verir.

4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ön-
düz ünlü vardır?
A) toprak B) bırak 
C) kemer D) güz 
E) ufak

5. Bir seslemin çekirdeğini oluşturan sesler 
………………… seslerdir.

 Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri uy-
gun şekilde tamamlayan seçenek aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Çift dudaksıl B) Öncül
C) Sürekli D) Süreksiz
E) Seslemsel

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkçedeki ön 
kapalı düz ünlü kullanıldığı bir sözcüktür?

A) İz B) Sızı
C) Uzak D) Kapalı
E) Boru

7. Aşağıdakilerden hangisi en küçük çift de-
ğildir?

A) Yaş - baş  B) Taç - kaç
C) Sol - son D) Sağ - yağ
E) Kel - dil

8. Bir dilde ses bilgisel özellikleri birbirine 
benzeyen ancak birinin bulunduğu ortam-
da diğerinin bulunmadığı ses dağılımı ne 
olarak adlandırılır?

A) Karşıtsal Dağılım
B) Serbest Dağılım
C) Ünlü Dağılımı
D) Bütünleyici Dağılım
E) En Küçük Çift Dağılımı

9. Aşağıdakilerden hangisi soru sesletimi 
taşımaktadır?

A) 3Biraz daha çorba1\.
B) 2Biraz daha çor3ba3/
C) 2Şe3ker1\
D) 3Sonra1/
E) 3Biraz daha1 çorba

10. Birbirleri arasında anlam farkı yalnızca  
bir ses tarafından oluşturulan sözcükler 
ne olarak adlandırılır?

A) Biçim birim
B) Kök
C) Ses birim
D) En küçük çiftler
E) En büyük çiftler

11. Bireysel, kültürel deneyimlere bağlı ola-
rak sözcüklerin çağrıştırdığı anlama ne 
ad verilir?

A) Çağrışımsal Anlam
B) Eşdizisel Anlam
C) Kavramsal/Gösterimsel Anlam
D) Sözlük Anlam
E) Tarihi Anlam
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12. Aşağıdakilerden hangisi yaratma türü ey-
lemlerden biridir?

A) Kucaklamak B) Öğrenmek
C) Anlamak D) İnşa etmek
E) Hissetmek

13. “Yunuslar dost canlısıdır” tanımlamasında 
görülen anlamsal özellik aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Gösterimsel anlam
B) Kavramsal anlam
C) Eşdizisel anlam
D) Çağrışımsal anlam
E) Sözlük anlamı

14. Aşağıdakilerden hangisi alt anlamlılık iliş-
kisi vardır?

A) Baba - oğul B) Semizotu - bitki
C) Bol - dar D) Alt - üst
E) Yalan - yılan

15. I. Gençler çok çalışmak zorundadır.
 II. Gençler çok çalışacaktır.
 III. Gençler çok çalışmalıdır.
 IV. Gençler çok çalışabilir.
 V. Gençlerin çok çalışması gerekir.
 Bu cümlelerden hangileri aynı anlamda-

dır?

A) I ve II B) I ve IV
C) II ve III D) II ve IV
E) III ve V

16. Konuşmacının sözcesinde dinleyenin ön-
ceden bildiğini varsaydığı bilgiyi çıkarım-
sal olarak sunmasına ne ad verilir?

A) Önerme B) Açımlama
C) Önvarsayım D) Açıklama
E) Alıntılama

17. Aşağıdaki tümcelerden hangisi edim ey-
lemlerinden biri ile kurulmuştur?

A) Bu alışkanlıklarını bitirmelisin.
B) Filiz iki saatte duvarı boyadı.
C) Gece başlarken bir kadeh şarap içti.
D) Pazardan aldığı pırasaları temizledi.
E) Son çalan şarkıyı beğendim.

18. I. Sevinç, sınavlarına çalışıyor.
 II. Sevinç, öğrencidir.
 Aşağıdakilerden hangisi yukarıda veri-

len önermeler arasındaki anlamsal ilişki-
yi doğru olarak betimler?

A) Alt kavram
B) Eşsöz
C) Önvarsayım
D) Çelişki
E) Gerektirim

19. Aşağıdakilerden hangisinde eşsözlülük 
söz konusudur?

A) Venüs çoban yıldızıdır.
B) Evli olanlar bekâr değildir.
C) İnsanlar canlıdır.
D) Kediler hayvandır.
E) Kağıdın ham maddesi ağaçtır.

20. “Bekârlar yalnızdır” cümlesi nasıl bir öner-
medir?

A) Analitik önerme
B) Sentetik önerme
C) Gerektirim
D) Önvarsayım
E) Çelişki

1. E
2. E
3. D
4. C
5. E

6. A
7. E
8. D
9. B

10. D

11. A
12. D
13. D
14. B
15. E

16. C
17. D
18. C
19. A
20. B

YANITLAR
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RI 5EDİM BİLİM I: BAĞLAM, KONUşMA  
İLKELERİ VE SÖZ EYLEM KURAMI

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede edim bilim, anlam bilim, iş birliği ilke-
leri, dolaylı ve dolaysız sözeylemler iyi kavranılmalıdır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3 - 4

edim Bilim
 ➣ Dil bilimin alt dalları olan sözdizimde tümce yapısı, anlam bilimde sözcüklerin ve önermelerin 
anlamı ve edim bilimde sözcelerle ifade edilen anlam, inceleme kapsamına girer. 

 ➣ Hem anlam bilimin hem de edim bilimin konusu anlamdır. 
 ➣ Anlam bilimin kapsamı, önermenin içeriğindeki sözlüksel anlamdır; edim bilimin kapsamı ise ko-
nuşucunun niyetine ve bağlama dayalı anlamdır. 

 ➣ Edim bilim, 1930’larda Amerikalı felsefeciler Morris ve Peirce ile Viyana Çevresi felsefe ekolün-
den Alman asıllı felsefeci Carnap’ın çalışmalarıyla başlamıştır.

 ➣ Edim bilim, anlamın önerme içeriğinden ayrı, bağlama dayalı anlam unsurlarını inceleyen bir 
daldır.

 ➣ Edim bilim, dil bilimin diğer dallarına göre dilin daha çok iletişimsel boyutlarını inceler. 

dil, ileTişim ve Biliş ilişkiSi
 ➣ Dilin bir iletişim aracı olduğu yadsınamaz. Ancak dili yalnızca ‘bir iletişim aracı’ olarak tanımlamak 
yetersizdir; çünkü dil her zaman iletişim için kullanılmaz. 

 ➣ Dilsel iletişim, iki insanın bilişlerinde var olan bilgiyi kullanarak ve bu bilgiyi güncelleyerek etki-
leşimde bulunmasıdır. 

 ➣ Konuşucu ve dinleyicinin bilişsel modelleri ne kadar birbirine yakınsa iletişim o kadar başarılı, bu 
modeller birbirlerinden ne kadar farklı ise o kadar yanlış anlama söz konusu olur. 

 ➣ Amerikalı toplum dil bilimci Dell Hymes, Chomsky’nin edinç teriminin, dilin iletişimsel düzeydeki 
bilgisini de kapsayacak şekilde genişletilmesi amacıyla iletişimsel edinç kavramının gerekliliğini 
savunmuştur.

 ➣ İletişimsel edinç, dilin ses ve söz dizim yapılarının bilgileri yanı sıra bağlam içinde iletişim ama-
cıyla uygun sözcelerin ne şekilde kullanılması gerektiği ve hangi sözcelerin hangi bağlamda uy-
gun olacağı bilgisini içerir.

AnlAm Bilim ve edim Bilim
 ➣ Tümce, önerme ve sözce terimleri, sırasıyla söz dizim, anlam bilim ve edim bilimin inceleme 
konusu olan kavramlardır.

 ➣ Tümce, özne ve yüklemden oluşan ve konuşucunun edincinde bulunan soyut kuramsal ve biçim-
sel bir yapıdır.

 ➣ Önerme bir tümce kullanılarak ifade edilen ve konuşucu, dinleyici, yer ve zaman gibi dil dışı 
bağlamdan tümüyle bağımsız ve soyut bir anlam bilimsel birimdir.

 ➣ Sözce belli bir bağlam içinde, belli bir zamanda bir konuşucu tarafından dinleyiciye söylenen 
sözcük, nida, onaylama sesleri, bir ifade gibi bir birimdir.

 ➣ Hem tümce hem de önerme kuramsal soyut birimlerdir, oysa sözce somuttur. 
 ➣ Tümce belli bir dilde olan söz dizimsel bir yapıdır; önerme ise anlam bilimsel bir ögedir. 
 ➣ Hem tümce hem de önerme bağlamdan bağımsız kavramlardır. Sözce ise bağlam içinde kullanı-
lan bir tümce ya da onun bir parçası olabilir.

 ➣ Bir sözce belli bir yerde, belli bir zaman diliminde belli bir konuşucu tarafından dinleyicisine söy-
lenen birimdir. Önerme zamansızdır, sözce belli bir zamanda kullanılmıştır. 

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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 ➣ Tümce ve önerme, özne ve yüklem içerirken, sözce tam bir tümceden oluşabileceği gibi onun 
eksiltili bir parçası da olabilir. 

 ➣ Anlam bilim, sözcük anlamını ve önermelerin doğruluk değerini; edim bilim ise konuşucunun 
sözcesinde dile getirmeyi amaçladığı anlamı incelemeye yöneliktir.

 ➣ Edim bilimde sözcükler aracılığıyla dile getirilmeyen, yüzeyde görülmeyen anlam incelenir. 
 ➣ Anlam bilim dilsel anlamı, edim bilim ise konuşucunun sözcesini kullanırken bağlam içinde niyet 
ettiği anlamı inceler. Her dilde konuşucular söylediklerinden daha fazlasını anlatırlar.

 ➣ Anlam bilim, bu sözcenin hangi amaçla söylendiği ile de ilgilenmez. Bu sözcenin davet mi, öneri 
mi vs. olduğu soruları da anlam bilimin konusu değildir. Bu soruların yanıtı, edim bilim kapsamın-
da araştırılır.

BAğlAm
 ➣ Edim bilim, dili gerçekleştirildiği bağlam kapsamında inceler. 
 ➣ Konuşucu için bağlam, sözce seçimi ve sözcenin sunum biçimini belirlerken dinleyici için sözce-
nin belli bir şekilde yorumlanmasını sağlar. 

 Bağlam, bir sözcenin içinde yer aldığı dil bilimsel unsurlar ile sözcenin üretilmesi, anlaşılması ve 
çözümlenmesinde rol oynayan bilişsel, durumsal ve sosyo kültürel unsurlardır. 

 Sözcelerin çözümlenmesi için farklı bağlamlar söz konusudur. 
Bu bağlamlar şunlardır:
Söylemsel Bağlam

 ➣ Söylemsel bağlam, bir sözcenin içinde yer aldığı sözlü söylem ya da yazılı metnin yakınında ya 
da uzağında bulunan her türlü dil ögesidir. 

 ➣ Bir sözcenin hemen önünde ya da arkasındaki sözce, gönderimsel ifadeler (yani adıllar, işaret 
sıfat ve adılları), zaman ve kip kullanımları söylemsel bağlamın içindeki bazı ögelerdir.

Bilişsel Bağlam (Söylem Modeli)
 ➣ Konuşucu/yazar, dil kullanarak dinleyici/okurun bilişinde belli bir söylem modeli ya da bilişsel 
bağlam oluşturmasını sağlar. 

 ➣ Bu bağlamda söylem varlıkları (kişiler, olaylar, varlıklar, vs) onlara atfedilen özellikler, eylemler, 
vs. ve bunların arasındaki bağlar bulunur. 

 ➣ Konuşucu ve dinleyicinin bilişsel bağlamları birbirine ne kadar yakınsa veya örtüşürse iletişim o 
kadar başarılı olur. 

 ➣ Konuşucu ve dinleyicinin paylaştıkları bilgi ya da “ortak zemin” üzerine yeni bilgiler eklenir. 
 ➣ Söylem varlığı, üzerinde konuşulan, sözü edilen ögedir. 

Durumsal Bağlam 
 ➣ Bir sözcenin içinde yer aldığı zaman, mekân ile konuşucu ve dinleyicinin kim oldukları gibi un-
surlardır. 

 ➣ Durumsal bağlam, iletişim sırasında işaret adılları, işaret sıfatları ve işaret eden zaman ve yer 
belirteçlerini (bu ay, bu ülkede, sen, ben, gelecek yıl, geçen hafta, burası, böyle bir yer vs.) iş-
lemlemek için önemlidir.

Sosyo-kültürel Bağlam
 ➣ Sözcenin içinde yer aldığı sosyal ve kültürel unsurları içeren bağlamdır. 
 ➣ Sözcenin kullanıldığı ortamdaki konuşucu ve dinleyici arasındaki resmiyet veya samimiyet ilişki-
leri, konuşucu ve dinleyicinin cinsiyeti, yaşları, eğitim düzeyleri, içinde bulunulan kurumsal ortam 
(okul, hastane, banka vs. gibi).

 ➣ Dil dışı toplumsal unsurlara dayalı bu farklılıklar, ‘dil değişkeleri’ olarak adlandırılır ve bu konu-
lar, dil bilimin başka bir alt dalı olan toplum dil bilimin alanıdır. 

iş Birliği ilkeSi (grıce, 1975)
İş birliği İlkesi: Konuşmaya yapılan katkının diğer konuşulanlar doğrultusunda yeterince bilgilendi-

rici, doğru, diğerleriyle bağlantılı ve düzenli olarak sunumuna yönelik konuşucunun gösterdği varsayı-
lan çabaya ilişkin ilkedir.

Konuşmalarımız birbirinden kopuk, ardı ardına sıralanmış bağıntısız sözcelerden oluşmaz. 
 ➣ Konuşucular, bir diğeri ile iş birliği yaparak konuşmaya bu hedef doğrultusunda katkıda bulunur-
lar. 

 ➣ Grice, insanların genelde davranışlarını ve özelde dil kullanımlarını belirleyen ve insan aklı 
tarafından düzenlenen ve “İş birliği İlkesi” adını verdiği düzenleyici kuralların varlığını önermiştir.
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İş birliği ilkesinin alt ilkeleri ise şunlardır: 
 ➣ Nicelik İlkesi
 ➣ Nitelik İlkesi
 ➣ Bağıntı İlkesi
 ➣ Tarz İlkesi

Nicelik İlkesi:
 ➣ Konuşmaya katkınızı (konuşmanın amacı doğrultusunda) yeterince bilgilendirici olacak şekilde 
yapın.

 ➣ Konuşmaya katkınızda gereğinden çok bilgi vermeyin.
Nitelik İlkesi: 
 Konuşmaya doğru katkı yapmaya çalışın.

 ➣ Yanlış olduğuna inandığınız bir şeyi söylemeyin.
 ➣ Yeterince kanıtınız olmadan bir şey söylemeyin.

Bağıntı İlkesi: 
 ➣ Konuşmanızı bağıntılandırın. (Diğer söylenenlerle ilişkilendirin). 
 ➣ İnsanlar konuşma sırasında daha önce söylenmiş olanlara bağıntılı katkı yaparlar.

Tarz İlkesi: 
Açık olun.

 ➣ İfadede belirsizliği önleyin.
 ➣ Bulanık anlamlılığı önleyin.
 ➣ Kısa ve öz konuşun. (gereksiz söz kullanıp lafı uzatmayın)
 ➣ Düzenli olun.
 ➣ Grice, akılcılık ve konuşucu niyeti kavramlarını özellikle vurgular. 
 ➣ Grice’in ilkeleri de dilsel kullanıma ve insan davranışlarına ilişkin olarak akılcılığın ve niyetin te-
melinde olan ilkelerdir. 

Sezdirim
 ➣ Grice, bazen konuşma ilkelerinin çiğnenebileceğini göstermiştir:

 Sezen: Ayşe Sedat’ın sevgilisi mi?
  Nermin: Bu konuda konuşmak istemiyorum.

 ➣ Burada Nermin, Sezen’e bu konuda konuşmak istemediğini belirterek onunla iş birliği yapmayı 
açıkça reddeder. İş birliği ilkesinin bu kadar açık çiğnenmediği örtük olarak iş birliği yapılmadığı 
durumlarda veya konuşucunun sözcesinde kastettiği örtük anlamlar sonucu Grice’in sezdirim 
dediği edimsel anlam ortaya çıkar. 

 Meral: Ahmet her şeye burnunu sokuyor, değil mi?
 Füsun: (Kısa bir sessizlikten sonra) Son zamanlarda hava iyice soğudu.

 ➣ Sezdirim, iş birliği ilkelerinin çiğnenmesi sonucu ya da bu ilkelerin belli bir şekilde kullanımının 
tercihi sonucu ortaya çıkar. Bir sözcede açıkça dile getirilmeyen, ama konuşma ilkeleri doğrultu-
sunda konuşucunun iletmeyi hedeflediği örtük anlamdır, dile getirilmeyen ama yine de anlaşılan 
bilgidir. 

 ➣ Grice, sezdirimi ikiye ayırır: Geleneksel sezdirim ve konuşmaya dayalı sezdirim. 
 ➣ Konuşmaya dayalı sezdirim sözcenin dil bilimsel anlamından değil, iletişimdeki bağlamından 
ortaya çıkan anlamdır. Öte yandan geleneksel sezdirim, sözcedeki dilsel ögeler aracılığıyla 
ortaya konulan sezdirimdir. 

Konuşucu anlamı ikiye ayrılır: Söylenen ve sezdirilen.
 ➣ Söylenen dile getirilen, sezdirilen ise dile getirilmeyen anlamdır. Sezdirilen anlam geleneksel 
sezdirim ve konuşmaya dayalı sezdirim olarak ikiye ayrılır. 

 ➣ Geleneksel sezdirim, sözcenin kendisinden, konuşmaya dayalı sezdirim ise konuşma bağlamın-
dan hesaplanan sezdirimdir.

SÖz eylem kurAmı
 ➣ Söz Eylem Kuramı, kişilerin inanç, amaç, isteklerine dayalı niyetlerine bağlı olarak edimsel an-
lam taşıyan sözcelerin konuşucu ve dinleyiciyi eyleme geçiren etkilerini inceler. 

 ➣ Söz Eylem Kuramı, İngiliz dil felsefecisi John Austin tarafından ortaya konmuş ve daha sonra 
Austin’in Harvard Üniversitesi’nde öğrencisi olan Amerikalı felsefeci John Searle (1969) tarafın-
dan geliştirilmiştir. 

 ➣ Bir sözce doğrultunda aynı zamanda bir eylem gerçekleştirdiğimiz bu işleme söz eylem denir.
 ➣ Söz eylem; söz verme, selamlama, emretme, bilgilendirme, uyarma, tehdit etme vb. gibi dil ara-
cılığıyla gerçekleştirilen eylemlere verilen addır.

 ➣ Austin doğruluk değeri taşıyan ve doğruluk değeri taşımak zorunda olmayan sözceler arasındaki 
ayrıma dikkat çeker.
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Saptayıcı sözce: Austin, doğruluk değeri taşıyan bir önermesi olan ve bildirmek amacıyla kullanı-
lan sözcelerdir.

Edimsel: Bir söz söyleyerek aynı anda bir işi gerçekleştirmek için kullandığımız eylemler ise edim-
sel eylemlerdir. Söz vermek, sormak, ilan etmek vb.

 ➣ Eğer söz verilen iş gerçekleştirilmediyse doğru/yanlış yargısı yerine sözcenin mutlu/ mutsuz söz-
ce olması söz konusudur.

 ➣ Eğer edimsel sözcelerde kurallardan herhangi birine uyulmazsa ortaya mutsuz sözce çıkar. Tüm-
celer, dil bilgisel açıdan kuralsız ise (*) kullanılır, edim bilimde ise mutsuz/uygunsuz sözce için (#) 
işaretini kullanmak gelenektir. 

Austin söz eylemleri üçlü yapıya ayırmıştır:
Düzsöz eylemi: Bir sözceyi, ses, sözcük ve tümce olarak dil bilgisel kurallara uygun bir biçimde di-

le getirme edimidir. 
Edimsöz eylemi: Sözceyi kullanarak gerçekleştirilmek istenen amaca edimsöz denir. Örneğin 

birisini yemeğe davet etme amacını bir sözce ile dile getirmek bir edimsöz eylemidir. 
Etkisöz eylemi: Bir sözceyi dile getirmenin sonucunda ortaya çıkan etkidir.

dOlAySız ve dOlAylı SÖz eylemler
 ➣ Searle (1975) söz eylemleri dolaysız ve dolaylı söz eylemler olarak ikiye ayırmıştır.
 ➣ Söz eylemlerdeki edim açıkça dile getirilebildiği gibi konuşucu niyetini dolaylı olarak da ifade 
edebilir. 

 ➣ Açıkça dile getirilen söz eylemlere dolaysız söz eylemler, edimin açıkça dile getirilmediği du-
rumlardaki söz eylemlere ise dolaylı söz eylemler denir. 

 ➣ Dolaylı söz eylemde konuşucu dinleyiciye paylaştıkları bağlama bağlı olarak onun akılcı yetileri-
ne güvenerek çıkarımda bulunması amacıyla bir söz eylem iletir.

 ➣ Dolaysız söz eylemlerin bir tek anlamı vardır; oysa dolaylı söz eylemlerde çoklu anlam söz ko-
nusudur.

EDİMSÖZLERİN SINIFLANDIRILMASI
 ➣ Aynı sözcüklerle, aynı yapı ve aynı anlamları taşıyan sözceler ile farklı edimsöz gerçekleştirile-
bilir. 

 ➣ Searle (1976) edimsözün amacı, sözcenin dünya ile bağlantısı ve konuşucu ve dinleyicinin psi-
kolojik/bilişsel durum ölçütlerini kullanarak söz eylemleri sınıflandırır. Searle, edimsöz sınıflama-
sında bu üç ölçütü kullanır:

Edimsözün amacı: Örneğin rica etmek ve emretmek aynı edimsöz amacı taşırlar: Karşıdaki kişinin 
bir şekilde bir iş yapmasını sağlamak

Sözler ile gerçek dünya arasındaki bağlantı:
(a) Gerçekte olan bir olayı mı anlatıyoruz? (dün başıma geleni anlatmak)
(b) Sözlerimizle (yakın ya da uzak) gelecekte olacakları mı belirliyoruz? (bir işi yapmaya söz vermek, 

birisini işten atmak, bir durumu ilan etmek vs.)
Sözlerimizle ifade ettiğimiz bilişsel/psikolojik durum: Söz verirken yapmaya niyet etmek, 

emir verirken diğer kişinin işi gerçekleştirme olasılığına ve bu konudaki yetisine inanmak ve o işi 
gerçekleştirmesini istemek gibi.

Searle bu ölçütleri kullanarak beş çeşit söz eylem grubu önerir:
İddia İfadeleri (Belirtici): Konuşucunun dünyada gerçekleşmiş olan, gerçekleşmesi olası olan olay-

ları, vuku bulduğundan emin olduklarını, varsayımlarını, tahminlerini belirttiği sözcelerdir. Konuşucu 
söylediğinden kesinlikle emin olabilir, sadece öyle olduğunu duymuştur, tahmin yürütüyordur vs.

Yönlendirici: Amacı dinleyicinin bir iş yapmasını sağlamak olan edimlere yönlendirici denir. Emret-
mek, rica etmek, yalvarmak, izin vermek, yasaklamak, önermek, bir şey dilemek, niyaz etmek, ısrar et-
mek vs.

Yükümleyici: Konuşucu gelecekte gerçekleştirmeye yönelik bir yükümlülüğü üstlendiğinde bu 
edimsöze yükümleyici denir: Söz vermek, yemin etmek, garanti etmek, temin etmek, tehdit etmek, isti-
fa etmek vs.

Yansıtıcı: Konuşucu içtenlikle ya da içtensiz olarak bir psikolojik durumunu dışa vurur: teşekkür et-
mek, başsağlığı dilemek vb. mutluluk dilemek, teselli etmek, tebrik etmek vs.

İlan edici (Bildirici): Bu edimsözler aracılığıyla dünyada bir durum değişikliğine yol açılır: Seni işe 
alıyorum, Bu bebeğin adını “Gülsüm” koyuyorum vs. gibi.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hem anlam bilimin hem de edim bilimin 
konusu anlamdır.

B) Anlam bilimin kapsamı, önermenin içeri-
ğindeki sözcüksel anlamdır.

C) Edim bilim, 1800’lü yıllarda Amerikalı fel-
sefecilerin çalışmaları ile başlar.

D) Dil felsefesi, dilde anlamı incelemektedir.
E) Edim bilim, anlamın önerme içeriğinden 

ayrı, bağlama dayalı unsurları inceler.

AÇIKLAMA
Edim bilim, 1930’larda Amerikalı felsefeciler Mor-
ris ve Peirce ile Viyana Çevresi felsefe ekolün-
den Alman asıllı felsefeci Carnap’ın çalışmalarıy-
la başlamıştır.

YANIT: C

2. Konuşucuların iletişim boyutunda dilin 
kullanımına ilişkin soyut bilgilerine ne ad 
verilir?

A) İletişimsel edinç
B) Anlam bilim
C) Bilişsel edinç
D) Anlam modeli
E) Söylem modeli

AÇIKLAMA
Konuşucuların iletişim boyutunda dilin kullanımı-
na ilişkin soyut bilgilere “İletişimsel Edinç” denir. 
İletişimsel edinç, dilin ses ve söz dizim yapılarının 
bilgileri yanı sıra bağlam içinde iletişim amacıyla 
uygun sözcelerin ne şekilde kullanılması gerekti-
ği ve hangi sözcelerin hangi bağlamda uygun ola-
cağı bilgisini içerir.

YANIT: A

3. Edinç terimini ortaya atan dil bilimci aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Prince
B) Brown
C) Saussure
D) Chomsky
E) Hymes

AÇIKLAMA
Edinç terimini ortaya atan dil bilimci Chomsky’dir.

YANIT: D

4. I. Hem tümce hem de önerme, kuramsal 
soyut birimlerdir.

 II. Tümce, belli bir dilde olan söz dizimsel 
yapıdır.

 III. Önerme, herhangi bir dilde ifade edilir ve 
belli bir dile aittir.

 Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri 
yanlıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

AÇIKLAMA
Önerme aynı ifadeyi içeriyorsa her dilde aynı anla-
mı taşır. Yani önerme herhangi bir dilde ifade edil-
se de belli bir dile ait değildir.

YANIT: C
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5. Belli bir bağlam içinde, belli bir zamanda 
bir konuşucu tarafından dinleyiciye belli 
bir yerde söylenen sözcük, nida, onayla-
ma sesleri, bir ifade gibi birimlere ne ad 
verilir?

A) Tümce
B) Önerme
C) Sözce
D) Edinç
E) Anlam

AÇIKLAMA
Belli bir bağlam içinde, belli bir zamanda bir konu-
şucu tarafından dinleyiciye belli bir yerde söylenen 
sözcük, nida, onaylama sesleri, bir ifade gibi birim-
lere “sözce” denir.

YANIT: C

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hem tümce hem önerme bağlamdan ba-
ğımsız kavramlardır.

B) Önerme zamansız iken sözce belli bir za-
manda kullanılmıştır.

C) Önermeleri inceleyen anlam bilimin ko-
nusu zamanı olmayan anlamdır.

D) Bir önermeyi anlamak için sözcüklerin 
birleşimsel anlamını bilmek yeterlidir.

E) Tümce ve önerme özne içerir.

AÇIKLAMA
Önermeleri inceleyen anlam bilimin konusu zama-
nı olmayan anlamdır. Anlam bilim, sözcük anla-
mını ve önermelerin doğruluk değerini inceleme-
ye yöneliktir.

YANIT: C

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Edim bilim, konuşucunun sözcesinde 
dile getirmeyi amaçladığı anlamı incele-
meye yöneliktir.

B) Edim bilimde sözcükler aracılığıyla dile 
getirilmeyen yüzeyde görülmeyen anlam 
incelenir.

C) Edim bilim, dilsel anlamı inceler.
D) Edim bilim, konuşunun sözcesini kulla-

nırken bağlam içinde niyet ettiği anlamı 
inceler.

E) Her dilde konuşucular, söylediklerinden 
daha fazlasını anlatırlar.

AÇIKLAMA
Dilsel anlamı edim bilim değil anlam bilim inceler. 
Örneğin “burası çok sıcak” gibi bir önerme için-
de bulunulan ortamın sıcak olduğu gerçeğini be-
lirtirken fiziksel bağlam içinde bir değer ifade eden 
sözce, konuşucu, dinleyici, aralarındaki fiziksel 
ilişki, fiziksel ortam vb. göz önüne alındığında dil-
deki sözcükler ve önermenin belirttiği anlamın öte-
sinde görünmeyen bir anlam da taşıyacaktır.

YANIT: C

8. Anlam bilim Edim bilim
I Tümce ve sözcük 

anlamı 
Konuşucu anlam

II Birleşimsel anlam Gizli, dolaylı 
anlam

III Önerme anlamı Sözce anlamı
IV İşleve dayalı 

anlam
Yapıya dayalı 
anlam

V İletişimden 
bağımsız ele 
alınan anlam

Örtük iletişimsel 
anlam

 Yukarıdaki tabloda yer alan ifadelerden 
hangisi sağındaki ile yer değiştirmelidir?

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III
D) Yalnız IV 
E) Yalnız V

AÇIKLAMA
IV. satırdaki ifadeler yer değiştirmelidir. Yani an-
lam bilim yapıya dayalı anlam; edim bilim ise işle-
ve dayalı anlamdır.

YANIT: D
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9. Bir sözcenin içinde yer aldığı zaman, me-
kan ile konuşu ve dinleyicinin kim olduk-
ları gibi unsurların ele alındığı bağlama ne 
ad verilir?

A) Bilişsel bağlam
B) Sosyo-kültürel bağlam
C) Durumsal bağlam
D) Olgusal bağlam
E) Söylemsel bağlam

AÇIKLAMA
Bir sözcenin içinde yer aldığı zaman, mekan ile 
konuşu ve dinleyicinin kim oldukları gibi unsurla-
rın ele alındığı bağlama “Durumsal Bağlam” denil-
mektedir. Durumsal bağlam, iletişim sırasında işa-
ret adılları, işaret sıfatları ve işaret eden zaman ve 
yer belirteçlerini işlememek için önemlidir.

YANIT: C

10. Konuşmaya yapılan katkının diğer konu-
şulanlar doğrultusunda yeterince bilgi-
lendirici, doğru, diğerleriyle bağlantılı ve 
düzenli olarak sunumuna yönelik konu-
şunun gösterdiği varsayılan çabaya iliş-
kin ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş birliği ilkesi
B) Varsayım ilkesi
C) Bilgilendirme ilkesi
D) Çaba ilkesi
E) Nicelik ilkesi

AÇIKLAMA
Konuşmaya yapılan katkının diğer konuşulanlar 
doğrultusunda yeterince bilgilendirici, doğru, di-
ğerleriyle bağlantılı ve düzenli olarak sunumuna 
yönelik konuşunun gösterdiği varsayılan çabaya 
ilişkin ilke “İş birliği İlkesi”dir. İş birliği ilkesinin alt 
ilkeleri ise şunlardır:
• Nicelik ilkesi
• Nitelik ilkesi
• Bağıntı ilkesi
• Tarz ilkesi

YANIT: A

11. Can: Nerede oturuyorsun?
 Canan: Türkiye’de.
 Yukarıdaki diyalogda hangi ilke çiğnen-

miştir?

A) Nicelik
B) Nitelik
C) Uyum
D) Varsayım
E) Çaba

AÇIKLAMA
Bu konuşmada Canan yeterince bilgilendirici de-
ğildir. Türkiye bulundukları alan itibariyle çok ge-
niş bir alanı kapsamakta ve yeterince bilgi verme-
mektedir. Nicelik ilkesi çiğnenmiştir. Nicelik ilkesi-
ne göre:
• Konuşmaya katkınızı yeterince bilgilendirici 

olacak şekilde yapın.
• Konuşmaya katkınızda gereğinde çok bilgi 

vermeyin.
YANIT: A

12. Açıkça dile getirilmeyen ancak iş birliği il-
kelerinden birinin çiğnenmesi ya da bu il-
kelerin belli bir biçimde kullanılması so-
nucu ortaya çıkan örtük konuşucu anla-
mına ne ad verilir?

A) Bildirim
B) Sezdirim
C) Dolaylı anlatım
D) Doğrudan anlatım
E) Bağıntılama

AÇIKLAMA
Sezdirim, açıkça dile getirilmeyen ancak iş birliği 
ilkelerinden birinin çiğnenmesi ya da bu ilkelerin 
belli bir biçimde kullanılması sonucu ortaya çıkan 
örtük konuşucu anlamıdır.

YANIT: B
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13. Aşağıdaki tümcelerden hangisi edimsel 
değildir?

A) Özür dilerim.
B) Çok teşekkür ederim.
C) Buraya gel.
D) Bugün yağmur yağdı.
E) Sizi karı koca ilan ediyorum.

AÇIKLAMA
Edimsel sözceler bir söz söyleyerek aynı anda 
bir işi gerçekleştirmek için kullanılan sözcükler-
dir. D seçeneğindeki tümce saptayıcı/betimleyici 
bir tümcedir.

YANIT: D

14. Austin’e göre,
 I. Bizler konuşurken yalnızca dünya hak-

kında bir takım gerçekleri olguları dile ge-
tirmeyiz.

 II. Bazı sözceleri kullanarak bir edimde bu-
lunuruz.

 III. Bir şey söylemek aynı zamanda bir şey 
yapmaktır.

 Numaralandırılmış ifadelerden hangisi/
hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

AÇIKLAMA
Verilen ifadelerin tümü doğrudur.

YANIT: E

15. Söylendiği zaman bir söz eylemi, bir edi-
mi gerçekleştiren eyleme ne ad verilir?

A) Eylem ulamı
B) Sesletimsel eylem
C) Edimsel eylem
D) Gerçek eylem
E) Oluş eylemi

AÇIKLAMA
Söylendiği zaman bir söz eylemi, bir edimi gerçek-
leştiren eyleme edimsel eylem denir. Örneğin “te-
şekkür ederim” dediğinizde sözü söylerken aynı 
anda teşekkür etmiş olursunuz.

YANIT: C

16. Aşağıdakilerden hangisi edimsel eylemler 
arasında yer almaz?

A) Affetmek
B) Özür dilemek
C) Yemin etmek
D) Belirtmek
E) Yemek 

AÇIKLAMA
Yemek, edimsel eylemlerden değildir.

YANIT: E
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17. Aşağıdaki tümcelerden hangisi dolaysız 
söz eylem vardır?

A) Bana su ver.
B) Bana su verir misin?
C) Suyun var mı?
D) Çok susadım.
E) Keşke biraz su olsa…

AÇIKLAMA
Açıkça dile getirilen söz eylemlere dolaysız söz 
eylemler denir. “Bana su ver” tümcesinde “dolay-
sız söz eylem” vardır.

YANIT: A

18. Dünyadaki herhangi bir olayı değiştirme-
ye yönelik kullanılan sözcelere ne ad ve-
rilir?

A) İddia ifadeleri
B) Yönlendirici
C) Yükümleyici
D) Yansıtıcı
E) İlan edilen ifadeler

AÇIKLAMA
Dünyadaki herhangi bir olayı değiştirmeye yöne-
lik kullanılan sözcelere “ilân edilen ifadeler” denir.  
Örnek: Seni işe alıyorum.

YANIT: E

19. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde belir-
tici (iddia ifadeleri) bulunan sözce vardır?

A) Ankara’ya yarın yine kar yağabilir.
B) Sana televizyon izlemeyi yasaklıyorum.
C) Buradaki görevimden istifa ederim.
D) Başıma gelenlerden dolayı teselli eder-

ler.
E) Seni işe alıyorum.

AÇIKLAMA
İddia ifadeleri konuşucunun dünyada gerçekleş-
miş olan, greçekleşmesi olası olan olayları, vu-
ku bulduğundan emin olduklarını, varsayımlarını, 
tahminlerini belirttiği sözcelerdir. “Ankara’ya yarın 
yine kar yağabilir.” tümcesinde konuşucu varsa-
yımlarını belirtir.

YANIT: A

20. “Başarılarından dolayı seni kutlarım.” tümce-
sindeki söz eylem aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) İddia ifadeleri
B) Yönlendirici
C) Yükümleyici
D) Yansıtıcı
E) İlan edilen ifadeler

AÇIKLAMA
Verilen tümcede yansıtıcı söz eylem bulunmakta-
dır. Yansıtıcı söz eylemde konuşucu içtenlikle ya 
da içtensiz olarak bir psikolojik durumunu dışa vu-
rur.

YANIT: D
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21. Aşağıdakilerden hangisi edim bilimin in-
celeme alanında yer almaz?

A) Önermelerin doğruluğu
B) Sözcüklerin iletişimsel anlamı
C) Konuşucunun niyet ettiği anlam
D) Bağlama dayalı anlam
E) Bilinen istenen anlam

AÇIKLAMA
Önermelerin doğruluğu, edim bilimin inceleme 
alanında yer almaz.

YANIT: A

22. Aşağıdakilerden hangisini söylem modeli 
içerikleri arasında yer alır?

A) Söylemde yer alan tüm sözceler
B) Konuşucuların söylem varlıklarına ve on-

lara atfedilenlere ilişkin bilişsel modeller
C) Kültüre ait söylem
D) Uzun süreli bellekte yer alan bilgiler
E) İletişimin yer aldığı ortamdaki her türlü 

unsuru 

AÇIKLAMA
Söylem Modeli, konuşucuların söylem varlıkları-
na ve onlara atfedilenlere ilişkin bilişsel modelle-
ri içerir.

YANIT: B

23. Aşağıdakilerden hangisi söz eylem ara-
sında yer almaz?

A) Yemek yemek
B) Açıklamak
C) Beyan etmek
D) Yalvarmak
E) Rica etmek

AÇIKLAMA
Yemek yemek, söz eylem değildir.

YANIT: A

24. Ahsen, komşusunu şikayet etmek için dilek-
çe vermiştir.

 Ahsen, nasıl bir edimsöz gerçekleştirmiş-
tir?

A) Yönlendirici
B) Yansıtıcı
C) Yükümleyici
D) İlan edici
E) Belirtici

AÇIKLAMA
Ahsen, dilekçe yazarak yönlendirici bir edimsöz 
gerçekleştirmiştir. Yönlendirici edimsözlerin amacı 
dinleyicinin bir iş yapmasını sağlamaktır.

YANIT: A

25. Bir sözcenin içinde yer aldığı sözlü söy-
lem ya da yazılı metnin yakınında ya da 
uzağında bulunan her türlü dil ögelerine 
ne ad verilir?

A) Anlam bilim
B) Edim bilim
C) Söylemsel bağlam
D) Durumsal bağlam
E) Sosyo-kültürel bağlam

AÇIKLAMA
Söylemsel bağlam, bir sözcenin içinde yer aldığı 
sözlü söylem ya da yazılı metnin yakınında ya da 
uzağında bulunan her türlü dil ögesidir. Bir söz-
cenin hemen önünde ya da arkasındaki sözce, 
gönderimsel ifadeler (adıllar, işaret sıfat ve adılla-
rı) zaman ve kip kullanımları söylemsel bağlamın 
içindeki bazı ögelerdir.

YANIT: C
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi, “Konuşucuların 
anlaşılması, konuşucunun niyetinin dinleyi-
cinin zihninde yeniden oluşturulmasıdır.” fik-
rini savunan bilim adamlarından biridir?

A) Prince
B) Brown
C) Saussure
D) Hymes
E) Vendler

2. İletişim kuran kişiler arasında ortak bilişsel 
bir bilgi envanteri mevcuttur. Bu bilişsel bilgi 
dökümüne __________ denir.

 Boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Seslem Modeli
B) Edim Modeli
C) Söylem Modeli
D) Viyana Modeli
E) Önerme Modeli

3. Chomsky’nin edinç teriminin, dilin ileti-
şimsel düzeydeki bilgisini de kapsaya-
cak şekilde genişletilmesi amacıyla ileti-
şimsel edinç kavramının gerekliliğini sa-
vunan dil bilimci aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Hymes
B) Prince
C) Levinson
D) Brown
E) Saussure

4. Özne ve yüklemden oluşan ve konuşucu-
nun edincinde bulunan soyut kuramsal ve 
biçimsel yapıya ne ad verilir?

A) Tümce
B) Önerme
C) Sözce
D) Edinç
E) Anlam

5. Bir tümce kullanılarak ifade edilen ve ko-
nuşucu, dinleyici, yer ve zaman gibi dil dı-
şı bağlamdan tümüyle bağımsız ve soyut 
anlam bilimsel birime ne ad verilir?

A) Anlam
B) Bağlam
C) Edinç
D) Önerme
E) Sözce

6. I. Bir önerme, Fransızca, İngilizce, İtalyan-
ca ya da Türkçe olabilir ama bunların 
hepsi aynı ifadeyi içeriyorsa aynı öner-
medir.

 II. Bir sözce bir tümce olabilir.
 III. Sözce önermenin tersine somut edim bi-

limsel bir birimdir.
 Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri 

doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

7. “Yarın sinemaya gideceğiz.” tümcesinin 
hangi amaçla söylendiğini hangi dil bilim 
alanı inceler?

A) Anlam bilim
B) Edim bilim
C) Ses bilim
D) Metin bilim
E) Metin dil bilim
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8. Bir sözcenin içinde yer aldığı ve onun an-
laşılmasında rol oynayan dil içi ve dil dışı 
unsurlara ne ad verilir?

A) Sözce B) Tümce C) Edim
D) Anlam E) Bağlam

9. Bir sözcenin içinde yer aldığı sözlü söy-
lem ya da yazılı metnin yakınında ya da 
uzağında bulunan her türlü dil ögesine ne 
ad verilir?

A) Söylemsel bağlam
B) Durumsal bağlam
C) Bilişsel bağlam
D) Sosyo-kültürel bağlam
E) Ekonomik bağlam

10. Aşağıdakilerden hangisi söylemsel bağla-
mın içindeki ögeler arasında yer almaz?

A) Sözcenin hemen önündeki sözce
B) Gönderimsel ögeler
C) Zaman kullanımları
D) Kip kullanımları 
E) Atfedilen özellikler

11. Dil dışı toplumsal unsurlara dayalı farklı-
lıklara ne ad verilir?

A) Dil bağlamı 
B) Dil değişkeleri
C) Dil edimi 
D) Dil göndergeleri
E)  Dil yönergeleri

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Edimsel dil tercihi ve yorumu konuşucu-
ların sosyo-kültürel bağlam kapsamında 
uzun süreli belleklerinde depoladıkları 
kişi, yer ve nesnelerden söz ettiklerinde 
görülür.

B) Benzer sosyo-kültürel bağlamı paylaşan 
konuşucular uzun süre belleklerinde de-
poladıkları varlıklar hakkında karşılıklı 
bilgiye sahiptirler.

C) Konuşucu, dinleyicinin neyi bilip neyi bil-
mediği hakkında bir görüşe sahip değil-
dir.

D) Sosyo-kültürel bağlamın uzun süreli bel-
lekte depolanan bilgi anlamında bilişsel 
bağlam ile etkileştiği söylenebilir.

E) Bir önermeyi anlamak için sözcüklerin 
birleşimsel anlamını bilmek yeterlidir.

13. I. Konuşmaya doğru katkı yapmaya çalı-
şın.

 II. Yanlış olduğuna inandığınız bir şeyi söy-
lemeyiniz.

 III. Yeterince kanıtınız olmadan bir şey söy-
lemeyin.

 Yukarıdaki yönergeler hangi ilkeye aittir?

A) Nitelik
B) Nicelik
C) Varsayım
D) Çaba
E) Bilgilendirme

14. “Konuşmayı diğer söylenenlerle ilişkilendi-
rin.” yönergesi hangi ilkeye aittir?

A) Nitelik
B) Nicelik
C) Bağıntı
D) Varsayım
E) Tarz
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15. Aşağıdakilerden hangisi tarz ilkesine ait 
yönergelerden biri değildir?

A) İfadede belirsizliği önleyin.
B) Bulanık anlamlılığı önleyin.
C) Kısa ve öz konuşun
D) Gereksiz söz kullanıp sözü uzatmayın.
E) Konuşmanızı bağıntılandırın.

16. “Önce sınav kağıtlarını okumalı, ardından sı-
nav sorularını vermeli.” tümcesinde görü-
len belirgin eksiklik hangi ilkedir?

A) Tarz ilkesi
B) Bağıntı ilkesi
C) Nicelik ilkesi
D) Nitelik ilkesi
E) Varsayım ilkesi

17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İş birliği ilkesi ve alt ilkeleri emir kipinde 
düzenlenmiş olsalar dahi, kuralcı ve yap-
tırımcı değildir.

B) İş birliği ilkesi ve alt ilkeleri, akılcılık çer-
çevesinde zaten var olduğu düşünülen 
ilkelerdir.

C) İletişime giren kişilerin ortak hedefi sı-
radan bir konuya ilişkin konuşurken bile 
söz konudur.

D) İş birliği ilkesi, yalnızca dili kullanma ve 
anlama boyutundadır.

E) İş birliği ilkesi, sağduyulu insan davranış-
larının bütününde gözlemlenen olgular-
dır.

18. Kek malzemelerini karıştırırken tam o esna-
da güzel bir kitap vermek yerine yumurta ya 
da şekeri uzatmak bağıntılı olacaktır. O sıra-
da kek yapan kişiye bir parfüm hediye etmek 
_______ ilkesini çiğnemek demektir.

 Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağıntı
B) Tarz
C) Nitelik
D) Nicelik
E) Varsayım

19. Sözcenin dilsel özelliklerinden ortaya çı-
kan örtük konuşmacı anlamına ne ad ve-
rilir?

A) Geleneksel ifade
B) Konuşmaya dayalı sezdirim
C) Geleneksel sezdirim
D) Bildirim
E) Tarz verme

20. Belli bir bağlam içinde değerlendirildiğin-
de ortaya çıkan örtük konuşucu anlamına 
ne ad verilir?

A) Geleneksel ifade
B) Konuşmaya dayalı sezdirim
C) Geleneksel sezdirim
D) Bildirim
E) Bağıntılama

21. Ayça: Brezilya’nın başkenti nedir?
 Yiğit: Brasilia ya da Rio herhalde.
 Yukarıdaki diyalogda belirgin olarak çiğ-

nenen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nitelik
B) Nicelik
C) Tarz
D) Bağıntı
E) Varsayım

22. Aşağıdakilerden hangisi konuşucu anla-
mının birimleridir?

A) Söylenen-Söyleyen
B) Söylenen-Sezdirilen
C) Geleneksel söylenen-Geleneksel sezdi-

rim
D) Konuşmaya dayalı söylenen-Konuşma-

ya Dayalı Sezdirim
E) Niteleyici-Nitelenen
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23. Konuşucu ve dinleyicinin davranışlarını 
etkileyen sözcelerin incelendiği kurama 
ne ad verilir?

A) Söz eylem kuramı
B) Edimsel kuram
C) Anlam bilim kuramı
D) Ad eylem kuramı
E) Saptama kuramı

24. Söz verme, selamlama, emretme, iltifat et-
me vb. dil aracılığıyla gerçekleştirilen ey-
lemlere ne ad verilir?

A) Ad eylem
B) Söz eylem
C) Nitel eylem
D) Nicel eylem
E) Tarz eylem

25. ve 26. SORULARI AŞAĞIdAKİ BİLgİLERE 
gÖRE CEVAPLAYINIZ.

 .....(I)....., doğruluk değeri taşıyan bir öner-
mesi olan ve bildirmek amacıyla kullanılan 
sözcelere ......(II)...... adını verir.

25. (I) numaralı boşluğa gelecek dil bilimci 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saussure 
B) Chomsky
C) Austin 
D) Martinet
E) Löbnel

26. (II) numaralı boşluğa gelecek uygun ifade 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saptayıcı özne
B) Saptayıcı sözce
C) Söz eylem
D) Sezdiren sözce
E) Konuşmaya dayalı sözce

27. Bir söz söyleyerek aynı anda bir işi ger-
çekleştirmek için kullandığımız sözcelere 
ne ad verilir?

A) Edimsel
B) Bilimsel
C) Anlamsal
D) Tasarımsal
E) Bilişsel

28. Edimsel, bir söz söyleyerek aynı anda bir işi 
gerçekleştirmek için kullandığımız sözceler, 
edimsel sözceler; bunu açıkça dile getirmek 
için kullandığımız eylemler ise _________
dir.

 Boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Edimsel sözce
B) Edimsel özne
C) Edimsel eylem
D) Edimsel nesne
E) Edimsel im

29. Sözeylem kuramını ortaya koyan İngiliz 
dil bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Chomsky
B) Saussure
C) Martinet
D) Austin
E) Greimas

30. Bir sözceyi, ses, sözcük ve tümce olarak 
dil bilgisel kurallara uygun bir biçimde di-
le getirme edimine ne ad verilir?

A) Düzsöz eylemi
B) Edimsöz eylemi
C) Belirtisiz eylem
D) Belirtili eylem
E) Etkisöz eylemi
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31. Bir şey söylerken gerçekleştirilmiş niyet-
sel edime ne ad verilir?

A) Düzsöz eylemi
B) Edimsöz eylemi
C) Etkisöz eylemi
D) Ad eylem
E) Söz eylem

32. Sözce kullanıldığı zaman konuşucu ya da 
dinleyici üzerinde bıraktığı duygusal, bi-
lişsel ya da onun belirli bir şekilde hare-
kete geçmesine sağlayan etkiye ne ad ve-
rilir?

A) Düzsöz eylemi
B) Edimsöz eylemi
C) Etkisöz eylemi
D) Ad eylem
E) Söz eylem

33. Birisini yemeğe davet etme amacını bir söz-
ce ile dile getirmek bir _________ eylemidir.

 Boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Ad 
B) Düzsöz 
C) Edimsöz 
D) Etkisöz 
E) Söz 

34. Aşağıdakilerden hangisi edimsöz değil-
dir?

A) Cevap vermek
B) Yemin etmek
C) Söz vermek
D) Rica etmek
E) İçmek

35. Konuşucunun dilin ses, söz dizim vs. 
kurallarını kullanarak “Akşam bizde ol” 
sözcesini dile getirmesi hangi eylemi kul-
landığını gösterir?

A) Düzsöz eylemi
B) Edimsöz eylemi
C) Etkisöz eylemi
D) Geçerli eylem
E) Dil bilgisel eylem

36. “Saat 5’te buraya gel.” sözcesini dile geti-
rerek konuşucunun buluşmak için davet 
ya da emir gibi bir edim gerçekleştirme-
si hangi tür eylemi kullandığını gösterir?

A) Düzsöz eylemi
B) Edimsöz eylemi
C) Etkisöz eylemi
D) Dolaylı eylem
E) Emir eylemi

37. Söz eylemleri dolaysız ve dolaylı söz ey-
lemler olarak ikiye ayıran dil bilimci aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Chomsky
B) Austin
C) Searle
D) Hymes
E) Grice

38. Açıkça dile getirilen söz eylemlere ne ad 
verilir?

A) Dolaylı söz eylemler
B) Dolaysız söz eylemler
C) Edimsöz eylemi
D) Etkisöz eylemi
E) Düzsöz eylemi
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39. Açıkça dile getirilmeyen söz eylemlere ne 
ad verilir?

A) Dolaylı söz eylemler
B) Dolaysız söz eylemler
C) Düzsöz eylemi
D) Edimsöz eylemi
E) Etkisöz eylemi

40. Geç saatte eşinin çok yemek yemesi so-
nucu sağlığının bozulmasından çekinen 
kadının davette eşine söylediği “Saat bir 
hayli geç oldu” tümcesinin edimsözü aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Emir
B) İzin
C) Rica
D) Uyarı
E) Gereklilik

41. Çalışanın müdüre sorduğu “Oturabilir mi-
yim?” sorusunun yanıtı olarak verilen 
“Oturun!” sözcesinin edimsözü aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Emir
B) Gereklilik
C) İzin
D) Rica
E) Uyarı

42. Edimsözün amacı, sözler ile gerçek dün-
ya arasındaki bağıntı ve sözlerimizle ifa-
de ettiğimiz  bilişsel/psikolojik durum öl-
çütlerini kullanarak söz eylemleri sınıflan-
dıran dil bilimci aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Chomsky
B) Austin
C) Searle
D) Hymes
E) Grice

43. Konuşucunun bir olay, varsayım, düşün-
cesini dile getirdiği sözcelere ne ad veri-
lir?

A) İddia ifadeleri
B) Yönlendirici
C) Yükümleyici
D) Yansıtıcı
E) İlan edilen ifadeler

44. Karşıdaki kişiye belli oranda talimat ver-
mek için kullanılan ve etkisöz gücü karşı-
daki kişiye bir iş yaptırmak olan sözcele-
re ne ad verilir?

A) İddia ifadeleri
B) Yönlendirici
C) Yükümleyici
D) Yansıtıcı
E) İlan edilen ifadeler
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45. Konuşucunun bir olay karşısında göster-
diği duygusal tepkiyi ifade etmeye yara-
yan sözcelere ne ad verilir?

A) İddia ifadeleri
B) Yönlendirici
C) Yükümleyici
D) Yansıtıcı
E) İlan edilen ifadeler

46. Konuşucunun gelecekte bir iş yapmak ya 
da yapmamak üzere bir yükümlülük üst-
lenmesine yol açan sözcelere ne ad veri-
lir?

A) İddia ifadeleri
B) Yönlendirici
C) Yükümleyici
D) Yansıtıcı
E) İlan edilen ifadeler

47. “Efe’nin bugün döneceğini belirtiyorum.” 
Tümcesindeki söz eylem aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İddia ifadeleri
B) İlan edilen ifadeler
C) Yansıtıcı
D) Yönlendirici
E) Yükümleyici

48. Aşağıdakilerden hangisinde bir söz eylem 
yoktur?

A) Verilerde hata olmadığını beyan ederim.
B) Yapılan yanlışların düzeleceğini ifade 

etti.
C) Bize gelmek için yalvarıyordu.
D) Yardımcı olması için rica etti.
E) Akşam da yemek yemedi.

49. “Dünya ayın etrafında döner.” sözcesinde il-
ke çiğnenmiştir?

A) Nicelik ilkesi
B) Nitelik ilkesi
C) Bağıntı ilkesi
D) Tarz ilkesi
E) Bildirim

50. Serhat : Yarın sınava girecek misiniz?
 Beren  : Saçımı tarayacağım.
 Yukarıdaki konuşmada çiğnenen ilke aşa-

ğıdakilerden hangisidir?

A) Nitelik ilkesi
B) Nicelik ilkesi
C) Tarz ilkesi
D) Bağlam ilkesi
E) Bağıntı ilkesi
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51. Nuri :  Ali, derslerine çalışmayacaksan   
     kalırsın. Çalışmak istemiyor musun?

 Ali   : Sınıfı geçmek istiyorum.
 Yukarıdaki konuşmada Ali’nin yanıtı hak-

kında ne söylenebilir?

A) Ali sezdirim yoluyla sınıfı geçmek için ça-
lışacağını belirtmek ister.

B) Ali konuşmada iş birliği yapmaz.
C) Ali lafı değiştirir.
D) Ali sezdirim yoluyla gerçek niyetini gizle-

meyi başarır.
E) Ali nicelik ilkesine uymaz.

52. I. Edim bilim konuşucunun niyetine ve bağ-
lama dayalı anlamdır.

 II. Edim bilim çalışmaları 1930’larda başla-
mıştır.

 III. Edim bilim, dil bilimin diğer dallarına göre 
dilin daha çok iletişimsel boyutlarını ince-
ler.

 Edim bilim ile ilgili yukarıdaki bilgilerden 
hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız II  
B) I ve II
C) I ve III  
D) II ve III
E) I, II ve III

53. Aşağıdakilerden hangisi, dilin formal 
mantık yöntemi aracılığıyla çözümlenme-
sine karşı çıkarak dil incelemelerinde salt 
mantıkçılığın yeterli olmadığını ve kişile-
rin niyet ettikleri anlamın da nicelenme-
si gerektiğini savunan dil felsefecilerin-
den biridir?

A) Austin  
B) Morris
C) Peirce  
D) Carnap
E) Webber

54. I. Önerme kuramsal soyut birimdir.
 II. Anlam bilimsel bir ögedir.
 III. Belli bir dilde olan söz dizimsel bir yapı-

dır.
 Önerme ile ilgili yukarıda verilen bilgiler-

den hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

55. I. Söylemsel bağlam, bir sözcenin içinde 
yer aldığı sözlü söylem ya da yazılı met-
nin yakınında ya da uzağında bulunan 
her türlü dil ögesidir.

 II. Durumsal bağlam, bir sözcenin içinde 
yer aldığı zaman, mekan ile konuşucu ve 
dinleyicinin kim oldukları gibi unsurlardır.

 III. Sosyo-kültürel bağlam, sözcenin içinde 
yer aldığı sosyal ve kültürel unsurları içe-
ren bağlamdır.

 Yukarıda verilen ifadelerden hangisi/han-
gileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

56. “Önce pilavı haşlamalı, sonra pirinci ayıkla-
yıp yıkamalıyım” cümlesi hangi ilkeye ay-
kırıdır?

A) Nicelik ilkesi
B) Nitelik ilkesi
C) Bağıntı ilkesi
D) Tarz ilkesi
E) Sezdirim ilkesi
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
YANITLARI

1. B “Konuşucuların anlaşılması, konuşucu-
nun niyetinin dinleyicini zihninde yeni-
den oluşturulmasıdır.” fikrini savunan bi-
lim adamları Brown ve Levinson’dur.

2. C İletişim kuran kişiler arasında ortak biliş-
sel bir bilgi envanteri mevcuttur. Bu biliş-
sel bilgi dökümüne “söylem modeli” ya 
da “bilişsel bağlam” denir.

3. A Chomsky’nin edinç terimin, dilin iletişim-
sel düzeydeki bilgisini de kapsayacak şe-
kilde genişletilmesi amacıyla iletişimsel 
edinç kavramının gerekliliğini savunan 
dil bilimci Hymes’tir.

4. A Özne ve yüklemden oluşan ve konuşu-
cunun edincinde bulunan soyut kuramsal 
ve biçimsel yapıya “tümce” denir.

5. D Bir tümce kullanılarak ifade edilen ve ko-
nuşucu, dinleyici, yer ve zaman gibi dil 
dışı bağlamdan tümüyle bağımsız ve so-
yut anlam bilimsel birime “önerme” denir.

6. E Verilen ifadelerin tümü doğrudur.

7. B Bir sözcenin hangi amaçla söylendiği, 
sözcenin davet mi, öneri mi vs. olduğu 
soruları edim bilim kapsamında araştırı-
lır.

8. E Bir sözcenin içinde yer aldığı ve onun an-
laşılmasında rol oynayan dil içi ve dil dışı 
unsurlara “bağlam” denir.

9. A Söylemsel bağlam bir sözcenin içinde 
yer aldığı sözlü söylem ya da yazılı met-
nin yakınında ya da uzağında bulunan 
her türlü dil ögesidir.

10. E Bir sözcenin hemen önünde ya da arka-
sındaki sözce, gönderimsel ögeler (yani 
adıllar, işaret sıfat ve adılları), zaman ve 
kip kullanımları söylemsel bağlamın için-
deki bazı ögelerdir.

11. B Dil dışı toplumsal unsurlara dayalı farklı-
lıklara “dil değişkeleri” denir.

12. C Konuşucu, dinleyicinin neyi bilip neyi bil-
mediği hakkında bir görüşe sahiptir.

13. A Verilen yönergeler, nitelik ilkesine aittir.

14. C Verilen yönerge, bağıntı ilkesine ait bir 
yönergedir.

15. E “Konuşmanızı bağıntılandırın.” bağıntı il-
kesine ait bir yönergedir.

16. A İnsanlar, olayların oluş sırasına göre bir 
düzenleme yaparlar. Verilen tümcede 
oluş sırası düzenli verilmemiştir, tarz il-
kesine aykırıdır.

17. D İş birliği ilkesi, yalnızca dili kullanma ve 
anlama boyutunda değil sağduyulu insan 
davranışlarının bütününde gözlemlenen 
olgulardır.

18. A Boşluğa gelecek uygun ilke “bağıntı 
ilkesi”dir.

19. C Geleneksel sezdirim, sözcenin dilsel 
özelliklerinden ortaya çıkan örtük konuş-
macı anlamıdır.

20. B Konuşmaya dayalı sezdirim, belli bir bağ-
lam içinde değerlendirildiğinde ortaya çı-
kan örtük konuşucu anlamıdır.

21. B Verilen diyalogda nicelik ilkesi çiğnen-
miştir. Ortaya çıkan sezdirim Yiğit’in ko-
nuya ilişkin yeterli bilgisinin olmadığıdır.

22. B Konuşucu anlamı ikiye ayrılır: “söylenen” 
ve “sezdirilen”.

23. A Konuşucu ve dinleyicinin davranışlarını 
etkileyen sözcelerin incelendiği kurama 
“Söz Eylem Kuramı” denir.

24. B Söz verme, selamlama, emretme, iltifat 
etme vb. dil aracılığıyla gerçekleştirilen 
eylemlere söz eylem denir.

25. C Birinci boşluğa gelecek dil bilimci 
Austin’dir.

26. B İkinci boşluğa gelecek uygun ifade, sap-
tayıcı sözcedir.

27. A Verilen tanım “edimsel”e aittir.

28. C Boşluğa gelecek uygun ifade edimsel ey-
lemdir.

29. D Sözeylem kuramını ortaya koyan İngiliz 
dil bilimci John Austin’dir.

30. A Bir sözceyi, ses, sözcük ve tümce olarak 
dil bilgisel kurallara uygun bir biçimde di-
le getirme edimine “düzsöz eylemi” denir.
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31. B Verilen tanım “edimsöz eylem”e aittir.

32. C Etkisöz eylemi, sözce kullanıldığı zaman 
konuşucu ya da dinleyici üzerinde bırak-
tığı duygusal, bilişsel ya da onun belirli 
bir şekilde harekete geçmesine sağlayan 
etkidir.

33. C Boşluğa gelecek uygun ifade edimsöz-
dür.

34. E İçmek, bir edimsöz eylemi değildir.

35. A Konuşucunun dilin ses, söz dizim vs. ku-
rallarını kullanarak “Akşam bizde ol” söz-
cesini dile getirmesi, düzsöz eyleminin 
kullanıldığını gösterir.

36. B “Saat 5’te buraya gel.” sözcesini dile ge-
tirerek konuşucunun buluşmak için davet 
ta da emir gibi bir edim gerçekleştirmesi, 
edimsöz eylemi kullandığını gösterir.

37. C Söz eylemleri dolaysız ve dolaylı söz 
eylemler olarak ikiye ayıran dil bilimci 
Searle’dür.

38. B Açıkça dile getirilen söz eylemlere “do-
laysız söz eylemler” denir.

39. A Açıkça dile getirilmeyen söz eylemlere 
“dolaylı söz eylemler” denir.

40. D Geç saatte eşinin çok yemek yemesi so-
nucu sağlığının bozulmasından çekinen 
kadının davette eşine söylediği “Saat 
bir hayli geç oldu” tümcesinin edimsözü 
uyarıdır.

41. C Çalışanın müdüre sorduğu “Oturabilir 
miyim?” sorusunun yanıtı olarak verilen 
“Oturun!”sözcesinin edimsözü izindir.

42. C Edimsözün amacı, sözler ile gerçek dün-
ya arasındaki bağıntı ve sözlerimizle ifa-
de ettiğimiz  bilişsel/psikolojik durum öl-
çütlerini kullanarak söz eylemleri sınıflan-
dıran dil bilimci Searle’dür.

43. A Konuşucunun bir olay, varsayım, düşün-
cesini dile getirdiği sözcelere “iddia ifade-
leri” denir.

44. B Karşıdaki kişiye belli oranda talimat ver-
mek için kullanılan ve etkisöz gücü karşı-
daki kişiye bir iş yaptırmak olan sözcele-
re “yönlendirici sözceler” denir.

45. D Konuşucunun bir olay karşısında göster-
diği duygusal tepkiyi ifade etmeye yara-
yan sözcelere “yansıtıcı sözceler” denir.

46. C Konuşucunun gelecekte bir iş yapmak ya 
da yapmamak üzere bir yükümlülük üst-
lenmesine yol açan sözcelere “Yükümle-
yici Sözceler” denir.

47. A Verilen tümcede iddia ifadeleri (belirtici) 
söz eylemi vardır.

48. E Yemek yemek, bir söz eylem değildir.

49. B Verilen tümcede nitelik ilkesi çiğnenmiş-
tir.

50. E Verilen konuşmada bağıntı ilkesi çiğnen-
miştir.

51. A Verilen konuşmadan Ali’nin sınıfı geç-
mek için dersleri çalışacağını belirtmek 
istediğini çıkarabiliriz.

52. E Soru kökünde verilen bilgilerin tümü doğ-
rudur. Edim bilim, konuşucunun niyetine 
ve bağlama dayalı anlamdır. 1930’larda 
Amerikalı felsefeciler Morris ve Peirce ile 
Viyana çevresi felsefe ekolünden Alman 
asıllı Carnap’ın çalışmalarıyla başlamış-
tır. Edim bilim, dil bilimin diğer dallarına 
göre dilin daha çok iletişimsel boyutlarını 
inceler.

53. A Austin (1962), Grice (1967) ve Searle 
(1969) dilin formal mantık yöntemi ara-
cılığıyla çözümlenmesine karşı çıkmışlar 
ve dil incelemelerinde salt mantıkçılığın 
yeterli olmadığını ve kişilerin niyet ettikle-
ri anlamın da incelenmesi gerektiğini sa-
vunmuşlardır.

54. B I ve II numaralı bilgiler doğrudur. III nu-
maralı bilgi ise “tümce”ye aittir.

55. E Soru kökünde verilen ifadelerin tümü 
doğrudur.

56. D Verilen cümlede oluş sırası bir düzenle-
me ile yapılmadığından tarz ilkesine ay-
kırıdır.
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RI 6EDİM BİLİM II: BİLGİ DEĞERİ, BİLGİ YAPISI 
VE DİLDE KİBARLIK VE KABALIK

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede bilgi değeri, odak, eski-yeni bilgi, dil-
de kibarlık ve kabalık konuları kavranılmalıdır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3 - 4
 

Bilgi deĞeri ve Bilgi yAPıSı
 ➣ İletişim, bir bakıma bilgi aktarımı demektir. İnsan zihni bilgiyi işlemler, depolar, geri getirir, kullanır 
ve uyarlar. 

 ➣ Sözceler hem eski hem de yeni bilgiler içerir. Başarılı iletişim eski ve yeni bilginin dengeli olarak 
düzenlenmesidir. 

 ➣ Yeni bilgi genelde dinleyicinin bilişsel bağlamında bulunan yani eski olan bilgiye eklenir. Böyle-
likle bilgi güncellenir. 

 ➣ Bilgi yapısı terimi ilk kez Halliday tarafından tümcedeki konu ve odak doğrultusunda eski ve yeni 
bilgi düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır. 

 ➣ Bugün dil bilim alan yazınında bilgisellik iki şekilde ele alınmaktadır: 
Gundel bilgiselliğin bu iki boyutunu şu şekilde ayırır:

• (Gönderimsel) bilgi değeri
• (Göreceli) bilgi yapısı

 ➣ Bilgi değerinin seçimi, konuşucunun zihnindeki dinleyicinin neyi bilip neyi bilmediğine ilişkin “ta-
nıdıklık varsayımı”na dayanır. Söylem varlıklarına ilişkin farklı farklı eski - yeni bilgi değerleri 
bulunmaktadır. Bu tür eski-yeni bilgiyi (gönderimsel) bilgi değeri olarak adlandırılır.

 ➣ Sözce içinde eski-yeni bilginin düzenlenmesine (göreceli) bilgi yapısı adı verilir.
 Bilgi değeri: vArSAyılAn TAnıdıklık SınıfAndırılmASı
Bilgi Değeri: Gönderimsel ifadelerin dinleyici açısından eski veya yeni olma durumudur.  
Yepyeni bilgi: Dinleyici tarafından hiç bilinmeyen bilgi değeri.
Yepyeni İliştirilmiş bilgi: Dinleyici tarafından bilinen bir varlığa eklemlenerek sunulan yeni bilgi.
Kullanılmamış Bilgi: Sosyokültürel bağlamda paylaşılan ama söylemde kullanılmamış bilgi değeri.
Çıkarımsal Bilgi: Söylemdeki bir başka varlıktan çağrışım yoluyla çıkarsanabilir bilgi değeri.
Söylemsel eski bilgi: Söylem bağlamında sözü edildiği için eski olan bilgi değeri.
Durumsal eski bilgi: Durumsal bağlamda bulunan varlıklar nedeniyle bilinen bilgi değeri.
Bilgi yAPıSı

 ➣ (Göreceli) Eski - yeni bilgi yapısı: Sözcede bir ögenin diğerine göre eski ya da yeni olma duru-
mu ve konuşucunun tümcesini dinleyicisinin bildiğini sandığı bilgiye göre düzenlemesidir. 

 ➣ Yeni bilginin dinleyicinin bilişinde etkin olan bilgi doğrultusunda tümce içinde paketlenmesidir. 
 ➣ Dil bilimde bilgi yapısının incelenmesi Prag ekolü dil bilimiyle başlar ve pek çok dilde yoğun bi-
çimde araştırılmış bir konudur. 

 ➣ Bilgi yapısı, yalnızca ad öbekleriyle kodlanan söylem varlıklarına ilişkin değildir. Eylem öbeği de 
eski ya da yeni bilgi taşıyabilir. 

Bilgi Yapısının Bileşenleri: Konu, Odak, Karşıtsallık
 ➣ Bilgi yapısının farklı bileşenleri konu, odak ve karşıtsallıktır.
 ➣ Konu: Bir sözcede hakkında konuşulan, yorum yapılan ya da hakkında bir şey sorulan varlıktır . 
 ➣ Reinhart’a göre “Bana X’ten bahset” gibi bir ricaya verilen yanıtta X sözce konusu olur. 
 ➣ Konu, genelde eski bilgidir. Ancak Reinhart ve eski bilgi olmanın konu için yeterli ve tek ölçüt 
olmadığını belirtmişlerdir. 

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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 ➣ Prince’e göre sıklık açısından konunun eski bilgi olma eğilimi vardır. Konu, genellikle söylemsel 
veya durumsal eski bilgi değeri taşır. Dolayısıyla iletişimsel açıdan en yoğun bilgiye taşıyan öge 
olmayabilir. Ancak eski bilgi değeri taşıma durumu, konu için mutlak bir zorunluluk değildir. Konu, 
çıkarımsal veya yeni bilgi değeri de içerebilir. 
• Türkçe gizli özneli bir dil olduğu için konu, gizli özne olabilir. 
• Söylemin konusu, sözce konusu ile karıştırılmamalıdır. 
• Konu, tümcenin başlangıç noktası olarak da görülebilir. 
• Chafe’e göre konu, tümcedeki yorumun ne hakkında olduğuna dair kısıtlayıcı bir ögedir. 

Yorum: Sözcede konu hakkında yapılan yorumdur. Konunun dışında sözcenin geri kalan bölümü-
dür. Yorum tamamen yeni bilgiden oluşabilir.

Odak: Odak söylem bağlamı kapsamında en yeni bilgi olarak tanımlanabilir. Odak yeni bilgi taşıdığı 
için soru tümcelerindeki soru sözcükleri ve onlara verilen yanıt odak ögeleridir. 

Karşıtsallık: Benzer iki ya da daha fazla seçeneğin oluşturduğu karşılaştırılabilir olma özelliği.
Karşıtsal odak: Birbirleriyle karşılaştırılabilecek yeni bilgi taşıyan seçenekler. 
Karşıtsal konu: Birbirleriyle karşılaştırılabilecek ve sözcenin hakkında olduğu seçenekler.
Bilgi Yapısının Dil bilimsel Kodlanışı

 ➣ Bilgi yapısı her dilde bulunan bir ulamdır. Evrensel olarak bilgi yapısını kodlayan üç unsur bulun-
maktadır:

 ➣ Biçimbirimsel özellikler
 ➣ Ses bilimsel özellikler
 ➣ Söz dizimsel özellikler
 ➣ Büyük olasılıkla evrensel olarak, yeni bilgi içeren odak ve karşıtsallık gösteren ögeler ses bilimsel 
vurgu alırlar ve bu ögeler vurgusuz ya da gizli adıl olamaz, eksiltilemez.

 ➣ Bilgi yapısının kodlanışı bakımından dillerde evrensel özelliklerin yanı sıra farklılıklar da bulunur. 
Türkçede Bilgi Yapısı: Söz Dizilimi ve Diğer Özellikler

 ➣ Türkçe esnek söz dizilimine izin veren bir dildir. Ancak temel söz dizilimi özne-nesne-eylemdir. 
 ➣ Konu, tümce başında yer alabilir. 
 ➣ Karşıtsal konular ses bilimsel vurgu aldıkları için eylem sonunda kullanılamazlar, gizli özne ola-
mazlar. 

dilde kiBArlık ve kABAlık
Dilde Kibarlık

 ➣ Grice, insanların sağduyulu bireyler olarak iletişimi etkin biçimde iletmek için iş birliği yaptığını 
belirtmiştir.

 ➣ Dil bilimde kibarlığı ilk kez araştıran Amerikalı dil bilimci Robin Lakoff Grice’tan etkilenerek kibar-
lık ilkeleri önermiştir. Daha sonra Leech yine Grice’tan etkilenerek kibarlık ilkelerini genişletmiş, 
Brown ve Levinson ise Amerikalı toplum bilimci Erving Goffman’ın yüz kavramı açısından bir 
kibarlık modeli önermişlerdir. 

 Kibarlık ilkeleri
 ➣ Robin Lakoff dil çözümlemelerinde dil bilgisel ve anlam bilimsel kuralların yanı sıra edim bilimsel 
kuralların da eklenmesi gerektiğini savunmuştur. 

Bunlar Grice’ın konuşma ilkelerinden esinlenen kibarlık ilkeleridir:
• Dil kullanımında açık ol (Grice anlamında yani dilde bulanıklığa izin verme).
• Kibar ol

Karşıdakine dayatmada bulunma.
Seçenek tanı.
Dinleyicinin kendisini iyi hissetmesini sağla- arkadaşça davran.
Lakoff daha sonra bunlara aşağıdakileri eklemiştir:

• Resmiyet: Mesafeli davran.
• Saygı: Seçenek tanı.
• Dostluk / samimiyet: Duygudaşlık, dostluk göster.

Leech bu edimsözleri şu şekilde gösterir:
Rekabetçi edimsözler: Edimsözün amacı sosyal amaçla rekabet halindedir: emretme, isteme, ri-

ca etme, talep etme vs.
Dost ve yakınlık edimsözleri: Edimsözün amacı sosyal amaçla örtüşür: davet etme, ikram etme, 

selam verme, teşekkür etme, tebrik etme vs.
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İş birlikçi edimsözler: Edimsözün amacı sosyal amaçla bağlantılı değildir: rapor verme, ilan etme, 
öykü anlatma vs.

Çatışmacı edimsözler: Edimsözün amacı sosyal amaçla çatışır: tehdit etme, suçlama, küfretme, 
azarlama vs.

Leech, altı adet kibarlık ilkesi önermiştir:
Nezaket ilkesi : (a) Dinleyicinin çabasını azalt (b) Dinleyiciye yararı arttır.
Cömertlik İlkesi : (a) Kendine yararı azalt. (b) Kendi çabanı arttır.
Övgü İlkesi: (a) Dinleyiciye eleştiriyi azalt. (b) Dinleyiciye övgüyü arttır.
Tevazu İlkesi: (a) Kendine övgüyü azalt. (b) Kendine eleştiriyi arttır.
Uyuşum İlkesi: (a) Diğeri ile arandaki görüş ayrılıklarını azalt. (b) Diğeri ile arandaki görüş 

uyuşumunu arttır.
Duygudaşlık İlkesi: (a) Diğeri ile arandaki karşıt duyguları azalt. (b) Diğeri ile arandaki duygudaşlığı 

arttır.

yüz kAvrAmı ve kiBArlık STrATejileri
 ➣ Brown ve Levinson’ın geliştirdiği kibarlık stratejileri, kişinin yüz adı verilen öz imgesini koruma 
amacıyla kullanılır. 

 ➣ Yüz kavramı ilk kez Amerikalı toplum bilimci Erving Goffman tarafından önerilmiştir.
 ➣ Yüz: Her toplumdaki her bireyin bir yandan bağlanma bir yandan özerk olmaya yönelik topluma 
sunduğu öz simgedir. Yüz, kişilerin psikolojik bir boyutudur.

 ➣ Goffman’a göre yüz, iletişimde konuşucunun, topluma karşı kendi olumlu sosyal imgesini sunma 
ve bu öz imgeyi koruma çabasıdır.

 ➣ Teknik terim olarak yüz soyut bir kavramdır ve iki boyutu vardır:
 ➣ Olumlu yüz: Kişinin toplum tarafından, en azından bazı bireyler tarafından onaylanma, hoşlanma, 
kabul görme ve onlarla sosyal ilişki kurma isteği ya da toplumun yüz akı olan birey olma isteği.

 ➣ Olumsuz yüz: Diğerlerince zorlanmama ya da başka bir ifadeyle bir kişiyi, yüzünün tutmayacağı 
bir eyleme zorlanmaması, güç duruma sokulmaması, özerk olma, saygı gösterilme vs. isteğidir.

 ➣ Olumlu yüz, bir kişinin başkalarının kendi hakkında olumlu ve iyi düşüncelere sahip olmaları 
yönündeki çabası; olumsuz yüz ise özerklik alanını korumaya yönelik başkaları ile arasına me-
safe koyma ve üzerinde hiç kimsenin baskı oluşturmaması için elinden geleni yapma gayretidir. 

 ➣ İletişimde konuşucular, bir yandan kendi yüzlerini öte yandan da dinleyicinin yüzünü korumak için 
denge oluşturmaya çalışırlar; çünkü iletişim olumlu yüze karşı yüz tehdit edici unsurlar içerir. 

 ➣ Yüz tehdit edici edim: Bir kişinin diğer bireylere bağlanma, ilgi görme, yakınlık kurma gibi olumlu 
yüz isteklerine ya da saygı görme, mesafeyi koruma gibi olumsuz yüz isteklerine karşıt olarak dil 
kullanımıdır.

 ➣ Kibarlık stratejileri, konuşucuların bir yandan yüz tehdit edici unsurları savuşturmak ve bir yandan 
da olumlu yüzlerini korumak arasındaki denge çabası sonucu ortaya çıkan stratejilerdir. Kişilerin 
imgelerini korumaya yönelik bu çabalar da yüz çatışması olarak bilinir. 

 ➣ Kayıt dışı edimler açıkça dile getirilmez. 
 ➣ Çatışma olasılığı yüksek olan durumlarda, örtük dil kullanılır. 
 ➣ Bir edimi en açık biçimde lafı dolandırmadan ve doğrudan gerçekleştirmek kayıtlı doğrudan 
edimdir.

 ➣ Yumuşatılmış kayıtlı stratejiler ise diğer kişinin yüzüne saygı gösteren edimlerdir. Yumuşatılmış 
kayıtlı edimler ikiye ayrılır: Olumlu kibarlık ve olumsuz kibarlık. 

 ➣ Olumlu kibarlık, dinleyicinin acısını paylaşmak, dayanışma, paylaşma ve ortak yönleri vurgula-
mak, iyimser tavır göstermek için söylenen sözler olumlu kibarlık stratejileridir.

 ➣ Olumsuz kibarlık mesafe ve resmiyet göstergesidir. 
 ➣ Olumsuz kibarlık stratejileri dolaylı dil kullanımını ve saygı dolu hitap ifadelerini içerir. Siz, Doktor 
Hanım gibi hitap tarzları olumsuz kibarlık stratejilerine örnek oluşturur. 

Farklı Kültürlerde Kibarlık
 ➣ Goffman kibarlık söz konusu olduğunda bedava ve bedava olmayan mallardan söz eder. 
 ➣ Sosyo-kültürel bağlam yüz tehdidi ve kibarlık ölçütü olarak ortaya çıkar. 
 ➣ Wierzbicka’ya göre Anglo-Amerikan kültürü kişisel bağımsızlığa önem verirken diğer toplumlar 
daha toplumcu dayanışmaya önem verirler. 

 ➣ Bireysel toplumlarda öğüt vermek üstünlük taslamak olarak yorumlanabilir. 
 ➣ Dilde kibarlığın ifadesi kültürden kültüre ve hatta aynı kültürün içinde zamanla değişiklik göster-
mektedir. 
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dilde kABAlık
 ➣ İlk kez Robin Lakoff’un çalışmasıyla başlayan dilde kibarlık olgusu konusunda daha sonra binler-
ce akademik çalışma yapılmıştır. 

 ➣ Dilde kabalık konusunu araştıran araştırmacılar, kabalığı anlamadan kibarlık kuramının eksik 
kalacağını ve tam olarak anlaşılamayacağını savunurlar. 

 ➣ Kibarlık ya da kabalık konuşucunun karşısındakinin yüzünü koruma ya da onu tehdit etme ama-
cıyla yaptığı kasıtlı tercihtir. 

 ➣ Konuşucular, kasıtlı olarak kötü niyetle hakaret etme niyetiyle dil kullanabilirler. Bunun yanı sıra 
farkında olmadan söylenen sözler kaba davranış olarak görülebilir.

 ➣ Kaba dil sözel şiddet içeren, karşısındaki kişiyi kasıtlı olarak kırmayı ve incitmeyi hedefleyen dil 
olarak tanımlanabilir.

 ➣ Culpeper ve diğ., Lachenicht’in yüz tehdit edici, şiddet içeren dili Brown ve Levinson’ın kibarlık 
kuramının bir uzantısı olarak şu şekilde sınıflandırdığını gösterirler.

Kayıt dışı: Bulanık anlamlı hakaretler, imalar, ipuçları ve ince alay. Bu stratejiler, hakareti yapan ki-
şinin aslında masum olduğu iddiasına başvurabilmesine ve bundan dolayı sorumlu tutulmaktan her an 
kaçınmasına olanak sağlar.

Doğrudan kayıtlı: Burada yüz tehdit edici söz eylemler ve dayatmalar kullanılır. “Konuşma!”, “işi-
ne bak! ” gibi. 

Olumlu yüze saldırı: Karşıdaki kişinin onaylanmadığı, ona saygı duyulmadığı, gruptan dışlandığı, 
söylediklerinin dinlenmediği durumlar ve böyle hareketler.

Olumsuz yüze saldırı: Kişinin olumsuz yüzündeki yaptırıma maruz kalmak istememesine yönelik, 
özgürlüğünü kısıtlayıcı, toplumsal konumuna ve saygınlığına yönelik sözel şiddet. 

 ➣ Doğrudan kayıtlı kabalık: Kişinin yüzüne dil aracılığıyla doğrudan yapılan saldırıdır. Burada yüz 
tehdit edici söz eylemler ve dayatmalar kullanılır. “Konuşma!”,“İşine bak! ”,

 ➣ Olumlu yüze yapılan saldırı: Kişinin olumlu yüzüne yapılan saldırıyı içerir. Ona istenmediğini, 
kabul görmediğini ve onun bir etkinlikten dışlandığını, ilgisizliği vs. gösteren sözler, tabu sözcük-
lerin kullanımı, küfretme, ad takmalar, kasıtlı olarak bulanık anlamlı, anlaşılmayan dil kullanımı, 
diğerinin huzurunu kaçırıcı nitelikteki söylemler vs. “Ne yaptığın umurumda bile değil! ”, “Cehen-
neme git!”, “Sen ne zaman doğru dürüst bir iş yaptın ki?” gibi.

 ➣ Olumsuz yüze yapılan saldırı: Kişinin olumsuz yüzüne yapılan sözel şiddeti içerir: Korkutmak, 
azarlamak, dalga geçmek, küçümsemek, itibarsızlaştıran sözler kullanmak, diğer kişinin kişisel 
alanına saldırı vs. “Sen bu işten ne anlarsın?” gibi.

 ➣ Sözde kibarlık: Samimi olmayan, alay etmek amacıyla kullanılan strateji “Ne kadar akıllısın!”, 
“Aman ne kadar iyisin” diyerek tam tersini kast etme gibi.

 ➣ Kibarlık uygulamamak: Kibar sözlerin beklendiği durumlarda sessiz kalınmasıdır. Örneğin, bir 
kişiye hediye verildiğinde teşekkür etmesi beklenir; bu durumda teşekkür edilmediğinde kasten 
kaba davrandığı görüşü söz konusu olabilir.

 Culpeper bu modele bir üst strateji daha eklemiştir:
Kayıt dışı Kabalık: Sezdirim aracılığıyla dalga geçerek söylenen tersinin kast edildiği sözceler.

 ➣ Dilde kibarlık/kabalık söylem türleriyle yakından ilişkilidir. Kabalık toplumdaki kişinin gücü ya da 
güç gösterisi ile yakından bağlantılıdır. 

 ➣ Dilde kabalık konuşucunun sahip olduğu toplumsal roldeki güç ile ya da bu gücüne karşı koyma 
amacıyla uygulanır. 

Tabu Sözcükler ve Küfür
•  Tabu sözcükler beynin sağ yarı küresinde olumsuz duygular uyandıran bölgelerini etkinleştirir. 

Tabu sözcükler dile getirildiğinde çağrıştırdığı tüm olumsuz duygularla birlikte otomatik olarak 
algılanır. 

•  Küfretmek, karşıdaki kişide olumsuz duygular uyandırmak için dili bir silah olarak kullanmaktır. 
Tabu olarak addedilen kavramlar olumsuz duyguları tetikler. Tabu sözcükler bir kültürden 
diğerine değişiklik gösterse de her kültürde aşağıdaki konulara ilişkin sözcükler tabuyu oluşturur: 
doğa üstü yer, varlık ve güçler, vücut salgıları ve vücut organları, hastalık ve ölüm, cinsellik, farklı 
topluluklara ilişkin önyargı, nefret ve aşağılama gösteren sözcükler.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İletişim bir bakıma bilgi aktarımı demek-
tir.

B) Konuşucular, başkalarınca bilinen bilgiyi 
tekrar söylemezler.

C) İletişim sırasında diğerlerinin ne bilip ne 
bilmediği konusunda bir varsayımımız 
vardır. 

D) Konuşucu, bir önermeyi dinleyicinin bi-
lişsel bağlamına en uygun biçimde şekil-
lendirir.

E) Başarılı iletişim, eski bilginin yerine yeni 
bilginin yerleştirilmesidir.

AÇIKLAMA
Başarılı iletişim, eski ve yeni bilginin dengeli ola-
rak düzenlenmesidir. Çok fazla yeni bilgi söylem 
bağlamında bulunan önceki sözcelerle ilişki kur-
mayı güçleştirebilir.

YANIT: E

2. Konuşucunun sunacağı bilgiyi en etkin 
şekilde aktarmak amacıyla bağlam içinde 
sözcesini tümce düzeyinde belli bir şekil-
de düzenlemesi ya da bilgiyi paketlemesi-
ne ne ad verilir?

A) Bilgi sayacı
B) Bilgi yapısı
C) Tutanak
D) Bilgi düzeni
E) Bilgi paketi

AÇIKLAMA
Bilgi yapısı, konuşucunun sunacağı bilgiyi en etkin 
şekilde aktarmak amacıyla bağlam içinde sözcesi-
ni tümce düzeyinde belli bir şekilde düzenlemesi 
ya da bilgiyi paketlemesidir. Bilgi yapısının düzen-
lenmesi bir bakıma dinleyiciye bilişsel balğamdaki 
dosyaları düzenlemesine ilişkin bir yol göstericidir.

YANIT: B

3. Bilgi yapısı terimini ilk kez kullanan dil bi-
limci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halliday
B) Nikolaeva
C) Vallduvi
D) Chafe
E) Grice

AÇIKLAMA
Bilgi yapısı terimi ilk kez Halliday tarafından tüm-
cedeki konu ve odak doğrultusunda eski ve yeni 
bilgi düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır.

YANIT: A

4. I. Bilgi değer ve bilgi yapısı bağımsız kav-
ramlar olmakla birlikte örtüşebilirler.

 II. Göreceli eski bilgi olan konu, genelde 
gönderimsel olarak da eski bilgidir.

 III. Bilgi değerinin seçimi, konuşucunun zih-
nindeki dinleyicinin neyi bilip, neyi bilme-
diğine ilişkin “tanıdıklar varsayımı”na da-
yanır.

 Yukarıdaki ifadeler hangisi/hangileri doğ-
rudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

AÇIKLAMA
Verilen ifadelerin tümü doğrudur.

YANIT: E

5. Gönderimsel ifadelerin dinleyici açısın-
dan eski ya da yeni olma durumuna ne ad 
verilir?

A) Bilgi değeri
B) Bilgi yapısı
C) Bilgi paketi
D) Bilgi sicili
E) Bilgi dağarcığı

AÇIKLAMA
Bilgi değeri, gönderimsel ifadelerin dinleyici açısın-
dan eski ya da yeni olma durumudur. Hâlihazırda 
dinleyicinin zihninde bulunan söylem varlıkları es-
ki, dinleyicinin zihninde bulunmayan söylem var-
lıkları ise dinleyici için yenidir.

YANIT: A
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6. Durumsal bağlamda bulunan varlıklar ne-
deniyle bilinen bilgi değerine ne ad veri-
lir?

A) Yepyeni iliştirilmiş bilgi
B) Kullanılmamış bilgi
C) Durumsal eski bilgi
D) Söylemsel eski bilgi
E) Yepyeni bilgi

AÇIKLAMA
Durumsal bağlamda bulunan varlıklar nedeniyle bi-
linen bilgi değerine, durumsal eski bilgi denir. Ör-
neğin konuşucu ve dinleyici olarak kullandığımız 
adıllar, ben, sen, içinde bulunduğumuz yıl gibi.

YANIT: C

7. Dinleyici tarafından bilinen bir varlığa ek-
lemlenerek sunulan yeni bilgiye ne ad ve-
rilir?

A) Yepyeni iliştirilmiş bilgi
B) Kullanılmamış bilgi
C) Çıkarımsal bilgi
D) Söylemsel eski bilgi
E) Yepyeni bilgi

AÇIKLAMA
Dinleyici tarafından bilinen bir varlığa eklemlene-
rek sunulan yeni bilgiye yepyeni iliştirilmiş bilgi de-
nir. Örneğin “benim yanımda çalışan bir adam” 
tümcesinde “bir adam dinleyicinin tanıdığı, yani 
söylem modelinde bulunan ve eski bilgi olan “ben” 
adılına iliştirilmiştir.

YANIT: A

8. “Dün bir adam gördüm.” örneğindeki “bir 
adam” nasıl bir bilgidir?

A) Yepyeni iliştirilmiş bilgi
B) Kullanılmamış bilgi
C) Çıkarımsal bilgi
D) Söylemsel eski bilgi
E) Yepyeni bilgi

AÇIKLAMA
Dinleyicinin bilişsel bağlamında bulunmayan yep-
yeni söylem varlıkları yepyeni bilgidir. Verilen ör-
nekteki “bir adam” da yepyeni bilgidir.

YANIT: E

9. Aşağıdaki bilgilerden hangisi hatalıdır?

A) Odak yeni bilgi taşıdığı için soru tümcele-
rindeki soru sözcükleri ve onlara verilen 
yanıt odak ögedir.

B) Yorum tamamen yeni bilgiden oluşabilir.
C) Cansız varlıklar konu olamazlar.
D) Konu yeni verilecek bilginin depolanabi-

leceği bir dosya olarak görülebilir.
E) Odak, söylem bağlamı kapsamında en 

yeni bilgi olarak tanımlanabilir.

AÇIKLAMA
Cansız varlıklarda konu olabilirler ama genelde 
canlı ve insan olanlar daha konusaldır.

YANIT: C

10. Ne oldu?
 Bir kız aniden caddede bağırmaya başladı.
 Yukarıdaki örneğin odağı aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Bir kız
B) Bir kız - aniden
C) Bir kız - aniden - caddede
D) Bir kız - aniden - başladı
E) Bir kız aniden caddede bağırmaya başla-

dı.

AÇIKLAMA
Verilen örnekte sorunun yanıtı yani sözcenin ta-
mamı yeni bilgidir ve odaktır. Bunlara tüm odak 
sözceleri denir.

YANIT: E

11. Benzer iki ya da daha fazla seçeneğin 
oluşturduğu karşılaştırılabilir olma özelli-
ğine ne ad verilir?

A) Karşıtsallık
B) Paralellik
C) Uyumluluk 
D) Odak
E) Karşıt odak

AÇIKLAMA
Benzer iki ya da daha fazla seçeneğin oluşturduğu 
karşılaştırılabilir olma özelliğine karşıtsallık denir.
Örnek: Ali geldi. Ali mi Ayşe mi geldi?
Örnekte Ali ve Ayşe gelme olasılığı bulunan ben-
zer varlıklardır ve bu eylemi gerçekelştirme açısın-
dan karşıtsallık oluştururlar.

YANIT: A
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12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Pek çok araştırmacı, tümce konusunun 
tümce-başı konumunda kodlandığı görü-
şünü paylaşmaktadır.

B) Eski bilgi içeren konunun tümce başında 
yer alması beklenebilecek bir olgudur.

C) Bir dilde temel söz dizimi “Niçin” sorusu-
na verilen yanıt ile belirlenir.

D) Türkçede temel söz dizilimi özne-nesne-
eylem şeklindedir.

E) Tümce başında ve tümce başına yakın 
konumda yer alan ögeler tüm sözceyi 
bellek yapısına bağlamaya yarar.

AÇIKLAMA
Bir dilde temel söz dizimi “Ne oldu” sorusuna ve-
rilen yanıt ile belirlenir. Türkçede de böyle bir so-
ruya verilecek yanıt özne-nesne-yüklem dizilimin-
dedir.

YANIT: C

13. Karşıtsallık ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?

A) Benzer bir ya da bir grup başka varlıkla 
karşıtsallık oluşturan varlıktır.

B) Eski bilgi içerirse karşıtsal konu; yeni bilgi 
içerirse karşıtsal odak olur.

C) Eylem sonunda yer alır.
D) Karşıtsallık eksiltilemez.
E) Karşıtsallık vurgu alır.

AÇIKLAMA
Karşıtsallık, eylem sonunda yer alamaz. Eylem 
sonu, dinleyicinin bilişindeki belirgin olan ve ileti-
şimsel olarak en az bilgiselliğe sahip ögenin yer 
alabileceği konumdur.

YANIT: C

14. Dil bilimde kibarlığı ilk kez araştıran dil bi-
limci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Leech
B) Brown
C) Levinson
D) Goffman
E) Lakoff

AÇIKLAMA
Dil bilimde kibarlığı ilk kez araştıran dil bilimci Ro-
bin Lakoff’tur. Lakoff, Grice’tan etkilenecek kibar-
lık ilkeleri önermiştir.

YANIT: E

15. Aşağıdakilerden hangisi Grice’in kibarlık 
ilkeleri arasında yer almaz?

A) Dilin kullanımında açık ol
B) Kibar ol
C) Seçenek tanı
D) Arkadaşça davran
E) Selam ver

AÇIKLAMA
Selam vermek, Grice’in kibarlık ilkeleri arasında 
yer almaz. Grice’in diğer kibarlık ilkeleri şunlardır:
• Karşısındakine dayatmada bulunma
• Dinleyicinin kendisini iyi hissetmesini sağla
• Resmiyet
• Dostluk / samimiyet

YANIT: E

16. Aşağıdakilerden hangisi çatışmacı edim-
sözler arasında yer almaz?

A) Tehdit etme
B) Suçlama
C) Tebrik etme
D) Küfretme
E) Azarlama

AÇIKLAMA
Çatışmacı edimsözlerin amacı sosyal amaçla çatı-
şır. Tebrik etme, dost ve yakınlık edimsözleri ara-
sında yer alır.

YANIT: C

17. Kendine övgüyü azaltıp kendine eleştiri-
yi arttırma ilkesi aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Nezaket
B) Cömertlik
C) Övgü
D) Tevazu
E) Duygudaşlık

AÇIKLAMA
Leech, altı adet kibarlık ilkesi önermiştir. Bunlar-
dan tevazu ilkesi “kendine övgüyü azaltıp, eleştiri-
yi artır” yönergesine sahiptir.

YANIT: D
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18. Aşağıdaki tümcelerin hangisi “Karşıdaki-
nin çabası kendi yararını arttırdığı için kibar 
bir sözce değildir” yorumuna uygundur?

A) Daha dikkatli olmalısın.
B) Harika bir kek yapmışsın.
C) Seni evine götüreyim.
D) Bana çantanı verebilirsin.
E) Size yemeğe gelmeliyim.

AÇIKLAMA
Bu tümce, “cömertlik ilkesi”ne uygundur ve bera-
berinde soru kökünde verilen yorumu getirir.
Cömertlik ilkesine göre:
• Kendine yararı azalt
• Kendi çabanı artır.

YANIT: D

19. Aşağıdakilerden hangisi iliştirilmiş yeni 
bilgi içerir?

A) Bir dostum farklı davranmalıdır.
B) İyi bir dost sana yardım eder.
C) Dostlarla spora gidiyoruz.
D) Her dostun karakteri farklı olabilir.
E) Benim bir dostum yarın bana gelecek.

AÇIKLAMA
E seçeneğindeki tümcede iliştirilmiş yeni bilgi var-
dır. İliştirilmiş bilgi, bilinen bir söylem varlığına iliş-
tirilmiş yeni bilgi taşıyan bir söylem varlığıdır.

YANIT: E

20. Aşağıdaki sözcelerden hangisinde karşıt-
sallık vardır?

A) Bir resim seninle, bir resim kardeşinle 
çektirelim.

B) Her başarının altında yoğun emek vardır.
C) Ben ve Ali iyi iki arkadaştık.
D) Şafak, düşük notlara karşın çalışmaktan 

vazgeçmiyor.
E) Her şeye onay verilmez.

AÇIKLAMA
Sen ve kardeşin aynı eylem içerisinde karşıtsallık 
ilişkisi içindedir.

YANIT: A

21. Aşağıdaki tümcelerden hangisi duygu-
daşlık ilkesine uygundur?

A) Bir gün buluşalım.
B) Başarılarından dolayı seni kutlarım.
C) Bana şekeri uzatır mısın?
D) Elbiselerin çok güzel olmuş.
E) Beni hiç anlamıyorsun.

AÇIKLAMA
B seçeneğindeki tümce duygudaşlılk ilkesine uy-
gundur.
Duygudaşlık ilkesine göre:
• Diğeri ile arandaki karşıt duyguları azalt.
• Diğeri ile arandaki duygudaşlığı arttır.

YANIT: B
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22. Aşağıdakilerden hangisi yüz tehdit edici 
bir edimdir?

A) Eleştirmek
B) Teşekkür etmek
C) Rica etmek
D) İltifat etmek
E) Hatır sormak

AÇIKLAMA
Yüz tehdit edici edim, bir kişinin diğer bireylere 
bağlanma, ilgi görme, yakınlık kurma gibi olumlu 
yüz isteklerine ya da saygı görme, mesafeyi koru-
ma gibi olumsuz yüz isteklerine karşılık olarak dil 
kullanımıdır. Bundan dolayı eleştirmek, yüz tehdit 
edici bir edimdir.

YANIT: A

23. I. Konuşucu, bir önermeyi dinleyicinin bi-
lişsel bağlamına en uygun biçimde şekil-
lendirir.

 II. Sözceler hem eski hem de yeni bilgiler 
içerir.

 III. Başarılı iletişim eski ve yeni bilginin den-
geli olarak düzenlenmesidir.

 Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri 
doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

AÇIKLAMA
Soru kökünde verilen bütün ifadeler doğrudur.

YANIT: E

24. Gönderimsel ögeleri tanıdıklık (eski) ya 
da tanıdık olmama (yeni) bilgi olma du-
rumlarına göre sınıflandıran bilim adamı 
kimdir?

A) Gundel
B) Halliday
C) Prince
D) Grice
E) Jallduvi

AÇIKLAMA
Prince (1981) gönderimsel ögeleri tanıdıklık ya da 
tanıdık olmama bilgi olma durumlarına göre sınıf-
landırır.

YANIT: C

25. Aşağıdakilerden hangisi “edimsöz çeşit- 
leri”nden değildir?

A) Dost ve yakınlık edimsözleri
B) Duydudaşlık edimsözleri
C) Rekabetçi edimsözler
D) İş birlikçi edimsözler
E) Çatışmacı edimsözler

AÇIKLAMA
Edimsözler, içsel olarak konuşucu için bazıları da 
dinleyici için yarar (ya da zarar) sağlayan ya da ça-
ba gerektiren özelliğe sahiptir ve edimsözün ama-
cı kişilerarası ilişkideki sosyal amaçla uyumlu veya 
uyumsuzdur. Duydudaşlık, kibarlık ilkelerindendir.

YANIT: B
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dinleyicinin söylem modellerini güncel-
lerken sözcelerimizi bilgi yapısına bağlı 
olarak dinleyicinin beklenti ve ihtiyaçları 
doğrultusunda güncelleriz.

B) Konuşucu, tümce yapısını bilgiye dayalı 
olarak uyarlar.

C) Çok fazla yeni bilgi söylem bağlamında 
bulunan önceki sözcüklerle ilişki kurmayı 
güçleştirebilir.

D) Her yeni sözce söylem bağlamındaki ön-
celi sözcelerle bağıntılıdır.

E) Yeni bilgi, dinleyicinin bilişsel bağlamın-
da bulunan bilgiye eklenmez.

2. Günümüz dil bilim alanyazınında bilgisellik iki 
şekilde ele alınmaktadır.

 Bilgiselliğin bu iki boyutunu ayıran dil bi-
limci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halliday
B) Gundel
C) Nikolaeva
D) Grice
E) Vallduvi

3. Dinleyici tarafından hiç bilinmeyen bilgi 
değerine ne ad verilir?

A) Yepyeni iliştirilmiş bilgi
B) Kullanılmamış bilgi
C) Çıkarımsal bilgi
D) Söylemsel eski bilgi
E) Yepyeni bilgi

4. Söylem bağlamında sözü edildiği için eski 
olan bilgi değerine ne ad verilir?

A) Yepyeni iliştirilmiş bilgi
B) Kullanılmamış bilgi
C) Çıkarımsal bilgi
D) Söylemsel eski bilgi
E) Yepyeni bilgi

5. Sosyokültürel bağlamda paylaşılan ama 
söylemde kullanılmamış bilgi değerine ne 
ad verilir?

A) Yepyeni iliştirilmiş bilgi
B) Kullanılmamış bilgi
C) Çıkarımsal bilgi
D) Söylemsel eski bilgi
E) Yepyeni bilgi

6. Söylemdeki bir başka varlıktan çağrışım 
yoluyla çıkarılabilir bilgi değerine ne ad 
verilir?

A) Yepyeni iliştirilmiş bilgi
B) Kullanılmamış bilgi
C) Çıkarımsal bilgi
D) Söylemsel eski bilgi
E) Yepyeni bilgi

7. Dil bilimde bilgi yapısının incelenmesi 
hangi ekolle başlar?

A) Frankfurt Ekolü
B) Viyana Ekolü
C) Prag Ekolü
D) Londra Ekolü
E) Budapeşte Ekolü
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8. Sözcede konu hakkında konuşulan ögeye 
ne ad verilir?

A) Konu 
B) İçerik
C) Bağlam 
D) Odak
E) Bileşen

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bilgi yapısını ilgilendiren cümle düzeyin-
deki konudur.

B) Konu çoğunlukla canlı be hatta insan 
olan özne konumundadır.

C) Konu tümcenin bitiş noktası olarak ifade 
edilebilir.

D) Konu, söylemde sözü edielrek bilişsel 
olarak etkinleştirilmiş, kısa süreli bellek-
teki en belirgin ögedir.

E) Türkçe gizli özneli bir dil olduğu için konu, 
gizli özne olabilir.

10. Sözcede iletişimsel açıdan en yeni bilgiyi 
taşıyan ve vurgu alan ögeye ne ad verilir?

A) Konu 
B) İçerik
C) Bağlam 
D) Odak
E) Yorum

11. Konunun dışında sözcenin geri kalan bö-
lümüne ne ad verilir?

A) Konu 
B) İçerik
C) Bağlam 
D) Odak
E) Yorum

12. Birbirleriyle karşılaştırılabilecek yeni bilgi 
taşıyan seçeneklere ne ad verilir?

A) Karşıtsallık
B) Karşıtsal konu
C) Karşıtsal odak
D) Paralellik 
E) Öğe karşıtlığı

13. Birbirleriyle karşılaştırılabilecek ve söz-
cenin hakkında olduğu seçeneklere ne ad 
verilir?

A) Karşıtsal konu
B) Karşıtsal odak
C) Karşıtsallık
D) Öğe karşıtlığı
E) Paralellik 

14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bilgi yapısı her dilde bulunan bir ulamdır.
B) Evrensel olarak bilgi yapısını kodlayan 

beş unsur bulunmaktadır.
C) Bilgi yapısının kodlanışı bakımından dil-

lerde evrensel özelliklerin yanı sıra farklı-
lıklar da bulunur.

D) Yeni bilgi içeren odak ve karşıtsallık gös-
teen ögeler ses bilimsel vurgu alırlar.

E) Ses bilimsel vurgu, odak ve karşıtsallığı 
gösteren önemli bir unsurdur.

15. I. Odak vurguyla da işaretlenir.
 II. Boş adıllar, tümcenin başında yeni bilgi 

taşıyan ögenin geleceğine dinleyiciyi ha-
zırlar.

 III. Türkçede bilgi yapısı konusuna henüz 
değinilmemiştir.

 Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri 
doğrudur?

A) Yalnız I 
B) Yalnız III
C) I ve III 
D) I ve II
E) I, II ve III
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16. Konu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Hakkında konuşulan varlığa konu denir.
B) Konu, genelde eski bilgidir. Ancak bu du-

rum mutlak değildir.
C) Konunun cümle başında olma eğilimi 

vardır.
D) Konu belirgin ise eksiltilebilir.
E) Karşıtsal konu dışında konular vurgu alır-

lar.

17. Aşağıdaki tümcelerden hangisi “kibar” ola-
rak nitelendirilebilir?

A) Sınavı kazanmışsın, torpilin mi vardı?
B) Bardağı kırmışsın sen bir beceriksizsin.
C) İkimizde mutlu olduk! Bunu kutlayalım.
D) Bu yemek güzel olmuş, kesinlikle sen 

yapmadın.
E) Sabahki koşuda birinci oldu. Doping kul-

lanmıştır.

18. Aşağıdakilerden hangisi Leech’in kibarlık 
ilkelerinden değildir?

A) Cömertlik
B) Dürüstlük
C) Nezaket
D) Övgü
E) Tevazu

19. Tehdit etme, suçlama, küfretme, azarlama 
vb. sosyal amaçlarla çatışan edim sözle-
re Leech ne ad verir?

A) Rekabetçi edimsözler
B) Dost edimsözleri
C) Yakınlık edimsözleri
D) Işbirlikçi edimsözler
E) Çatışmacı edimsözler

20. Aşağıdakilerden hangisi işbirlikçi edim-
sözler arasında yer alır?

A) Emretme
B) Talep etme
C) Öykü anlatma
D) Küfretme
E) Azarlama

21. Aşağıdakilerden hangisi rekabetçi edim-
sözler arasında yer almaz?

A) Rica etme
B) İsteme
C) Talep etme
D) Azarlama
E) Emretme

22. Konuşucunun isteğinin gerçekleştirilme-
si doğrultusunda dinleyicinin çabasını 
gerektiren edimsözlere ne ad verilir?

A) Rekabetçi edimsözler
B) Dost edimsözleri
C) Yakınlık edimsözleri
D) Işbirlikçi edimsözler
E) Çatışmacı edimsözler

23. Dilde kabalık ile bağlantılı sosyal amaçlar-
la çatışan edimsözlere ne ad verilir?

A) Rekabetçi edimsözler
B) Dost edimsözleri
C) Yakınlık edimsözleri
D) Işbirlikçi edimsözler
E) Çatışmacı edimsözler
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24. Kendine yararı azaltıp kendi çabanı arttır-
ma hangi ilkeye aittir?

A) Nezaket
B) Cömertlik
C) Övgü
D) Tevazu
E) Duygudaşlık

25. Aşağıdakilerden hangisi “karşıdakini övdü-
ğü için kibar bir sözcedir” yorumuna uygun-
dur?

A) Bu hediyeyi anı olarak kabul edin
B) Bu müthiş harika hediyeyi anı olarak ka-

bul edin
C) Harika bir kek yapmışsın
D) Bize yemeğe buyurun
E) Beni markete götür

26. Aşağıdaki sözcelerden hangisinde konu 
yoktur?

A) Hiç kimse yalancı olmamalı.
B) Onun saygılı olduğunu belirtti.
C) Ben hep çok çalıştım.
D) Altan, okula gitti.
E) Bugün çalışmayacakmış işçiler.

27. Onun ne yaptığı bizi ilgilendirmez.
 Yukarıda verilen kabalığın nedeni aşağı-

dakilerden hangisidir?

A) Kayıt dışı kabalık
B) Olumsuz yüze saldırı 
C) Olumsuz kibarlık stratejisi
D) Tabu sözcükleri kullanma 
E) Olumlu yüze saldırı

28. I. İletişim, bilgi aktarımı demektir.
 II. İnsanlar başkalarınca bilinen bilgiyi tek-

rar söyleyebilirler.
 III. Eski bilgi sayesinde bilgi paylaşımı sağ-

lanarak iletişim ilerleyebilir.
 Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri 

doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

29. “Söylem varlıklarına ilişkin bilgi değerleri 
uzun süreli bellekte bulunan ama etkinleşti-
rilmemiş ve kısa süreli bellekte etkinleştiril-
miş olabilir” görüşünü özellikle vurgulayan 
bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Chafe
B) Gundel
C) Grice
D) Nikolaeva
E) Halliday

30. Bilgi yapısının bileşenlerinden “konu” hak-
kında verilen aşağıdaki bilgilerden hangi-
si yanlıştır?

A) Bir sözcede hakkında konuşulan, yorum 
yapılan ya da hakkında bir şey sorulan 
varlıktır.

B) Prince’e göre sıklık açısından konunun 
eski bilgi olma eğilimi vardır.

C) Genellikle söylemsel veya durumsal eski 
bilgi değeri taşır.

D) İletişimsel açıdan her zaman en yoğun 
bilgiyi taşıyan ögedir.

E) Çoğunlukla canlı ve hatta insan olan 
özne konumundaki ögedir.
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31. Bilgi yapısının bileşenlerinden “odak” hak-
kında verilen aşağıdaki bilgilerden hangi-
si yanlıştır?

A) Sözcede iletişimsel açıdan en yeni bilgiyi 
taşıyan ve vurgu alan ögedir.

B) Soru tümcelerindeki soru sözcükleri ve 
onlara verilen yanıt odak ögeleridir.

C) Herhangi bir öge odak olabileceği gibi 
tüm bir tümcede odak olabilir.

D) Odak sözlü dilde her zaman ses bilimsel 
vurgu taşır.

E) Türkçede odak gizli özne olabilir.

32. Fatma: Meral ne yapıyor?
 Sevim: Meral ders çalışıyor.
 Cümlesinde “odak” aşağıdakilerden han-

gisidir?

A) Meral
B) Ne?
C) Ne yapıyor?
D) Ders
E) Ders çalışıyor.

33. I. Biçim birimsel özellikler
 II. Ses bilimsel özellikler
 III. Anlam bilimsel özellikler
 Yukarıdakilerden hangisi/hangileri evren-

sel olarak bilgi yapısını kodlayan unsur-
lardandır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

34. Aşağıda Türkçenin söz dizilimi ve diğer 
özellikleriyle ilgili verilen bilgilerden han-
gisi yanlıştır?

A) Türkçe esnek söz dizilimine izin veren bir 
dildir.

B) Temel söz dizilimi özne - nesne - eylem-
dir.

C) Sondan eklemeli bir dildir.
D) Temel söz dizilimi “Ne oldu?” sorusuna 

verilen yanıt ile belirlenir.
E) Türkçe söz diziliminde katı kurallıdır.

35. Dil bilimde kibarlığı ilk kez araştıran Ame-
rikalı dil bilimci robin Lakoff kimden etki-
lenerek kibarlık ilkeleri önermiştir?

A) Grice
B) Chafe
C) Halliday
D) Gundel
E) Prince

36. –  Kendine yararı azalt
 –  Kendi çabanı artır
 Yukarıda verilen bilgiler “kibarlık ilkele- 

ri”nden hangisine aittir?

A) Nezaket
B) Övgü
C) Cömertlik
D) Uyuşum
E) Tevazu

37. “Lütfen bu minik hediyeyi kabul edin” cüm-
lesi kibarlık ilkelerinden hangisine uygun-
dur?

A) Nezaket
B) Cömertlik
C) Övgü
D) Tevazu
E) Duygudaşlık

38. –  Dinleyicinin çabasını azalt
 –  Dinleyiciye yararı artır.
 Yukarıda verilen bilgiler kibarlık ilkelerin-

den hangisine aittir?

A) Uyuşum
B) Nezaket
C) Duygudaşlık
D) Övgü
E) Cömertlik
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
YANITLARI

1. E Yeni bilgi, dinleyicinin bilişsel bağlamın-
da bulunan bilgiye eklenir.

2. B Günümüz dil bilim alanyazınında bilgisel-
lik iki şekilde ele alınmaktadır. 
Bilgiselliğin bu iki boyutunu ayıran dil bi-
limci Gundel’dir.

3. E Yepyeni bilgi, dinleyici tarafından hiç bi-
linmeyen bilgi değeridir.

4. D Söylemsel eski bilgi, söylem bağlamında 
sözü edildiği için eski olan bilgi değeridir.

5. B Kullanılmamış bilgi, sosyokültürel bağ-
lamda paylaşılan ama söylemde kullanıl-
mamış bilgi değeridir.

6. C Çıkarımsal bilgi, söylemdeki bir başka 
varlıktan çağrışım yoluyla çıkarılabilir bil-
gi değeridir.

7. C Dil bilimde bilgi yapısının incelenmesi 
Prag Ekolü ile başlar.

8. A Sözcede konu hakkında konuşulan öge-
ye konu denir.

9. C Konu tümcenin başlangıç noktasıdır.

10. D Sözcede iletişimsel açıdan en yeni bilgiyi 
taşıyan ve vurgu alan ögeye odak denir.

11. E Konunun dışında sözcenin geri kalan bö-
lümüne yorum denir.

12. C Birbirleriyle karşılaştırılabilecek yeni bilgi 
taşıyan seçeneklere karşıtsal odak denir.

13. A Karşıtsal konu, birbirleriyle karşılaştırıla-
bilecek ve sözcenin hakkında olduğu se-
çeneklerdir.

14. B Evrensel olarak bilgi yapısını kodlayan 
üç unsur bulunmaktadır: Biçimbirimsel, 
ses bilimsel ve söz dizimsel özellikler.

15. D Türkçede bilgi yapısı konusunda pek çok 
çalışma yapılmıştır. (Erguvanlı, Kılıças-
lan, İşsever, Şener, Özge ve Bozşahin 
bu konuda araştırma yapan akademis-
yenlerdendir.) 

16. E Karşıtsal konu dışında konular, vurgu al-
maz.

17. C C seçeneğindeki tümce kibardır. Eylem 
dayanışma ve paylaşma gösterir.

18. B Dürüstlük, Leech’in kibarlık ilkelerinden 
değildir.

19. E Çatışmacı edimsözlerin amacı sosyal 
amaçlarla çatışır.

20. C Edimsözün amacı, sosyal amaçla bağ-
lantılı değildir. Öykü anlatma bu işbirlik-
çi edimsözlerdendir.

21. D Azarlama çatışmacı edimsözler arasında 
yer alır.

22. A Verilen tanım “rekabetçi edimsözler”e ait-
tir.
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23. E Verilen tanım “çatışmacı edimsözler”e 
aittir.

24. B Verilen yönergeler “cömertlik ilkesi”ne 
aittir.

25. C Bu tümce, “övgü ilkesi”ne uygundur ve 
beraberinde soru kökünde verilen yoru-
mu getirir.

26. A A seçeneğindeki sözcede konu yoktur.

27. E Verilen tümceleri kabalığın nedeni, olum-
lu yüze saldırıdır.

28. A Yalnızca I numaralı bilgi doğrudur. İnsan-
lar başkalarınca bilinen bilgiyi tekrar söy-
leyemezler ve yeni bilgi sayesinde bilgi 
paylaşımı sağlanarak iletişim ilerleyebilir.

29. A Bu konu Chafe tarafından vurgulanmış-
tır ve Prince’in gruplandırmasında örtük 
olarak bulunur.

30. D Konu, iletişimsel açıdan en yoğun bilgiyi 
taşıyan öge olmayabilir.

31. E Türkçe gibi adıl düşmeli dillerde odak 
gizli özne olamaz.

32. E “Ders çalışıyor” eylem öbeği yeni bilgi 
içeren odağı içerir.

33. B Bilgi yapısı her dilde bulunan bir ulamdır. 
Evrensel olarak bilgi yapısını kodlayan 
üç unsur bulunmaktadır:

•  Biçimbirimsel özellikler
•  Ses bilimsel özellikler
•  Söz dizimsel özellikler

34. E Türkçe, esnek söz dizilimine izin veren 
bir dil olduğundan katı kurallı değildir.

35. A Robin Lakoff, Grice’tan etkilenerek kibar-
lık ilkeleri önermiştir.

36. C Verilen bilgiler cömertlik ilkesine aittir.

37. D Verilen örnek tevazu ilkesine uygundur.

38. B Verilen bilgiler nezaket ilkesine aittir.
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede metin dil bilim nedir, metin tümceleri 
ile dizge tümceleri arasındaki farklar nelerdir, metinsellik ölçütleri ne-
lerdir, gönderim türleri nelerdir konuları iyi öğrenilmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3 - 4

meTin dil Bilim nedir? 

tümceden metne 
 ➣ Metin dil bilim çalışması, metin nedir ve metni metin yapan özellikler nedir sorularına yanıt arayan 
bir dil bilim çalışması türüdür. 

 ➣ Metin dil bilgisi yaklaşımının tam tersine, metin dil bilim yaklaşımı metinlerin nasıl üretildiği ve 
anlaşıldığı konusu üzerine yoğunlaşmıştır. Bu yaklaşımla yapılan çalışmalarda metinselliğin, yani 
metin olmayı sağlayan bileşenlerin özelliklerinin belirlenmesi üzerinde durulmuştur. 

 ➣ Söylem çözümlemesi yaklaşımıyla yapılan metin çalışmalarındaysa geleneksel olarak temelde 
yazılı metinlerin toplumsal etkileşim gücü ortaya konmaya çalışılmaktadır. 

Dizge tümceleri
 ➣ Dile ilişkin açıklama ve betimlemelerde kullanılan soyut içerikli tümcelerdir.
 ➣ Tümceler içindeki varlıklar ve olaylar için bilindiklik ve tanıdıklıktan söz edilemez. 
 ➣ Tümceler üreteninin kim olduğu, nerede ve ne zaman üretildiği ve hangi amaçla üretildiği gibi 
kullanımsal sorulara duyarlılık taşımaz. 

 Metin tümceleri 
 ➣ Doğal iletişim ortamlarında, metinler içinde geçen tümcelerdir.
 ➣ Metin tümceleri, birlikte kullanıldıkları diğer metin tümceleri ile sınırlandırılmış kullanımsal birim-
lerdir. 

 ➣ Metin tümceleri içindeki varlıklar ve olaylar için bilindiklik ve tanıdıklıktan söz edilebilir. 
 ➣ Metin tümcelerine üreteninin kim olduğu, nerede ve ne zaman üretildiği ve hangi amaçla üretildiği 
gibi kullanımsal sorular yöneltilebilir. 

 ➣ Sözce, bir iletişim ortamında, örneğin bir konuşma anında bir konuşucunun iki susma arasında 
ürettiği söz birimidir. Bütünüyle somut dil kullanımına ilişkin bir kavramdır. Bir sözce tek bir söz-
cükten oluşabileceği gibi, bir ya da bir kaç metin tümcesinden de oluşabilir. 

dile dAyAlı ileTişimin Temel Birimi: meTin 
 ➣ Dilin kullanımında, yani dile dayalı iletişimde ne tek tek sesler, ne tek tek sözcükler ne de tek tek 
metin tümceleri görev üstlenmektedir. 

meTinSellik ÖlçüTleri 
 ➣ Metinsellik, metni metin yapan bileşenlerin oluşturduğu bütündür.
 ➣ Başlaşıklık, metin tümceleri arasındaki dilsel, dil bilgisel bağlantıdır.
 ➣ Tutarlılık metnin tümceleri ve tümceden daha büyük parçaları ( örneğin yazılı metinlerde parag-
raflar) arasındaki mantıksal, anlamsal bağlantıdır. 

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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meTin merkezli meTinSellik ÖlçüTleri

Bağlaşıklık 
 ➣ Bağlaşıklık metin tümceleri arasındaki bağı sağlayan dil bilgisel ve sözcüksel bağıntıdır. 
 ➣ Bağlaşıklık doğası gereği, metin tümcelerinin parçalarını hem dil bilgisel hem de sözcüksel olarak 
iki yönlü birbirine bağlar. 

 ➣ Diğer metin merkezli metinsellik ölçütü olan tutarlılık ile yakından ilişkilidir. 

Dil bilgisel Bağlaşıklık 
 ➣ Metindeki öbekler ve tümceler arasında kurulan dil bilgisel bağıntılar metnin bağlaşıklık sergile-
mesinde önemli bir rol oynar. Bu dil bilgisel bağlar şu temel türler altında kümelenmektedir: 
• Gönderim 
• Eksilme ve değiştirme 
• Bağlaçlı bağlaşıklık 

Gönderim 
 ➣ Gönderim, ardışık metin tümcelerindeki sözcükler arasında kurulan ve bu tümceler boyunca aynı 
metin varlığının farklı dil ögeleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak yinelenmesini sağlayan bağın-
tıdır.

 ➣ Gönderim, metinde gönderim aracı ile göndergesi arasında gerçekleşir. 
 ➣ Gönderim, metinler için etkin bir bağlaşıklık aracıdır. 
 ➣ Metinler içinde gönderim, eş gönderimsel olmaya dayalı olarak oluşabileceği gibi, üye alt küme 
ya da iyelik ilişkileri gibi yollarla birbirine bağlı olarak ilişkilendirilmiş gönderim biçiminde de 
gerçekleşebilir. 

Gönderim Türleri 
Metindışı gönderim (durumsal) : Gönderim aracı (örneğin “O”) metin içindedir; göndergesi ise me-

tinde yer almaz. Metnin kullanıldığı durum bağlamında belirginleşir. O bugün gelmedi. Hastaymış.
Metiniçi gönderim (metinsel): Artgönderim (gönderim aracının (örneğin “O”, metinde kullanıldığı 

yere göre metnin öncesine gönderim) Ali bugün gelmedi. O hastaymış.
Metiniçi gönderim (metinsel): Öngönderim (gönderim aracının (örneğin “O”) metinde kullanıldığı 

yere göre metnin sonrasına gönderim) O bugün gelmedi. Ali hastaymış.

Eksiltme ve Değiştirme 
Eksiltme, metinde daha önce bütüncül bir yapı içinde geçen bir metinsel ögenin yüzey metinden çı-

karılmasıdır.
Değiştirme ise değiştirme ögeleri olarak adlandırılan örneğin “öyle” gibi işlevsel metin ögelerini, me-

tinde kendilerinden önce geçen adlar, eylemler ya da öbeklerle değiştirme düzenlemesidir. Değiştirme 
de eksiltme gibi bütünüyle diliçi bağlama bağlıdır. 

Bağlaçlı Bağlaşıklık 
 ➣ Bağlaçlar metindeki öbekleri, tümceleri ya da tümce öbeklerini birbirine dilsel olarak eklemlerken, 
metinler içinde ayrıntılandırma, genişletme ve güçlendirme işlevlerine yönelik olarak kullanılır. 

 ➣ Halliday ve Hassan bağlaçları en yalın biçimde şu alt türlere ayırmaktadır: 
• Ekleyiciler: ve, bunlara ek olarak 
• Çeliştiriciler: fakat, ama 
• Nedenleyiciler: çünkü, bu nedenle 
• Zamansal bağlaçlar: sonra, sonradan 

Sözcüksel Bağlaşıklık 
 ➣ Sözcüksel bağlaşıklık birbirini izleyen metin tümcelerinin, sözcükler arasındaki anlam ilişkilerine 
dayalı gönderimlerle birbirine bağlanmasıdır.    
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Tutarlılık 
 ➣ Tutarlılık metnin önermelerinin birbiriyle mantıksal anlamsal olarak bir bütünlük oluşturmasıdır.
 ➣ Her metin, metin tümcelerinin, daha büyük parçaların birbirine mantıksal ve anlamsal olarak bağ-
lanması yoluyla bütün olarak algılanan bir metinsel anlam yaratır. 

 ➣ Tutarlılık metnin hem küçük yapısında, yani ardışık tümceler arasında, hem de büyük yapısında, 
yani metnin konu ve alt konularını sunan ve içerik şemasıyla biçimlenen parçaları arasında olu-
şur. Bölgesel tutarlılık küçük yapıda, bütüncül tutarlılıksa büyük yapıda oluşur. 

 Kullanıcı Merkezli Metinsellik Ölçütleri 
Amaçlılık, metnin iletişimsel amaçlarına uygun biçimde bağlaşık ve tutarlı kılınmasıdır. 
Durumsallık, metnin iletişimsel amaçlarının (örneğin bilgi vermek ve bu yolla uyarmak gibi) belli bir 

durum bağlamı içinde belirginleşmesidir. 
Kabuledilebilirlik, metnin hem bağlaşık ve tutarlı hem de durum bağlamı ile uyumlu olmasıdır. Ka-

buledilebilirlik taşıyan bir metin, iletişimsel amaçlarına uygun bir biçimde bağlaşık ve tutarlı kılınmış ve 
uygun bir durum bağlamında kullanılmıştır. 

Bilgisellik, metnin alıcısı için yeni bilgi taşımasıdır. Yeni bilgi değeri taşımayan tümce yığınlarının 
metinsellik değerleri çok azalır ya da yoktur.

Metinlerarası ilişki ise, bir metnin önceki diğer metinlerle kurduğu ilişkidir. Her metin, önceki diğer 
metinlerle ilişkiye girer. Bu metnin anlamlandırılması sırasında alıcının o metni ilişkili olduğu diğer me-
tinleri de düşünerek kavramasını sağlar. 

meTin Türü nedir? 

 SÖylem - Tür - meTin 
 ➣ Söylem, dilin bir iletişim aracı olarak etkileşimsel boyutuyla ele alınışıyla ilişkilenir. Metinlerin 
iletişim işlevi kazanmasını sağlayan, metindeki dilsel düzenlemeler aracılığıyla izlenebilen ve 
algılanırlık kazanan soyut bir olgudur. 

 meTin Türü ve SÖylem TOPluluğu ilişkiSi 
 ➣ Metnin iletişimsel amaçları ve işlevleri, tür içinde belirginleşir. 
 ➣ Metnin iletişimsel amaçları metnin türünü, metin türü de o metne özgü söylem şemasını ve dil 
kullanımlarını belirler.

 ➣ Tür belli bir iletişimsel olay sınıfıdır ve belli iletişimsel amaçları taşıyan üyeleri, yani söylem 
topluluğunun üyelerini kapsar. 

Dilsel Topluluk Söylem Toplulu¤u
Dil kullanımı toplumsal bir davranıştır. Dil kullanımı işlevsel bir davranıştır.
Dilsel toplulu¤a katılım do¤al süreç içinde kendi- 
li¤inden gerçekleşir; çevre ve duygusal koflullara
ba¤lı olarak belirlenir.

Söylem toplulu¤una katılım irade ve istekle
gerçekleştirilen ve topluluk üyelerince kabulü
öngören aşamalı bir süreçtir.

Örne¤in grup dayanışması, bireysel beklentiler
gibi daha pek çok günlük yaşama ilişkin bireysel
ihtiyaçlarla biçimlenir.

Söylem toplulu¤unun paylaştı¤ı ortak amaçlarla
biçimlenir.
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SÖylem ve meTin Türü SınıflAmAlArı 
 ➣ Tür çözümlemesinin metin dil bilim içinde giderek önem kazanmasıyla birlikte alanyazında ortaya 
çıkan temel soru, metin türlerinin tanımlanmasında hangi söylemsel ölçütlerin kullanılabileceği 
olmuştur. 

 ➣ Werlich söylem sınıflamasını yapmakta ve temel söylem türlerinde öznellik ve nesnellik algısı 
değişkenini kullanarak alt ayrımlara gitmektedir: 

Temel türler Öznel Nesnel
Betimleyici söylem İzlenimsel betimleme Teknik betimleme
Anlatısal söylem Günlük kişisel öyküler Haber öyküleri
Açıklayıcı söylem Deneme Teknik açıklama
Savlayıcı söylem Eleştiri Akademik savlama

Ö¤retici-bilgilendirici söylem Bilgilendirme Kurallar, talimatlar, yasalar

 ➣ Betimleyici söylem özellikleri içeren metinler durağan, zamansal tempo taşımayan durumsal gö-
rünümler sunar. 

 ➣ Anlatısal söylem özellikleri içeren metinlerde olaylar arasındaki geçici ilişkilere tematik olarak ya-
pılan gönderimler yer alır. Olay ve hareket sıralaması yapılan metinlerde anlatım anlatısallık taşır.

 ➣ Savlayıcı söylem özellikleri taşıyan metinlerde bir iddia ya da karşı iddianın savunusu yapılır.
 ➣ Saukkonen (1983), metnin üreticisi ile alıcısı ve bu üretici ile alıcının, gönderimsel gerçeklik ile 
ilişkilerini analiz ederek bir metnin yakın sistematik çevresini ya da bağlamını gösteren dört ilişki 
(türü) saptamaktadır: Gönderim, bakış açısı, durum ve amaç/işlev. 

 Durum 
 Uzaklık (distant) metin üreticisi ile alıcı arasındaki toplumbilimsel, ruhbilimsel ve(ya) etkileşimsel 

yakınlık ya da uzaklıktır. 
 Niyet/ İşlev 
 Saukkonen’in sınıflandırma modelinde bu ulam duyuşsallık, akılcılık ve isteksellik kapsamında 

tanımlanmaktadır. Duyuşsallık; metin üreticisinin metnini alıcının duygularına hitap etme amacıyla üret-
tiğine işaret eder. Bu ulam kişisel bakış açısını öne çıkarır. 

Bakış Açısı 
Bakış açısı ulamı, aşağıda verilen alt özelliklerle etkileşim içindedir: 

 ➣ Kurmaca: Dış gerçekliğin doğrudan sunulmadığı, üreticinin yaratıcığını, kişisel bakış açısını 
simgeleyen, gerçek ya da hayal edilmiş bir evrene ait gerçeklik duygusunu uyandıran olayların 
anlatımıdır. 

 ➣ Semboliklik: Farklı parçalardan oluşan bütünlüğün çözümlenerek sunulması ya da gerçekliğin 
simgelerle verilmesidir. 

 ➣ Nesnellik: Nesnelliği ya da farklı şekildeki öznelliği ifade eden durumdur. 
 ➣ Soyutluk: Bir bilgiyi olgusal olarak sunmadır. 
 ➣ Biber, bu açıklayıcı etiketleri kullanarak aşağıda örnekleriyle sunulan sekiz metin türü öntipi ta-
nımlamaktadır: 
• Yakın kişilerarası etkileşim (örneğin yüz yüze sohbetlerde) 
• Bilgisel etkileşim (örneğin röportajlarda) 
• Bilimsel açıklama (örneğin akademik tanıtma ve değerlendirme yazılarında) 
• Öğretici açıklama (örneğin dini metinlerde) 
• İmgeleyici anlatı (örneğin roman kurmacasında) 
• Genel anlatısal açıklama (örneğin biyografilerde) 
• Alışılmış geleneksel röportaj (örneğin sporla ilgili televizyon ya da radyo yayınlarında) 
• İkna eylemi içeren söylemler (örneğin iddia içeren akademik yazılarda ya da hazırlıklı ko-

nuşmalarda)    
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi ilişkili sözcükler-
le yineleme türleri arasında yer almaz?

A) Eşdizimli sözcükleri yineleme
B) Genel sözcükleri kullanarak yineleme
C) Zıt anlamlı sözcükleri kullanarak yinele-

me
D) Aynı kökten türemiş farklı sözcük türlerin-

deki sözcükleri kullanarak yineleme
E) Noktalama işaretleri kullanarak yineleme

AÇIKLAMA
Noktalama işaretleri kullanarak yineleme, iliştiril-
miş sözcüklerle yineleme türleri arasında yer al-
maz. Diğer ilişkili sözcüklerle yineleme türleri ise 
şunlardır:
• Eş anlamlı ya da yakın anlamlı sözcükleri kul-

lanarak yineleme 
• Üst terim - alt anlamlılık ilişkisi içeren sözcük-

leri kullanarak yineleme
• Parça - bütün ilişkisi kuran sözcükleri kullana-

rak yineleme
YANIT: E

2. “Fransa’nın soykırım politikası devam ediyor. 
Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla Fransa 
kendi kaderini tayin edecek gibi görünüyor.”

 Yukarıdaki örnekte görülen bağlaşıklık tü-
rü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözcüksel bağlaşıklık
B) Eş anlamlı-yakın anlamlı sözcük kullan-

ma
C) Zıt anlamlı sözcükleri kullanarak yinele-

me
D) Aynı kökten türemiş farklı sözcük türlerin-

deki sözcükleri kullanarak yineleme
E) Parça-bütün ilişkisi kullanarak bağlaşıklık 

kurma

AÇIKLAMA
Parçada sözcüksel bağlaşıklık görülmektedir. 
Sözcüksel bağlaşıklık, birbirini izleyen metin tüm-
celerinin, sözcükler arasındaki anlam ilişkilerine 
dayalı gönderimlerle birbirine bağlanmasıdır. 

YANIT: A

3. Her metnin iletişimin doğası gereği üreti-
cisi tarafından bağlaşıklık ve tutarlı bir bü-
tün olarak oluşturulması gereğine işaret 
eden ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amaçlılık
B) Durumsallık
C) Kabul edilebilirlik
D) Bilgisellik
E) Metinlerarası ilişki

AÇIKLAMA
Kullanıcı merkezli metinsellik ölçütlerinden olan ve 
her metnin iletişimin doğası gereği üreticisi tarafın-
dan bağlaşıklık ve tutarlı bir bütün olarak oluşturul-
ması gereğine işaret eden ölçüt amaçlılıktır.

YANIT: A

4. “Cenaze törenine katılan Ahmet, aileye baş-
sağlığı dilemek için yaklaşır ve “Geçmiş ol-
sun.” der. 

 Yukarıdaki durumda hangi ölçüt göz ardı 
edilmiştir?

A) Amaçlılık
B) Durumsallık
C) Kabul edilebilirlik
D) Bilgisellik
E) Metinlerarası İlişki

AÇIKLAMA
Ahmet, kullandığı cümlede bağlama uygun hare-
ket etmemiştir. Bu nedenle tümcesi kabul edilebi-
lirlik ölçütüne uymaz.

YANIT: C

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI



GENEL DİLBİLİM-II

100

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

5. Metnin alıcısı için yeni bilgi içermesi ko-
şuluna işaret eden metinsellik ölçütü aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Amaçlılık
B) Durumsallık
C) Kabul edilebilirlik
D) Bilgisellik
E) Metinlerarası ilişki

AÇIKLAMA
Metnin alıcısı için yeni bilgi içermesi koşuluna işa-
ret eden metinsellik ölçütü bilgiselliktir. Yeni bilgi 
değeri taşımayan tümce yığınlarının metinsellik 
değerleri çok azalır ya da yoktur.

YANIT: D

6. Aşağıdakilerden hangisi dilsel topluluk 
için söylenemez?

A) Dil kullanımı toplumsal bir davranıştır.
B) Dil temeli toplumsallaşma sürecinin bir 

parçasıdır.
C) Dilsel topluma katılım doğal süreç içinde 

kendiliğinden gerçekleşir.
D) Dil temel toplumsallaşma sürecinden ay-

rılır.
E) Günlük yaşama ilişkin bireysel ihtiyaçlar-

la biçimlenir.

AÇIKLAMA
Dilsel topluluk için, “dil temel toplumsallaşma sü-
recinden ayrılır.” ifadesi hatalıdır. Bu toplumlarda 
dil temeli toplumsallaşma sürecinin bir parçasıdır.

YANIT: D

7. Aşağıdakilerden hangisi söylem toplulu-
ğu için söylenemez?

A) Dil kullanımı işlevsel bir davranıştır.
B) Dil temel toplumsallaşma sürecinden ay-

rılır.
C) Söylem topluluğunun paylaştığı ortak 

amaçlarla biçimlenir.
D) Katılım irade ve istekle gerçekleşir.
E) Günlük yaşama ilişkin bireysel ihtiyaçlar-

la biçimlenir.

AÇIKLAMA
Günlük yaşama ilişkin bireysel ihtiyaçlarla biçim-
lenme, dilsel topluluklar için söylenebilir.

YANIT: E

8. Aşağıdakilerden hangisi Werlich’in söy-
lem sınıflamasında yer alan temel türler 
arasında yer almaz?

A) Savlayıcı söylem
B) Anlatısal söylem
C) Betimleyici söylem
D) Korumacı söylem
E) Açıklayıcı söylem

AÇIKLAMA
Korumacı söylem, Werlich’in söylem sınıflamasın-
da yer alan temel türler arasında yer almaz. Şık-
larda yer almayan diğer temel tür ise öğretici-bilgi-
lendirici söylemdir.

YANIT: D

9. Aşağıdakilerden hangisi nesnel görüş 
açısı ile birlikte anılamaz?

A) Haber öyküleri
B) Akademik savlama
C) Kurallar, talimatlar, yasalar
D) Teknik açıklama
E) Bilgilendirme

AÇIKLAMA
Bilgilendirme, öznel görüş açısının unsurlarından-
dır. Diğer nesnel görüş açısı ise teknik betimleme-
dir.

YANIT: E

10. Aşağıdakilerden hangisi metnin üreticisi 
ile alıcısı ve bu üretici ile alıcının, gönde-
rimsel gerçeklik ile ilişkilerini analiz ede-
rek bir metnin yakın sistematik çevresini 
ya da bağlamını gösteren dört ilişki türü 
arasında yer almaz?

A) Gönderim
B) Bakış açısı
C) Durum
D) İşlev
E) Çıkarım

AÇIKLAMA
Çıkarım, metnin üreticisi ile alıcısı ve bu üretici ile 
alıcının, gönderimsel gerçeklik ile ilişkilerini ana-
liz ederek bir metnin yakın sistematik çevresini ya 
da bağlamını gösteren dört ilişki türü arasında yer 
almaz.

YANIT: E
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11. Aşağıdakilerden hangisi Biber’in açıkla-
yıcı etiketleri kullanarak hazırladığı metin 
türü öntipleri arasında yer almaz?

A) Yakın kişiler arası etkileşim
B) Genel anlatısal açıklama
C) İmgeleyici anlatı
D) Alışılmış geleneksel röportaj
E) Duygusal anlatım

AÇIKLAMA
Duygusal anlatım Biber’in açıklayıcı etiketleri kul-
lanarak hazırladığı metin türü öntipleri arasında 
yer almaz. Biber, açıklayıcı etiketleri kullanarak 
sekiz metin türü öntipi tanımlamaktadır. Seçenek-
lerde yer almayan öntipleri ise şunlardır:
• Bilgisel etkileşim
• Bilimsel açıklama
• Öğretici açıklama
• İkna eylemi içeren söylemler

YANIT: E

12. Metinlerin dil bilgisel yapılar yoluyla be-
timlenmesine katkıda bulunacak bir mo-
deli geliştirmeyi hedefleyen saha aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Metin bilim
B) Metin dil bilgisi
C) Metinsellik
D) Söz bilim
E) Anlam bilim

AÇIKLAMA
Verilen gelişmesi hedefleyen saha metin dilbilgi-
sidir.

YANIT: B

13. Aşağıdakilerden hangisi dizge tümceleri 
için söylenemez?

A) Tümceler kendileriyle sınırlandırılmıştır.
B) Tümceler yapısal birimlerdir.
C) Tümceleri içindeki varlık ve olaylar bilin-

dik ve tanıdıktır.
D) Tümceler üreten ile ilgilenmezler.
E) Tümceler, tümcenin hangi amaçla üretil-

diğini dikkate almaz.

AÇIKLAMA
Tümcelerin, içindeki varlık ve olaylar bilindik ve ta-
nıdık değildir.

YANIT: C

14. Metin tümceleri için aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Birlikte kullanıldıkları diğer metin tümce-
leri ile sınırlandırılmış kullanımsal birim-
lerdir.

B) İçindeki varlıklar ve olaylar için bilindiklik-
ten söz edilebilir.

C) Üretenin kim olduğu sorulabilir.
D) Doğal iletişim ortamında geçen tümceler-

dir.
E) Kendileriyle sınırlandırılmış yapısal bi-

rimlerdir.

AÇIKLAMA
E seçeneğindeki ifade, dizge tümceleri için söy-
lenebilir.

YANIT: E

15. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı merkez-
li ölçütlerden biri değildir?

A) Amaçlılık
B) Tutarlılık
C) Metinlerarası ilişki
D) Bilgisellik
E) Durumsallık

AÇIKLAMA
“Tutarlılık”, metin merkezli ölçütlerdendir. Diğer 
kullanıcı merkezli ölçüt ise kabuledilebilirliktir.

YANIT: B

16. Aşağıdakilerden hangisi metin merkezli 
ölçütlerdendir?

A) Kabuledilebilirlik 
B) Amaçlılık
C) Bağlaşıklık 
D) Metinlerarası ilişki
E) Bilgisellik

AÇIKLAMA
“Bağlaşıklık”, metin merkezli ölçütlerdendir.

YANIT: C
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17. I. Bağlaşıklık metin tümceleri arasındaki 
bağı sağlayan dil bilgisel ve sözcüksel 
bağıntıdır.

 II. Bağlaşıklık, metin tümcelerinin parçaları-
nı sadece dil bilgisel olarak birbirine bağ-
lar.

 III. Tümceler birbirine bağlandığı için bir 
tümcenin yorumu önceki tümcedeki ba-
zı ögelerle bağlantılıdır.

 Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri 
doğrudur?

A) Yalnız I 
B) Yalnız II
C) I ve II 
D) I ve III
E) I, II ve III

AÇIKLAMA
II. ifade hatalıdır. Bağdaşıklık, metin tümcelerinin 
parçalarını hem dil bilgisel hem de sözcüksel ola-
rak iki yönlü birbirine bağlar.

YANIT: D

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Gönderim, metinde gönderim aracı ile 
göndergesi arasında gerçekleşir.

B) Süreklilik, alıcı için metin konusunu belir-
ginleştiren temel yollardan biridir.

C) Metinler içinde gönderim, eş gönderim-
sel olmaya dayalı olarak oluşabilir.

D) Metindeki öbekler ve tümceler arasında 
kurulan dil bilgisel bağıntılar metnin bala-
şıklık sergilemesinde önemli role sahiptir.

E) Metinde eş gönderimsel gönderim kuran 
temel ögelerden biri dönüşlülük adılı olan 
‘o’dur.

AÇIKLAMA
Dönüşlülük adılı ‘kendi’dir.

YANIT: E

19. Aşağıdakilerden hangisi bütüncül yapılar-
dan değildir?

A) İyelik tamamlayan öge gerektirir.
B) Belirteç yüklemcil öge gerektirir.
C) Yüklemi kuran çekimli eylem özne gerek-

tirir.
D) Geçişli çatıdaki yüklemcil öge nesne ge-

rektirir.
E) Geçişsiz çatıdaki yüklemcil öge nesne 

gerektirir.

AÇIKLAMA
E seçeneğindeki ifade hatalıdır.

YANIT: E

20. A:  Yemeğini yedin mi oğlum?
 B:  Çoktan yedim anne!
 Yukarıdaki örnekte görülen durum aşağı-

dakilerden hangisidir?

A) Eksiltme 
B) Bağdaşıklık 
C) Değiştirme 
D) Düşme
E) Denkleme

AÇIKLAMA
“(Yemeğimi) Çoktan yedim anne.” tümcesinde ek-
siltme vardır. Eksiltme metin akışında daha önce 
bütüncül bir yapıda geçen bir ögenin metinden çı-
karılmasıdır. Çıkarılan bu öge alıcı tarafından çı-
karımsal olarak tamamlanabilir.

YANIT: A

21. Aşağıdakilerden hangisi bağlaçların alt 
türleri arasında yer almaz?

A) Ekleyiciler 
B) Çeliştiriciler
C) Nedenleyiciler 
D) Zamansal bağlaçlar
E) Konumsal bağlaçlar

AÇIKLAMA
“Konumsal bağlaçlar” adlı bir alt tür yoktur.
Ekleyiciler: ve, bunlara ek olarak 
Çeliştiriciler: fakat, ama
Nedenleyiciler: çünkü, bu nedenle
Zamansal bağlaçlar: Sonra, sonradan

YANIT: E
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22. Aşağıdakilerden hangisinde metinleştir-
me ölçütleri verilmiştir?

A) Bilgisellik / Açıklanabilirlik
B) Sanatsallık / Durumsallık
C) Tümce sayısı / Sözcük sayısı
D) Tutarlılık / Bağlaşıklık
E) Açıklık / Örtüklük

AÇIKLAMA
Metinleştirme ölçütleri tutarlılık ve bağlaşıklıktır. 
Tutarlılık metnin tümceleri ve tümceden daha bü-
yük parçaları arasındaki anlamsal bağıntı; bağla-
şıklık ise metnin tümceleri arasındaki dilsel, dil bil-
gisel bağlantıdır.

YANIT: D

23. Aşağıdakilerden hangisinde iki seçenek-
teki tümceler arasında gönderim bağıntı-
sı yoktur?

A) Erkekler sporu çok sever. Futbol, basket-
bol, golf… 

B) Yeni evimiz çok büyük. Odaları rahat.
C) Teyzem hiç evlenmedi. Yalnız yaşamak 

istedi.
D) Selim, bugün gurbetten dönüyor. Ailesi 

çok heyecanlı.
E) Can Şirin’i aradı fakat ona ulaşamadı.

AÇIKLAMA
Gönderim, ardışık metin tümcelerindeki sözcük-
ler arasında kurulan ve bu tümceler boyunca ay-
nı metin varlığının farklı dil ögeleriyle doğrudan ya 
da dolaylı olarak yinelenmesini sağlayan bağıntı-
dır. A seçeneğinde tümceler arasında gönderim 
bağıntısı yoktur.

YANIT: A

24. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 
gönderim ilişkisi artgönderim bağıntısıy-
la kurulmuştur?

A) Sen çok çalışkan bir öğrencisin! Ayşe’ci-
ğim, akıllı talebem benim.

B) Asistan çok telaşlıydı. Hızlı adımlarla sa-
lona girdi.

C) Sevinçliydi. Genç öğretmen sonunda öğ-
rencilerine kavuşmuştu.

D) Eşim ve kızım dün vardılar. Annemde bu-
gün gelecek.

E) Can günlerdir çok çalışıyor. Sınavlara gi-
recek.

AÇIKLAMA
Artgönderim, gönderim aracının (örneğin “O”) me-
tinde kullanıldığı yere göre metnin öncesine gön-
derimdir. B seçeneğinde gönderim ilişkisi artgön-
derim bağıntısıyla kurulmuştur.

YANIT: B

25. “Ağaçların mevsimi olur elbet. Yapraklar za-
mana karşı duramaz…”

 Yukarıdaki örnekte görülen bağlaşıklık tü-
rü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı kökten türemiş farklı sözcük türlerin-
deki sözcükleri kullanarak yineleme

B) Eş anlamlı-yakın anlamlı sözcük kullan-
ma

C) Zıt anlamlı sözcükleri kullanarak yinele-
me

D) Parça-bütün ilişkisi kullanarak bağlaşıklık 
kurma

E) Eşdizimsel kullanımlar

AÇIKLAMA
Örnekte görülen bağlaşıklık türü parça-bütün iliş-
kisi kullanarak bağlaşıklık kurmadır: “Ağaçların 
mevsimi olur elbet. Yapraklar zamana karşı du-
ramaz…”

YANIT: D
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. “Bundan beş sene önce Hacettepe Üniversi-
tesinden mezun olduğumda, önümü çok net 
görüyordum. İstediklerim ve yapacaklarım 
belliydi. Hedefimi çizdim ve çalışmaya baş-
ladım.”

 Yukarıdaki parçada görülen gönderim tü-
rü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eksiltme
B) Değiştirme
C) Bağlaşıklık
D) Bağlaçlı gönderim
E) Tarihsel dağılım

2. “Modern edebiyatta eser vermek bir hayli 
zor. Ancak toplumdaki algı bu işin çok kolay 
olduğu yönünde.”

 Yukarıdaki örnekte görülen bağlaşıklık tü-
rü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı kökten türemiş farklı sözcük türlerin-
deki sözcükleri kullanarak yineleme

B) Eş anlamlı-yakın anlamlı sözcük kullan-
ma

C) Zıt anlamlı sözcükleri kullanarak yinele-
me

D) Parça-bütün ilişkisi kullanarak bağlaşıklık 
kurma

E) Eşdizimsel kullanımlar

3. Bu sene okullar Van’da deprem nedeniyle 
eğitime ara vermek zorunda kaldı. Sınıfla-
rın uzun süreli sessizliğini öğrenciler nihayet 
bozdular. Öğretmenler kürsülerine kavuştu. 
Önlük giymenin mutluluğu devam etti.”

 Yukarıdaki örnekte görülen bağlaşıklık tü-
rü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı kökten türemiş farklı sözcük türlerin-
deki sözcükleri kullanarak yineleme

B) Eş anlamlı-yakın anlamlı sözcük kullan-
ma

C) Zıt anlamlı sözcükleri kullanarak yinele-
me

D) Parça-bütün ilişkisi kullanarak bağlaşıklık 
kurma

E) Eşdizimsel kullanımlar

4. Her metnin önceki diğer metinlerle kurdu-
ğu bağlarla ilişkili olduğunu söyleyen öl-
çüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amaçlılık
B) Durumsallık
C) Kabul edilebilirlik
D) Bilgisellik
E) Metinlerarası İlişki

5. Aşağıdakilerden hangisi öznel görüş açısı 
ile birlikte anılamaz?

A) İzlenimsel betimleme
B) Deneme
C) Amaçlılık
D) Teknik açıklama
E) Bilgilendirme

6. Metnin üreticisi ile alıcısı ve bu üretici ile 
alıcının, gönderimsel gerçeklik ile ilişkile-
rini analiz ederek bir metnin yakın siste-
matik çevresini ya da bağlamını gösteren 
dört ilişki türü saptayan dil bilimci aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Werlich
B) Saukkonen
C) Saussure
D) Grice
E) Martinet

7. Metin üreticisinin metnini alıcının duygu-
larına hitap etmek amacıyla ürettiğine işa-
ret eden ilişki türü aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Durum
B) Duyuşsallık
C) Uzaklık
D) Kişisellik
E) Akılcılık

8. Bir bilgiyi olgusal olarak sunmaya ne ad 
verilir?

A) Kurmaca
B) Semboliklik
C) Nesnellik
D) Soyutluk
E) Geçerlilik
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9. Aşağıdakilerden hangisi dilsel özellik-
ler için söyleme ilişkin açıklayıcı etiketler 
arasında yer almaz?

A) Bilgilendirici üretim karşısında etkileşim-
sel üretim

B) Anlatısal olmanın karşısında anlatısal 
olma

C) Açık gönderimler karşısında durum ba-
ğımlı gönderimler içerme

D) İkna etmeye dönük anlatım biçimini kap-
sama ya da kapsamama

E) Somut anlam karşısında soyut anlatımı 
kapsama

10. Aşağıdakilerden hangisi bilgisel üretim 
için dilsel belirleyici örnekleri arasında 
yer almaz?

A) Genel vurgular
B) Yer belirteçleri
C) Belirsiz adıllar
D) Gösterme adılları
E) Ne sorular

11. Aşağıdakilerden hangisi etkiletişimsel 
üretim için dilsel belirleyici örnekleri ara-
sında yer almaz?

A) İlgeçler
B) Adlar
C) Söyleyişsel ritüeller
D) Nedenleyici içe yerleştirmeler
E) Niteleme sıfatları

12. Dini metinlerin dahil edilebileceği metin 
türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yakın kişiler arası etkileşim
B) Genel anlatısal açıklama
C) Öğretici açıklama
D) İmgeleyici anlatı
E) Alışılmış geleneksel röportaj

13. İddia içeren akademik yazılarda ya da ha-
zırlıklı konuşmalarda görülen metin türü 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genel anlatısal açıklama
B) Öğretici açıklama
C) İmgeleyici anlatı
D) İkna eylemi içeren söylemler
E) Alışılmış geleneksel röportaj

14. Aşağıdakilerden hangisinde bilgisel üre-
tim için kimi dilsel belirleyici örnekleri gö-
rülmez?

A) Bu sayıda suyun kaldırma kuvveti örnek-
lenmektedir.

B) Bu bilgileri kullanarak siz de başarabilirsi-
niz.

C) Çalışmanın veri tabanlı oluşu nedeniyle 
sonuçlar genelebilirlik taşımamaktadır.

D) Bütün bunların sonucunda Kemal Tahir’in 
usta bir kalem olduğu söylenilebilir.

E) Uzun boylu, güzel yüzlü, sevimli bir ço-
cuktu.

15. Bu yüzyıl içerisinde Chamsky ve takipcile-
rinin ortaya koyduğu tümce mezkezli bakış 
açısından metni/söylemi dikkate alan yakla-
şıma geçildiği görülür.

 Yukarıdaki durumun temel nedeni nedir?

A) Tümcelerin mantıkî açıdan zayıflaması
B) Dil bilgisi çalışmalarının hızlanması
C) Dil bilim kapsamı açısından sınırlı olması
D) Söz dizimi konusunun kapanması
E) Bakış açılarının farklılığı

16. Metin dil bilim çalışmasının temel sorusu 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dil bilim nedir?
B) Tümce nedir?
C) Anlam nedir?
D) Metin nedir?
E) Söz nedir?

17. Geleneksel olarak temelde yazılı metin-
lerin toplumsal etkileşim gücünü ortaya 
koymaya çalışan yaklaşım aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Metin dil bilgisi
B) Metin dil bilim
C) Toplumbilim
D) Metinsellik
E) Söylem çözümlemesi
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18. Dile ilişkin açıklama ve betimlemelerde 
kullanılan soyut içerikli tümcelere ne ad 
verilir?

A) Metin tümceleri
B) Dizge tümceleri
C) Sözce
D) Dilsel tümce
E) Betimsel tümce

19. Somut dil kullanımında bir konuşucunun 
iki susma arasında ürettiği söz birimine 
ne ad verilir?

A) Dizge tümcesi
B) Metin
C) Metin tümcesi
D) Sözce
E) Örnek

20. Metni metin yapan bileşenlerin oluşturdu-
ğu bütüne ne ad verilir?

A) Bağlaşıklık
B) Metinsellik
C) Tutarlılık
D) Dizge
E) Paragraf

21. Metin tümceleri arasındaki dilsel-dil bilgi-
sel bağlantıya ne ad verilir?

A) Bağlaşıklık
B) Metinsellik
C) Tutarlılık
D) Dizge
E) Paragraf

22. Metnin tümceleri ve tümceden daha bü-
yük parçaları arasındaki mantıksal, an-
lamsal bağlantılara ne ad verilir?

A) Bağlaşıklık
B) Metinsellik
C) Tutarlılık
D) Dizge
E) Paragraf

23. Ardışık metin tümcelerindeki sözcükler 
arasında kullanılan ve bu tümceler boyun-
ca aynı metin varlığının farklı dil ögeleriy-
le doğrudan/dolaylı olarak yinelenmesini 
sağlayan bağıntıya ne ad verilir?

A) Gönderim 
B) Eksilme
C) Değişme 
D) Bağlaçlı bağlaşıklık
E) Metinsellik

24. Metin içinde gönderimin üye-alt küme, 
iyelik ilişkileri gibi yollarla çağrışımsal 
olarak yapılmasına ne ad verilir?

A) Metindışı gönderim
B) Metiniçi gönderim
C) Eksiltme
D) Değiştirme
E) İlişkilendirilmiş gönderim

25. Metin akışında daha önce bütüncül bir ya-
pıda geçen bir ögenin metinden çıkarıl-
masına ne ad verilir?

A) Değiştirme 
B) Eksiltme
C) Bağlaşıklık 
D) Tutarlama
E) Gönderim

26. Metnin akışında daha önce bütüncül bir 
yapıda geçen bir ögenin metinden çıkarıl-
masına ne ad verilir?

A) Eksiltme 
B) Değiştirme
C) Metinsellik 
D) Gönderim
E) Bağdaşıklık

27. İşlemsel metin ögelerini, metinde kendin-
den önce geçen adlar, eylemler ya da bir 
metin bölümünün tamamının yerine kul-
lanmaya ne ad verilir?

A) Eksiltme 
B) Değiştirme
C) Metinsellik 
D) Gönderim
E) Bağdaşıklık
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28. I. Beaugrade ve Dressler’e göre eksiltme 
metin yoğunluğuna ve etkililiğine katkıda 
bululnan bir araçtır.

 II. Değiştirme bağıntısı taşıyan birimler me-
tinde bulunmaz.

 III. Eksiltmeye baş vurmadan metin oluştur-
ma zaman ve enerji kaybına neden olur.

 Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri 
yanlıştır?

A) Yalnız I 
B) Yalnız II
C) Yalnız III 
D) I ve III
E) II ve III

29. Aşağıdakilerden hangisi zamansal bağ-
laçlardan biridir?

A) ve B) fakat 
C) ama D) sonra 
E) çünkü

30. Aşağıdakilerden hangisi çeliştirici bağ-
laçlardan biridir?

A) Ve 
B) Çünkü 
C) Sonra
D) Fakat 
E) Bu nedenle

31. Birbirini izleyen metin tümcelerinin, söz-
cükler arasındaki anlam ilişkilerine dayalı 
gönderimlerle birbirine bağlanmasına ne 
ad verilir?

A) Birimsel bağlaçlama
B) Sözcüksel bağlaşıklık
C) Tutarlılık
D) Bütüncül tutarlılık
E) Metinlerarası ilişki

32. Aşağıdakilerden hangisi ilişkili sözcükler-
le yineleme türlerinden biri değildir?

A) Eş dizimli sözcüklerin kullanılarak yinele-
me

B) Zıt anlamlı sözcükleri kullanarak yinele-
me

C) Aynı sözcüğü tekrarlama
D) Genel sözcükleri kullanarak yineleme
E) Eş anlamlı ya da yakın anlamlı sözcükleri 

kullanarak yineleme

33. Metnin önermelerinin birbiriyle mantıksal 
anlamsal olarak bir bütünlük oluşturması-
na ne ad verilir?

A) Bağlaşıklık
B) Tutarlılık
C) Durumsallık
D) Bilgisellik
E) Kabul edilebilirlik

34. I. Metin nedir?
 II. Metni metin yapan özellikler nedir?
 III. Metinde anlamsal bütünlük var mı?
 Metin dil bilim çalışması yukarıdaki soru-

lardan hangisi/hangilerine yanıt arar?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

35. Söylem sınıflamasını yaparken temel söy-
lem türlerinde öznellik ve nesnellik algısı 
değişkenini kullanarak alt ayrımlara giden 
bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Werlich
B) Swales
C) Haliday
D) Hassan
E) Grice

36. Aşağıdakilerden hangsi bakış açılarından 
biri değildir?

A) Kurmaca
B) Semboliklik
C) Nesnellik
D) Somutluk
E) Soyutluk

37. Söylem türleri için açıklamalı, anlatısal, 
savlayıcı ve betimlemeli söylem ayrımını 
kullanan bilim adamı kimdir?

A) Werlich
B) Saukkonen
C) Biber
D) Hassan
E) Swales
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
YANITLARI

1. A Parçada birinci tekil kişi adılları eksiltil-
miştir.

2. C Örnekte görülen bağlaşıklık türü zıt an-
lamlı sözcükleri kullanarak yinelemedir: 
“Modern edebiyatta eser vermek bir hay-
li zor. Ancak toplumdaki algı bu işin çok 
kolay olduğu yönünde.”

3. E Örnekte görülen bağlaşıklık türü eşdi-
zimsel kullanımlardır: Bu sene okullar 
Van’da deprem nedeniyle ara vermek 
zorunda kaldı. Sınıfların uzun süreli ses-
liğini öğrenciler nihayet bozdular. Öğret-
menler kürsülerine kavuştu. Önlük giy-
menin mutluluğu devam etti.”

4. E Metinlerarası ilişki, her metnin önceki di-
ğer metinlerle kurduğu bağlarla ilişkilidir.

5. D Teknik açıklama, nesnel görüş açısının 
unsurlarındandır.

6. B Metnin üreticisi ile alıcısı ve bu üretici ile 
alıcının, gönderimsel gerçeklik ile ilişki-
lerini analiz ederek bir metnin yakın sis-
tematik çevresini ya da bağlamını gös-
teren dört ilişki türü saptayan dil bilimci 
Saukkonen’dir.

7. B Duyuşsallık, metin üreticisinin metnini 
alıcının duygularına hitap etmek amacıy-
la ürettiğine işaret eder.

8. D Bir bilgiyi olgusal olarak sunmaya soyut-
luk denir.

9. E Somut anlam karşısında soyut anlatımı 
kapsama, dilsel özellikler için söyleme 
ilişkin açıklayıcı etiketler arasında yer al-
maz.

10. B Yer belirteçleri dilsel belirleyici örnekleri 
arasında yer almaz.

11. D Nedenleyici içe yerleştirmeler etkiletişim-
sel üretim için dilsel belirleyici örnekleri 
arasında yer almaz.

12. C Dini metinler, öğretici açıklama türüne 
dahil edilebilir.

13. D İddia içeren akademik yazılarda ya da 
hazırlıklı konuşmalarda görülen metin tü-
rü ikna eylemi içeren söylemlere örnektir.

14. E E seçeneğindeki örnekte niteleme sıfat-
ları kullanılmıştır. Niteleme sıfatları, et-
kileşimsel üretim için dilsel belirleyici ör-
neklerindendir.

15. C Yalnızca tümceye yönelik çalışma dil bi-
lim çalışmasını kapsamı açısından çok 
sınırlamaktadır.

16. D Metin dil bilimin temel sorusu “Metin 
Nedir?”dir.

17. E Verilen tanım, söylem çözümlemesine 
aittir.

18. B Verilen tanım dizge tümcelerine aittir.

19. D Verilen tanım “sözce”ye aittir.

20. B Verilen tanım “metinsellik”e aittir.

21. A Verilen tanım, “bağlaşıklık”a aittir.

22. C Verilen tanım, “tutarlılık”a aittir.

23. A Verilen tanım gönderime aittir.

24. E Verilen tanım, ilişkilendirilmiş gönderime 
aittir.

25. B Verilen tanım “eksiltme”ye aittir.

26. A Verilen yanıt “eksiltme”ye aittir.

27. B Verilen tanım “değiştirme”ye aittir.

28. B Değiştirme bağıntısı taşıyan birimler me-
tinde bulunur.

29. D Sonra, zamansal bağlardandır.

30. D Fakat, çeliştirici bağlaçlardandır.

31. B Verilen tanım, sözcüksel bağlaşıklığa ait-
tir.

32. C Aynı sözcüğü tekarlama, sözcük tekra-
rıyla yineleme türüdür.

33. B Verilen tanım “tutarlılık”a aittir.

34. B Metin dil bilim çalışması, metin nedir ve 
metni metin yapan özellikler nedir soru-
larına yanıt arayan bir dil bilim çalışması 
türüdür.

35. A Werlich (1982) söylem sınıflaması yap-
makta ve temel söylem türlerinde öznel-
lik ve nesnellik algısı değişkenini kullana-
rak alt ayrımlara gitmektedir.

36. D Somutluk, bir bakış açısı değildir.

37. B Saukkonen söylem türleri için açıklama-
lı, anlatısal, savlayıcı ve betimlemeli söy-
lem ayrımını kullanmaktadır.



109

ÜNİTE

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI 8ANLATI ÇÖZÜMLEMESİ

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede anlatı çözümlemesi işlenecektir. An-
latı metninin kurucu ögeleri, dil aktarımları sınıflaması, tanıt türleri iyi 
kavranmalıdır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 3 - 4

AnlATı çÖzümlemeSi nedir?
AnlATı SÖylemi ve AnlATı meTni

 ➣ Anlatı söylemi, bitmişlik gösteren bir dizi olayın öncelik sonrası içeren oluş sırası içinde sunuldu-
ğu söylem türüdür.

 ➣ Anlatı söyleminin birincil özelliği, anlatılan olayların zamanda sıralanma yapısı içermesidir. 
 ➣ Anlatı metinleri, kendine özgü kurucu parçaları olan ve geçmiş deneyimlerin ya da daha genel 
bir söyleyişle bitmişlik taşıyan olayların oluş sırasına göre anlatıldığı metinlerdir. 

 ➣ Dil bilimde, anlatı söylemi ve anlatı metni üzerine yapılan çalışmalar öncelikle sözlü anlatıların 
özelliklerini ortaya koymayı amaçlamıştır. 

SÖzlü AnlATı çÖzümlemeSi 
 ➣ Labov ve Waletsky’nin (1967) sözlü anlatı çözümlemesi modeli temel çıkış noktasını oluşturur.
 ➣ Sözlü anlatı çözümlemesi, anlatıcıların yaşadıkları olayları anlatırken yeniden nasıl yorumladı-
ğı, değerlendirdiği ve gerekçelendirdiğiyle ilgilenir. 

 ➣ Sözlü anlatı çözümlemesi, anlatı metninin yapısı (kurucu işlevsel parçaları) ve dilsel özellikler 
dikkate alınarak gerçekleştirilir. 

AnlATı meTninin yAPıSı 
 ➣ Labov ve Waletzky, sözlü anlatı örneklerinden yola çıkarak bir metnin anlatı olarak algılanmasını 
sağlayan birbiriyle ilişkili işlevsel parçaları, kurucu ögeleri olduğunu belirler. Bu parçalar anlatı 
metni için bir öntip (yani anlatıyı bizim için anlatı yapan aklımızdaki soyut örnek) oluşturmamızı 
sağlar. 

 ➣ Bütünüyle biçimlenmiş tipik bir anlatı metni aşağıdaki kurucu ögeleri içerir: 
 Özet: Bir anlatı metninin isteğe bağlı bölümlerinden biridir. Anlatıcı anlatısına olup bitenin kısa bir 

özetini vererek başlar. Anlatının neye ilişkin olduğunu söyleyerek öyküyü genel çizgileriyle tanıtır. Özet, 
genellikle anlatı metninin hemen başında yer alan bölümdür. 

Yönlendirme: Hem anlatılan olayların yeri, zamanı ve gerçekleşme koşulları hem de anlatıda ge-
çen kişilerin kimlikleri ve davranış biçimleri hakkındaki bilgileri içerir. Anlatının ön planını kuran karma-
şık olaylar dizisiyle aktarılan anlatı öyküsünün, arka planını oluşturarak metin alıcısının olaylar, durum-
lar, kişiler arasında ilişkiler kurabilmesine yardımcı olur. 

Karmaşık olay dizisi: Zamanda sıralanarak aktarılan olayların bütünüdür. Karmaşık olay dizisi an-
latı metninde anlatı öyküsünü içeren kurucu ögedir. Bu nedenle, bir anlatının anlatı olabilmesi için zorun-
lu kurucu öge niteliğindedir. Olayların dönüm noktası ve sorun bu bölüm içinde verilir. 

Değerlendirme: Anlatı metninin iletişimsel anlamını belirginleştiren kurucu ögesidir. Anlatının ni-
çin anlatıldığını ve anlatıcının bu anlatı aracılığıyla aktarmaya çalıştığı iletişimsel niyetini sezdirir. Değer-
lendirme ögesi içeren anlatılarda olayların can alıcı noktasının, olayların anlatıcının yaşamındaki rolü-
nün ve anlatıcının ya da diğer anlatı kişilerinin olaylar karşısındaki duygusal ve fiziksel tepkilerinin yan-
sıtıldığı görülür. 

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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•  Dış değerlendirme: İki biçimde gerçekleşebilir. Anlatıcı, anlatısını anlatırken anlatı öyküsünü 
keser ve anlatım zamanına geri dönerek bu öyküyü neden anlattığını anlatır. Anlatıcı öyküyü 
kesmeden öykünün bir yerinde o an duyumsadıklarını ve(ya) düşündüklerini anlatım zamanıy-
la aktarır. 

• İçe yerleşik değerlendirme: Anlatı örneklerinde bu tür değerlendirmede iki ayrı biçimde ger-
çekleşebilir. Anlatıcı, anlatı öyküsünde geçen olaylar sırasında duyumsadıklarını, anlatıda yer 
alan diğer kişilere söylediklerini olay zamanından anlatım yaparak aktarır. Anlatıcı anlatı öy-
küsünde geçen bir olayı ya da olayda yer alan diğer kişi(ler)in duygularını, olayı değerlendiren 
üçüncü bir kişinin sesiyle olay zamanından anlatım yaparak aktarır. 

• Eylem aktarımı yoluyla değerlendirme: Anlatıcının anlatı öyküsünde yer alan kişilerin söy-
lediklerini değil, yaptıklarını aktararak gerçekleştirdiği değerlendirme biçimidir. Eylem aktarımı 
dışa veya içe yerleşik olarak sunulabilir. 

• Olayların geciktirilmesi yoluyla değerlendirme: Anlatıcı anlatı öyküsünü kesip olaylar sıra-
sında yaşadığı duygulara yer verir. Bu tür değerlendirmede olayların sonucu geciktirilmektedir. 
Anlatıcı bu yolla metin alıcısında sonucun ne olduğu konusunda merak uyandırma çabasında-
dır. Bu tür değerlendirme de dışa veya içe yerleşik olarak sunulabilir. 

Anlatı örneklerinde değerlendirme amacıyla kullanılan bu türden ögeler aşağıdaki dört baş-
lık altında toplanmaktadır: 

 ➣ Güçlendiriciler: Bir anlatıcı, metin alıcısına anlatmak istediklerinin anlamını güçlendirmek için 
vurgudan, nicelik bildiren sözcüklerden, yinelemelerden, kültürel anlam taşıyan sözcelerden ve 
ünlemlerden yararlanabilir. 

 ➣ Karşılaştırıcılar: Anlatıda gelecek gönderimleri, olumsuzluk ekleri, varsayımsal koşul tümceleri-
nin kullanımı anlatıcının belli bir iletişimsel amacı olduğunu gösterir. 

 ➣ Bağıntılayıcılar: Bağıntılayıcı yapılar, olmuş iki olayın bir arada aktarılmasını sağlar. 
 ➣ Açımlayıcılar: Anlatıcılar aktarmak istedikleri duygu ve düşünceleri açımlamak için tümleyici 
bağlaçlar ve ilgi tümcecikleri kullanabilirler.

 ➣ Sonuç(lar): Karmaşık olay dizisinin nasıl sonuçlandığını belirtir.
 ➣ Bitiş: Metin alıcısına, anlatının bittiği, artık yeniden aktarım zamanına dönüldüğü sezdirir.

AnlATının dilSel Özellikleri ve işlevleri
 ➣ Sözlü Anlatı Çözümlemesinin ilkelerine göre, dilsel özellikler, anlatının işlevlerini ortaya koyar. 
Anlatının iki temel işlevi vardır: Birinci işlev anlatının gönderge işlevi olarak adlandırılır. Bu 
işleviyle anlatı metni, metin alıcısını bir konuda bilgilendirmektedir. 

 ➣ İkinci işlev anlatının değerlendirici işlevidir. Bu işlev, anlatıcının belirli olayları, belirli bir düzen 
içinde ve belirli bir amaç doğrultusunda anlatarak anlattığı olayları kendi biyografisine dönüştü-
rebilmesine olanak verir.

kişiSel deneyim AnlATılArı
 ➣ Bir kişisel deneyim anlatısı, değerlendirici işleviyle konuşucunun biyografisinin gözlenmesini 
sağlayan ve gerçek olaylarla uyumlu bir sıra içerecek biçimde sıralanan bir dizi olayın kaydı-
dır. Kişisel deneyim anlatılarının, alıcıları üzerinde etki gücü vardır. 

 ➣ Belirtilen bu güçlük, kişisel deneyim anlatılarında anlatısal değerlilik düzenlemesi yapılarak 
aşılır. Bu düzenleme yapılırken en yüksek anlatısal değerlilik taşıyan olay kavramı, mer-
kez kavram olarak görülür. En yüksek anlatısal değerlilik taşıyan olay, anlatıcının anlatıdaki 
diğer olaylara göre daha az bilinirlik ve(ya) yaygınlık taşıdığını düşündüğü, metin alıcı-
sının özellikle öğrenmesini istediği ya da unutmaması gerektiğini düşündüğü olaydır. Metin 
üreticisine göre kendisinin ve metin alıcısının ihtiyaç ve istekleri açısından en yüksek etkiye 
sahiptir.

 ➣ Bu durum, beraberinde hemen anlatısal güvenilirlik kavramını da getirir. Anlatısal güveni-
lirlik, metin alıcısının, anlatıda anlatıcı tarafından yeniden biçimlendirilen karmaşık olayların 
gerçekte de bu biçimde olduğuna olan inancının ölçüsü ile ilişkilenir. Anlatı öyküsü ne kadar 
inandırıcıysa anlatı da alıcısı için o kadar güvenilirdir.

 ➣ Kişisel deneyim anlatılarında bu iki karşıt kavramın bir araya gelmesi, iki ayrı söylem strate-
jisinin ortaya çıkmasına neden olur. Bu stratejilerden ilki, anlatısal değerliliği kabuledilir kılan 
anlatısal nedensellik stratejisidir. 
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 ➣ Anlatıcı, metin alıcısını anlatısal değerlilik konusunda ikna etmek ister ve bu amaçla şöyle bir 
mantıksal düzeneği kurup anlatısında işletir:
•  En yüksek anlatısal değerlilik taşıyan olayı, neden ilişkisi kurduğunu düşündüğü diğer bir ola-

ya bağlayarak sunar. Yani anlatısal değerlilik taşıyan olayı, metninde bir kişisel nedenleme 
yaparak öne çıkarır.

•  Bu amaçla önce anlattığı olaylar içinde kendi iletişimsel amaçlarına göre anlatısı için en değer-
li bulduğu olayı seçer. Bu olay, anlatı yapısı içinde sıfır (0) noktasını oluşturur ve (Olay0) olarak 
işaretlenir.

•  Ardından en yüksek anlatısal değerlilik taşıyan olaya, neden ilişkisi yoluyla bağlanacak olan 
diğer olayı (Olay-1) seçer. İki olay arasında kurulan neden ilişkisi, metin alıcısına “Olay0”ın 
hangi koşullarda, nasıl meydana geldiği bilgisini aktarır.

 ➣ Metinlerde kullanılan ikinci söylem stratejisiyse anlatısal güvenilirliği kabul edilir kılan anlatısal 
nesnellik stratejisidir. Anlatısal nesnellik stratejisi anlatıcının, anlattığı olayların gerçekte de bu 
biçimde olduğunu iddia edebilmek amacıyla anlatısında, tercihen kendi duyusal deneyimlerine 
dayanan aktarımlar yapmasıdır. 

AnlATı meTinleri ve dil AkTArımlArı 
 ➣ Dil aktarımları, metinlerde olay aktarımının yanı sıra konuşma ve düşüncenin sunumu sırasında 
ortaya çıkan dilsel düzenlemelerin tümünü gösterir. 

 ➣ Anlatısal güvenilirliğin ve anlatısal nesnellik stratejisinin gerektirdiği biçimde anlatı metinlerinde 
çokça anlatıcının bakış açısından, yani onun sesiyle metin alıcısına aktarılan olaylar yer alır. 
Ancak, anlatı metninin özellikle değerlendirme kurucu ögesinin varlığı nedeniyle metin bütü-
nüyle anlatıcının anlattığı olaylardan oluşmaz. Anlatıcının anlattığı olayı yaşarken söyledikleri, 
düşündükleri de anlatı metninin bir parçası olacaktır. Bunun yanı sıra, yine değerlendirmenin 
doğası gereği, zaman zaman metne çeşitli amaçlarla başkalarının sesleri de katılabilir. Yani, 
anlatıcı anlatısında bir konuşma durumunda başkalarının söylediklerine ve(ya) düşündüklerine 
de metninde yer verebilir.

dil AkTArımlArı SınıFLAmASı 
Konuşma Aktarımı 
Anlatı aktarımı, anlatı metninde anlatıcının aktarımlarında konuşma ve düşünceyi belirten hiçbir ey-

lem bulunmadığı durumlarda gerçekleşir. 
 ➣ Anlatıcı sözeylem anlatı aktarımı yaparken, aktardığı sözcenin yerini tuttuğunu düşündüğü kimi 
ifadeleri kullanır. Yani bir tür değiştirme işi yapar. Söz eylemler tehdit etmek, tebrik etmek, uyar-
mak, teşekkür etmek gibi söz eylem eylemleri kullanılarak da açık bir biçimde dile getirilebilir. 

 ➣  Dolaylı konuşma aktarımında aktaran kişi söylenenleri kendi sözcükleriyle yeniden ifade eder. 
İçerik korunur, ancak biçim dönüşüme uğrar. 

 ➣ Bağımsız dolaylı konuşma aktarımındaysa aktarım tümcesi kullanılmaz. Bağımsız konuşma 
aktarımı, sözün herhangi bir değişiklik yapılmadan, sözcüğü sözcüğüne söylendiği gibi aktarılma-
sıdır. Bu aktarım türü, aktarımın nesnel olmasını sağlar. 

 ➣ Bağımsız konuşma aktarımı, aktaran kişinin varlığını gösteren tırnak işareti ya da aktarım tüm-
cesi içerir. Bu göstericilerden biri ya da çoğunlukla ikisi de atılarak kullanıldığında bağımsız 
dolaysız konuşma aktarımı biçimi oluşur.

Düşünce Aktarımı 
 ➣ Düşünce aktarımında ana eylem düşün- eylemidir.
 ➣ Düşünmek eyleminin yanında bu eylemin anlamını içinde bulunduran merak et-, sormak- aklın-
dan geçir-, içinden geçir gibi eylemler de kullanılabilir. 

Dil Aktarımının Boyutları 
 ➣ Dil aktarımları, “metin içerisinde bulunan imlenmiş ifadeler”dir. 
 ➣ Dil aktarımları, aktarımı yapanın tercihinin birbiriyle ilişkili, ancak birbirinden kısmen bağımsız 
dört boyutunu içerir:
•  Ses (Aktarılan ifadenin kaynağı olarak kim ya da ne gösterilmektedir?) 
•  İleti (Özgün içeriğin metin alıcısına hangi aktarım yoluyla sunulduğudur.) 
•  İşaret (Anlatıcının bir dilsel aktarım yaptığını gösterme şeklidir.) 
•  Tutum (İleti ya da özgün konuşmacıya ilişkin olarak metin üreticisinin-aktarımı yapanın yaptığı 

yorumlardır.) 
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Kimin Sesi? Birine gönderim yapılacağı belirlendikten sonra ilk soru bunun kimin sesi olduğu-
dur. Olası sesler bir yelpaze boyunca uzanan beş ana grup altında toplanır:

a. Anlatıcı Sesi: Anlatıcının kendi sesinden yapılan aktarımlardır. Anlatı aktarımları ve anlatıcının 
anlatım zamanı öncesinde söylediklerini ya da düşündüklerini aktardığı tüm sözcelerde anlatıcı sesi var-
dır. 

b. Belirli diğerleri: Çoğu durumda başka bir zaman ve yerdeki bir başka konuşmacının sesidir. 
c. Belirsiz diğerleri: Kaynağın tahmin edilebilir olmasına rağmen anlatıcının kaynağı belirsiz ola-

rak sunmayı tercih ettiği kimi durumlarda kullanılır. Dinleyen/okuyan üstü örtük biçimde, bunun kendi se-
si olduğunu kabul etmeye özendirilir.

d. Topluluk: İçeriğin anlatıcıya ait olmadığını, anlatıcının ve dinleyenin zaten bildiği durumlarda kul-
lanılır. 

e. Belirlenemez özellikteki diğerleri: Anlatıcının metne bir başkasına ait bir sesi kattığı ve bu ki-
min sesi sorusunu anlamsız kılan ya da sesin kime ait olduğunu sormanın “kendisini konuya vermiyor-
muş” izlenimi uyandırabileceği durumlarda kullanılır. 

 ileTi nedir? 
 ➣ İletinin ele alınma yollarına baktığımızda bunları beş ana başlık altında toplamak mümkündür. 
Bu sınıflamada yapılacak seçimin boyutu, büyük oranda iletinin “özgün” dil olgusuyla ne derece 
örtüşerek sunulacağı sorusuna bağlı olarak yapılır. 

İletinin sunuluş biçimleri şunlardır: 
 ➣ Anlatı (Gerçekleşmiş bir dizi eylemin zaman sırası içinde aktarımı yapıldığında) 
 ➣ Alıntılama (Bağımsız konuşma ve düşünce aktarımı yapıldığında ) 
 ➣ Yansıtma (Bağımsız dolaysız konuşma ve düşünce aktarımı yapıldığında) 
 ➣ Yeniden dile getirme (Dolaylı ya da bağımsız dolaylı konuşma ve düşünce aktarımı yapıldığında) 
 ➣  Özetleme (Söz eylem anlatı aktarımı ve “düşünce eylem” anlatı aktarımı yapıldığında) 

dil AkTArımı ve TAnıT Türleri 
 ➣ Tanıtsallık, konuşucunun aktardığı önermedeki bilgiye nasıl ulaştığını gösteren dil bilgisel ulam-
dır. Konuşucu aktardığı önermedeki bilgiye kişisel gözlemiyle ulaşabildiği gibi bu bilgiye çıkarım 
yoluyla sonuç çıkararak da ulaşabilir ya da aktardığı önermedeki bilgiye bir başka yolla öğrenerek 
de ulaşmış olabilir.

 ➣ Tanıtsal yapılar, aktarılan bilginin güvenilirliğini, bilgiyi içeren tümcenin dayandığı bilgi kaynağı-
nı, bilginin kesinlik derecesini, önermenin doğruluk olasılığını ya da bu olasılığa yönelik beklentiyi 
niteleyen birimlerdir.

Tanıt Türleri 
 ➣ Tanıtsal yapıları içeren ifadelerin, diğer ifadelerden ayrılması tanıt türlerinin tanımlanmasını ge-
rektirir. Çünkü tanıtsal yapı içeren her ifadenin bir tanıt türü vardır. 

Tanıt türleri şöyle sınıflanmaktadır:
Doğrudan tanıt; aktarılan ifadenin içerdiği tanıtsal yapı, bilgi kaynağının doğrudan anlatıcı olduğu-

nu gösterir.
Dolaylı tanıt; aktarılan ifadenin içerdiği tanıtsal yapı, bilgi kaynağının anlatıcı olmadığı ancak anlatı-

cının bu bilgiyi birinden öğrendiğini gösterir. Dolaylı tanıtlar şu farklı alt türlerde olabilir: 
Aktarım 

 ➣ Belirsiz; aktarılan ifadenin içerdiği tanıtsal yapı, anlatıcının aktardığı bilgiyi biriyle konuşurken 
öğrendiğini gösterir. Ancak bilgi kaynağı belli değildir. 

 ➣ İkinci-elden edinilen tanıt; aktarılan ifadenin içerdiği tanıtsal yapı, anlatıcının aktardığı bilgiyi, 
söz konusu olayı ya da durumu görmüş birisinden duyarak öğrendiğini gösterir. 

 ➣ Üçüncü-elden edinilen tanıt; aktarılan ifadenin içerdiği tanıtsal yapı, anlatıcının aktardığı bilgiyi 
[birisinden] duyduğunu, ancak o kişinin söz konusu olaya ya da duruma şahit olmadığını gösterir. 

 ➣ Folklorik tanıt; aktarılan ifadenin içerdiği tanıtsal yapı, aktarılan bilginin kaynağının anonim ol-
duğunu gösterir. 
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Çıkarım 
 ➣ Belirsiz; aktarılan ifadenin içerdiği tanıtsal yapı, anlatıcının aktardığı bilgiyi kendi yaptığı bir çı-
karımla oluşturduğunu gösterir. Ancak anlatıcının bu çıkarımı gözlenebilir sonuçlara bakarak mı 
yoksa sadece akla vurma yoluyla mı elde ettiği anlaşılamaz. 

 ➣ Eşsüremli çıkarım; aktarılan ifadenin içerdiği tanıtsal yapı, anlatıcının aktardığı bilgiyi bir olayın 
gözlemlenebilir sonucuna dayandırarak çıkarım yoluyla oluşturduğunu gösterir.

 ➣ Artsüremli çıkarım; aktarılan ifadenin içerdiği tanıtsal yapı, anlatıcının, aktardığı bilgiyi bir olayın 
bıraktığı izi gözlemleyerek çıkarım yoluyla oluşturduğunu gösterir. 

 ➣ Akla vurma; aktarılan ifadenin içerdiği tanıtsal yapı, anlatıcının aktardığı bilgiyi önsezi, mantık 
yürütme, bir rüyâ, deneyim ya da başka bir zihinsel oluşum ile çıkarımsal olarak oluşturduğunu 
gösterir. 

  OrHun yAzıTlArının AnlATı yAPıSı ve SÖylemSel Özellikleri 
 ➣ Kültigin yazıtından alıntılanmış örnek anlatı şu kurucu ögelerden oluşmuştur: 
 ➣ Anlatı yapısının zorunlu kurucu ögesi olan karmaşık olay dizisi (Kırgızlara doğru sefer ettik. Kırgız 
halkını uykudayken bastık. Hakanları ile Songa dağında savaştık.) 

 ➣ Anlatı yapısında bu ögeye bağlı olarak yer alan sonuç (lar) (Kırgız Kağanı’ nı öldürdük. Ülkesini 
aldık.) 

 ➣ Metne dil aktarımları açısından baktığımızda, aktarılan içeriğin, yani iletinin anlatı biçiminde 
sunulduğu; anlatıcının tüm sözcelerde anlatı aktarımı yaptığı görülmektedir. Aktarımlarında ko-
nuşma ve düşünceyi belirten hiçbir eylem yoktur. Bu nedenle metin alıcısı bu anlatıda tek bir 
sesle (anlatıcı sesiyle) karşı karşıyadır. Aktarıma konu olan olaylar bütünüyle anlatıcının denetimi 
altında sunulmuştur. 

 ➣ Bütün bu özellikleriyle Kül Tigin yazıtındaki bu satırlar bize sadece gönderge işlevi taşıyan bir 
anlatı sunmaktadır. 

 ➣ Tonyukuk metnindeki aynı karmaşık olay dizisinin aktarıldığı satırlara bakıldığında karmaşık olay 
dizisinin yanı sıra anlatı yapısının diğer kurucu ögelerinin de kullanıldığı görülmektedir.

 ➣ Tonyukuk anlatısında değerlendirmeleri sunarken kendi sesinin dışında belirli diğer seslere de 
(Tabgaç, On Ok, Kırgız kağanları ve Türgiş Kağan) yer vermektedir. 

 ➣ Belirli diğerlerinden konuşma aktarımı yaptığı tümcelerde dolaylı aktarım biçimini (ol üç kagan 
ögleşip altun yış üze kabışalım temiş) kullanmayı tercih etmiştir. 

 ➣ Tonyukuk’un bir iç değerlendirme yaptığı görülmektedir. Sözcede anlatıcı sesi hakimdir. Anlatı 
aktarımı yapılmaktadır. 

 ➣ Tonyukuk’un, bir dizi olayı anlatmanın ötesinde, anlatısıyla “olduğunu iddia ettiği” olaylarda ken-
disinin üstlendiği rol ile ilgili olarak vurgulama, yönlendirme, hatırlatma yapmak gibi bir eylemi 
de gerçekleştirmek istediğini göstermektedir. 

 ➣ Tonyukuk yazıtından alınan örnek anlatı Kül Tigin yazıtındakinden farklı olarak gönderge işleviy-
le birlikte anlatının değerlendirici işlevini de taşıyan bir anlatıdır. Bu anlatıda anlatılan olaylar 
Tonyukuk’un biyografisine dönüştürülmüştür. 

 TOnyukuk yAzıTının Büyük yAPıSı 
 ➣ Yazıtta yer alan tüm öge anlatılar birbirine bağlanır. Bu bağlantı anlatının büyük yapısından söz 
edebilmemizi sağlar. 

 ➣ Tonyukuk yazıtındaki her bir öge anlatı, gönderge işlevinin yanı sıra değerlendirici işlevle de 
kullanılmış ve metinde anlatıcının biyografisi öne çıkarılmıştır.

 ➣ Tonyukuk metninde, öge anlatıların tümüne gönderim yapan değerlendirme sözcesinin içerdiği 
metin tümcelerinin tamamında düşünce aktarımı yapılmaktadır. 
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Anlatı söylemi, anlatı metinlerine hâkim 
olan söylem türüdür.

B) Anlatı metinlerinin dışındaki metinlerde 
anlatı söylemi ile karşılaşılmaz.

C) Anlatısal söylem ile anlatı metni dil bilim-
de iki ayrı kavrama gönderim yapılarak 
kullanılır.

D) Anlatı söylemi, çok çeşitli anlatı metni alt 
türlerinde karşımıza çıkar.

E) Sözlü anlatı metinlerinde kimi olayların 
özel düzenlemelerle anlatıcı tarafından 
öne çıkarıldığı görülmektedir.

AÇIKLAMA
Anlatı metinlerinin dışındaki kimi metinlerde anlatı 
söylemi ile karşılaşabiliriz.

YANIT: B

2. “Bugün ne oldu biliyor musun? Hiç olmaya-
cak bir şey oldu! Cüzdanım çalındı ve karşı-
ma bir adam çıktı… Her şey değişti…”

 Yukarıdaki metin aşağıdaki bölümlerden 
hangisine aittir?

A) Yönlendirme
B) Özet
C) Karmaşık olay dizisi
D) Değerlendirme
E) Sonuç

AÇIKLAMA
Özet, anlatı metninin seçimlik parçalarıdır. Ana 
hatlarıyla anlatı olaylarını içerir. Verilen metin bir 
“özet” örneğidir. Diğer kurucu ögelerin özellikleri 
ise şunlardır:
• Yönlendirme, metin alıcısının anlatı olaylarını 

değerlendirmesini sağlayacak arka plan bilgi-
lerini içerir.

• Karmaşık olay dizisi, anlatının anlatı öyküsü-
nü içeren kurucu parçasıdır.

• Değerlendirme, anlatının anlatıcı tarafından 
neden anlatılmaya değer bulunduğunu, anla-
tıcı için önemini sezdiren kurucu parçasıdır.

• Sonuç, anlatı öyküsünde sunulan sorunun na-
sıl çözüldüğünü gösterir.

YANIT: B

3. Anlatıcının anlatı öyküsünde yer alan kişi-
lerin söylediklerini değil, yaptıklarını anla-
tarak gerçekleştirdiği değerlendirme biçi-
mine ne ad verilir?

A) Dış değerlendirme
B) Karmaşık olay dizisi
C) Eylem aktarımı yoluyla değerlendirme
D) İçe yerleşik değerlendirme
E) Olayların geciktirilmesi yoluyla yapılan 

değerlendirme

AÇIKLAMA
Eylem aktarımı yoluyla yapılan değerlendirmede, 
anlatıcı anlatı öyküsünde yer alan kişilerin söyle-
diklerini değil, yaptıklarını aktararak değerlendir-
me yapar. Eylem aktarımı dışa veya içe yerleşik 
olarak sunulabilir.

YANIT: C

4. I. Anlatıda gelecek gönderimleri, olumsuz-
luk ekleri, varsayımsal koşul tümcelerinin 
kullanımı anlatıcının belli bir iletişimsel 
amacı olduğunu gösterir.

 II. Anlatıcılar anlatılarında çeşitli dil bilgisel 
ve söz dizimsel ögelerden yararlanarak 
deneyimlerini anlatabilir.

 III. Eylem aktarımı yoluyla yapılan değer-
lendirmede eylem aktarımı dışa veya içe 
yerleşik olarak sunulabilir.

 Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri 
doğrudur?

A) Yalnız I 
B) Yalnız III
C) I ve II 
D) II ve III
E) I, II ve III

AÇIKLAMA
Verilen ifadelerin tümü doğrudur.

YANIT: E



115

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

5. “Nasıl telaşlandım… Çok tuhaf bir şeydi ya-
şadığım…”

 Yukarıdaki ibare aşağıdakilerden hangisi-
ne örnektir?

A) Bağıntılayıcı 
B) Karmaşık olay dizisi
C) Güçlendirici
D) Karşılaştırıcı
E) Dış Değerlendirme

AÇIKLAMA
Verilen ifade, güçlendiricilere örnektir. Bir anlatı-
cı, metin alıcısına anlatmak istediklerinin anlamı-
nı güçlendirmek için vurgudan, nicelik bildiren söz-
cüklerden, yinelemelerden, kültürel anlam taşıyan 
sözcüklerden ve ünlemlerden yararlanabilir.

YANIT: C

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Anlatının değerlendirme işlevi, anlatı-
cının anlatı öyküsüyle olaylar hakkında 
aktardığı bilgiyi nasıl yorumladığını da 
anlatısında sunabilmesini sağlar.

B) Kişisel deneyim anlatıları, anlatıcının 
anlatısında aktardığı olayları iletişimsel 
amacı doğrultusunda kendi biyografisine 
dönüştürdüğü anlatılardır. 

C) Sözlü anlatı çözümlemesinin ilkelerine 
göre dilsel özellikler, anlatının işlevlerini 
ortaya koyamaz.

D) Anlatı aynı zamanda metin üreticisi için 
yaşadığı olayları aktarırken onları yorum-
lamasını da sağlayan bir araç/kaynaktır.

E) Kimi anlatı örneklerinde değerlendirici iş-
leve yönelik düzenlemeler ortaya çıkar.

AÇIKLAMA
Sözlü anlatı çözümlemesinin ilkelerine göre dilsel 
özellikler, anlatının işlevlerini ortaya koyar.

YANIT: C

7. Değerlendirici işlevi ile konuşucunun bi-
yografisinin gözlemlenmesini sağlayan 
ve gerçek olaylarla uyumlu bir sıra içere-
cek biçimde sıralanan bir dizi olayın kay-
dına ne ad verilir?

A) Kişisel Deneyim Anlatısı
B) Nedensel Anlatı
C) İlkesel Birikim Anlatısı
D) Ruhî Tecrübe Anlatısı
E) Kişisel Nedenleme Anlatısı

AÇIKLAMA
Verilen tanım “kişisel deneyim anlatısı”na aittir. Ki-
şisel deneyim anlatılarının, alıcıları üzerinde et-
ki gücü vardır. Bu nitelikleriyle basit, pek dikkate 
alınmayacak ya da önemsenmeyecek deneyimle-
rin anlatımından farklılaşırlar.

YANIT: A

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kişisel deneyim anlatılarında anlatıcı 
farklı bir toplumsal konum kazanır.

B) Bir anlatı anlatılan olayların gerçek oldu-
ğu iddiasını taşımak zorunda değildir.

C) Anlatı öyküsü ne kadar inandırıcıysa an-
latı da alıcısı için o kadar güvenilirdir.

D) Her koşulda anlatılanlar anlatıcının ken-
disinin bireysel deneyimleridir.

E) Anlatıcı, metin alıcısını anlatısal değerli-
lik konusunda ikna etmek ister.

AÇIKLAMA
Bir anlatı anlatılan olayların gerçek olduğu iddia-
sını taşır.

YANIT: B

9. İletişimde olaylar ile konuşma ve düşün-
celerin aktarılması sırasında ortaya çı-
kan dilsel düzenlemeleri göstermeye ne 
ad verilir?

A) Anlatısal nesnellik
B) Anlatı aktarımı
C) Dil aktarımı
D) Anlatısal öznellik
E) Olay

AÇIKLAMA
Verilen tanım “dil aktarımı”na aittir. Dil aktarımları, 
metinlerde olay aktarımının yanı sıra konuşma ve 
düşüncenin sunumu sırasında ortaya çıkan dilsel 
düzenlemelerin tümünü gösterir.

YANIT: C
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10. Aşağıdaki eylemlerden hangisi düşünce 
aktarımı eylemlerinden değildir?

A) İçinden geçir-
B) Aklından geçir-
C) Sor-
D) Merak et-
E) Duy-

AÇIKLAMA
Düşünce aktarımında ana eylem düşün-eylemidir. 
Ancak düşünmek eyleminin yanında bu eylemin 
anlamını içinde bulunduran merak et-, sor-, aklın-
dan geçir- gibi eylemler de kullanılabilir. Duy-, dü-
şünce aktarımı eylemlerinden değildir.

YANIT: E

11. Aşağıdakilerden hangisinde bağımsız dü-
şünce aktarımı vardır?

A) Acaba yarın senedi imzalamaya gelecek 
mi?

B) Genç kız acaba ertesi gün senedi imza-
lamaya gelecek mi?

C) Sonunda Bilecik’ten ayrıldım.
D) Genç kızın ertesi gün senedi imzalama-

ya gelip gelmeyeceğini düşündü.
E) “Acaba genç kız senedi imzalamaya ge-

lecek mi?” diye düşündü.

AÇIKLAMA
E seçeneğinde, bağımsız düşünce aktarımı söz 
konusudur. Bağımsız düşünce aktarımı, diğer ki-
şilerin düşündükleri aktarılırken kullanıldığı anlatı-
cının, kişi düşündüklerini açıkça söyleseydi, söyle-
yecekleri bu olurdu demek istediğini gösterir.

YANIT: E

12. “Ayşe, evdeki kadınlardan biri caddedeki 
kalabalığın üzerine kaynar su döktü, dedi.” 
tümcesindeki ses kime aittir?

A) Anlatıcı
B) Belirli diğerleri
C) Belirsiz diğerleri
D) Topluluk
E) Belirlenemez özellikteki diğerleri

AÇIKLAMA
Verilen tümcede ses belirli diğerlerine aittir. Belir-
li diğerleri, çoğu durumda başka bir zaman ve yer-
deki bir konuşmacının sesidir. Metinde yer alan 
sözcenin bilgi açısından sorumlusunun anlatıcı dı-
şında belirli biri olduğu bu yolla işaretlenir.

YANIT: B

13. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tanıtsal yapılar, konuşucunun kodlandı-
ğı tanıtın türüne bağlı olarak metinde yer 
verdiği bir bilginin doğruluğunu ne kadar 
üstlendiğini tümcenin anlamına “Olduğu-
nu gördüm.”, “Olduğunu kanıtlayan bir 
şey gördüm.” Gibi tutumlar ekler.

B) Anlatıcı aktarımda hâkimiyete sahip de-
ğildir.

C) Anlatıcı anlatının gönderge işlevi ile bir 
dizi karmaşık olay hakkında metin alıcı-
sına bilgi verirken anlatısal nesnellik stra-
tejisi kullanarak anlatı aktarımı yapar.

D) Tanısallık, konuşucunun aktardığı bilgi-
nin bilgi kaynağının kim ya da ne olduğu-
nu gösteren dil bilgisel araçtır.

E) İletinin ele alınma yollarına baktığımızda 
bunları beş ana başlıkta toplamak müm-
kündür.

AÇIKLAMA
Anlatıcı, aktarımda tam hâkimiyete sahiptir.

YANIT: B

14. Aktarılan ifadenin içerdiği tanıtsal yapı, an-
latıcının aktardığı bilgiyi biriyle konuşurken 
öğrendiğini gösterir. Ancak bilgi kaynağı bel-
li değildir.

 Yukarıdaki bahsedilen aktarım türü aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Belirsiz
B) İkinci-elden edinilen tanıt
C) Dolaylı tanıt
D) Doğrudan tanıt
E) Folklorik tanıt

AÇIKLAMA
Bahsedilen aktarım türü “belirsiz aktarım”dır.

YANIT: A
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15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tunyukuk yazıtı birden çok anlatıdan olu-
şan birleşik bir anlatı örneği oluşturmak-
tadır.

B) Tunyukuk yazıtında öge anlatılarının her 
biri anlatı yapısının karmaşık olay dizisi, 
sonuçlar, yönlendirme ve değerlendirme 
kurucu ögelerni içermektedir.

C) Anlatısal değerlilik ve anlatısal nedenle 
Tunyukuk anıtı için tipiktir.

D) Kül Tigin yazıtı, Tunyukuk’un biyografisi-
ni içermektedir.

E) Kül Tigin ve Tunyukuk yazıtları farklı ileti-
şimsel amaçlara hizmet etmektedir.

AÇIKLAMA
Tunyukuk yazıtı, Tunyukuk’un biyografisini içer-
mektedir.

YANIT: D

16. Bitmişlik gösteren bir dizi olayın öncelik 
sonrası içeren oluş sırası içinde sunuldu-
ğu söylem türüne ne ad verilir?

A) Anlatı metni
B) Anlatı söylemi
C) Anlatı
D) Anlatı türü
E) Anlatı biçimi

AÇIKLAMA
Verilen tanım, “anlatı söylemine” aittir.

YANIT: B

17. Anlatıcının, anlattığı olayların gerçekte 
de bu biçimde olduğunu iddia edebilmek 
amacıyla anlatısında, tercihen kendi duy-
duğu, gördüğü olaylara dayanarak olay 
aktarımı yapmasına ne ad verilir?

A) Anlatısal özellik
B) Dil aktarımı
C) Anlatısal nesnellik stratejisi
D) Anlatısal nedensellik stratejisi
E) Anlatısal güvenilirlik

AÇIKLAMA
Verilen tanım “anlatısal nesnellik stratejisi”ne aittir.

YANIT: C

18. I. Anlatıcı söyleyen anlatı aktarımı yapar-
ken, aktardığı sözcenin yerini tuttuğunu 
düşündüğü kimi ifadeleri kullanır.

 II. Anlatı aktarımında anlatıcının rolü bas-
kındır.

 III. Anlatı metninin karmaşık olaylar kurucu 
parçası, anlatı aktarımını içerir.

 Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri 
doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III 
C) I ve III D) II ve III 
E) I, II ve III

AÇIKLAMA
Verilen ifadelerin tümü doğrudur.

YANIT: E

19. Konuşucunun aktardığı bilginin bilgi kay-
nağının kim ya da ne olduğunu gösteren 
dil bilgisel araca ne ad verilir?

A) Aktarım 
B) İleti
C) Tanıtsallık 
D) Düşünce aktarımı
E) Dolaylı tanım

AÇIKLAMA
Verilen tanım, “tanıtsallığa” aittir. Konuşucu aktar-
dığı önermedeki bilgiye kişisel gözlemiyle ulaşa-
bildiği gibi bu bilgiye çıkarım yoluyla sonuç çıkara-
rak da ya da aktardığı önermedeki bilgiye bir baş-
ka yolla öğrenerek de ulaşmış olabilir.

YANIT: C

20. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tunyukuk yazıtı birden çok anlatılan olu-
şan birleşik ir anlatı örneği göstermekte-
dir.

B) Anlatısal değerlilik ve anlatısal nedenle-
me Tunyukuk metni için tipiktir.

C) Tunyukuk yazıtı, Tunyukuk’un biyografi-
sini de içermektedir.

D) Tunyukuk yazıtı, tipik bir kişisel deneyim 
anlatısı örneğidir.

E) Tunyukuk yazıtında ağırlıklı olarak olay 
anlatımı vardır.

AÇIKLAMA
Kül Tigin yazıtında ağırlıklı olarak olay anlatım var-
ken, Tunyukuk yazıtında biyografik ögeler de var-
dır.

YANIT: E
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21. Anlatının anlatıcı tarafından neden anla-
tılmaya değer bulunduğunu, anlatıcı için 
önemini sezdiren kurucu parçası aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Özet 
B) Değerlendirme
C) Sonuç 
D) Bitiş
E) Çözümleme

AÇIKLAMA
Değerlendirme, anlatı metninin iletişimsel anlamı-
nı belirginleştiren kurucu ögesidir. Anlatının niçin 
anlatıldığını ve anlatıcının bu anlatı aracılığıyla ak-
tarmaya çalıştığı iletişimsel niyetini sezdirir.

YANIT: B

22. Aşağıdakilerden hangisi anlatı söylemi-
nin temel özelliğidir?

A) Gerçekleşmesi temenni edilen olayların 
anlatılması

B) Gerçekleşme olasılığı olan olayların an-
latılması

C) Bitmiş olayların zaman sırası içinde anla-
tılması

D) Bitmiş olayların ve niyet edilen olayların 
zaman sırası dikkate alınmadan anlatıl-
ması 

E) Devam eden olayların anlatılması 

AÇIKLAMA
Anlatı söyleminin temel özelliği bitmiş olayların za-
man sırası içinde anlatılmasıdır.

YANIT: C

23. Anlatı metninin zorunlu kurucu parçası 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özet
B) Bitiş
C) Yönlendirme
D) Değerlendirme 
E) Karmaşık olaylar

AÇIKLAMA
Karmaşık olay dizisi anlatı metninde anlatı öykü-
sünü içeren kurucu ögedir. Bu nedenle, bir anlatı-
nın anlatı olabilmesi için zorunlu kurucu öge niteli-
ğindedir. Karmaşık olay dizisi metin tümceleri ara-
sında kurulan anlatı sözbilim ilişkisi ile biçimlenir.

YANIT: E

24. Anlatının iki temel işlevi nedir?

A) Gönderge işlevi ve bilgilendirme işlevi
B) Gönderge işlevi ve değerlendirici işlev
C) Değerlendirici işlev ve betimleme işlevi
D) Açıklama işlevi ve betimleme işlevi
E) Bilgilendirme işlevi ve betimleme işlevi 

mı

AÇIKLAMA
Anlatının iki temel işlevi: Gönderge ve değerlen-
dirmedir. Gönderge işleviyle anlatı metni, metnin 
alıcısını bir konuda bilgilendirmektedir. Bu işle-
vi kullanarak anlatıcı, bir deneyimini zaman sırası 
içinde özetler ve sözel olarak metin alıcısına akta-
rır. Değerlendirici işlev ile ise anlatıcı belirli olayla-
rı, belirli bir düzen içinde ve belirli amaç doğrultu-
sunda anlatarak anlattığı olayları kendi biyografisi-
ne dönüştürebilmesine olanak verir.

YANIT: B

25. Metin alıcısının anlatı olaylarını değerlen-
dirmesini sağlayacak arka plan bilgilerini 
(yer - zaman - kişiler vb.) aşağıdakilerden 
hangisi içerir?

A) Değerlendirme
B) Yönlendirme
C) Özet
D) Bitiş
E) Giriş

AÇIKLAMA
Yönlendirme, metin alıcısının anlatı olaylarını de-
ğerlendirmesini sağlayacak arka plan bilgilerini 
içerir. Yönlendirme hem anlatılan olayların yeri, 
zamanı ve gerçekleşme koşulları hem de anlatıda 
geçen kişilerin kimlikleri ve davranış biçimleri hak-
kındaki bilgileri içerir.

YANIT: B
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. “Anlamadım dedim. Kalktım ve çantamı aç-
tım. Bir de göreyim: Cüzdanım yok! Hemen 
arkadaşlara koştum. Özgür çıktı karşıma. Ne 
oldu hocam dedi? Cüzdanım çalınmış dedim. 
Kim çalmış diye sordu. Birlikte çıktık okuldan 
ve İzmir Caddesi’ndeki büroya gittik.”

 Yukarıdaki metin aşağıdaki bölümlerden 
hangisine aittir?

A) Değerlendirme
B) Karmaşık olay dizisi
C) Özet
D) Sonuç
E) Yönlendirme

2. Anlatının anlatıcı tarafından neden anla-
tılmaya değer bulunduğunu, anlatıcı için 
önemini sezdiren kurucu parçasına ne ad 
verilir?

A) Yönlendirme
B) Özet
C) Karmaşık olay dizisi
D) Değerlendirme
E) Sonuç

3. İşte bunlar olurken bir an sanki heyecandan 
ölecek hâle geldim. Kalbim yerinden çıka-
cak. Kafam karmakarışık. Hani bazen insan 
sevinemez de üzülemez de… İşte aynı öyle 
bir ruh hâli…”

 Yukarıdaki metin aşağıdaki bölümlerden 
hangisine aittir?

A) Dış Değerlendirme
B) Eylem aktarımı yoluyla değerlendirme
C) İçe Yerleşik Değerlendirme
D) Karmaşık olay dizisi
E) Olayların geciktirilmesi yoluyla yapılan 

değerlendirme

4. Anlatının tamamlandığını, anlatı anlatma 
eyleminin bittiğini gösterir ifadelere ne ad 
verilir?

A) Sonuç
B) Bitiş
C) Açımlama
D) Giriş
E) Özet

5. “Velhasıl… İçi boş da olsa aldık cüzdanı sev-
gili Avukat Deniz Bey’den ve Özgür ile çık-
tık bürodan. Baktım içine cüzdanın apartman 
kapısından çıkmadan önce. Kimliklerim sağ-
lam. Duruyorlar yerinde.”

 Yukarıdaki metin aşağıdaki bölümlerden 
hangisine aittir?

A) Sonuç
B) Bitiş
C) Açımlama
D) Giriş
E) Özet

6. Anlatı öyküsünde yer alan olayların metin 
alıcısı tarafından ne ölçüde “gerçekten ol-
muş olaylar” olarak kabul edilebildiğine ne 
ad verilir?

A) Anlatısal etki
B) Anlatısal güvenilirlik
C) Anlatısal nedensellik
D) Kişisel nedenleme
E) Anlatısal nesnellik

7. “Olanları anlamak için dışarı çıktım. Etrafa 
bakındım… Birden Utku’yu gördüm.”tümcesi 
hangi tür aktarıma dâhil edilebilir?

A) Anlatı aktarımı
B) Sözeylem antlı aktarımı
C) Dolaylı konuşma aktarımı
D) Bağımsız dolaylı konuşma aktarımı
E) Bağımsız konuşma aktarımı
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8. Anlatıcı ___________ aktarımı yaparken, 
aktardığı sözcenin yerini tuttuğunu düşündü-
ğü kimi ifadeler kullanır. 

 Boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Anlatı aktarımı
B) Sözeylem anlatı aktarımı
C) Dolaylı konuşma aktarımı
D) Bağımsız dolaylı konuşma aktarımı
E) Bağımsız konuşma aktarımı

9. Aşağıdakilerden hangisinde bağımsız do-
laysız düşünce aktarımı vardır?

A) Acaba yarın buluşmaya imzalamaya ge-
lecek mi?

B) Genç kız acaba ertesi gün buluşmaya 
gelecek mi?

C) Sonunda sivil yaşama döndüm.
D) Genç kızın ertesi gün buluşmaya gelip 

gelmeyeceğini düşündü.
E) “Acaba genç kız buluşmaya gelecek mi?” 

diye düşündü.

10. Dolaylı ya da bağımsız dolaylı konuşma 
ve düşünce aktarımı yapıldığındaki ileti-
nin sunuluş biçimine ne ad verilir?

A) Anlatı
B) Alıntılama
C) Yansıtma
D) Yeniden dile getirme
E) Özetleme

11. Gerçekleşmiş bir dizi eylemin zaman sı-
rası içinde aktarımı yapıldığındaki iletinin 
sunuluş biçimine ne ad verilir?

A) Anlatı
B) Alıntılama
C) Yansıtma
D) Yeniden dile getirme
E) Özetleme

12. Aktarılan ifadenin içerdiği tanıtsal yapı anla-
tıcının aktardığı bilgiyi bir olayın gözlemlene-
bilir sonucuna dayandırarak çıkarım yoluyla 
oluştuğunu gösterir.

 Yukarıda verilen çıkarım türü aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Belirsiz
B) Eşsüremli çıkarım
C) Artsüremli çıkarım
D) Akla vurma
E) Folklorik çıkarım

13. Anlatı metninin seçimlik parçalarına ne ad 
verilir?

A) Yönlendirme 
B) Olay dizisi
C) Özet 
D) Parça
E) Kısım

14. Anlatının, anlatı öyküsünü içeren kurucu 
parçasına ne ad verilir?

A) Yönlendirme 
B) Olay dizisi
C) Özet 
D) Karmaşık olaylar dizisi
E) Ön plan

15. Anlatımın tamamlandığını; anlatı anlatma 
eyleminin bittiğini gösteren kısıma ne ad 
verilir?

A) Giriş 
B) Gelişme 
C) Düğüm
D) Sonuç 
E) Bitiş
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16. Anlatıcının, en yüksek anlatısal değerli-
lik taşıyan olaya, hangi nedenle bu nite-
liği yüklediğini olayın ortaya çıkış koşul-
larını sunarak açıklamasına ne ad verilir?

A) Anlatısal özellik
B) Dil aktarımı
C) Anlatısal nesnellik stratejisi
D) Anlatısal nedensellik stratejisi
E) Anlatısal güvenilirlik

17. Aşağıdakilerden hangisi dil aktarımlarının 
boyutlarından değildir?

A) Ses 
B) İleti 
C) İşaret
D) Tutum 
E) Bilinç

18. Tipik bir anlatı metninin kurucu ögeleri 
nelerdir?

A) Özet 
B) Değerlendirme
C) Sonuç 
D) Bitiş
E) Çözümleme

19. Kerem: “Güzel günler gelir babacığım.” dedi.
 Yukarıdaki sözcede hangi tür dil aktarımı 

yapılmaktadır?

A) Bağımsız konuşma aktarımı
B) Bağımsız dolaysız konuşma aktarımı
C) Bağımsız düşünce aktarımı
D) Dolaylı düşünce aktarımı
E) Sözeylem anlatı aktarımı

20. “Kıvanç şimdi çok heyecanlıdır. Bugün çok 
mühim bir sunumu var.”

 Yukarıdaki altı çizili sözce hangi tür tanıt 
sunmaktadır?

A) Üçüncü - elden elde edilen tanıt
B) Doğrudan tanıt
C) Artsüremli çıkarım
D) Eşsüremli çıkarım
E) Akla vurma

21. Sözlü anlatı örneklerinden yola çıkarak 
bir metnin anlatı olarak algılanmasını sağ-
layan birbiriyle ilişkili işlevsel parçaları, 
kurucu ögeleri olduğunun savunan bilim 
adamlarından biridir?

A) Labov
B) Werlich
C) Saussure
D) Grice
E) Martinet

22. “Eliyle omzuma hafifçe dokundu. Başını iki 
yana sallayarak iyi bir şeye sebep olduğuna 
sevindiğini hissettirdi bana. Gözleri gülüyor-
du onun da benim gibi.”

 Yukarıdaki metinde nasıl bir değerlendir-
me yapılmıştır?

A) Dış değerlendirme
B) İçe yerleşik değerlendirme
C) Eylem aktarımı yoluyla değerlendirme
D) Olayların geciktirilmesi yoluyla değerlen-

dirme
E) Sonuç değerlendirme
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
YANITLARI

1. B Karmaşık olay dizisi anlatının, anlatı öy-
küsünü içeren kurucu parçasıdır. Verilen 
metin bir karmaşık olay dizisi örneğidir.

2. D Verilen tanım “değerlendirme”ye aittir.

3. E Olayların geciktirilmesi yoluyla yapılan 
değerlendirmede anlatıcı anlatı öyküsü-
nü kesip olaylar sırasında yaşadığı duy-
gulara yer verir. Verilen metin olayların 
geciktirilmesi yoluyla yapılan değerlen-
dirmedir.

4. B Bitiş, anlatının tamamlandığını; anlatı an-
latma eyleminin bittiğini gösterir.

5. A Karmaşık olay dizisinin nasıl sonuçlandı-
ğını belirten bölüm sonuç(lar)dır. Verilen 
parça sonuçtur.

6. B Verilen tanım “anlatısal güvenilirlik”e ait-
tir.

7. A Verilen tümce anlatı aktarımına örnektir. 
Anlatı aktarımı, anlatı metninde anlatıcı-
nın aktarımlarda konuşma ve düşünceyi 
belirten hiçbir eylem bulunmadığı durum-
larda gerçekleşir.

8. B Boşluğa gelecek uygun ifade “sözeylem 
anlatı aktarımı”dır.

9. A A seçeneğinde bağımsız dolaysız dü-
şünce aktarımı vardır.

10. D Dolaylı ya da bağımsız dolaylı konuşma 
ve düşünce aktarımı yapıldığında ileti-
nin sunuluş biçimine yeniden dile getir-
me denir.

11. A Gerçekleşmiş bir dizi eylemin zaman sı-
rası içinde aktarımı yapıldığındaki iletinin 
sunuluş biçimine anlatı denir.

12. B Verilen ifade, “eşsüremli çıkarım”a aittir.

13. C Verilen tanım “özet”e aittir.

14. D Verilen tanım, “karmaşık olaylar dizisi”ne 
aittir.

15. E Verilen tanım, “bitiş”e aittir.

16. D Verilen tanım, “anlatısal nedensellik 
stratejisi”ne aittir.

17. E Bilinç, dil aktarımının boyutlarından de-
ğildir.

18. E Çözümleme, anlatı metninin kurucu öge-
lerinden değildir.

19. A Verilen örnekte “bağımsız konuşma akta-
rımı” vardır.

20. E Verilen sözcede akla vurma vardır.

21. A Labov ile Waletzky, sözlü anlatı örnekle-
rinden yola çıkarak bir metnin anlatı ola-
rak algılanmasını sağlayan birbiriyle iliş-
kili işlevsel parçaları, kurucu ögeleri oldu-
ğunu belirler.

22. D Parçada olayların geciktirilmesi yoluyla 
değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlen-
dirme anlatıcı anlatı öyküsnü kesip olay-
lar sırasında yaşadığı duygulara yer ve-
rir.
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DÖNEM SONU
DENEME SINAVI - 1

1. [p] sesinin ses bilgisel betimlemesi aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Ötümsüz çift dudaksıl
B) Ötümü dişyuvasıl sürtünmeli
C) Ötümsüz damaksıl kayıcı
D) Ötümsüz artdamasıl patlamalı
E) Ötümlü dişsil sürtünmeli

2. Aşağıdakilerden hangisinde çift-dudaksıl 
ünsüzler bir arada verilmiştir?

A) [f] [v] 
B) [p] [b] [m] 
C) [θ] [δ]
D) [w] 
E) [l] [r]

3. Konuşma sırasında bir seslemin diğer 
seslemlere göre daha belirgin, kuvvetli ve 
yüksek tonla söylenmesine ne denir?

A) Tonlama 
B) Ezgi
C) Vurgu 
D) Ahenk
E) Asonans

4. Sözcelerin taşıdığı eylemleri betimleyen 
yapılara ne ad verilir?

A) Ad eylem
B) İfade/Tümce anlamı
C) İletişimsel anlam
D) Söz eylem
E) Sözce anlamı

5. “Kan çekmek” tamlamasında görülen an-
lam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğretileme
B) Çok anlamlılık
C) Bakışımlı karşıtlık
D) Ters karşıtlık
E) Eş seslilik

6. I. Edim bilim, dili gerçekleştirildiği bağlam 
kapsamında inceler.

 II. Konuşucu için bağlam, sözce seçimi ve 
sözcenin sunum biçimini belirlerken din-
leyici için sözcenin belli bir şekilde yo-
rumlanmasını sağlar.

 III. Sözcüklerin çözümlenmesinde farklı 
bağlamlar söz konusudur.

 Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri 
doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve II D) II ve III
E) I, II ve III

7. Kerem: Senin baban ne iş yapıyor?
 Asya: Benim babam doktor, annemse hem 

doktor, hem mühendis, hem kuaför…
 Yukarıdaki diyalogda hangi ilke çiğnen-

miştir?

A) Nicelik
B) Nitelik
C) Uyum
D) Varsayım
E) Çaba

8. Bir sözce doğrultusunda aynı zamanda 
bir eylem gerçekleştirdiğimiz işleme ne 
ad verilir?

A) Söz eylem
B) Saptayıcı eylem
C) Nicel eylem
D) Tarz eylem
E) Ad eylem



GENEL DİLBİLİM-II

124

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

9. “Bugün bir taksiye bindim. Şoför çok yorgun 
gözüküyordu.” örneğindeki şoför nasıl bir 
bilgidir?

A) Yepyeni iliştirilmiş bilgi
B) Kullanılmamış bilgi
C) Çıkarımsal bilgi
D) Söylemsel eski bilgi
E) Yepyeni bilgi

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Konu, karşıtsal konu dışında vurgu al-
maz.

B) Odak ve karşıtsallık vurgu alırlar.
C) Konu, belirgin ise eksiltilebilir.
D) Karşıtsallık eylem sonunda yer almaz.

E) Odak ve karşıtsallık eksiltilebilir.

11. A: Bugün hangi dersi çalışacaksın?
 B: Bugün İngilizce’yi çalışmayı planladım.
 Yukarıdaki yanıtta hangisi odaktır?

A) Bugün 
B) İngilizce
C) çalışmayı 
D) planladım
E) Ben

12. “Sorgulama suç tespitinde önemli bir uygula-
madır. Gerektiği durumlarda en ince ayrıntı-
lar dahi sorulabilir.”

 Yukarıdaki örnekte görülen bağlaşıklık tü-
rü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı kökten türemiş farklı sözcük türlerin-
deki sözcükleri kullanarak yineleme

B) Eş anlamlı-yakın anlamlı sözcük kullan-
ma

C) Parça-bütün ilişkisi kullanarak bağlaşıklık 
kurma

D) Benzer sözcükleri kullanarak yapılan 
bağlaşıklık

E) Zıt anlamlı sözcükleri kullanarak yinele-
me

13. Dış gerçekliğin doğrudan sunulmadığı, 
üreticinin yaratıcılığını, kişisel bakış açısı-
nı simgeleyen, gerçek ya da hayal edilmiş 
bir evrene ait gerçeklik duygusunu uyan-
dıran olayların anlatımına ne ad verilir?

A) Kurmaca
B) Semboliklik
C) Nesnellik
D) Soyutluk
E) Geçerlilik

14. Metni oluşturan ögelerin ve metindeki dil-
sel düzenlerin çözümlenmesiyle ilgili dil 
bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlam bilim
B) Edim bilim
C) Dil bilim
D) Biçim bilim
E) Metin bilim

15. “Sabah okula gittim erkenden. Çok işim var-
dı. Yetiştirmem gereken bir yazı var da… 
Neyse… Çalışmaya dalmışım. Olan bi-
ten hiçbir şeyin farkında değilim. Bir telefon 
çaldı. Avukatmış arayan. Ve… Ben de si-
ze ait bir şey var demez mi… Bürom İzmir 
Caddesi’nde gelip alabilirsiniz dedi…”

 Yukarıdaki metin aşağıdaki bölümlerden 
hangisine aittir?

A) Yönlendirme
B) Özet
C) Karmaşık olay dizisi
D) Değerlendirme
E) Sonuç
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16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Anlatı metinleri sözlü ya da yazılı olarak 
üretilebilir.

B) Kurmaca içeren anlatılar günlük anlatı-
lardan ayrılır.

C) Dil bilimde anlatı söylemi ve anlatı metni 
üzerine yapılan çalışmalar öncelikle ya-
zılı anlatıların özelliklerini ortaya koymayı 
amaçlar.

D) Anlatı söylemi yaşamımızın her yanında-
dır.

E) Anlatısal söylem ile anlatı metni dil bilim-
de iki ayrı kavrama gönderim yapılarak 
kullanılır.

17. “Duyduğuma göre genç çift büyük tartışma-
lar yaşıyormuş.”

 Yukarıdaki sözcede hâkim ses aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Belirli diğerleri
B) Belirsiz diğerleri
C) Topluluk
D) Belirlenemez özellikteki diğerleri
E) Anlatıcı sesi

18. Aşağıdakilerden hangisi en küçük bir çift 
değildir?

A) sel bil
B) tel tül
C) kel kil
D) kaş baş
E) yan yaş

19. Duruma bağlı olarak ‘doğru’ ya da ‘yanlış’ 
değeri alabilen önermelere ne ad verilir?

A) Analitik önermeler
B) Tarafsız önermeler
C) Bildirimsel önermeler
D) Sentetik önermeler
E) Kanıtlanabilir önermeler

20. Aşağıdakilerden hangisi “Ahmet sigarayı 
bıraktıktan sonra rahat nefes aldı.” tümce-
sinden çıkacak önvarsayımlardandır?

A) Ahmet, sigaraya karşı tedavi görmüştür.
B) Ahmet, bir süre sinirli davranmıştır.
C) Ahmet bir süre sigara içmiştir.
D) Ahmet sigaraya karşı savaş açmıştır.
E) Ahmet evlidir ve çocuğu vardır.

1. A
2. B
3. C
4. D
5. A

6. E
7. A
8. A
9. C

10. E

11. B
12. A
13. A
14. E
15. A

16. C
17. B
18. A
19. D
20. C

YANITLAR
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DÖNEM SONU
DENEME SINAVI - 2

1. Sesin kulak zarından beyne aktarılma-
sı ve beyin tarafından duyma merkezine 
aktarılan iletinin algılanması ve içeriğinin 
anlaşılmasını sağlayan süreç hangi saha-
nın inceleme alanındadır?
A) Dinleyiş Ses bilgisi
B) Akustik Ses bilgisi
C) İfade Ses bilgisi
D) Fiziksel Ses bilgisi
E) Söyleyiş Ses bilgisi

2. İki farklı sesletimi olan sözcüğün aynı 
kavramsal içeriğe sahip olmasına ne ad 
verilir?
A) Alt anlamlılık
B) Eş anlamlılık
C) Karşıt anlamlılık
D) Aynı türden olma
E) Paralellik

3. “Ayaklarını çıkar ve biraz uzan, kendini daha 
iyi hissedeceksin” cümlesindeki “ayak” söz-
cüğü “ayakkabı” anlamında kullanılmıştır.

 Aşağıdakilerin hangisinde benzer bir kul-
lanım yoktur?
A) O selam vermeye geldiğinde salon aya-

ğa kalktı.
B) Köy halkı imece usulüyle bu işi de başar-

dı.
C) Tencere kaynayınca kapağını açarsın.
D) Akdeniz, turizm sezonuna hızlı girdi.
E) Sobayı yakamayınca babam sinirlendi.

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Konuşucu/yazar, dil kullanarak dinleyici/

okurun bilişinde belli bir söylem modeli 
oluşturmasını sağlar.

B) Bilişsel bağlam, söylem ilerlerken aynı 
anda oluşturulur.

C) Bağlam durağandır ve yeni sözcükler 
bağlamı değiştiremez.

D) Konuşucu ve dinleyicinin bilişsel bağlam-
ları birbirine ne kadar yakınsa iletişim o 
kadar başarılı olur.

E) Bilişsel bağlamda konuşulan varlıklar, on-
lara atfedilen özellik, eylem, nitelikler vs. 
ile bunların arasındaki bağlar bulunur. 

5. “Saat 10’da okula gel” sözcesinin dinleyi-
cinin üzerine bu işi gerçekleştirmesi doğ-
rultusunda yaptırım gücü hangi tarz eyle-
min kullanıldığını gösterir?

A) Düzsöz eylemi
B) Edimsöz eylemi
C) Etkisöz eylemi
D) Geçerli eylem
E) Gerçek eylem

6. Aşağıdakilerden hangisinde yönlendirici 
söz eylem vardır?

A) Geri dönmen için yalvarıyorum.
B) Korktuklarının başına gelmeyeceğini te-

min ederim.
C) Bütün sıkıntılardan kurtulmayı garanti 

ediyorum.
D) Bütün yaşattıkların için teşekkür ederim.
E) Yarın benim için aileme başsağlığı dile-

yecekler.

7. “Dün bir kazak almıştım. Leyla onu çok be-
ğendi.” örneğindeki “onu” adılı nasıl bir bil-
gidir?

A) Çıkarımsal bilgi
B) Kullanılmamış bilgi
C) Söylemsel eski bilgi
D) Yepyeni bilgi
E) Yepyeni iliştirilmiş bilgi

8. Odak ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) İletişimsel olarak en yeni bilgi taşıyan 
varlık odaktır.

B) Odak, yeni bilgidir.
C) Odak, tümcede eylem ile varsa eski bilgi 

taşıyan ögenin arasında yer alır.
D) Odak, eksiltilebilir.
E) Odak vurgu alır.

9. Aşağıdakilerden hangisi dinleyicinin 
olumlu yüzünü tehdit eden eylemlerden 
değildir?

A) Eleştirme
B) Şikayet etme
C) Tehdit
D) Değerlerine karşı nefret gösterme
E) Tabu olan konularda konuşma
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10. “Bir delikanlı bağırarak koşuyor. Bu oğlan 
delirmiş olmalı!”

 Yukarıdaki örnekte görülen bağlaşıklık tü-
rü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı kökten türemiş farklı sözcük türlerin-
deki sözcükleri kullanarak yineleme

B) Eş anlamlı-yakın anlamlı sözcük kullan-
ma

C) Parça-bütün ilişkisi kullanarak bağlaşıklık 
kurma

D) Dizimsel bağlaşıklık
E) Zıt anlamlı sözcükleri kullanarak yinele-

me

11. Metni metin yapan bileşenlerin oluşturdu-
ğu bütüne ne ad verilir?

A) Metin bilgisi
B) Metin dil bilgisi
C) Metin dil bilim
D) Metinsellik
E) Metinsel dil bilim

12. Aşağıdaki gönderim ilişkilerinden hangi-
si öngönderim bağıntısıyla kurulmuştur?

A) Fatma birden irkildi. Rüyasında ninesini 
görmüştü.

B) Orası Akdeniz’in incisidir. Çaltıcak’ı, her-
kesin görmesi gerekir.

C) Kerem eve gitti. O bizle görüşmeyecek-
miş.

D) Zeynep ağlıyordu. Annesi hemen sustur-
du.

E) Biz onlarla tanıştık. Siz ne yaptınız?

13. “Dur bak! Bunu şunun için anlatıyorum. Şans 
diye bir şey gerçekten var. Oturduğum yer-
den kalktım. Çantamı açıp baktım… Cüzda-
nım yok! O an başımdan aşağı sıcak sular 
döküldüğünü hatırlıyorum şimdi…”

 Yukarıdaki metin aşağıdaki bölümlerden 
hangisine aittir?

A) Dış Değerlendirme
B) Karmaşık olay dizisi
C) Eylem aktarımı yoluyla değerlendirme
D) İçe Yerleşik Değerlendirme
E) Yönlendirme

14. Aktaran kişinin söylenenleri kendi söz-
cükleriyle yeniden ifade ettiği aktarım bi-
çimine ne ad verilir?

A) Anlatı aktarımı
B) Sözeylem anlatı aktarımı
C) Dolaylı konuşma aktarımı
D) Bağımsız dolaylı konuşma aktarımı
E) Bağımsız konuşma aktarımı

15. Sözün herhangi bir değişiklik yapılma-
dan sözcüğü sözcüğüne aktarmasına ne 
ad verilir?

A) Bağımsız konuşma aktarımı
B) Dolaysız konuşma aktarımı
C) Dolaylı konuşma aktarımı
D) Söz eylem anlatı aktarımı
E) Konuşma aktarımı

16. “kül tigin [altı otuz] yaşıŋa kırkız tapa süledimiz
 süŋüg batımı karıg söküpen kögmen yışıg to-

ga
 yorıp kırkız bodunug uda bastımız
 kaganin birle soŋa yışda süŋüşdümiz”
 Sözcelerdeki hâkim ses aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Belirli diğerleri
B) Anlatıcı sesi
C) Belirsiz diğerleri
D) Belirlenemez diğerleri
E) Halk 

17. (I) Dillerde biçimbirimlerin hem ünlülerini hem 
de ünsüzlerini etkileyen kurallar vardır. (II) 
Bu kurallar bir biçimbirimin değişkelerini bel-
li ses bilimsel ortamlarda nasıl seslendirilece-
ğini belirlemez. (III) Kuralların içeriği dilden 
dile değişiklik gösterebilir. (IV) Ancak evren-
sel olan bütün dillerin biçimbirimlerin genel-
likle birden fazla biçimbirimciği olduğu ve (V) 
biçimbirimciklerin ses bilimsel koşullandırıl-
mayla oluştuğu durumlarda bu dağılımın ses 
bilimsel kurallar tarafından belirlendiğidir. 

 Parçada yer alan ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Yalnız IV
E) Yalnız V
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18. İki ses en küçük ikilide birbirinin yerine geç-
tiğinde anlamsal farklılığa yol açarsa bu iki 
ses o dilde birer ……….. ve aralarındaki da-
ğıtım karşıtsal dağılımdır.

 Yukarıdaki boşluğu uygun şekilde ta-
mamlayan seçenek aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Biçimbirim
B) Sesbirim
C) Sözcük
D) Kök
E) Sesbirimcik

19. Aşağıdakilerden hangisi alt anlamlılık iliş-
kisi yoktur?

A) Göz - organ
B) Serçe - kuş
C) Otomobil - motorlu taşıt
D) Telefon - internet
E) Petunya - çiçek

20. I. İsmail, Cem’in babasıdır.
 II. Cem, İsmail’in çocuğudur.
 Yukarıda verilen önermeler arasındaki 

anlamsal ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi 
doğru olarak betimler?

A) Alt kavram
B) Önvarsayım
C) Gerektirim
D) Açımlama
E) Eşsöz

1. A
2. B
3. B
4. C
5. C

6. A
7. C
8. D
9. C

10. B

11. D
12. B
13. A
14. C
15. A

16. B
17. B
18. B
19. D
20. D
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