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ÖNSÖZ 

 

Ortak tartıĢma konularına, farklı disiplinlerin farklı bakıĢ açılarıyla katkıda 

bulunabilmeleri, günümüzde disiplinlerarası çalıĢmaların değerini artırmıĢ ve 

yaygınlaĢmalarını sağlamıĢtır. Yüzyıllar boyunca filozofların  hiç vazgeçmeksizin 

tartıĢtıkları “kavram”  ve “anlam”,  her ne kadar nihai bir tanıma ulaĢamasalar da, 

psikoloji, dilbilim, felsefe gibi alanları  ortak bir  noktada  buluĢturabilmeyi 

baĢarabilmiĢlerdir. Bilim dünyasının disiplinler arası çalıĢmaları son zamanlarda 

keĢfetmesi aslında insan zihnini keĢfetmesidir, çünkü doğadaki en büyük 

disiplinlerarası araĢtırmacı insan beynidir. Zihnin bilgiyi birleĢtirme, ayrıĢtırma ve 

sınıflandırma gücü dünya tarihi boyunca büyük medeniyetler yaratmıĢtır. 

 BiliĢsel bilim  nesnel dünyanın varlığını sorgulamaktadır. Dünya algımız, 

algılama yetilerimizin güçlü ya da zayıf yönleriyle mi sınırlıdır? Bir baĢka deyiĢle, 

bizim algıladığımız dünyayı köpekler, kediler, kuĢlar da aynı Ģekilde mi 

algılamaktadırlar? BiliĢsel bilim bu sorulara sırasıyla “evet” ve  “hayır” yanıtını 

vermektedir.  

Psikolog Eleanor Rosch tarafından ortaya atılan öntür kuramı, insan 

zihninin, bazen bilimsel gerçeklerle ters düĢme pahasına da olsa, en genel 

anlamıyla dünyayı  nasıl kendince algıladığını ve sınıflandırdığını tartıĢmaktadır. 

Yüksek lisans tezimde, böylesine ilgi çekici bir konu üzerine çalıĢabilmem 

lisans eğitimimin üzerinden uzun yıllar geçtikten sonra mümkün olabildi. Bu uzun 

molaya rağmen,  bana hoĢgörü ile yaklaĢan tüm D.T.C.F Dilbilim Bölümü 

hocalarına, Dilbilim Bölüm BaĢkanı  Prof. Dr. Ġclâl Ergenç‟in Ģahsında teĢekkür 

ederim. 

Prof. Dr. Ġclâl Ergenç‟ten ve Doç. Dr. Seda Gökmen‟den aldığım yüksek 

lisans dersleri sayesinde, dilbilimin hangi dalı ya da dallarının gerçek ilgi 

alanlarım olduğunu anladım. ġundan son derece eminim ki sinirdilbilim ve 

ruhdilbilim hayatım boyunca hep temel ilgi alanlarım olarak kalacaklar.  
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I. GĠRĠġ 

Zeyrek 1998‟de öntip kuramı Ģeklinde de Türkçe‟ye çevrilmiĢ olan öntür kuramı 

(prototype theory) bir ulamlaĢtırma (kategorizasyon) kuramıdır. 1970‟lerin 

baĢlarında, psikolog Eleanor Rosch  tarafından ortaya atılmıĢ ve kökleri Aristo‟ya 

kadar giden o günün hakim  sınıflandırma anlayıĢına karĢı yeni  bir sav olarak 

ortaya çıkmıĢtır. 1950‟lerin baĢında, psikolog Brown ve Lenneberg ve 1960‟ların 

sonuna doğru   Berlin ve Kay‟ın  renklerin algılanması ve adlandırılması üzerine 

yaptığı çalıĢmalar, yeni yeni oluĢmaya baĢlayan biliĢsel bilim çevrelerinin  

dikkatini çekmeyi baĢarmıĢtır.  Daha sonraları  George Lakoff ve Ronald  

Langacker, Rosch‟un 1970‟lerin baĢından itibaren yürüttüğü  çalıĢmalarını da esas 

alarak biliĢsel anlambilim  adını verdikleri alanı oluĢturmuĢlardır (Zeyrek,1988). 

Rosch‟un, 1950‟lerde önemli fikirler ileri sürmüĢ olan  filozof Wittgenstein‟dan 

da önemli ölçüde etkilendiği bilinmektedir. Dolayısıyla, biliĢsel dilbilim 

(cognitive linguistics) ve  biliĢsel anlambilim (cognitive semantics) olarak 

adlandırılan yeni alanların,  XX.yüzyılın ortalarında Wittgenstein‟ın fikirleriyle 

temellendirildiği söylenebilir.  

Ġleride detaylı olarak üzerinde duracağımız Rosch‟un Öntür Kuramı 

hakkında Ģimdilik Ģu ön bilgileri verebiliriz: “öntür” (prototype) kavramı  

ruhdilbilim ve zihinsel dilbilimin ortak  çalıĢma alanıdır. Dolayısıyla, dilin zihin 

ile nasıl bağlantılı olduğu üzerinedir. Öntür kuramı, zihnimizde  deneyimlerimizin 

bizlere kazandırdığı kavramların “ideal” temsilcilerinin olduğunu savunur. 

Kaynağı Eski Yunan filozofu Aristo‟ya dayanan ve klasik ya da geleneksel görüş 

diye adlandırılan ulamlaĢtırma yaklaĢımında, bir öğenin bir ulam altına  dahil 

edilebilmesi için, ulamı tarif eden özelliklere tam olarak sahip olması 

gerekmektedir. Geleneksel görüĢ, ulam içinde  simetrik bir yapı öngörmektedir. 

Bu görüĢün aksine, Rosch‟un kuramı   ulam içinde   asimetrik bir  öğe 

yapılanmasına iĢaret eder (Lakoff,1987).  Rosch, insan zihninin ulamlaĢtırma 

konusunda son derece “esnek” olabildiğini savunmuĢ ve aralarında sıradizinsel bir 

iliĢki olan  pek çok öğenin söz konusu ulam altında görünebileceğini iddia 

etmiĢtir. Her ulamın içinde daha öne çıkan ve merkezde ya da merkeze yakın 

görünen öğeler olduğu gibi, merkezden uzak, temsil yeteneği düĢük öğeler de 
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bulunabilmektedir. En merkezdeki öğenin, bir öntür olarak, ulamın en iyi 

temsilcisi olduğu söylenebilir. Bu en iyi temsilci, insan zihninin en kolay ve en 

hızlı Ģekilde ulaĢabildiği öğedir. Rosch, bu en iyi, en tipik öğenin ait olduğu 

genelleme düzeyini  “temel düzey” olarak tanımlamıĢtır. 

 

1.1 Tezin Konusu 

Bu tez  çalıĢmasında, öntür kuramı çerçevesinde, anlamsal ulamların belli 

öntürler etrafında konumlanıp konumlanmadıkları, Türkçe özelinde irdelenmiĢtir. 

Rosch 1973‟ten  baĢlamak üzere, pek çok  araĢtırmacı, farklı diller için bu türden 

çalıĢmalar yapmıĢlardır. Bunların arasında, Türkçe üzerine çalıĢmıĢ olanlar da  

vardır (Peynircioğlu 1988, Çengelci 1996, Seferoğlu 1999, Gökmen 2010). Bu 

çerçevede, Ģimdiye değin yapılmıĢ çoğu çalıĢma, somut anlamsal ulamların iç 

yapılarını sorgulamıĢtır. Bu tezde,  somut anlamsal ulamların yanı sıra soyut 

ulamlara da yer verilmiĢtir. 

 

1.2 Tezin Amacı ve Önemi 

Ġnsan zihninin çalıĢma Ģeklinin belirlenmesi, herhangi bir vücut organının çalıĢma 

prensiplerinin tespit edilmesi kadar kolay değildir. Beyin fizyolojisi üzerine 

gerçekleĢtirilen büyük geliĢmeler dahi bu anlamda bizlere sınırlı  düzeyde cevap 

verebilmektedir. Bu durumda, insan zihninin belli baĢlı ürünlerinden yola 

çıkılarak, kendisi hakkında bilgiye ulaĢılması kaçınılmaz bir yöntemdir. Ġnsan 

zihnine açılan pencere olan dil, bu açıdan, bizler için en önemli bir veri 

kaynağıdır. 

Zihin ve dil arasındaki iliĢkinin en önemli unsuru kavramlardır. 

KavramlaĢtırma yeteneği, zihnin çevresindeki somut canlı ve cansız varlıklar ile   

soyut bilgilerden benzer ya da birbiriyle iliĢkide olanları  aynı grup içinde 

toplayarak, pratik bir organizasyon yapılmasına yarar. Bunun önemini daha iyi 

kavramak için, sözgelimi bir hırdavat dükkanındaki binlerce çeĢit ürünün raflara 

dağınık olarak yerleĢtirildiğini düĢünelim. Aradığınız belli bir ürünün nerede, 
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hangi  ürün grubuna ait rafta olduğunu bilememek büyük bir karıĢıklığa neden 

olacaktır. Dolayısıyla, ürünlerin benzerlik durumlarına göre önceden sınıflanması,   

böylesi bir ürün bulma iĢleminde “depolama” ve “kolay ulaĢılabilirlik” adına çok 

önemlidir. Ġnsan zihni de, somut ya da soyut kavramları depolarken bir tür 

sınıflandırma iĢlemi yaparak onları belli baĢlıklar altında toplamaktadır.  

Kavramların yapılarının bir zihinden diğerine farklılık gösterip 

göstermediği, bu farklılığın eğitim, yaĢ, cinsiyet, kültür ve  dil ekseninde kendini 

gösterip göstermediği halen araĢtırılan konulardır. 

Alan yazında taranan araĢtırmalarda, öntür kuramı üzerine farklı dil ve 

kültürler üzerine yapılmıĢ araĢtırmalara rastlanmıĢtır. Türkçe  için yapılmıĢ 

çalıĢmalar bulunmakla birlikte bunların sayıca zenginleĢtirilmesi Türkçe‟de 

anlamsal ulamların görünümü açısından önem taĢımaktadır. Türkçe‟de soyut ve 

somut anlamsal ulamların belirli öntürler etrafında yapılanıp yapılanmadığının 

irdelendiği böylesi bir araĢtırmanın sonuçlarının, diğer dil ve kültürler için 

yapılmıĢ benzer araĢtırmaların sonuçları ile bakıĢımlılık gösterip 

göstermeyeceğinin tespiti önem arz eden bir noktadır. 

 

1.3 AraĢtırma Soruları 

Bu tezde, aĢağıdaki sorulara yanıt aranmıĢtır. 

1) Türkçe‟de somut ve soyut anlamsal ulamlar belirli öntürler etrafında 

odaklanmakta mıdır? 

2) Soyut ulamlar için de belirgin öntürlerden bahsedilebilir mi? 

3) Öntürler, yaĢ, cinsiyet   gibi değiĢkenlere göre  farklılık göstermekte midir? 

4) Bu alanda daha önce yapılmıĢ çalıĢmalardan farklı olarak, deneklerin, ulamlara 

dahil edecekleri öğeler anlamında serbest bırakılmaları, ulam yapılanmasının 

belirli öntürler etrafında oluĢmasını ne yönde etkiler? 
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1.4 Veri Toplama Yöntemi   

Alanyazına dayanarak öntür kuramı irdelenmiĢ ve  hazırlanan Türkçe sormaca 

anadili Türkçe olan farklı nitelik gruplarındaki denekler üzerinde uygulanmıĢtır. 

Hazırlanan  sormaca formunda deneklerden, 9 somut ve  11 soyut anlamsal üst 

düzey ulam altına  ulamı  iyi temsil ettiği düĢünülen 7 öğe yazılması istenmiĢtir. 

Sormacada kullanılan ulamlar Ģunlardır: MEYVE, TATLI, MADEN, AĞAÇ, 

MOBĠLYA, ĠÇECEK, GEOMETRĠK ġEKĠL, TAKI, SĠLAH, TAġIT, MESLEK, 

DUYGU, KĠġĠLĠK, ĠHTĠYAÇ, LÜKS, ÖVGÜ, YETENEK, SUÇ, SORUN, 

CEZA, SANAT, ÖDÜL. 

  Sonuçlar, önce Microsoft Office Excel programı kullanılarak dijital ortama 

aktarılmıĢ ve daha sonra SPSS istatistik analiz programında, yaĢ ve cinsiyet 

gruplarına göre  analiz edilmiĢlerdir. Analiz sonuçları, Türkçe ve Ġngilizce için 

aynı konu üzerine yapılmıĢ  önceki çalıĢmaların sonuçları ile   karĢılaĢtırılmıĢ, 

aradaki benzeĢmeler ve farklılaĢmalar değerlendirilmiĢtir. 

 

1.5 AraĢtırma Evreni ve Örneklem 

Bu tez çalıĢmasında, 70  ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencisi (13-15 yaĢ), 70  

üniversite öğrencisi(19-24 yaĢ) ve 70  üniversite mezunu yetiĢkin (25-45 yaĢ) 

olmak üzere toplam 210 adet denekten faydalanılmıĢtır. Deneklere, 9 somut, 11 

soyut olmak üzere toplam 20  ulam içeren bir sormaca uygulanmıĢtır.  Çocuk 

denekler, Ankara ili, Mamak ilçesinde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

bir devlet okulu olan ÇağdaĢ Ġlköğretim Okulundan seçilmiĢlerdir. Mamak ilçesi,  

uzun yıllar boyunca kırsal kesimden  göç almıĢ, ağırlıklı olarak gecekondu tipi 

mesken yapılanmasının hakim olduğu bir ilçedir. Dolayısıyla, denek çocuklar 

çoğunlukla sosyokültürel düzey açısından düĢük profilli ailelerin fertleridir. 

Üniversite öğrencisi denekler, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi bünyesinde bulunan çeĢitli bölümlerden seçilmiĢlerdir. YetiĢkin 

denekler ise bankacılık, maliye, hukuk, eğitim alanlarında farklı kurumlarda 

çalıĢan, üniversite mezunu deneklerdir.  
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Deneklerden, 20 anlamsal üst düzey ulamın her biri için, ulamı en iyi 

temsil ettiği düĢünülen  öğeden baĢlayarak 7 öğe sıralamaları  istenmiĢtir. 

Deneklere, herhangi bir öğe listesi verilmemiĢ olup, hangi öğelerin ulamlara dahil 

edilebileceği konusunda tamamen serbest bırakılmıĢlardır. Çocuklar için ve 

gençler-yetiĢkinler için olmak üzere iki  farklı  sormaca formu kullanılmıĢtır. 

Pedagojik gerekçelerle çocuk deneklerde SĠLAH ve SANAT ulamlarının yerlerine 

TAġIT ve CEZA ulamları kullanılmıĢtır. SĠLAH ve SANAT ulamlarına genç ve 

yetiĢkin  yaĢ gruplarında yer verilmiĢtir. Dolayısıyla, her bir formda 20 ulam 

bulunmakla birlikte toplamda 22 ulam kullanılmıĢtır. 

Çocuk ve genç deneklerin katılımı gruplar halinde, derslik ortamında  

gerçekleĢtirilmiĢ, yetiĢkin denekler ise daha çok bireysel olarak ya da birkaç 

kiĢiden oluĢan küçük gruplar halinde sormaca formlarını doldurmuĢlardır. UlaĢım 

ve zaman sorunlarının üstesinden gelebilmek amacıyla bazı yetiĢkin grup 

denekleri için elektronik posta ile form doldurabilme uygulaması tercih edilmiĢtir. 

Tüm yaĢ gruplarında erkek ve kadın denek sayısının eĢit olması sağlanmıĢtır. 

Özenli doldurulmamıĢ (bazı ulamları eksik bırakılmıĢ, okunaklı 

doldurulmamıĢ) formların yerine yenilerinin dahil edilebilmesi amacıyla toplam 

uygulanan sormaca formu adedi 210‟dan fazla tutulmuĢtur. 

Formların bilgisayar ortamına aktarılması Microsoft Office Excel 

programı ile gerçekleĢtirilmiĢ ve burada oluĢturulan veri tabanı SPSS istatistik 

analiz programında analiz edilmiĢtir. Veri tabanı değerlendirilirken, bir öğenin 

sıklık değeri yüzde cinsinden belirlenmiĢ ancak bununla yetinilmeyip ortalama 

olarak kaçıncı sırada yazıldığına dair bir sıra medyanı oluĢturulmuĢtur. Öntür 

olabilme veya öntüre benzeyen tipik bir ulam üyesi olabilme durumu ulam içi 

yapıda mümkün olduğunca en üst sıralarda bulunmak ile mümkündür. 

Dolayısıyla, sıklık değeri çok yüksek ancak çok alt sıralarda yazılmıĢ (sıra 

medyanı düĢük) bir öğenin öntürlüğünden veya tipikliğinden bahsedebilmek  

zordur.    

Genel, yaĢ grubu ve cinsiyet kriterlerine göre veri tabanını düzenleyen  

toplam 12 temel tablo oluĢturulmuĢtur.  Tablolarda, sıklık yüzdesi en yüksek ilk 7 
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öğeye yer verilmiĢtir. Niceliksel ve niteliksel analizler bu tablolar üzerinden 

yapılırken, bu konuda yapılmıĢ daha önceki çalıĢmaların sonuçları da dikkate 

alınarak karĢılaĢtırmalı  analizlere de yer verilmiĢtir. 
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2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1 GiriĢ 

Dil, zihnin en önemli ve en karmaĢık ürünü olarak, bize zihin hakkında çok 

değerli ipuçları vermektedir. Bu anlamda dil ve zihin iliĢkisini, uçak ve kara 

kutusu arasındaki iliĢkiye benzetebiliriz. Kara kutuların  iĢlevi, uçağın  iĢleyiĢini 

aksayan ya da yolunda giden yönleriyle kaydetmesi ve gerektiğinde  bunları açığa 

çıkarmasıdır. 

XX.yüzyılın son yarısında, özellikle II.Dünya SavaĢı sonrasında baĢlayan 

insan zihnini daha  iyi tanıma çabasının, savaĢın nadir iyi sonuçlarından biri 

olduğu söylenebilir. SavaĢ sonrası düĢen gerilim her açıdan toparlanmayı ve 

tazelenmeyi getirirken  bunun paralelinde birey olarak insana ve onun zihnine  

olan ilgi her anlamda artmıĢtır.  Özellikle soğuk savaĢ döneminin baĢlarında 

Ġngilizce‟nin daha yaygınlaĢtırılabilmesi ve istihbarat faaliyetleri açısından 

yabancı dil  öğrenilmesinin  daha kolaylaĢtırılması ihtiyacı nedeniyle genel olarak 

dil çalıĢmaları ivmelenmiĢtir. 

Ġnsandan baĢka diğer primatların da,  çok kısıtlı düzeyde de olsa “anlamı 

anlayabilme” yeteneklerinin olması dikkate değerdir (Carroll, 2008:41). Dilin 

olduğu yerde, her Ģeyden önce anlamın veya anlamsızlığın göz önünde 

bulundurulması anlambilimin, sözdizim, biçimbilim, sesbilim, kullanımbilim gibi 

diğer temel dil bileĢenleri arasında biraz farklı bir yere sahip olduğunu 

göstermektedir.  DönüĢümlü üretimsel dilbilgisi (transformational generative 

linguistics), sözdizimi üretici unsur olarak önde gösterip, önceleri dilin bir bileĢeni 

olarak anlambilime yer vermezken, sonraları  onu bir “yorumlayıcı bileĢen” olarak 

göstermiĢ yani ikincil düzeyde bir  önem atfetmiĢtir. Ancak Chomsky‟nin çok 

ünlü örnek  tümcesi Colorless green ideas sleep furiously (Renksiz yeĢil fikirler 

çok kızgınca uyuyor) hakkında “anlam  açısından bozuk olmasına rağmen 

sözdizimsel açıdan sorunsuzdur” (Fromkin ve diğ. 2007:120) yargısında dahi 

anlama  bir gönderme  bulunmaktadır. Chomsky‟ye pek çok konuda katılan 

kavramsal anlambilimin savunucusu Jackendoff, anlambilime verdiği önem 
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noktasında Chomsky‟den ayrılır ve bu alanı sözdizim ve sesbilim ile birlikte,  

”üretici” nitelikte görür.  

George Lakoff ve Mark Johnson, Rosch‟un deneysel çalıĢmalarını 

önemsemiĢler ve fikirlerine dayanak olarak kullanmıĢlardır. Zeyrek (1998),  

çalıĢtıkları alanı bilişsel anlambilim (cognitive semantics) olarak tanımlayan  bu 

iki araĢtırmacının savunduğu görüĢleri Ģu Ģekilde özetler; 

“ a) insan düĢüncesi ve insan bedeni  birbirinden ayrı 

varlıklar değildir. b) deneyimler imgeleme aracılıyla 

soyut biliĢsel bir düzeye … taĢınır ve c) sözdizim, 

ulamları yönlendiren bir dizi algoritmik ilke değildir; 

anlamla yönlendirilen yapıların oluĢumunu sağlayan 

bir dizgedir.” 

BiliĢ alanında 1960‟ların sonlarından itibaren  meydana gelmeye baĢlayan 

geliĢmeler, o güne kadar peĢin kabul görmüĢ olan geleneksel görüĢe karĢı bir çok 

soru iĢareti ortaya atmıĢtır. Lakoff (1987), geleneksel görüĢü  deneysel olmadığı 

için bir kuram  değil, bir “felsefi bakıĢ açısı” olarak görmektedir. Geleneksel 

görüĢte ya da onun adlandırdığı Ģekliyle objectivismde akıl soyuttur ve vücuttan 

bağımsızdır. Akıl çok temel ve öncelikli olarak doğru ya da yanlıĢ olarak 

değerlendirilebilecek önermelerden ibaret olarak görülür. Anlamlı düĢünce ve akıl 

için kapasite hiçbir organizmada vücut bulmuĢ değildir. Bu nedenle anlamlı 

kavramlar herhangi bir  organizmanın fiziksel sınırlarının ötesindedir. 

 

  Damasio, Descartes’ın Yanılgısı adlı kitabında, Lakoff ve Johnson‟ın  

Descartes‟ın ortaya attığı Dualist görüĢün  karĢısında olduğunu belirtir. 

(2006:231).  Dualizm, zihni beyinden ve vücuttan ayrı olarak gören bir görüĢtür. 

Damasio, Descartes‟dan Ģöyle bir alıntı yaparak, onun görüĢlerini aktarır; 

“Buradan, doğası ya da tüm özü düĢünmek 

olan bir madde olduğumu ve bu maddenin 

var olması için hiçbir mekana ya da herhangi 

bir maddi Ģeye ihtiyacı olmadığını anladım; 
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… ve vücut olmasa da, ruh neyse öyle 

olmaya devam edecekti.” (2006:256) 

Damasio, iĢte bu noktada Descartes‟ın yanıldığını belirtmekte ve görüĢünü 

“fıçıdaki beyin” diye adlandırılan felsefi bir düĢünce deneyini anlatarak 

savunmaktadır. 

“Bu deneyde, vücudun dıĢına çıkarılarak 

besleyici bir banyonun içinde canlı tutulan ve Ģimdi 

açıkta sallanan sinirleri aracılığıyla, aynen 

kafatasının içindeyken uyarıldığı gibi uyarılacak bir 

beyin tasavvur edilebilir..… bu beynin normal bir 

zihni olamayacağı kanısındayım…. Eğer vücuttan 

kopuk sinirlerin düzeyinde, sanki vücuttan 

geliyormuĢ gibi girdilerin gerçek 

konfigürasyonlarını taklit etmek mümkün olsaydı, o 

zaman vücuttan kopuk beynin normal bir zihni 

olabilirdi.” (2006:235) 

Damasio,  “Temel Referans Noktası Olarak Vücut” baĢlığı altında Ģunları 

söylemektedir. 

“Bir dıĢ gerçeklik var olmakla birlikte, onun 

hakkında bildiklerimiz, faaliyet alanındaki ana 

vücudun aracılığıyla, dengesindeki değiĢimlerin 

temsilleri yoluyla bize ulaĢır. Bizim bilgimizin 

„mutlak‟ gerçeğe ne denli sadık olduğunu asla 

bilemeyiz. Bize gereken ve sahip olduğumuza 

inandığım Ģey, beyinlerimizin ürettiği ve paylaĢtığı 

gerçeklik kurgularındaki kayda değer tutarlıktır” 

(2006:242) 

Damasio, bu görüĢünü “kediler” üzerine bir örnek vererek açıklamaktadır. 

Buna göre, “kedi” adını verdiğimiz varlıklarla ilgili bir “sistematik” bilgiye 

sahibiz ve bu sayede bütün insanlar kediler hakkında ortak bir imgeye sahiptirler. 
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Ancak, kedilere bakan kurbağaların,  kedileri farklı gördükleri ve hatta kedilerin 

de diğer kedileri farklı gördükleri de söylenebilir (2006:242). 

Deneyimler, Lakoff  ve Johnson  için çok önemlidir, zira Lakoff görüĢünü 

“deneyimi temel alan görüĢ” anlamında  “experientialism” ya da “experiental 

realism” olarak adlandırmıĢtır Hayal gücü içeren metafor, metonimi gibi özellikler 

akıl için vazgeçilmezdir. Anlam, düĢünen ve bir iĢlevi olan organizmalar için 

neyin anlamlı olduğudur (Lakoff,1987:15). 

Bu görüĢ aynı zamanda, sözdizimin tek baĢına fazla “matematiksel” 

kaldığını belirterek, mutlaka anlambilim ile birlikte düĢünülmesi gerektiğini 

savunmuĢ ve bu açıdan Jackendoff  ile beraber  dönüĢümlü üretimsel dilbilgisi 

kuramına   karĢı eleĢtirel bir duruĢ sergilemiĢtir. 

   Geleneksel yaklaĢıma göre bir Ģeyin ne olduğu, onu insan zihninin  ne 

olarak algıladığından bağımsızdır. Örneğin bir  “masa” her zaman masadır. 

Lakoff‟un  “yeni görüĢ” diye adlandırdığı (1987:11) bakıĢ açısında ise  “neyin ne 

olduğu değil, zihnin onu ne olarak  ulamlaĢtırdığı” önemlidir. Yani iri bir insan, 

bir masayı “sehpa” olarak tanımlayabilir. Zihnin bu ilgi çekici ulamlaĢtırma 

yeteneği, hatta esnekliği bir çok araĢtırmacı için önemli bir çıkıĢ noktası teĢkil 

etmiĢtir. Dolayısıyla, ulamlaĢtırmanın insan zihninin çok önemli bir  faaliyeti 

olduğu  rahatlıkla söylenebilir.  

Bunlar, ilk bakıĢta salt psikolojinin ilgi alanı gibi görünse de, zihinsel 

dilbilim de “sözcüklerin anlamlandırılması” temelinde konuyla ilgilidir. Ġnsan 

zihninde gerçekleĢen sınıflandırma iĢlemi (cognitive classification) neyin ne 

olarak adlandırılacağının belirlenmesi açısından son derece önemli bir iĢlemdir. 

Sınıflandırma yaygın olarak ulamlaĢtırma  olarak adlandırılmaktadır.  

BiliĢsel bilimin temeli  ulamlaĢtırma üzerine kurulmuĢtur. Löbner 

(2002:172), Barsalou 1992‟den aktararak ulamlaĢtırmanın önemini Ģu Ģekilde 

ifade etmektedir; 

“Ġnsan… evde neyin ne ve nerde olduğunu bilir. 

Sandalyeleri, müzik çaları, bitkileri, köpekleri, 
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arkadaĢlarını …. ve algılaya geldiği hemen her Ģeyi 

tanır. Ġnsanlar …. arkadaĢlarını, yüz ifadelerini, 

hareketlerini, aktivitelerini tanırlar… okuduklarında, 

harfleri ve sözcükleri tanırlar. UlamlaĢtırma sadece 

görsel değil, tüm algısal iĢlemlerde geçerlidir. 

Ġnsanlar, konuĢma seslerinin yanı sıra hayvanların ve 

cansız varlıkların seslerini, kokularını, tatlarını, 

dokunma hislerini, fiziksel hareketlerini 

ulamlaĢtırırlar….UlamlaĢtırma, algı ve zihin 

arasındaki ana  geçiĢ yoludur. Algısal sistem, 

doğadaki, bir varlık hakkında bilgi istediğinde, 

zihinsel sistem bu varlığı ulamlaĢtırır” 

Hayal ettiğimiz, hatırladığımız veya algıladığımız bir Ģeyi ulamlaĢtırmak, 

onu “belli bir Ģeyin bir türü” olarak algılamamız anlamına gelir. Zihnimize giren 

her Ģeyi bir ya da iki ulam altına göndeririz. Örneğin KÖPEK ulamı, köpek olarak 

ulamlaĢtırabileceğimiz bütün Ģeyleri içerir. Bu sadece Ģu an mevcut, köpekleri 

değil daha öncekileri, gelecektekileri, romanlardaki ve fıkralardaki  köpekleri  de 

içerir (Löbner, 2002:173). 

Varlıklar aynı anda farklı ulamlara  ait olabilirler. Örneğin  “Nilgün” 

adındaki bir arkadaĢımız, aynı anda KADIN, ARKADAġ, ANNE, KĠġĠ, ĠġÇĠ  

gibi ulamlara ait olabilir.  Bu açıdan bakıldığında, Nilgün, KADIN ulamının bir 

üyesidir. EġYA örneğinde olduğu gibi, çok daha geniĢ ulamlar mevcuttur. Böylesi 

ulamların altında MOBĠLYA, KIYAFET gibi ulamlar bulunur. Daha geniĢ bir 

ulamın altında yer alan ulama alt düzey ulam (subordinate) adı verilir. Ancak 

bunların arasında bir üyelik iliĢkisi olmayıp, sadece “aynı üyeleri paylaĢma” 

durumu vardır. 

 

2.2 “Kavram” nedir?  

BiliĢsel anlambilim çalıĢmalarının  en önemli unsuru olan  kavram (concept), 

bugüne değin filozofların, ruhbilimcilerin ve dilbilimcilerin  üzerinde 
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vazgeçmeksizin durdukları bir konudur. Örneğin, Aksan (2007:149) üzerinde 

uzlaĢılabilen bir kavram tanımının  bulunmamasının dil ve düĢünce arasındaki 

iliĢkinin sınırlarının belirlenememesiyle ilgili olduğunu ileri sürmektedir. 

Jackendoff, bir psikoloğa ya da filozofa “kavram nedir?” diye sormanın, bir 

fizikçiye “kütle nedir?” diye sormakla eĢdeğer olduğunu ileri sürer (1999:305).  

Cüceloğlu (2009:214), kavramı “aralarında belirli özellikleri paylaĢan bir 

grup nesne veya olaya verilen semboldür” Ģeklinde tanımlamaktadır. Buna göre 

“ağaç”, çok sayıda nesneyi temsil eder ve bu nesneler toprağa kök salma, dik 

durma, gövdesi, dalları ve yaprakları olma gibi çok sayıda özelliği  aralarında 

paylaĢırlar. Cüceloğlu, kavramların düĢünce sürecimizde büyük ekonomi 

sağladığını ileri sürmektedir. Kavramlar sayesinde, dıĢ dünyadaki her nesneyi 

veya olayı teker teker öğrenmek ve hatırlamak  zorunluluğu ortadan kalkmaktadır 

(2009:216).  

Gökmen (2004:154)‟e göre  kavram, insan zihninde anlamlanan, farklı 

obje ve olguların değiĢebilen ortak özelliklerini temsil eden bilgi formu yapısıdır. 

Aksan (2007:149), at, balık, süt gibi somut kavramların dilden 

soyutlanabileceğini, çünkü bunları zihinde karĢılayabilecek temsillerin 

bulunduğunu ancak cömert, sevimli, adalet gibi soyut kavramlar  için böylesi bir 

temsilin mümkün olmadığını ileri sürmektedir.  

Baddeley, anlamsal sistemin dünya algısına dayandığını ve onun 

tarafından iĢletildiğini, ancak algılanan dünya bilgisinin bir dil sistemi içinde  

kodlandığını belirtir. Anlamsal kavramların zihinde imgeler halinde depolanıp 

depolanmadığı konusunda ise Ģunları ileri sürer; 

“Hiç Ģüphe yok ki görsel ve uzaysal 

özellikler önemli olabilir… En dikkate değer  görüĢ 

belki de, kavramların eylemsel ya da dilsel formlara 

veya gerektiğinde imgelere dönüĢtürülebilecekleri 

soyut kodlar halinde depolandığıdır… aynen bir 

bilgisayarda depolanan bilginin, uygun talimatlar 

verilip, [klavye, ekran, yazıcı gibi] gerekli cihazlar 
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sağlandığında   ekranda imge olarak görünmesi, 

yazıcıdan çıkması, bilgisayarın belleğinde 

kodlanması veya telefonda sese dönüĢmesi  gibi” 

(2007;157) 

Ġnsan zihnindeki temsillerin, resimlerden veya görüntülerden ibaret olduğu   

uzunca bir süre savunulmuĢtur. İmge kuramı olarak adlandırılan bu kuram, gerçek 

dünyadaki varlıkların ve  zihindeki imgelerin “benzer” olduğunu ileri sürmektedir.    

Esasen, somut kavramların zihindeki temsil edilebilme imkanları bunu destekler 

niteliktedir. Babam, İstanbul, doğduğum ev gibi “teklik” niteliği olan somut 

kavramlar, dilden bağımsız olarak da zihinde kolaylıkla temsil 

edilebilmektedirler. Ancak, Saeed (2003:33) şehir, ev, baba gibi genel   kavramlar 

için böylesi bir imkan bulunmadığını belirtir. Çünkü farklı insanların 

kiĢiselleĢmiĢ, farklı şehir, ev ve baba algıları olacaktır. Saeed (2003:33), yukarıda 

bahsedilen imge kuramında biraz değiĢiklik yaparak bazı sözcüklerin zihinsel 

algılarının görsel değil, daha soyut bir unsur olduğunu ve bunun da kavram 

olduğunu iddia eder. Yani kavram, bir kediyi kedi yapan sadece görsel değil, 

görsel olmayan özellikleri de bünyesinde toplamaktadır. Böyle baktığımızda, bir 

kedinin tüylerini okĢarken ellerimizde oluĢan dokunma hissi de kedi kavramının 

kapsamındadır. 

Kavramlar, içinde nesneleri, eylemleri, olayları soyutlamaları içeren 

anlamsal belleğin (semantic memory) temel birimleridir. Bunlara zihinsel ulamlar 

adını da verebiliriz. Kavramların, zihinde  imgeler halinde depolandığı 

söylenebilir. Ġmge, imge kuramında iddia edildiğinin aksine mutlaka görsel olmak 

zorunda değildir. Ġnsanın, duyuları yoluyla algıladığı her Ģey – örneğin, bir ses, bir 

koku, bir lezzet, bir haz- birer imgedir. Ġmgelerin, kavramların zihindeki 

kodlanmıĢ halleri olduklarını söylemek yanlıĢ olmaz. 

Damasio, imgeleri beynin  kurguladığı Ģeyler olarak tanımlar (2006:111). 

Bir insanın hayatı boyunca yaĢadığı, yaptığı Ģeyleri, bire bir olduğu gibi zihninde 

depolamasına imkan yoktur. Zaten, zaman içinde unuttuğu, eksik  hatırladığı pek 

çok Ģey bunu ispat etmektedir. Zihin her Ģeyin tam bir kopyasını 
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saklayamayacağına göre saklanılan Ģey aslına yakın nitelikte bir kopyadır. Ancak 

bu kopya her an hazırda tutulan bir kopya olmayıp, gerektiğinde  yaratılacak bir 

kopyadır (Damasio, 2006:114) 

Kavramlar sadece somut ya da soyut olmalarına bakılmaksızın, var olan 

Ģeyleri mi karĢılar? Dünyada henüz var olmayan bir Ģeyin, insan zihninde bir 

karĢılığı olabilir mi?  Bilim adamlarının bugün “bilgisayar” adını verdiğimiz 

cihazın icadı üzerine çalıĢtıkları dönemlerde, bu çalıĢmalardan habersiz sıradan 

insanların zihinlerinde bu doğrultuda hiçbir kavram yokken, bilim adamlarının 

zihinlerinde “dijital ortamda bilgi depolamaya, hesap yapmaya yarayan elektrikli 

bir cihaz”   ifadesi  ile karĢılığını bulan bir kavram vardı ancak bu kavram henüz 

“bilgisayar” adıyla gösterilmiyordu. Daha sonraları, icat gerçekleĢtikten sonra, 

tam olarak” bilgisayar” adı bu kavramı karĢılamaya baĢlamıĢtır.  Saeed (2003:34) 

bunu bir kavramın leksikalleşmesi olarak adlandırmaktadır. Dolayısıyla bir sözcük 

ile adlandırılabilecek kavramlar olduğu gibi, uzun ifadelerle ya da tümcelerle 

ifade edilebilecek kavramlar da olabilir. 

Ulamları insan zihninde temsil eden “kavramlardır”. Örneğin KEDĠ ulamı, 

zihnimizde kedi kavramı ile temsil edilir. Karanlık bir ortamda gördüğümüz ama 

tam olarak ne olduğunu anlayamadığımız bir hayvanı, onun Ģekil, büyüklük, renk 

gibi özelliklerini  zihnimizdeki KEDĠ, KÖPEK  gibi ulamların  ulam temsilleri, 

yani kavramları ile karĢılaĢtırarak ve  bir eĢleĢtirme yaparak tahmin edebiliriz. 

Akmajian ve diğ. (2001:439) günümüzde, psikolojideki en popüler ve en 

etkileyici kuramın, anlamın zihinsel temsillerinin kavramları içermesidir diyerek, 

kavramları ”düĢünce içindeki rolleri” ve “iç yapıları” açısından düĢünmek 

gerektiğini ileri sürmektedir. Bu görüĢ uyarınca, kavramların düĢünce içinde 

yüklendiği en önemli iĢlev ulamlaĢtırmadır. Kavramlar sayesinde benzer Ģeyleri 

aynı baĢlık altında ulamlaĢtırırız.  

Kavramlar, karmaĢık kavramları ve tamamlanmıĢ düĢünceleri oluĢturmak 

üzere birleĢirler. Örneğin, yaramaz  ve oğlanlar  iki ayrı kavramdır. Bu basit iki 

kavram birleĢerek, yaramaz oğlanlar karmaĢık kavramını oluĢtururlar. Buradan 

hareket ederek bu kavramların oğlanlar yaramazdır düĢüncesini oluĢturduğunu 
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görüyoruz (Akmajian ve diğ. 2001;439). Yani, kavramların düĢüncenin temel yapı 

taĢları olduğu söylenebilir. 

Anlam ve kavram ilk bakıĢta birbirlerine çok yakın ve karıĢtırılmaya 

müsait gibi görünmektedirler. Sözcük anlamı (lexical meaning) ve kavram  bir 

noktaya kadar birbirlerini karĢılayabilirler. Ancak, kiĢinin zihninde o sözcüğün ait 

olduğu varlık ile ilgili kiĢisel tecrübeler ile zenginleĢtirilmiĢ, daha geniĢ bir 

kavram bulunur (Löbner, 2002:174). Örneğin uçak sözcüğünün anlamı ve bir 

kavram  olarak uçak birbirini karĢılayabilir. Ancak, pek çok kere uçakla seyahat 

etmiĢ, dolayısıyla uçak ile ilgili pek çok kiĢisel anı ve tecrübeye sahip bir insan 

için uçak kavramı, sözcük anlamından daha geniĢtir. Aitchison (2003:44)‟dan 

uyarlanan Görsel 1‟de, kavram ve sözcük anlamı arasındaki iliĢki 

görselleĢtirilmiĢtir. 

 

 

Görsel 1 - Kavram -sözcük anlamı arasındaki iliĢki 

 

 

2.3 UlamlaĢtırma  

Bir gazetedeki uçak resminin tam sınırları  üzerinden makasla kesilip, çıkarılması  

kolay bir iĢtir. Ancak, bir insan dizinin, bir  resminden kesilip çıkarılması bu 

kadar kolay olabilir mi?. Uçağın sınırları tam olarak bellidir ve kolaylıkla sınırlar 

üzerinden makasla kesilebilir. Oysa bir insan dizinin  tam olarak nerde baĢlayıp 

nerde bittiğinin tanımlanması zordur. Günlük hayatta, insan zihni bu türden pek 
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çok zorlukla karĢılaĢır. Örneğin, “sıcak ve ılık arasındaki tam sınır nedir?” ya da 

“Ġki komĢu Ģehir arasındaki sınırın tam olarak nerede olduğu belli midir?” 

Aslında ilk bakıĢta pek de önemli gibi görünmeyen bu ayrım insan zihnini   

“sınırları belirli” ve “sınırları belirsiz”  olmak üzere iki farklı kavram 

tanımlamasına zorlamaktadır. Bunun biliĢsel açıdan önemi nedir? Adlandırma 

yapabilmemiz için, adlandırılacak Ģeyin mümkün olduğunca kesin sınırları 

olmasına ihtiyaç duyarız. Sınırların tanımlayıcılık  gücü önemlidir  ve zihnimizde 

depolayacağımız kavramların birbirinden farklılaĢmasında rol oynarlar. Frawley 

(1992:52), Jackendoff‟un ileri sürdüğü ve bir tür “kayıt” anlamı içeren görsel, 

iĢitsel ya da anlamsal açıdan zihinsel yazmanın (mental typing) önemini  belirterek  

bütün zihinsel yazmaların temelinde yatan iki temel mekanizmayı iĢaret 

etmektedir: benzerlik ve farklılık. Bütün ulamlaĢtırma iĢlemlerinde bu iki temel 

mekanizmanın etkin olduğunu görebiliriz. 

 Ġnsan zihni, konuĢma, konuĢulanı anlama, bir sözcüğü bellekten geri 

çağırma gibi dile dair iĢlemlerde de yoğun bir ulamlaĢtırma faaliyeti içindedir. 

KonuĢma sesleri beyinde „ayırıcı özellikleri‟ temel alınmak suretiyle özel  

birimler olarak depolanırlar (Ergenç,1989). Dil, sözcüklere, sözcükler düzenli bir 

biçimde seslemlere ve tek tek konuĢma seslerine bölünebilir. Dili oluĢturan en 

küçük birimlerin yer aldığı sözlükçelerde her üretim  aĢamasında zihinsel 

dilbilgisinin çerçevesinde bir seçme-birleĢtirme iĢlemi gerçekleĢtirilmektedir 

(Ergenç, 2008) 

 Ergenç‟in yukarıda ileri sürdükleri, özellikle sayma sayıları ulamı ve 

üyeleri düĢünüldüğünde bir kere daha ispatlanmaktadır. Günlük hayatta sık sık 

karĢılaĢtığımız ve kullandığımız miktar, parasal değer bildiren sayıların ötesinde 

sonsuz sayıda hiç kullanmadığımız ancak karĢılaĢtığımızda algılayabileceğimiz 

sayılar vardır. Ġnsan tüm sayıları ezberlediği için mi bilir yoksa bu sayıları belli bir 

sistematik içinde zihnine yerleĢtirdiği için mi? Nasıl sayılar sonsuz ise, bir insanın 

kaça kadar sayabileceğinin de bir sınırı yoktur. Zihin, her bir sayıyı ayrı ayrı 

kaydetmez. Zihinde kayıtlı olan 0-9 arasındaki rakamlar ve bir iki temel kuraldır. 

Örneğin; zihin, sayıları “tek,iki, üç….basamaklı” sayılar olarak ulamlaĢtırır ve 
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gerektiğinde 918.869.297.397 gibi bir sayıyı veya daha büyüğünü üretebilir ve 

tanıyabilir. 

 Çokça bilinen  isim-şehir oyunu, sözcüklerin zihinde nasıl depolandığının 

ve gerektiğinde nasıl geri çağrıldığının güzel bir örneğidir. Bu oyunda ĠSĠM, 

ġEHĠR, ÜLKE, HAYVAN gibi ulamlar altına belirlenen bir harf ile baĢlayan 

adlar yazılması istenir. Bazı harfler (ya da sesler), oyunculara oldukça fazla 

seçenek sağlayabilirken bazıları sağlayamaz. Burada dil açısından önemli nokta, 

baĢlangıç seslerinin, sözcüklerin zihinde ayrıĢtırılarak depolanmasında, yani 

ulamlaĢtırılmasında önemli bir rol oynadığıdır. Baddeley (2007:146-147)‟de yer 

aldığı biçimiyle Loftus (1992), “bana „a‟ harfiyle baĢlayan bir meyve söyler 

misin? ” türünden bir soruya yanıt verme süresinin “bana „a‟ harfi ile biten bir 

meyve söyler misin? ” sorusuna yanıt verme süresinden çok daha kısa olduğunu 

ileri sürmektedir. Bu, zihnin dile özel  bir ulamlaĢtırma  biçimini tercih ettiğini  

göstermektedir.  Hatta, bunu bir basamak daha ileri götürürsek, MEYVE ulamının 

belirtilmesi dahi iĢlemi çok daha hızlandırmaktadır. MEYVE yerine ġEY sözcüğü 

konulduğunda, zihnin tarayacağı alan müthiĢ derecede geniĢletilmiĢ olmaktadır ve 

yanıt verme daha da zorlaĢmaktadır. Sonuç olarak, yazı dili için ilk harflerin, 

konuĢma için ise sözcüklerin ilk seslerinin  zihin açısından ayırt edici özellikler 

olduğu söylenebilir. 

 

2.4 Öntür Kuramı 

UlamlaĢtırma, zihinde gerçekleĢen bir sınıflandırma iĢlemidir ve bu iĢlemin 

ürünleri zihinsel ulamlardır (Ungerer ve Schmid,2006:8).  UlamlaĢtırmaya dair 

geleneksel görüĢ gerekli ve yeterli şartlar (necessary and sufficient conditions, 

kısaca NSC MODEL) modelinin etrafında Ģekillenir ve kökeni Eski Yunan 

filozofu Aristo‟ya kadar gider. Bu yaklaĢım uyarınca, bir ulamı tarif eden bir 

“Ģartlar öbeği“ mevcuttur. Ulamın bir üyesi olabilmek için bu Ģartların her birine 

uymak gerekli ve yeterlidir. 
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Löbner (2002:175)‟e göre, Aristocu ulamlaĢtırma modelinin temelleri 

Ģöyledir; 

 UlamlaĢtırma belirli Ģartlar veya özellikler öbeğine 

bağımlıdır. 

 Her bir Ģart kesinlikle gereklidir. 

 ġartlar iki seçenek temelli (binary) Ģartlardır. Ulam üyeliği 

ya vardır ya da yoktur, yani iki seçenek mevcuttur. 

 Ulamlar net sınırlara sahiptirler. 

 Ulamın her bir üyesi eĢit statüdedir, iyi, kötü ya da vasat 

üye yoktur. 

 

Bu yaklaĢım, kuĢkusuz  eleĢtiriye son derece açıktır. Geleneksel 

yaklaĢımın bir kuĢu, iki kanadı, iki bacağı olan, tüylü ve uçabilen bir canlı olarak 

tanımladığını varsayalım. Bu durumda,  bir kanadı kopmuĢ bir kuĢ, geleneksel 

görüĢe göre kuĢ değildir. Ancak gerçek Ģu ki, tek kanatlı bir kuĢ her Ģeye rağmen 

hala bir kuĢtur (Seferoğlu,1999). Benzer bir eleĢtiride de Saeed (2003:36), otçul 

olması gerekli olan bir zebranın bundan sıkılarak küçük bir kaçamak yapıp, bir 

kaç küçük böcek yemesinin onu artık zebra olmadığı manasına gelmediğini 

söylemektedir.  

Nesnelerin fiziksel özellikleri ve renkler biliĢsel dilbilimin kalbi olan 

sözcük anlamlarına psikolojik ve kavramsal  bakıĢta çıkıĢ noktası olarak hizmet 

etmiĢtir (Ungerer ve Schmid, 2006:8).  1960‟lardan  itibaren geleneksel  yaklaĢımı 

sorgulayan  çalıĢmaların yapılmaya baĢlandığını görüyoruz. Bunların en önemlisi, 

Berlin ve Kay (1969)‟ın renk ulamları üzerine yaptığı çalıĢmalardır. Bu ve benzeri   

çalıĢmaların  temel amacı dilde evrenselliği reddeden ve her kültürün ve onun 

dilinin düĢünceyi farklı Ģekilde ifade ettiğini savunan relativist kuramı çürütmekti. 

Berlin ve Kay‟ın geniĢ araĢtırması ilk olarak “odak renk” kavramının ortaya 

atılmasından ötürü de çok önemlidir. Bu kavram,  öntür modeline  dair yapılan 

çalıĢmalara çok önemli bir basamak teĢkil etmiĢtir. Bu çalıĢmada, 78 farklı dilin 

temel renk adları araĢtırılmıĢtır. Berlin ve Kay (1991:2-3)‟a göre bu  çalıĢmada 

ulaĢılan sonuçlar Ģöyle özetlenebilir.  

Dillerin sahip olduğu temel renk terimleri sayısı değiĢmektedir. Onbir adet 

temel (focal) renk terimi tespit edilmiĢtir. Bunlar siyah, beyaz, kırmızı, sarı, yeşil, 
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mavi, kahverengi, mor, pembe, turuncu ve gri‟dir. Eğer bir dil onbir‟den daha az 

temel renk terimini kodluyorsa, hangi temel renkleri kodlayabileceğine dair 

kısıtlamalar vardır. Bu kısıtlamalar, sahip oldukları renk adları ve sayıları bazında   

kademeli olarak dilleri betimler. Örneğin, bir dil en az iki renk terimine sahip 

olabilir. Sadece tek bir renge sahip dil yoktur.  Bütün diller siyah ve beyaz için 

birer ada sahiptir. Bir üç renk terimli dil, siyah ve beyazın yanı sıra kırmızıyı 

içermektedir.  Dört renk terimli bir dil, yukarıdakilere ilaveten sarı ya da yeşili 

içermektedir. Bunlar, bu kısıtlamalardan bazılarıdır. 

 

Berlin ve Kay (1991:10) bütün dillerde renk sınıflandırmasının rastlantısal 

olmadığını ve temel renk terimlerinin öntürlerinin benzer olduğunu ileri 

sürmüĢlerdir. Her bir renk ulamının en iyi temsilcisi olan  renk “odak renk” (focal 

color ya da kısaca  foci), renk ulamları için belirleyicidir. Odak renge yeteri kadar 

benzeyen renk tonu, odak rengin temsil ettiği ulamın bir üyesidir. Denekler renk 

tonları arasındaki sınırları, geleneksel yaklaĢımın belirttiği gibi net bir Ģekilde 

çizememiĢtir. Örneğin kırmızının turuncuya dönüĢmesi fark edilmesi zor, sınırı 

tayin edilemeyen bir geçiĢtir. Böylelikle, Berlin ve Kay ulam sınırlarının kesin 

olmadığı sonucuna varmıĢlardır. Dolayısıyla kırmızının bir tonunun KIRMIZI 

ulamına dahil olup olmaması, geleneksel yaklaĢımın gerektirdiği gibi bir evet-

hayır meselesi (binary) değil, bir dereceli geçiĢ meselesidir. Bir dilin konuĢucusu, 

anadilinin adlandırmadığı renkleri de algılayabilir ancak, anadilinden ötürü ona 

bir ad veremez.  

Bütün dillerde, temel renk terimlerinin ortak bazı özellikleri saptanmıĢtır. 

Allan (1986;112) bunları Ģöyle aktarır; 

“Temel renk terimleri form olarak basit 

sözcüklerdir ve tek heceli yapıdadırlar. 

BirleĢik ad  görünümünde bir temel renk 

terimi yoktur. Anlamsal olarak aynı 

statüdedirler, hiç biri, bir diğeri tarafından 

içerilmez.  Temel renk terimleri için kullanım 

kısıtlaması yoktur.  Temel renk ulamları ya 
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da terimleri  herhangi bir üst düzey  ulamın 

altında yer almazlar.” 

Psikolog Rosch, kendisi ile hemen hemen aynı dönemde renkler üzerine 

çalıĢmalar yapan Berlin ve Kay‟ın araĢtırmalarını takip etmiĢ ve 1970‟lerin 

baĢlarında, odak renklerin kökeninin dilde mi yoksa pre-linguistik evredeki 

biliĢsel geliĢimde mi olduğu sorusuna cevap aramıĢtır. Bu sürecin baĢında, 

Rosch‟un iddiası odak renklerin biliĢsel tabanlı olduğudur. Lakoff (1987)‟de 

göründüğü Ģekliyle Heider (1971), dil tabanlı bir renk sınıflandırmasının olumsuz 

etkilerinden kaçmak için ayrı ayrı 3- 4 yaĢ grubu  Amerikalı çocuklar ve  dilleri 

açık ve koyu gibi iki renk terimini içeren Dani yerlileri ile odak renk tercihleri 

üzerine bir araĢtırma yürütmüĢtür. Dani dili, mili (siyah, mavi ve yeşil gibi koyu 

renkler ) ve mola (beyaz, kırmızı ve sarı gibi açık renkler ) olmak üzere iki temel 

renk ulamına sahiptir. Dani yerlileri, kendi renk sınıflandırmalarının en “tipik” 

renkleri sorulduğunda  beyaz, kırmızı, sarı gibi odak renkleri  tercih etmiĢlerdir. 

Üstelik, rakamlarla adlandırılmıĢ, hiç bilmedikleri yeni renkleri numaraları 

üzerinden öğrenmekte hiçbir zorluk çekmemiĢlerdir. Rosch, ayrıca 3 ve 4 yaĢ 

grubu Amerikalı çocuklarla ana sorusu “bana bir renk göster” olan araĢtırmasına 

devam etmiĢ ve çocukların ağırlıklı olarak odak renkleri tercih ettiklerini 

görmüĢtür. Ungerer ve Schmid bu araĢtırmanın sonuçlarını Ģöyle 

yorumlamaktadır; 

“Algılama kolaylığı açısından, odak renkler, 

odak olmayan renklerden daha fazla 

avantajlıdır. Örneğin, odak renkler 3 yaĢ 

grubu çocukların dikkatini odak olmayanlara 

nazaran daha fazla çekmiĢtir. Odak renkler 

kısa vadeli bellekte daha kolay 

hatırlanabilmekte ve uzun vadeli bellekte 

daha kolay tutulabilmektedirler. Odak 

renklerin adlandırılması çok daha hızlı 

yapılabilmekte ve  çocuklarca daha erken bir 

safhada öğrenilebilmektedirler.” (2006:12) 
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Özetle, dil algıya dayanmaktadır, algı dile değil (Baddeley,2007:157). Bu 

sonuç, Sapir ve Whorf‟un öncülüğünü yaptığı relativismin sarsılması anlamına da 

gelmekteydi. Çünkü relativism, dilin insanın zihin sistemini sınırlandırdığı ve 

belirlediğini iddia etmekteydi. Rosch‟un baĢlangıçtaki iddiasını haklı çıkaran bu 

bulgular, onu, araĢtırmanın sınırlarını renklerin dıĢına çıkarmaya sevk etmiĢ ve 

sonradan öntür  olarak adlandıracağı kavramın, Ģekiller ve nesneler için de bir 

psikolojik tabanının olup olmadığını test etmeye  çalıĢmıĢtır. 

 Rosch 1973‟te, ideal şekil bilgisi (notion of good shape)  

irdelemiĢtir. Ġdeal geometrik Ģekiller olarak bilinen kare, dikdörtgen, beşgen, 

üçgen, çember ve benzerleri insan algısına hitap açısından avantajlı 

konumdadırlar. Rosch, bu Ģekillerin, aynen odak renklerde olduğu gibi, insan 

zihninde doğal öntürler oluĢturduğunu, doğada rastladığımız Ģekilleri algılayıp, 

tarif ederken bu doğal öntürleri esas alıp, karĢılaĢtırma unsuru olarak 

kullandığımızı ileri sürmüĢtür. AĢağıda verilen Ģekiller, hiçbir geometri bilgisi 

bulunmayan ve dilleri de geometrik terimleri içermeyen Dani yerlilerine 

gösterilerek, her bir setteki öğeleri Dani dilinde adlandırmaları ve aralarından “en 

iyi” örneği belirlemeleri istenmiĢtir. Denekler her bir setteki ideal kareleri en iyi 

örnek olarak seçmiĢlerdir. 

 

 

    Görsel 2 - Rosch 1973‟te iyi form seçenekleri. (Ungerer ve Schmid, 2006:15) 

 

 

Sonuç, öntürlerin  ulamların Ģekillenmesi ve öğrenilmesinde çok önemli 

bir rol üstlendiğini ispatlamaktadır. 
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Passer ve Smith (2008:308) pek çok kavramın hızlı ve tam tarifinin, çoğu  

insan için zor olduğunu ileri sürerek aslında son derece basit gibi görünen  “Sebze 

nedir?” sorusunu yanıtlamanın hiç de kolay olmadığını belirtir. Bu soruyu 

yanıtlamak için biraz düĢünüp, vereceğimiz tarif içinde, kazara meyveleri, 

tahılları, baklagilleri de ilgilendiren kısımlar olup olmadığına emin olmamız 

gerekebilir. Oysa hemen hatırlayabileceğimiz iyi bir sebze örneği bizim için 

gerçek bir kurtarıcıdır; “ ıspanak bir sebzedir” diyerek son derece kestirme ve 

tatmin edici bir cevap vermiĢ oluruz.  

Zihnin böylesi “görünürde kolay” bir soruya bulduğu kestirme yanıt, 

aslında Rosch‟un da çıkıĢ noktası gibi görünmektedir. Ġlk iki çalıĢmasında (Heider 

1971 ve Heider 1972) algısal (perceptual) ulamlar üzerine çalıĢan Rosch, 

öntürlerin “varlıklar” için de geçerli olduğunu savunarak anlamsal ulamlar 

üzerine,  1973‟de üçüncü bir araĢtırma gerçekleĢtirmiĢtir. Rosch 1973, kuş, meyve, 

araç, sebze, sporlar, alet, oyuncak, mobilya, silah ve giysi  gibi baĢlıkların ulam 

olarak dahil edildiği bir araĢtırmadır. Her bir ulam altında verilen   seçeneklere, 

bir ve yedi arasında bir sıralama notu verilerek, birinci sırada yer alan en tipikten  

yedinci sırada yer alan en az tipiğe doğru sıralanmasını istemiĢtir. Sonuçlar 

beklediği yönde ve ilk iki araĢtırmanın sonuçlarıyla uyum içindedir.  Denekler, 

verilen ulamların en iyi ve en zayıf temsilcilerinin seçiminde mutabık 

kalmıĢlardır. Örneğin kuĢ ulamında deneklerin ilk tercihleri ardıç kuşu olmuĢ ve 

bunu sırasıyla  güvercin, serçe, kanarya, baykuş, papağan, sülün, toucan, ördek, 

tavuskuşu, penguen ve en sonda devekuşu izlemiĢtir. Yani KUġ ulamının en iyi, 

en tipik  temsilcisi, diğer bir deyiĢle öntürü ardıç kuşu, en zayıf temsilcisi ise 

devekuşudur. 

Bundan farklı olarak “eĢleĢtirme” tekniğinin uygulandığı Rosch 1975‟de 

deneklere önce ulam adı verilip iki saniye sonra bir ekrandan birbirine çok benzer  

yazılı sözcük ya da resim çiftleri  gösterilmiĢtir. Örneğin  KUġ ulamının 

bildirilmesinden iki saniye sonra  serçe-serçe, serçe-güvercin türünde  çiftler ya 

da iki adet benzer veya az benzer serçe resmi gösterilmiĢtir. Denekler “aynı” 

tuĢuna basarak,  ulamlara göre iyi ve kötü  örneği teĢkil eden çiftleri seçmiĢlerdir. 

Bu esnada cevap verme hızları ölçülmüĢtür. Cevap verme hızları, en benzer 
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çiftleri seçerken en kısa iken, bu süre daha az benzerlikteki kötü çiftleri seçerken  

uzamıĢtır. KUġ, MEYVE ve ARAÇ ulamlarında sırasıyla en iyi örnekler olan 

serçe, portakal ve otomobilin seçilmesi büyük bir çabuklukla gerçekleĢirken, 

penguen, zeytin ve el arabası deneklerde kafa karıĢıklığına ve dolayısıyla 

gecikmeye sebep olmuĢtur.   
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ULAM 

 KUġ MEYVE TAġIT MOBĠLYA SĠLAH 

1 ardıç kuĢu portakal otomobil sandalye tabanca 

2 serçe elma station 

wagon 

kanepe tabanca 

3 mavikarga muz kamyon kanepe tabanca 

4 mavikuĢ Ģeftali araba masa makineli 

tüfek 

5 kanarya armut otobüs koltuk tüfek 

6 karatavuk kayısı taksi elbise 

dolabı 

falçata 

7 güvercin mandalina jip sallanan 

sandalye 

bıçak 

8 tarlakuĢu erik ambülans sehpa hançer 

…. ……. …… …… …… …… 

26 Ģahin tangelo metro lamba kırbaç 

27 kuzgun papaya römork tabur buz 

kıracağı 

28 ispinoz honeydew at arabası puf sapan 

29 papağan incir tekerlekli 

sandalye 

çekmece yumruk 

30 kum çulluğu mango yat piano balta 

…. ….. ….. ….. ….. ….. 

51 devekuĢu fındık kayak tablo ayak 

52 titmouse süs kabağı kaykay klozet araba 

53 minik devekuĢu zeytin el arabası vazo cam 

54 penguen salatalık sörf fan tornavida 

55 yarasa bal kabağı asansör telefon ayakkabı 

     

Tablo 1 -  Rosch 1973‟ün kısmi sonuçları (Ungerer ve Schmid 2006:19) 
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Tablo 1„de, Rosch 1973‟ün kısmi sonuçları görülmektedir. Bazı öğeler, 

tam Türkçe karĢılıkları bulunmadığından Ġngilizce olarak bırakılmıĢlardır. 

MOBĠLYA ulamındaki kanepe ve SĠLAH ulamındaki tabanca öğelerinin birden 

fazla görünmesi deneklerin eĢ anlamlı sözcükler kullanmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Ungerer ve Schmid (2006:19) Rosch‟un temel amacının ulamların, 

zihinsel referans noktaları olan öntürler etrafında Ģekillendiğini ispatlamak 

olduğunu ileri sürer. Öntürler büyük bir olasılıkla insanların kendileri için 

oluĢturdukları naif dünya  modellerini temsil ederler. Dolayısıyla gözlem, kültürel 

inanıĢ ve kiĢisel yorumların ayrıĢtırılamaz bir karıĢımıdırlar (Aitchison, 2003:74). 

Ulamların sınırları, çerçeveleri  olan birer “kutu” veya “çekmece” Ģeklinde 

düĢünülmesi doğru değildir. Aksine, ulam sınırlarının en kötü öğelerin sayesinde 

geniĢleye geniĢleye merkezden (öntürden) alabildiğince uzaklaĢtığı ve 

görünmezliğe karıĢtığı düĢünülebilir. Yani diğer bir deyiĢle, ulam sınırları asla 

“sıfır” olmayan ama sıfıra olabildiğince yaklaĢan  niteliktedir.  

  Max Black‟in bir hayal ürünü olan “sandalye müzesi”,  adeta bir renk 

yelpazesi  görünümündedir. Yelpazedeki renklerin bitiĢ ve baĢlama sınırları nasıl 

iç içe geçmiĢ ise, tam olarak sandalye diye tanımlayabileceğimiz bir sandalyenin 

de çok ufak farklarla, aĢama aĢama baĢka fakat daha az sandalyelik özellikleri 

barındırır bir sandalye tipine dönüĢmesi söz konusudur. Black‟in bu örneği, 

algısal açıdan çok rahat anlaĢılabilen renk ulamlarının doğasının, varlıksal 

ulamlarda da aynı netlikte anlaĢılabilmesi açısından çok önemlidir.   Ungerer ve 

Schmid (2006:19)‟de göründüğü Ģekliyle, Black bu müzeyi Ģöyle tarif etmektedir. 

 

“Çok ufak farklarla birbirlerinden ayrılan bir dizi 

sandalye. Binlerce örnek içeren uzun bir sıranın bir 

baĢında, bir chippendale sandalyesi, diğer ucunda ise 

küçük, tarife gelmez bir ahĢap parçası. Bu diziliĢi 

izleyen herhangi normal bir gözlemci „sandalye‟ ve 
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„sandalye olmayan‟ arasına bir çizgi çekmekte çok 

zorlanır.” 

Ungerer ve Schmid (2006:19), ulamın iyi ya da kötü örneği olan her bir 

sandalyenin kendisine ait  fiziksel sınırları ve netliği olduğunu, ancak Black‟in 

örneğindeki sandalyelerin zihindeki sandalye temsilleri yani “kavramları” olarak 

düĢünülmesi gerektiğini ve bu kavramların baĢlama ve bitiĢ sınırlarının somut 

nesnelerin baĢlama ve bitiĢ sınırları gibi olmayıp, bir “iç içe geçmiĢlik” durumu 

gösterdiğini belirtmektedir. Bu iç içe geçme bölgeleri, belirsiz sınırlar (fuzzy 

boundaries) oluĢturmaktadır. 

1949‟da, Black‟in bu örneğinin bize anlatmaya çalıĢtığını, günümüzde 

herhangi bir ayakkabı mağazasında çok rahatlıkla ve hiç hayal gücüne ihtiyaç 

duymaksızın anlayabiliriz. Raflardaki ayakkabı modellerinin hepsi aynı amaca 

hizmet etmek için üretilmiĢtir; yürürken ayaklarımızı korumak. Ancak 

kullanıldıkları ortam veya hava Ģartlarına göre pek çok çeĢitleri vardır. Spor 

ayakkabısı, yürüyüş ayakkabısı, iskarpin, bot, sandalet gibi. Genel görünüm 

olarak birbirlerine benzerler ama her model diğerinden ufak farklarla ayrılmıĢtır. 

Hatta, biraz marjinal ürünler satan mağazalarda “böyle de ayakkabı olur mu hiç” 

dedirttirecek kadar farklı ayakkabı tipleriyle karĢılaĢmak mümkündür.               

 

                              

Görsel 3 - Ayakkabıların Biçimsel Sınırları 
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Belirsiz sınırlar ya da iç içe geçmiĢlik kavramı William Labov‟un bir 

çalıĢmasında da konu edilmiĢtir. Löbner (2002:177)‟de yer verildiği Ģekliyle, 

Labov (1973) deneklerine birer birer gösterdiği aĢağıdaki kap çizimlerinde 

kapların ne olduğuna dair verilen cevapların tutarlılığını incelemiĢtir. 

 

 

Görsel 4 - Labov‟un kapları (Löbner,2002:177) 

 

Sonuçlar, 3 numaralı kabın fincan, 10 numaranın vazo ve 6 numaranın 

kâse olarak tanımlandığını göstermektedir. Bunların dıĢındaki seçenekler için 

verilen cevaplar tutarlılık göstermemiĢtir. Deneklerden, bu kapların içlerinin sıcak 

kahve dolu olduğu ya da içlerinde çiçek olduğunu hayal etmeleri istenmiĢtir. Bu, 

ulamlaĢtırmada önemli bir etki göstermiĢ, kahve dolu olarak düĢünüldüğünde 

ilkine nazaran daha fazla kap, fincan olarak tanımlanmıĢtır. Deney, kapların 

adlandırılmasında, boyutların önemli olduğunu ispatlamıĢtır. Öntür özelliği 

gösteren fincanların yaklaĢık olarak en ve boylarının eĢit olması gerektiği, kulplu 

ve kahve gibi sıcak içecekler içmek için kullanılmaları gerektiği sonucuna 

varılmıĢtır. Öntür özelliği gösteren bir vazonun ise  boyunun eninden fazla olması, 

kulpsuz olması ve çiçek konmak için kullanılması temel özellikleridir.  

AraĢtırmalar renklerin dıĢına çıkarılıp, diğer alanlarda da çalıĢmalar 

yapıldığında görüldü ki ulam içerisinde en iyi, iyi, vasat, kötü gibi  

derecelendirilebilecek (graded structure) farklı üyeler bulunabilmektedir. Ancak, 

üyeler arasındaki bu farklar kesin sınırlarla belirlenmiĢ olmayıp, net olmayan 
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geçiĢme bölgeleri (fuzzy boundaries) içerir. Dolayısıyla,  eĢit statüde üyelerden 

bahsedilemez. 

 

2.5 Aile BenzeĢmesi  

Rosch 1973„de KUġ ulamının öntürü olarak çıkan ardıç kuşuna ait tarif edici 

özellikler  Ģöyle sıralanmaktadır. 

-Yumurtlar     -Uçabilir 

-Ġki kanadı ve iki bacağı bulunur  -Ġnce ve kısa bacakları vardır 

-Gagası vardır     -Küçük ve hafiftir 

-Tüyleri vardır    -Kısa kuyruğu vardır 

-Öter      -Kırmızı bir göğsü vardır 

KUġ ulamı için flamingo ve devekuşu, Rosch 1973‟de tipik olmayan zayıf 

üyelerdir. Ġri, uzunbacaklı, uzun gagalı, kırmızı göğsü olmayan ve ardıç kuĢundan 

çok farklı öten flamingonun, KUġ ulamının tipik, iyi bir üyesi olmamakla birlikte   

kuĢ olduğu tartıĢılmaz bir gerçektir. Flamingolar, tüm kuĢlar gibi tüylüdürler,  

yumurtlayarak ürerler ve uçabilirler. Ġki kanatları ve iki bacakları vardır. Bu 

açılardan ise KUġ öntürüne yani ardıç kuşuna benzerler. Devekuşu, ardıç 

kuşundan, çok daha uzun bacakları olması, cüsse olarak hayli büyük olması, çok 

hızlı koĢabilmesi, uçamaması gibi özellikleriyle ayrılır.  

Ulamın üyeleri arasında,  Ģartları yerine getirme konusunda farklılıklar 

vardır. Görüldüğü gibi, her bir üye, ulamın farklı sayıdaki gereklerini 

karĢılayabilmektedir. Bir ulamda, üyeleri birbirine bağlayan Ģartlar aile 

benzeşmesi (family resemblance) olarak tanımlanır. Eğer bir ulam, temel olarak 

öntürü üzerinden tarif edilirse, öntürü tarif eden Ģartlar ulamın diğer üyeleri için 

mutlaka gerekli değildir, aksi takdirde her bir üye öntür olmuĢ olur (Löbner, 

2002:177).  
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AĢağıdaki çizim, KUġ ulamının ortak özelliklerini ve aile benzeĢmesini 

göstermektedir.  

 

 Görsel 5 - KUġ ulamında Aile BenzeĢmesi (Ungerer ve Schmid, 2006:30) 

 

Ulam kapsayıcı özellikler            Bazı aile benzeĢmesi özellikleri 

(a) yumurtlar     (e) uçabilir 

(b) gagası vardır    (f) küçük ve hafiftir 

(c) iki kanadı ve iki bacağı vardır  (g) cik cik öter, Ģarkı söyler 

(d) kuĢa özgü tüyleri vardır   (h) bacakları ince ve kısadır 

(i)  kafeste tutulur 

(j) eti, yumurtaları ve tüyleri  

için beslenir 

(k) uzun bacaklıdır 

(l) dekoratif tüyleri vardır 

(m) egzotik renktedir 

 

“Ulam kapsayıcı özellikler” ulamın her bir üyesinin karĢıladığı Ģartlardır. 

Yumurtlamayan, gagası olmayan bir kuĢ düĢünülemez. Ancak gagası çok küçük 

veya çok büyük olan, eti, yumurtası yenebilen ya da yenmeyen kuĢlar olabilir. 

Wittgenstein 1953‟deki oyun örneği çokça alıntılanmıĢ ve tartıĢılmıĢ bir 

aile benzerliği örneğidir. Wittgenstein, tüm oyunlarca paylaĢılan bir özelliğin 

bulunmadığını savunmaktadır. Bazı oyunlar, diğer bazı oyunlarla bazı özellikleri 

paylaĢmaktadır. Örneğin, bir tabla üzerinde, taĢlarla oynanan oyunlar (satranç, 

tavla, dama), sokakta yerde oynanan oyunlar (misket, sek sek), topla oynanan 

oyunlar (futbol, basketbol, yakan top) gibi. Örnekleri çoğaltılabilecek bu ulam 
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altındaki örneklerin hepsi birer farklı oyun olmalarına rağmen, birbirleriyle ortak 

ve farklı yönleri bulunmaktadır.  

Ungerer ve Schmid (2006:29) aile benzeĢmesi kavramını aĢağıdaki gibi  

görselleĢtirmiĢlerdir. 

Üye  Özellikler  PaylaĢılan özellikler (düĢey eksende) 

1  AB   A B 

2  BC    B C 

3  CD     C D 

4  DE      D E 

 

  Aynı durum HAYVAN üst ulamı için de söylenebilir. Hayvan türleri 

arasında tamamen farklı ulamın üyeleri olmalarına rağmen bazı benzeĢmeler 

vardır. Örneğin köpek, fil ve timsahın dört ayaklı olması veya köpekbalığı, kaplan 

ve kartalın etçil olması gibi. 

Öntürlerin bazı özelliklerinin, diğer bazılarına göre daha ön planda olduğu 

düĢünülür. Örneğin, BALIK ulamı düĢünüldüğünde öntürün suda yaĢaması, 

yüzebilmesi, yüzgeçlerinin ve kuyruğunun olması, solungaçlarının olması gibi 

özellikler ön planda iken, diğer bazı özellikler örneğin rengi, büyüklüğü, kaç 

yüzgecinin olduğu gibileri geri plandadır. ĠĢte öne çıkan bu özellikleri Löbner 

(2002:181) işaret geçerliliği (cue validity) yüksek, geri planda kalanları ise düĢük 

olarak adlandırır. İşaret geçerliliğinin yüksekliği öntürün  tarif edilmesinde 

önemli rol üstlenmektedir. 

Zihinsel ulamların öntürleri, temsil ettiği ulamın diğer üyeleriyle en fazla 

özelliği paylaĢan ve komĢu ulamların üyeleriyle de en az özelliği paylaĢan bir 

durumdadır. Bu demektir ki, bir öntür, özellikler  anlamında, diğer ulamların 

öntürlerine maksimum uzaklıktadırlar. Bir ulamın zayıf üyeleri (marjinal üyeler), 

kendi ulamlarının diğer üyeleriyle az sayıda özelliği paylaĢırlarken, diğer 
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ulamların üyeleriyle daha fazla özellik paylaĢırlar. Bu durum ulamlar arası 

sınırların belirsizleĢmesi durumunu ortaya çıkarır (Ungerer ve Schmid, 2006:32-

33). 

Labov‟un yukarıda bahsettiğimiz “fincan” deneyine, aile benzeĢmesi 

özelinde geri dönersek Ģunları söyleyebiliriz. Fincanı ayırt eden üç özellik 

bulunmaktadır:(1) Kahve ya da benzeri sıcak içecekler için kullanılması (2) 

Kulplu olması (3) Belli bir en-boy orantısına uygun bir Ģeklinin olması. Bazı 

üyeler bir, bazıları ise bunların iki tanesini karĢılarken, öntür olan 3 numaralı 

fincan üçünü birden karĢılamaktadır. AĢağıdaki çizimde 3 numaralı fincanın, 3 

adet kriterin kesiĢim noktası olduğu görülebilir. 

 

 

Görsel 6 - Labov‟un Kap Öntürü (Löbner ,2002:178) 

 

2.6 Ulam Ġçi Yapı ve Gestalt 

2.6.1 Gestalt 

Rosch 1973‟te uygulanan teknik, ulam üyelerinin özellikleri itibariyle  “tipik üye“  

olmalarının deneklerce değerlendirilmesi esasına dayanır (attribute- based 

typicality ratings). Deneklerin yaptığı sıralama, potansiyel ulam üyelerinin 

özelliklerinin sezgisel yollarla değerlendirilmesi üzerinden yapılan bir sıralamadır. 

Ancak bu sezginin dayandığı bir nokta olmalıdır. Burada sorulması gereken temel 

soru Ģudur; görsel yolla algıladığımız bir objenin spesifik özelliklerinden yola 

çıkarak mı ne olduğuna karar veririz (yani onu belli bir ulama dahil ederiz) yoksa  
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bütüne mi bakarız? SomutlaĢtırmak gerekirse, ilk bakıĢta bir ayıyı bir köpekten 

ayırt eden, ayının iri pençeleri midir, yoksa köpekle aralarındaki bariz cüsse farkı 

mıdır? Cevap, cüsse farkı, yani genel görünüĢtür. Görsel girdiyi algılarken önce 

bütüne bakar sonra detaylara ineriz. Bütünün algılanması “holistic perception” 

olarak adlandırılır. Buradan, dikkatin hep bütün üzerinde olduğu sonucu 

çıkarılmamalıdır. Bütünü algılamak, ulamı belirlemek açısından iyi iken, algılanan 

nesnenin ne denli tipik bir üye olup olmadığının değerlendirilmesi, parçaya yani 

spesifik özelliklere bakılarak, bütün parçalara ayrılarak baĢarılır. Ungerer ve 

Schmid (2002:35) bu durumu Ģöyle açıklar; “Bütünün bir fotoğrafını çeker ve 

bunu iyi üye olmanın değerlendirilmesinde kullanırız. Spesifik özelliklerin dikkate 

alınması daha sonraya bırakılır”.  

Labov‟un deneyindeki kapların fincan mı, kase mi yoksa vazo mu olduğuna 

karar veren denekler, kararlarını bir geniĢlik-yükseklik hesaplaması yaparak değil, 

bir fincanın, kasenin, vazonun nasıl olması gerektiğine dair tamamen sezgisel, 

genel bir izlenimden yola çıkarak vermiĢlerdir.  

Psikolojide algılanan bütün, aynı adla anılan psikoloji ekolünden esinlenilerek 

gestalt olarak tanımlanmaktadır. Algıya dair Gestalt prensipleri Ungerer ve 

Schmid (2002:36)‟de göründüğü Ģekliyle aĢağıdaki gibidir; 

 Yakınlık (proximity) prensibi: Aralarında küçük bir mesafe 

bulunan ayrı unsurlar birbirleriyle iliĢkili olarak algılanırlar. 

 Benzerlik (similarity) prensibi: Benzer unsurlar tek bir parça olarak 

algılanırlar. 

 Çevreleme (closure) prensibi: Algısal organizasyon kapalı, daha 

belirli  figürlere göre yapılır. Algımız, bir Ģekildeki boĢlukları (eğer 

varsa) doldurarak, tamamlayarak algılar. 

 Süregelme (continuation) prensibi: Üzerinde küçük kesintileri olan 

unsurlar tek bir parça olarak algılanırlar. 

Bu prensiplere daha fazla uyan unsurların birlikteliğinden doğmuĢ bütünler 

pragnanz ya da good gestalt (iyi bütün) olarak adlandırılır. Diğer bir deyiĢle, 

yüksek dereceli pragnanz arz eden  örnekler iyi bütünler  ya da iyi formlardır. 
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BaĢlıca iyi formlar, ġEKĠLLER ulamının da öntürleri olarak ortaya çıkan çember, 

kare ve eşkenar üçgendir. Bu noktada, daha önce bahsettiğimiz Rosch 1973‟e 

tekrar dönmek yerinde olacaktır. Rosch, hiçbir geometri bilgisi olmayan ve dilleri 

geometrik Ģekilleri adlandırmayan Dani yerlilerinin, deforme edilmiĢ kare 

Ģekillerindense, ideal kareyi “en iyi” Ģekil olarak seçtiklerini bildirmektedir. 

Ulamların öntürlerinin belirlenmesinde, bütünün  rolü var mıdır? Hatta bir 

adım daha ileri giderek, iyi bütünün (good gestalt) öntür belirlemede önemi nedir 

diye sormalıyız.  

 

 

 

  Görsel 7 - Schmid‟in ev deneyi (Ungerer ve Schmid, 2002:35-36) 

 

Ungerer ve Schmid (2002:35-36)‟de göründüğü Ģekliyle, Schmid 

(1993:121)‟in yaptığı bir deneyde, yukarıdaki resimleri adlandırmaları istenen on 

iki denek, (a) ve (b)‟yi cottage olarak adlandırırken, on denek (c) resmini kır evi 

veya villa olarak adlandırmıĢtır. Adlandırmayı neye göre yaptıkları sorulduğunda, 

“çizimlerden aldıkları genel izlenim” cevabını vermiĢlerdir. Bu, iyi örnek 

olabilme  özelliğinin ilk  izlenim ekseninde değerlendirildiğini göstermektedir. 

Denekler, ancak bu noktadan sonra ilave görüĢ belirtirken, resimlerdeki  hangi 

detayların karar vermelerinde etkili olduğunu anlatmaya baĢlamıĢlardır. Örneğin 

(a) ve (b) için “cottage” adlandırmasında evlerin taĢtan yapılı olmaları, sağlam bir 

görüntüde olmaları ve çatı tipleri, (c) için ise evin ilave bazı bölümleriyle biraz 

daha büyük görünmesi spesifik özellikler olarak ileri sürülmüĢtür. 



44 
 

Daha önce de belirtildiği gibi, Ģekil ve nesnelere dair ilk izlenimin 

bütünden baĢlayıp, parçaya inmesi, bütünü oluĢturan parçaların önemsizliğini 

göstermemelidir. Bütünün öntür olma derecesinin belirlenmesinde, parçaların 

önemli rol oynadığı görülmektedir. Parçalar, bütünün oluĢturulmasına katkı 

sağlarken, diğer yandan da bütüne ait iĢlevlerde belirleyicilerdir. Örneğin, fil ve 

onun bir iĢlevsel bir parçası olan hortumu ya da kanguru ve kesesi gibi.  

 

2.6.2 Üst Düzey Ulamların Yapısı  

Üst ulamların (superordinate categories), temel düzeyden en belirgin farklarının, 

kendilerine ait karakteristik bir Ģekilleri olmamaları olduğunu söyleyebiliriz. 

Dolayısıyla, HAYVAN, GĠYSĠ, TAġIT gibi üst ulamlara bütüncül (holistik) 

yaklaĢabilmek zordur. Bir hayvan resmi çizmemiz gerektiğinde bütün hayvanların 

özelliklerini asgari düzeyde taĢıyan belli bir hayvanı çizemeyeceğimize göre, 

temel düzeyden kedi, köpek gibi alıntılar yaparız. Bu Ungerer ve Schmid 

(2002:35-77)‟de parazit ulamlaştırma (parasitic categorization) olarak 

tanımlanmaktadır. 

Özellikler  çerçevesinde üst ulam ve temel düzey ulamları kıyaslandığında, 

temel düzey ulamlarının sahip olduğu pek çok tarif edici özelliğe karĢılık, üst 

ulamların bu açıdan sayıca bir ikiyi geçmeyen ve ulam kapsayıcı özellikleri 

olabilmektedir. Örneğin, TAKI (ziynet eĢyası) üst ulamı ile bilezik, kolye, yüzük, 

küpe, künye, saat gibi temel düzey ulamlarını bu anlamda karĢılaĢtıralım. Temel 

düzey örneklerinin ortak özellikleri Ģöyle verilebilir; “vücudun bir uzvuna, 

iliĢtirilmek suretiyle takılan estetik amaçlı eĢya” 

Temel düzey ulamlarının aralarında bazı açılardan benzeĢmeler ve 

farklılıklar vardır. Örneğin; 

 Bilezik ve künye, el bileğine takılırlar ancak bilezik yuvarlak, değiĢmeyen 

bir formda iken, künye ufak halkaların birbirine eklenmesiyle, zincir Ģeklindedir. 

Dolayısıyla bileğin oval formuna uyum sağlar ve üzerinde, bilezikten farklı olarak 

kullanan kiĢinin adının yazılı olduğu bir kısım taĢır.  
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Saat  kimilerince takı olarak kullanılan bir eĢyadır. Bu özelliğinin yanı sıra 

zamanı da gösterir.  

Kolye boyuna takılır. ġekil olarak yuvarlak hatlara sahiptir ancak bilezik 

gibi sert malzemeden yapılmadığından künye ile benzeĢir.  

Yüzük, parmağa takılan küçük bir takıdır. Parmağa geçebilmesi için 

yuvarlak formdadır. Bilezik gibi sabit bir Ģekli vardır. 

Küpe, yüzük gibi küçük bir takıdır. Kulaklara takıldığı için iki adet 

kullanılır. Künye ve kolyeden farklı olarak, sabit bir Ģekli vardır. 

Kravat iğnesi ve broş sırasıyla kravat ve ceket üzerine takılır. Kravat 

iğnesinin bir süs olmanın dıĢında bir iĢlevi de vardır. 

TAKI üst ulamının genel özellikleri; estetik amaçlı takılan minik, kiĢisel 

eĢya. 

Daha önce de bahsettiğimiz Wittgenstein‟ın OYUN örneğine tekrar 

değinirsek, en az bilineninden en bilindik olanına kadar satranç, kızmabirader, 

seksek, körebe, yakan top gibi binlerce oyunun  hepsi kendilerine has ve bir 

diğeriyle çok az paylaĢılan özellikler içerirken, üst ulam OYUN için 

söylenebilecek ulam kapsayıcı tek özelliğin “boĢ zaman geçirme aktivitesi” 

olabileceğini söyleyebiliriz. 

 

2.6.3 Alt Düzey Ulamların Yapısı  

Üst ulamlarla kıyaslandığında, alt ulamların (subordinate categories) daha fazla 

leksikal sıklık gösterdiği görülmektedir (Ungerer ve Schmid, 2002:79). Bu açıdan, 

alt ulamların, temel düzey ulamlara daha yakın olduklarını söyleyebiliriz. Aynen, 

üst ulamlar bahsinde geçtiği gibi, alt ulamlara ait özelliklerin temel düzey 

özelliklerinden alıntılandığı, yani bir parazit ulamlama yapıldığı söylenebilir. 

TÜFEK temel düzey ulamı ve av tüfeği-makineli tüfek alt ulamları için bu 

noktanın irdelenmesi yerinde olacaktır. 
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       TÜFEK 

AV TÜFEĞĠ       MAKĠNELĠ TÜFEK     

-Özel  av mermileri atar -Özel makineli tüfek 

mermileri atar      

-Tek basıĢta bir mermi atar -Tek basıĢta  birden 

çok mermi  atabilir   

-Her atıĢtan sonra elle doldurulur -ġarjördeki mermiler 

bitene kadar otomatik 

olarak mermi atar  

 

Yukarıda, AV TÜFEĞĠ ve MAKĠNELĠ TÜFEK‟e ait detay özellikler   

verilmiĢtir. Bunların dıĢında, iki tüfek tipinin de paylaĢtığı ilave temel özellikler 

vardır ki bunların aslında temel düzey ulamı olan TÜFEK‟in özellikleri olduğu ve 

bu özelliklerin alt düzey ulamları olan AV TÜFEĞĠ ve MAKĠNELĠ TÜFEK 

tarafından alıntılandığı görülmektedir. 

TÜFEK temel düzey ulamına ait özellikler: a) Canlı ya da cansız varlıkları 

öldürmeye/tahrip etmeye yarar. b) Namlusu vardır. c) Mermi atar. d) Tetiği vardır. 

e) Kabzası vardır. f) NiĢan alma kısmı vardır. 

Yukarıdaki örnekler, tüm tüfeklere ait örneklerdir ve ulam kapsayıcılardır. 

 

2.6.4 Temel Düzey Ulamlar ve Öntürler ile ĠliĢkisi 

Temel düzey ulamları, ulam üyelerinin benzer olarak algılandığı ortalama bir 

Ģekle sahiptirler. Bu düzey, tek bir zihinsel imgenin tüm bir ulamı temsil 

edebildiği en üst düzeydir. Örneğin TAġIT ulamını temsil için bir  otomobil resmi 

rahatlıkla kullanılabilir. Temel düzey aynı zamanda en hızlı tanınan düzeydir. 

Örneğin sandalye, sallanan sandalyeden çok daha hızlı ve kolay hatırlanabilir. 
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Çocukların ilk öğrendikleri kavramlar ve bir dilin söz varlığına ilk giren  

sözcükler temel düzey ulamlarıdırlar.  

Akmajian ve diğ. (2001:445)‟ne göre temel düzey ulamları zihinsel 

referans noktalarıdır. Örneğin, elips çembere benzetilebilir, ama çember elipse 

benzetilmez, çünkü önemli bir zihinsel referanstır. Belirsiz Ģekilleri, formları tarif 

ederken kare, üçgen, daire, küp, silindir, küre gibi temel düzey Ģekil ve 

formlardan faydalanırız. 

Öntür ve temel düzey genellikle ikiz kardeĢ gibi düĢünülürler. Öntür, 

ulamların yatay organizasyonu üzerine iken, temel düzey, dikey/düĢey yönlü 

sınıflandırma (taxanomy) ile ilgilidir (Rosch,1978). Rosch ve Mervis 1981‟de 

göründüğü Ģekliyle Newport ve Bellugi (1978) Amerikan ĠĢaret Dilinde temel 

düzey ulamların tek bir iĢaret ile gösterilirken, alt düzey ve üst düzey ulamların art 

arda gelen birden fazla iĢaret ile ifade edildiğini belirtmektedir. 

 

2.6.5 Temel Düzey Ulamları Olarak  Eylemler 

Temel düzey ulamlarını karakterize eden özelliklerden bahsederken, acaba eylem 

ulamları için de benzer özelliklerden bahsedebilir miyiz? Dahası, eylem ulamları 

da, somut  nesne ya da organizma ulamları gibi derecelendirilebilir mi? Aitchison 

(2003;58) bunu örneklemek adına  “Ġyi bir yalanın özellikleri nelerdir?” sorusunu 

sormaktadır. 

  Aitchison‟a göre öncelikle, yalanı söyleyen kiĢinin, gerçeğe aykırı olan bir 

ifade sarf etmesi gerekir. Ancak, insanlar farkında olmadan, kasıtsız yalanlar 

söyleyebilirler. Buna örnek “hatalardır”. Sınavda yanlıĢ yaptığı sorulardan ötürü 

kimse bir öğrenciyi yalancılıkla suçlayamaz. 

Dolayısıyla, ikinci bir özelliğin, yalan söyleyen kiĢinin bunun yalan 

olduğunu bilmesi gerekir. Ancak, bu da tam bir yalan için yeterli olmayabilir. 

Çünkü beğenmediği bir yemeği, yemeği yapan kiĢiyi kırmamak için öven kiĢi 

gerçek anlamda yalan söylemiĢ olmaz. 
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Bir yalanı “tam yalan” yapan üçüncü özellik, “aldatma amacı” taĢımasıdır. 

Bir bardağı kırdığı halde, kırmadığını söyleyen kiĢi, tam olarak öntür özelliği 

gösteren  bir yalan söylemektedir. 

Eylem ulamlarının da öntürlerinin olabilmesi, özellikle çok anlamlılık ve 

yan anlamlılık açısından tartıĢmaya değerdir. Seferoğlu (1999) çalıĢmasında 

deneklerden “okumak“ eylem ulamının farklı içlemlerini içeren 30 tümce  

arasından en tipik olanları seçmelerini istemiĢtir. AraĢtırmanın sonuçlarına göre, 

ilk  üç, orta sıralardan ve son sıralardan ikiĢer içlem örneği aĢağıda verilmiĢtir; 

1) Trende yeni aldığı romanı okuyor.  

2) Ne yazık ki yeterince okumuyoruz.  

3) Oya kahvaltısını yaparken gazete okuyor.  

…….. 

14) Piyano çalarken bir yandan da notaları okuyordu. 

   15) Liseyi Ankara‟da okudu. 

…….. 

29) Üfürükçü, sakat kızın iyileĢmesi için okuyup üfledi.  

30) Adamın yedi sülalesine okudu. 

 

AraĢtırmaya katılan denekler, okumak eylem ulamının “basılı bir yazıyı   

okumak” öğesini en tipik üye, yani öntür olarak belirlemiĢlerdir. 

Aitchison (2003:59)‟da eylem ulamlarının benzeri özelliklerinden 

bahseder. Aitchison‟un bahsettiği eylemlerden bir tanesi  görmek  (see) ve gitmek 

(go) eylemleridir. 

Görmek eylemi hakkında, iki farklı eylem tipinden bahsetmektedir. 

Birincisi, bakıĢın, gözden nesneye gitmesi, diğeri ise, bir Ģeyin dikkati uyarması. 

Bunlardan birincisi temel olarak bilerek yapılan görme eylemi iken diğeri, 

önceden planlanmamıĢ göze çarpma olayıdır. 
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Aitchison, “Go” (gitmek) eyleminin temel ve yan anlamları için birer 

örnek verir (2003:59).       

(1) The janitor goes from top to bottom of the building. (Kapıcı binanın en  

üstünden en alt katına gider.) 

(2) The staircase goes from top to bottom of the building. (Merdiven 

binanın tepesinden zeminine gider.) 

 Yazarın iĢaret ettiği nokta” kapıcının” hareket edebildiği ancak merdivenin 

hareket edemediğidir. Bu durum Ģüphesiz sadece Ġngilizce‟ye has olmayıp, 

Türkçe‟de de gitmek eylemin pek çok içlemi vardır. Örneğin; 

“Bu semtte evler kaça gidiyor?” 

“Senin kız kaça gidiyor?” 

“Bu iĢ böyle sürer gider” 

Ungerer ve Schmid (2006:103), Ġngilizce EAT (yemek) eylem ulamını  

karmaĢık bir ulam olarak nitelendirmiĢler ve bu ulama ait bir özellik listesi 

yapmıĢlardır. Buna göre, “yiyeceği tabaktan almak, ağzını açmak, yiyeceği ağzına 

koymak, ısırmak, çiğnemek ve yutmak” sıralı  eylemleri, YEMEK eylem ulamının 

tipik özellikleridir. AraĢtırmacılar,  “sandviç yemek”, “elma yemek” gibi içlemleri 

en tipik içlemler olarak belirlemiĢlerdir. ”biri tarafından kaĢıkla beslenmek” ve       

“çorbayı pipetle içmek”  ise tipik olmayan öğelerdir. 

 

2.7 Ulamların Sıradizinsel  SıralanıĢı 

Ulamın içindeki öğelerin belli bir sıradizinsel iliĢki içinde sıralandıklarından 

bahsedildikten sonra Ģu soru sorulabilir.Böyle bir iliĢki ulamın üstünde ve altında 

gösterebileceğimiz  ulamlar için de söz konusu mudur?  

Bir nesne farklı düzeylerde ulamlaĢtırılabilir. Bir çam ağacı resmi 

gösterilen bir kiĢi bunu bir canlı, bir bitki, bir ağaç ya da bir çam ağacı olarak 
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nitelendirebilir. Ancak çoğunlukla tercih ettiğimiz bir düzey vardır ki bu ne 

sınıflandırma açısından ne çok  altlarda ve özel bilgi gerektiren bir düzey ne de 

aĢırı genel bir düzeydir. Bu düzey temel düzey  olarak adlandırılır. AĢağıda 

AYAKKABI  ulamı üzerinden  bir temel düzey örneklemesi verilmiĢtir. 

Üst ulam (Superordinate)  GĠYSĠ 

Temel düzey (Basic level)  AYAKKABI 

Alt ulam (Subordinate) Spor ayakkabısı, çizme, bot, iskarpin, 

makosen sandalet, terlik… 

Üst ulam ve alt ulam, sırasıyla altlarında ve üstlerinde birer ulam bulunan     

sınıflardır. Bir üst ulam, kendinden daha altta olan ulamları yani alt ulamları 

içerir. Bir alt ulam da, benzer Ģekilde kendisinden daha üstte olan üst ulamlara 

aittir. Temel düzey ulamlar, bir  baĢlık hakkında en az çaba ile  en fazla bilginin 

taĢındığı ulamlardır ve bu da zihinsel ihtiyaçlarımız için neden çok uygun bir 

düzey olduklarını açıklamaktadır (Ungerer ve Schmid: 2002:71). 

Temel düzey ulamları kendilerine has birer Ģekil veya görünüme 

sahiptirler. Örneğin, giysi dediğimizde, zihnimizde beliren resim ile ayakkabı 

dediğimizde beliren resmin tanımlılık düzeyi farklıdır. Somut temel düzey 

ulamlarının basit çizimlerini rahatlıkla  yapabiliriz ancak üst ulamlar resmi 

yapılabilecek pek çok seçenek sunduğu için bu anlamda net olarak 

resmedilemezler. Örneğin, kabaca bir ayakkabı resmi çizmek kolaydır. Ancak bir 

giysi çizmek istediğimizde bu çizimi indirgeyebileceğimiz tek bir Ģekil yoktur.  

Özellikle ikaz ve bilgilendirme  levhalarında, temel düzey kavramlarının 

resimlerinden faydalanılır. Örneğin, aĢağıdaki resmi içeren bir levha “ayakkabı 

giyiniz”, “ayakkabı ile girilebilir”, “ayakkabı satılır” gibi anlamlara gelebilirken, 

aynı levhanın üzerine büyük bir çarpı iĢareti konması “ayakkabı ile girilmez” 

anlamını rahatlıkla aktarır.  
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Görsel 8 - Temsil Gücü Yüksek Bir Ayakkabı Resmi 

 

Deyim ve atasözlerinde de  temel düzeyin çokça tercih edildiği 

söylenebilir. Örneğin; It‟s raining cats and dogs, crodocile tears, sour grapes, a 

bird in the hand is worth two at the bush.  

Türkçe‟de ise Ģöyle örnekler verilebilir; Bardaktan boĢanırcasına yağmur 

yağıyor, tilkinin dönüp dolaĢıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır, kedi uzanamadığı 

ciğere mundar dermiĢ,  

Temel düzeyin bir baĢka önemli özelliği de, kendisine has hareket 

eylemlerine sahip olmasıdır (Ungerer ve Schmid, 2002:72). Örneğin, çiçek 

koklamak, balık ayıklamak, baş çevirmek, veya sallamak, el ile tutmak ya da 

kavramak, kollar ile sarılmak, kolları açmak, dil ile yalamak, kulakla dinlemek, 

dişlerle ısırmak, ata binmek, silahla ateş etmek, bıçakla kesmek gibi.  

Bir giyim mağazasına girip, ”giysi almak istiyorum” demektense çorap, 

gömlek veya pantolon almak istiyorum” demek, bir araç almaya  karar 

verdiğimizde bunun motorsiklet mi, otomobil mi ya da otobüs mü olacağını 

belirlemek, zaten tercih ettiğimiz birer ifade Ģeklidir. Her bir örneğin ikinci 

kısmında  farkında olmadan yaptığımız, ulamları pratik hayatın gerektirdiği kadar 

spesifikleĢtirmek, yani gerektiği kadar  detaylı bilgi vermektir.  

 

2.8 Tür  ve Parça-Bütün ĠliĢkileri 

KUġ ulamını oluĢturan serçe, güvercin, penguen, devekuĢu gibi üyeler 

düĢünüldüğünde, bunların ulamı meydana getiren parçalar olmadığını, sadece bu 

ulamın az ya da çok bazı özelliklerini taĢıyan varlıklar olduğunu söyleyebiliriz. 

Ancak, parmak, el, kol, vücut gibi organların arasındaki iliĢki incelendiğinde, 
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VÜCUT-kol iliĢkisinin, KUġ-serçe iliĢkisinden farklı olduğunu görürüz. Serçe, 

KUġ‟un bir bileĢeni değilken; Kol, VÜCUT‟un bir bileĢenidir. Serçe bir kuştur, 

ancak kol, VÜCUT değildir. 

Parça-bütün iliĢkisi hayattaki gözlemlenebilir bağlantılar ya da konumsal 

yakınlıklar üzerine kurulmuĢtur, dolayısıyla tür iliĢkili kavramlara oranla daha 

somuttur. Ayrıca parça-bütün iliĢkisinin zihinsel açıdan çok daha kolay 

kavranabilir olduğu söylenebilir. 

Bu ayrım, türsel  üst ulamlar ve parça-bütün üst ulamlar arasında daha da 

fark edilebilir düzeydedir. Örneğin EV üst ulamını ele alalım. Türsel sınıflandırma 

açısından EV ulamının daire, gecekondu, villa gibi türleri (üyeleri) varken, bir 

parça-bütün üst ulamı olarak EV salon, yatak odası, mutfak, banyo, tuvalet gibi 

parçalardan oluĢan bir bütündür.  

Zamansal birimlerle ilgili bir örnekleme yapmak gerekirse, saniye, dakika, 

saat, gün, hafta, ay ve yıl zamansal yapılanması irdelenebilir. Aylar, yılı oluĢturan 

unsurlardır. Hiçbir ay yılın bir türü değildir ve tek baĢına onu iyi ya da kötü 

düzeyde temsil edemez. Türsel üst ulamlar, üyelerini kavramsallaĢtırılmıĢ 

benzerlikler tabanında toplarken, parça-bütün üst ulamları, parçaları zamansal ve 

konumsal açıdan kavramsallaĢmıĢ birliktelikleriyle ortak bir çatı altında bir araya 

getirirler (Ungerer ve Schmid, 2006:88). 

 

2.9 Öntürlerin DeğiĢkenliği 

DeğiĢen zaman ve yaĢam Ģartları, farklı coğrafyalar, kullanıldıkları bağlamlar 

ulamların öntürlerinde bir farklılaĢma yaratır mı? Bu soruyu yanıtlamak için, 

Öntür Kuramı‟nın bu bağlamdaki iddiasını irdelemek yerinde olur.  

Seferoğlu (1999), Geirsson ve Losonsky (1996)‟dan dolaylı alıntılama 

yapıp, kendi yorumunu da katarak “…Rosch prototiplerin dilden bağımsız ve 

evrensel olduğunu savunurken, Wittgenstein, Sapir-Whorf kuramında olduğu gibi, 

kullanılan dilin düĢünceyi be [ve] biliĢi (cognition) belirlediğini ileri sürer” der.  

Geirsson ve Losonsky‟ye bakıldığında  “evrensellik” ifadesinin geçmediği 
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görülmektedir; “[Rosch] insanın psikolojik olarak dilden bağımsız temel 

kavramlara sahip olduğunu savunmuĢtur.” (1996:404) 

Rosch‟un öntürlerin evrensel olduklarına dair bir iddiası özellikle algısal 

ulamlar (renkler, geometrik Ģekiller, yapay yüzler) ile ilgili çalıĢmalarında vardır. 

Bu çalıĢmalar Heider 1971, Heider 1972 ve Rosch 1973‟tür. Bu iddia, sözkonusu 

çalıĢmalar kapsamında yapılan farklı deneylerin sonuçları ile doğrulanmıĢtır. 

Dahası Berlin ve Kay (1969)‟ın renk ulamları üzerine olan çalıĢmaları da 

evrensellik iddiasını ispatlar niteliktedir. Ancak, algısal ulamlardan sonra, 

anlamsal ulamlar üzerine yapılan çalıĢmalarda Rosch 1978 Ģunları ileri 

sürmektedir; 

“ġuna dikkat edilmelidir ki….. 

ulamlaĢtırmadaki konuların kültür içinde bulunan ve 

belli bir zamanda o kültürün dili tarafından 

kodlanmıĢ ulamları açıklaması gerekmektedir. 

Ulamların oluĢması derken, onların kültür içindeki 

oluĢumunu kastediyoruz.”  

On the internal structure of perceptual and semantic categories baĢlıklı 

makalesinin özet kısmında Rosch (1973), renklerin ve Ģekillerin dahil olduğu 

algısal ulamların “doğal” öntürleri olduğunu söylerken, algısal olmayan, anlamsal 

ulamların iç yapılarının, iĢlemlenme Ģekillerinden etkilendiğini, yani değiĢebilir 

olduğunu ileri sürmektedir. 

Ergenç‟in aĢağıda sunulan düĢünceleri de öntürlerin kültürden kültüre 

değiĢiklik göstermesinin kültürel farklılıkların doğal bir sonucu olduğunu ifade 

etmektedir;  

“DıĢ dünyaya ait her kavram, bireyin beynine, içine 

doğduğu toplumun özellikleri, gelenekleri, 

görenekleri, yaĢam biçimi, içinde bulunduğu coğrafi 

koĢullar, tarihsel geçmiĢi, dünyadaki konumu, 

kısacası dünyaya bakıĢ açısıyla biçimlenmiĢ ve 

anlamlandırılmıĢ olarak yerleĢir” (2001:12) ”Söz 
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gelimi “ekmek” kavramı evrensel olarak kendisini 

oluĢturan bütün özellikleriyle her toplumda vardır. 

Ancak, her toplumun bu kavrama yüklediği anlam 

ve duygu değeri … o toplumun özelliklerine bağlı 

olarak değiĢecektir. Buna bağlı olarak “ekmek” 

kavramının çağrıĢımları da kullanım alanı da, 

iliĢkileneceği diğer kavramlar da farklı olacaktır “ 

(2002) 

BiliĢsel ulamların öntürleri değiĢmez olmayıp, içinde kullanıldıkları 

bağlama göre değiĢkenlik gösterebilirler. “Kollarında bir köpek bulunan genç, 

güzel bir kadını karĢılamak için kapıyı açtı” tümcesindeki “köpek”, KÖPEK” 

ulamını en iyi temsil eden iri, belki biraz saldırgan  köpek cinslerinden ziyade,  

minik, kucakta kolay taĢınabilir ve son derece zararsız bir süs köpeğini 

çağrıĢtırmaktadır ( Ungerer ve Schmid,2006:45). 

Bir Avrupalı için çalıĢma masası, yerden ortalama 70-80 cm yükseklikte 

bir masadır. Geleneksel bir Japon çalıĢma masası ise, bağdaĢ kurma pozisyonunda 

oturarak çalıĢılan bir masadır ve bir sehpadan dahi daha  alçaktır (Ungerer ve 

Schmid, 2006:53). 

   

2.10 “Bilimsel” ve “Halk tipi” Sınıflandırma 

Çağlar boyu süren ve dünya medeniyetine büyük katkılarda bulunan bilimsel 

çalıĢmaların ortaya çıkardığı bilimsel doğrular, sıradan insanın sezgisel doğruları 

ile bazen rekabet dahi edememektedir. Bilimsel ve halk tipi sınıflandırmanın 

farklılıkları, bu çerçevede çok dikkat çekicidir. Örneğin,” kedi nedir?” sorusu 

sorulan sıradan bir insandan “bir memelidir” cevabının alınması olasılık olarak 

hayli düĢüktür. Çünkü, MEMELĠ  ulamı, sıradan  insanın zihni için fazlasıyla 

teorik, diğer bir deyiĢle, pratik hayatın dıĢında bir ulamdır. Sıradan bir insan için 

kedi, evinde besleyip, baĢını, tüylerini okĢadığı, farelere ve kuĢlara düĢman bir 

hayvandır. Dolayısıyla, kedinin ne olduğuna dair cevap çok büyük bir olasılıkla 

“bir hayvan” olacaktır. Benzer bir örnek balıklarla ilgilidir. Bilimsel olarak yunus, 
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balina, köpek balığı, ayı balığı gibi deniz canlıları  birer memeli iken, yani balık 

değillerken, Türkler bunları balık olarak düĢünürler ve örneğin yunus balığı, 

köpek balığı,ayı balığı olarak adlandırırlar. Türkçe  için geçerli olan bu duruma 

paralel bir yoruma Saeed (2003:37) de yer vermiĢtir. Saeed, Ġngilizce 

konuĢucuların [burada, Ġngiliz, Amerikalı, Avustralyalı gibi, bu kültürün içinde 

yetiĢmiĢ, anadili Ġngilizce olan insanları düĢünmek gerekir ] aslen bir memeli olan 

whale yani balinayı bir balık olarak düĢündüklerini ve dolayısıyla onu bir memeli 

olarak görmediklerini belirtir. Denizin altında yaĢaması, yüzgeçlerinin olması, çok 

iri olmakla birlikte Ģekil olarak balık Ģeklinde olması, balinayı balık öntürüne 

yakın bir konuma getirmiĢtir. 

Ancak, batılı sınıflandırma tarzının son derece egemen olduğu 

günümüzden tarihin derinliklerine baktığımızda, farklı kültürlerin, özellikle doğu 

ve batı düĢünce sistemlerinin dünya bilgisini yorumlamada hayli farklılaĢtığını 

görüyoruz. Nisbett (2003:111), Borges 1966‟dan alıntılayarak, İyicil Bilginin 

Göksel İmparatorluğu adlı bir eski Çin ansiklopedisindeki hayvan 

sınıflandırmasından bahseder. Buna göre Eski Çin‟de hayvanlar Ģu 

sınıflandırmaya dahildirler; 

“(a) imparatora ait olanlar (b) mumyalanmıĢ 

olanlar (c) eğitilmiĢ olanlar (d) süt domuzları 

(e) deniz kızları (f) efsanevi hayvanlar (g) 

baĢıboĢ köpekler (h) bu sınıflandırmaya dahil 

edilenler (i) deli gibi titreyenler (k) deve 

kılından, incecik bir fırçayla çizilenler (l) 

diğerleri (m) az önce bir çiçek vazosunu 

kırmıĢ olanlar (m) uzaktan sineği andıranlar.” 

Bugünün bakıĢ açısından bir Ģaka gibi görünen bu sınıflandırmanın 

ardında, Eski  Çin uygarlığının en genel anlamı itibariyla “sınıflandırma” 

eylemine çok ilgi duymaması ya da belki de, bunu Eski Yunan‟dan epey farklı bir 

Ģekilde algılaması yatmaktadır. Sadece Eski Çin‟e değil, genel olarak Doğu 

dünyasına da mal edilebilecek sınıflandırma yaklaĢımı bir Ģeyin neyin bir türü 



56 
 

olduğunu  vurgulamaktan ziyade parça-bütün iliĢkisini vurgulayan bir 

yaklaĢımdır. Batılıların benimsediği geleneksel yaklaĢımın kökleri Eski Yunan‟a 

gider ve tümevarımsal yaklaĢımlara izin verir. Eğer bir ulama ait bir üye belli bir 

özelliğe sahipse, bundan diğer üyelerin de aynı özelliklere sahip olduğu sonucu 

rahatlıkla  çıkarılabilir, buradan da ulama ait özelliklere ulaĢılır. Örneğin 

“serçenin iki kanadı, iki ayağı vardır ve uçabilir, güvercin de aynı özelliklere 

sahiptir, dolayısıyla bunlar aynı zamanda KUġ ulamının özellikleridir denilebilir” 

Halbuki, parça – bütün iliĢkisinde böyle değildir. Bir parça-bütün iliĢkisi örneği 

olan parmak-el-kol-vücut örneğinde, parmaktan yola çıkarak vücudun 

özelliklerine ulaĢılamaz. 

Nisbett (2002;113-114)‟den aktardığımız aĢağıdaki deney, ulamlara ya da 

iliĢkilere göre gruplandırma tercihini ölçen sorulardan birisidir. Bu deneyde 

deneklere sorulan soru Ģudur; ” Ġnek hangisiyle eĢleĢir, A ile mi, B ile mi ?” 

 

 

A                                B              

                                          

Görsel  9 - Nisbett‟ten bir deney (2006:113) 

 

Bu resimlerin gösterildiği Çinli çocuklar, inek ile samanın birlikte olması 

gerektiğini söylerken, Amerikalı çocuklar inek ile tavukun birlikte olması 

gerektiğini savunmuĢtur. Çinliler, kültürleri gereği “iliĢki” bağlamında bir tercih 

yapmıĢlar, ve inek ile tavuk arasında bir iliĢki olamayacağını ancak inek ve saman 

arasında bir beslenme iliĢkisi olabileceğini düĢünmüĢlerdir. Amerikalılar ise 

tamamen batılı sınıflandırma yaklaĢımının etkisinde karar vermiĢlerdir. 
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Bu araĢtırmanın farklı bir uygulaması Amerikalı öğrenciler ve Amerika‟da 

eğitim gören Çinli ve Tayvanlı öğrenciler üzerinde yapılmıĢ ve bu defa üç resim 

yerine,  resimsiz, üçlü sözcük grupları  (örneğin panda, maymun, muz) verilmiĢ, 

ancak yine de sonuçlar birinci araĢtırma ile tam bir uyum göstermiĢtir (Nisbett 

2002;114). 

Lakoff(1987) “sınıflandırma” üzerine fikirlerini yazdığı, çok bilinen  

Women, Fire and Dangerous Things adlı kitabında, kitap adı olarak  seçtiği 

baĢlığın kaynağının Avustralya Aborjinlerinden ve Dyirbal  dili konuĢan bir 

toplum olduğunu belirtiyor. Bu kültürde, BALAN adındaki bir ulam, “kadın”, 

“ateĢ” ve “tehlikeli Ģeyler” üyelerini içermektedir. Bu ulama, ayrıca marjinal 

hayvanlar da dahildir. Bu sınıflandırma yaklaĢımı, batılı model ile kıyaslandığında 

oldukça marjinal kalmaktadır. 

Halk tipi sınıflandırmanın tipik iki örneği  takip eden bölümlerde 

irdelenecektir. Bunlardan ilki çalgı sınıflandırmasının doğu ve batı kültürlerindeki 

yeri, diğeri de batılı düĢünce yapısından etkilenmemiĢ bir toplum olan Tzeltallar 

üzerinedir. 

 

2.10.1 Doğu ve Batıda Çalgı Sınıflandırması 

Çalgılar, gösterdikleri çeĢitlilikten ötürü, sınıflandırma çalıĢmalarında akla gelen 

önemli örneklerdendir. Batıdaki, çok eskilere dayanan sınıflandırma merakı, 

çalgılar konusunda da kendisini göstermiĢtir. Çalgıların  sınıflandırılması, farklı 

Ģekillerde de olsa,   hem doğu hem de batı dünyasında görülür 

 

Günümüzde kabul gören, batılı tarzda çalgı sınıflandırması 1914‟de Erich 

Von Hornbostel ve Curt Sachs tarafından yapılmıĢtır. Bu sınıflandırma, Nikolova 

(2000;9) „da  ana hatlarıyla aĢağıdaki gibidir.   

 

1. Telli çalgılar(chordophones) 

2. Nefesli çalgılar (aerophones), 
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3. Vurmalı çalgılar (Membraphones) 

 4. Kendiliğinden ses veren çalgılar (idiophones) 

 

Bunların arasından,  Telli çalgılar„ın kendi içinde nasıl çeĢitlendiğine bir 

göz atalım;  

 

1.Bir yayın tellere sürtülmesi ile ses verenler  

2.Tellerin çekilip bırakılması yoluyla ses verenler. 

a) parmak ile çekilenler (b) bir pena ile çekilenler 

3.Tellere vurulması yoluyla ses verenler  

(a) bir çekiç ile tellere vuranlar, (b) bir topuz ile tellere vuranlar  

(c) keskin kenarlı bir çubuk ile tellere dokunanlar. 

 

 Diğer yandan, Türk Müziği çalgılarının sınıflandırmasına bakıldığında. ne  

bu müziğin yerel icracılarında,  ne de tarih boyunca Türk topraklarında görev 

yapmıĢ gezginlerin, elçilerin anılarında verilen bilgilerde,  batılı anlamda, detay 

özellikler dikkate alınarak yapılan bir çalgı sınıflandırması yoktur. Günümüz 

kaynakları, geçmiĢe ve günümüze yönelik olarak bir takım temel sınıflandırmalar 

içermektedir ancak bunlar genel olarak doğu toplumlarının batılı bakıĢ açısını 

benimsemesinden sonra ortaya çıkmıĢ, görece yeni ve sonradan edinilmiĢ 

yaklaĢımlardır. Aksoy 2003, XV.yüzyıldan bugüne  Osmanlı‟daki  müzik 

geleneğini geniĢ bir perspektiften incelemiĢ ve aktarmıĢtır. Bu kapsamlı çalıĢma    

tarandığında Türk Müziği çalgılarının sınıflandırılmasının, çalgının kullanıldığı alt 

müzik türündeki birliktelik ya da icra türündeki birliktelik esasına dayandığı 

görülür. Örneğin, Klasik Türk Müziğinde kullanılan tanbur, ud, kanun, ney, klasik 

(tırnak) kemençe gibi çalgılar Klasik Çalgılardır. Klasik çalgılardan baĢka diğer 

bir grup ise Halk Çalgılarıdır. Bunlar, bağlama, kaval, kabak kemane, davul gibi 

çalgılardır. 

 

Özalp(2000:156), Evliya Çelebi‟nin  Seyahatname adlı meĢhur eserinde 

döneminin çalgılarını belli bir sınıflamaya tabi tuttuğunu belirtir. AĢağıda, 

toplamda 6 madde olan  bu sınıflandırmadan 3 maddelik  bir kesit verilmiĢtir. 
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1) Daire, Kemençe, Ney, Çeng, Kudüm, Tanbur, Kanun, Ud, ġeĢtar, … 

2) Çöğür, Karadüzen, Tel tanbura, Iklığ,…..   

3) Kaba Zurna, Cüra Zurna….. 

 

Görüldüğü gibi, birinci grupta yer alan çalgılar vurmalı, telli, nefesli 

olmalarına bakılmaksızın bir araya getirilmiĢtir. Örneğin Daire ve Kudüm birer 

vurmalı , Kemençe yay ile çalınan , Ney nefesli, Çeng parmak ile çalınan, Ud, 

Tanbur, Şeştar, Kanun ise bir mızrap ile çalınan telli sazlardır. Bunlar, biraz daha 

Osmanlı sarayına yakın, daha nitelikli müzik bilgisine ve kültürüne sahip 

müzisyenlerin kullandığı çalgılardır. Oysa, ikinci ve üçüncü guplarda kabaca  bir 

sınıflandırma söz konusudur. Ġkinci grupta, çoğunlukla  halk tarafından kullanılan 

bu günkü bağlamanın benzerleri yer almaktadır. Üçüncü maddede ise nefesli 

sazlar gruplanmıĢtır. 

 

Türk Müziği çalgılarında dikkat çeken unsur, batılı sınıflandırma gibi her 

bir çalgıyı odak olarak alarak, “özellikler” ekseninde bir sınıflandırma yapmayıp, 

çalgıların telli mi, nefesli mi, vurmalı mı olduğunu vurgulayarak, birlikte 

kullanıldıkları alt tür ya da  icra türü (örneğin, fasıl çalgıları, mehter çalgıları) 

esas alınarak bir sınıflandırma yapılmasıdır. Batılı sınıflandırma yaklaĢımı, gitar, 

keman ve piyanoyu telli olmalarından ötürü aynı gruba dahil edebilirken 

(kordafon grubu), doğulu yaklaĢım hepsi telli olan ud, kanun ve keman arasında 

bu açıdan bir yakınlık kuramamaktadır. 

 

Diğer yandan, batılı çalgı sınıflandırmasının, diğer bilimsel sınıflandırma 

örneklerinde olduğu gibi, salt bir bilimsel sınıflandırma örneği olmanın ötesine 

pek gidemediğini görüyoruz. “Bahçede bir memeli hayvan geziniyor” örnek 

tümcesinde memeli ulamı sıradan bir insan için ne kadar  uzak bir ulam düzeyi  

ise, “Ben çalamadım, hiç olmazsa çocuğum bir kordafon çalgı çalsın” 

tümcesindeki  sınıflandırma düzeyi belirten kordafon ulamı da sırada insana o 

kadar uzaktır. Oysa aynı tümce “ben çalamadım, hiç olmazsa çocuğum nefesli bir 
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saz çalsın” biçiminde söylendiğinde, nefesli ulamı insan zihninin kolaylıkla 

algılayabileceği bir ulamdır.  

 

 Nisbett,  batılı ve doğulu sınıflandırma geleneğini “kategorilere karĢı 

iliĢkiler” ifadesiyle özetlemekte ve batılı ve doğulu toplumlar arasındaki dünya 

bilgisini yorumlama ve  sınıflandırma farklılığının önemli bir sebebi olduğunu 

ileri sürmektedir; “biliĢsel farklılık” (2007:112). Batılılar, nesneleri 

ulamlaĢtırmaya çok daha meraklıdırlar, çünkü bu öğrenme, öğretme ve tanımlama 

kolaylığı getirmektedir. Bunu, kategorilere ve onları tanımlayan kurallara, yani 

tanımlayıcı özelliklerine göre yapmaktırlar. Doğulular ise, nesnelerin ne 

olduklarından ziyade ne iĢe yaradıkları ile ilgilenerek daha pragmatik bir yaklaĢım 

sergilemektedirler. Doğulular kategorilerle fazla ilgilenmemektedir. Nisbett, 

doğuluların  benzerlik algılarının daha çok nesneler arasındaki “aile 

benzerliliğine” dayalı olduğunu ileri sürmektedir (2007:112). Bu çalıĢmada da yer 

verilen önemli anahtar sözcüklerden biri olan aile benzerliği ya da aile 

benzeĢmesi, ulam öğelerinin tanımlayıcı özellikler çerçevesindeki ortak 

özelliklerini yani ortak paydalarını ifade eder. Diğer bir deyiĢle bir tür iliĢkiler 

ağıdır. ĠĢte bu noktada, Türk Müziği çalgılarının, bitlikte çalındıkları tür altında 

sınıflandırılması anlamını bulmaktadır. 

 

2.10.2 Tzeltal Bitki Sınıflandırması 

 

Bugün geçerli olan bitki ve hayvan sınıflandırmasının temelleri, Ġsveçli botanikçi 

Linnaeus tarafından XVIII.yüzyılın ortalarında atılmıĢtır. Linnaeus‟un 

sınıflandırması oldukça karmaĢık on üç temel  baĢlık içerir. 

 

Dilbilimsel açıdan daha dikkat çekici bir diğer sınıflandırma ise Mark 

Roget‟e aittir. 1872‟de yazdığı Thesaurus of English Words and Phrases„de altı 

bölümlük bir dünya bilgisi sınıflandırması önermektedir. Ungerer ve Schmid 

(2002:65-67) bu tür bilimsel sınıflandırmaların ne “insan zihni odaklı” ne de 

“insan zihni kaynaklı” olduğunu belirterek, iki açıdan eleĢtiri yöneltmektedir. Bu 

sınıflandırmalar çok fazla bölümlenme  (düzey) içermektedir. Ġkinci  bir nokta ise, 
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bilimsel sınıflandırmaların, insan-doğa iliĢkisinin kültürel yönünü 

önemsememesidir. Belli coğrafyalara has bitki hayvan türleri, o coğrafyanın 

kültüründe baskınken, diğer bazıları oldukça önemsizdir. Örneğin Araplar çin 

devenin ve çölün önemi, Eskimolar için  kutup ayısı ve karın önemi ile 

kıyaslanamayacak kadar büyüktür. 

Bu durumda halk  sınıflandırması (folk taxonomy) olarak adlandırılan 

sınıflandırma, dil ve kültür açısından önem kazanmaktadır. Bu anlamda yapılan en 

detaylı çalıĢma, Ungerer ve Schmid (2002:65-67)‟de göründüğü üzere, Berlin, 

Breedlove ve Raven tarafından, bir güney Meksika Maya dili konuĢan Tzeltal 

toplumu üzerine yapılan çalıĢmadır. Bu çalıĢmada, söz konusu toplumun dünya 

bilgisini kendilerince nasıl sınıflandırdığı ve doğa unsurlarını nasıl adlandırdığı 

araĢtırılmıĢtır. Tzeltal toplumu, batılılaĢmamıĢ ve bilim-öncesi bir toplumdur, 

dolayısıyla bu açıdan batı düĢünce yapısının getirdiği sınıflandırma tipinden 

etkilenmemiĢtir. Lineaus‟un 13 bölümlük sınıflandırmasına karĢılık, Tzeltal 

sınıflandırması beĢ ana baĢlık içermektedir. Bunların içinde, en dikkat çekici ve en 

büyük önemde olanı hiç Ģüphesiz “generic level” (temel tür düzeyi) olarak 

adlandırılan ve içerdiği sayı 471‟i bulan düzeydir. Bu düzeyin, “temel düzey 

ulamları” olarak tanımladığımız düzey ile örtüĢmesi çok çarpıcıdır. Ayrıca, bu 

düzeyde, dilsel ve kültürel dokunun izleri çok rahatlıkla görülmektedir. Temel tür 

düzeyi altında sıralanan 471 öğe, sayıca en fazla olmalarının yanı sıra, hatırlanma 

ve kullanılma  açısından da en yüksek düzeyde olanlardır. Bu öğelerin temsil gücü 

de yüksektir. Örneğin çam tüm iğne yapraklı ağaçları temsil edebilir niteliktedir. 

Bu açıdan Türkçe ile de bir benzerliği olduğu rahatlıkla söylenebilir ve halk tipi 

sınıflandırmanın evrensel bir özelliği olarak sunulabilir, çünkü köknar, ladin, 

ardıç gibi tüm iğne yapraklı ağaçlar, sıradan insanın gözünde çamdır. Diğer bir 

dikkat çekici nokta ise Tzeltal sınıflandırmasındaki temel tür öğeleri, 

biçimbilimsel açıdan kısa, parçalanamaz yapıda iken, alt düzey ulam adları  sıfat+ 

ad Ģeklindedir. 

 Bilimsel sınıflandırmanın izlerine rastlanmayan böylesi bir kültürde, insan 

zihninin doğal sınıflandırma becerisini kullanarak, sade ama iĢlevsel bir 

sınıflandırma yaptığı görülmektedir. Öğeler, kültürel olarak öne çıkan ve temel 
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biyolojik ihtiyaçlara dayanan bir yapıdadır. Temel ulamların adları, insanın 

iletiĢimde ve iliĢkide bulunduğu her Ģey için zaten kullanılmakta olan, hemen 

hatırlanabilir adlardır.  Temel olmayan düzeyler ikincil önemdedir, çünkü bunlara 

pratik hayatta daha az ihtiyaç duyulur. 

 

2.11 Öntür Kuramının EleĢtirisi 

Öntür kuramı, ulam algısına yepyeni bir bakıĢ açısı getirmiĢ ve bilim çevrelerinde 

büyük ölçüde önemsenmiĢtir. Ancak, kuramın aldığı önemli eleĢtiriler de yok 

değildir. Ulam üyelerinin üyeliklerinin belli bir dereceli iliĢkiye  tâbi olması; 

öntürlerin, ulam üyeliği için referans noktaları olmaları; ulam sınırlarının 

belirsizliği  öntür kuramının baĢlıca eleĢtirildiği noktalardır. 

Net sınırlara sahip ulamlar için dahi “en iyi” olarak düĢünülebilecek 

örnekler vardır. Löbner (2002:187)‟e göre   TEK SAYILAR ulamının en iyi 

örnekleri 1,3,5,7,9 gibi sayılar olarak belirlenmiĢtir. Ancak 345829‟da hiç 

tartıĢmasız bir tek sayıdır. Ancak bu durum, devekuşu ya da tavukun “kuĢluk” 

özellikleriyle veya sandalye mi yoksa tabure mi olduğu rahatlıkla tartıĢılabilir 

marjinal bir sandalyenin durumu ile kıyaslanabilecek bir durum değildir. Tek sayı 

olabilmenin iki temel Ģartı sıfırdan büyük olmak ve 2‟ye tam bölünmemektir. Bu 

Ģartları sağlayan her sayı tek sayıdır. 1,3,5,7,9 sayıları TEK SAYILAR ulamının 

ilk akla gelen üyeleridir ve bu açıdan ulamı en iyi derecede temsil ettikleri 

düĢünülebilir. Bu da bize ulam içinde hiyerarĢik bir yapının olduğunu 

düĢündürebilir. Ancak bunlar, net sınırları olan TEK SAYILAR ulamında referans 

noktaları olamazlar, çünkü diğerlerinden daha fazla bünyelerinde topladıkları 

spesifik özellik yoktur. 1,3,5,7,9 ile karĢılaĢtırılan herhangi bir tek sayı, onlardan 

az veya fazla özelliklere sahip değildirler. 

Taylor (2008;44)‟a göre, ne tür öğelerin ulam üyesi olabileceğinin 

bilinememesi ve öntürün ulamı temsil etmedeki aĢırı gücü soru iĢareti 

yaratmaktadır. Taylor,  KUġ, MEYVE gibi somut anlamsal ulamlarda dahi 

öntürün tüm ulamı temsil etmesinin zor olduğunu ileri sürmektedir. Gerçekten  de, 

çok güçlü birer öntür olan elma ve portakalın, kendilerine hiç benzemeyen diğer 
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bir çok meyve ile nasıl aynı ulam altında olabildikleri ve ulamı nasıl temsil 

edebildikleri açık bir nokta değildir. Kaldı ki, elma  ve portakal arasında dahi bir 

benzerlikten söz edebilmek zordur. 

Renk ulamları gibi, kesin olmayan sınırlara sahip ulamlar için ulam içi 

dereceli yapı  olağandır. Ancak, kesin sınırlara sahip ulamlar, özellikle de üst 

düzey ulamdan daha geniĢ ulamlar için sorunlu olabilmektedir. Örneğin, köpek ile 

kelebekin karĢılaĢtırılabilir hemen hemen hiçbir yanı olmamasına rağmen, ikisi de 

tartıĢmasız birer hayvandır. Löbner (2002:187) bu gibi durumlar için, ulam 

üyeliğinin “karĢılaĢtırma“ değil, bir “gerekli Ģartları yerine getirme“ durumu 

gerektirdiğini belirtir. Bir ulam öntürlere sahip olabilir ancak bu öntürler, genel 

anlamda üyelik için referans noktaları olmak durumunda değillerdir. Ulam içi 

dereceli yapı mutlaka üye sıradizinselliği içermek durumunda değildir. En önce 

hatırlanan üyeler diğerlerinden daha iyi üye olmayabilir. Bazı durumlarda ulam 

üyeliği için, geleneksel yaklaĢımdaki “gerek Ģartlar”  geçerli olabilir.   

Ulam sınırlarının asla son bulmadan geniĢleyebilmesi de bir baĢka eleĢtiri 

konusudur. Ulam sınırlarının bittiği bir noktanın olmaması durumu adeta bir 

sayının sonsuz kez ikiye bölünmesine rağmen sonucun asla sıfır olmaması fakat 

sıfıra çok yaklaĢması örneğine benzemektedir. Bu ise, fazlasıyla belirsiz  bir 

durum oluĢturmaktadır. 

Ancak bütün eleĢtirilere rağmen, öntür kuramı akademik çevrelerde büyük ilgi 

uyandırmıĢ ve uzunca bir süre ciddi tartıĢmalara konu edilmiĢtir. YurtdıĢında 

yapılan araĢtırmalara ilaveten, kuramın  öne sürdüklerinin Türkçe ulamlar için de 

geçerli olup olmadığının araĢtırıldığı çalıĢmalar da yapılmıĢtır.  

 Bu tez kapsamında, Türkçe somut ve soyut ulamların belirli öntürler 

etrafında yapılanıp yapılanmadıklarını belirlemek amacıyla bir sormaca 

yürütülmüĢtür. Takip eden bölümlerde, bu sormacanın sonuçlarına ve analizlerine 

yer verilecektir. 
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3. ANLAMSAL ve ALGISAL  ULAMLARA ĠLĠġKĠN UYGULAMA VE 

ÇÖZÜMLEMELER 

3.1 Veri Toplama ve Çözümleme 

Bu tez kapsamında yürütülen sormacada, 70  ilköğretim yedinci ve sekizinci  sınıf 

öğrencisi (13-15 yaĢ), 70  üniversite öğrencisi (19-24 yaĢ) ve  70  üniversite 

mezunu yetiĢkin (25-45 yaĢ) olmak üzere toplam 210 adet denekten 

faydalanılmıĢtır. Bu yaĢ grupları, çocuk grubu, genç grubu, yetişkin grubu olarak 

adlandırılacaktır. Deneklere toplam 20 somut ve soyut ulam içeren bir sormaca 

uygulanmıĢtır.  Çocuk denekler, Ankara ili, Mamak ilçesinde bulunan ve Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı bir devlet okulu olan ÇağdaĢ Ġlköğretim Okulundan 

seçilmiĢlerdir. Mamak ilçesi,  uzun yıllar boyunca kırsal  kesimden  göç almıĢ, 

ağırlıklı olarak gecekondu tipi mesken yapılanmasının hakim olduğu bir ilçedir. 

Dolayısıyla, denek çocuklar çoğunlukla sosyokültürel düzey açısından düĢük 

profilli ailelerin fertleridir. Genç grubundaki denekler, Ankara Üniversitesi Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde bulunan çeĢitli bölümlerden seçilmiĢlerdir. 

YetiĢkin denekler ise bankacılık, maliye, hukuk, eğitim alanlarında farklı 

kurumlarda çalıĢan üniversite mezunu deneklerdir. Denekler, büyük oranda  

Ankara‟da doğmuĢ ve eğitimini bu Ģehirdeki okullarda almıĢ kiĢilerden 

oluĢmaktadır. Denek seçiminde yaĢ ve  eğitim durumu karĢılamalarının dıĢında 

herhangi bir kriter gözetilmemiĢtir. Tüm gruplardaki erkek ve kadın sayısı 

birbirine eĢittir. 

Deneklerden, 20 anlamsal üst düzey ulamın her biri için, ulamı en iyi 

temsil ettiği düĢünülen öğeden baĢlayarak 7 öğe sıralamaları istenmiĢtir. Herhangi 

bir öğe listesi sunulmamıĢ olup, hangi öğelerin ulamlara  dahil edilebileceği 

konusunda tamamen serbest bırakılmıĢlardır. Çocuklar  ve gençler/yetiĢkinler için 

olmak üzere iki farklı sormaca formu kullanılmıĢtır. Pedagojik gerekçelerle, çocuk 

deneklerde SĠLAH ve SANAT ulamlarının yerlerine TAġIT ve CEZA ulamları 

kullanılmıĢtır. SĠLAH ve SANAT ulamlarına yetiĢkin ve üniversite öğrencisi yaĢ 

gruplarında yer verilmiĢtir. 
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Çocuk ve genç deneklerin katılımı gruplar halinde, derslik ortamında     

gerçekleĢtirilmiĢ,  yetiĢkin denekler ise daha çok bireysel olarak ya da birkaç 

kiĢiden oluĢan küçük gruplar halinde sormaca formlarını doldurmuĢlardır. UlaĢım 

ve zaman sorunlarından dolayı  bazı yetiĢkin grup denekleri için elektronik posta 

ile form doldurabilme uygulaması tercih edilmiĢtir.  

Deneklerden talep edilen kiĢisel bilgiler yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve en 

uzun yaşanılan yer bilgileridir. En uzun yaşanılan yer bilgisi, baĢlangıçta bir 

değiĢken olarak düĢünülmesine rağmen, formların incelenmesi sonucunda 

deneklerin beklenilen çeĢitliliği göstermemesi nedeniyle dikkate alınmamıĢtır. 

Özenli doldurulmamıĢ (bazı ulamları eksik bırakılmıĢ, okunaklı 

doldurulmamıĢ) formların yerine yenilerinin kullanılabilmesi amacıyla 210‟dan 

fazla deneğe form doldurtulmuĢ  ancak bunların 210 adedi dikkate alınmıĢtır. 

Formların bilgisayar ortamına aktarılması Microsoft Office Excel 

programı ile gerçekleĢtirilmiĢ ve burada oluĢturulan veri tabanı SPSS istatistik 

analiz programında analiz edilmiĢtir. Veri tabanı değerlendirilirken, bir öğenin 

sıklık değeri yüzde cinsinden belirlenmiĢ ancak bununla yetinilmeyip ortalama 

olarak kaçıncı sırada göründüğüne dair bir sıra medyanı oluĢturulmuĢtur. Öntür 

olabilme veya öntüre benzeyen tipik bir ulam üyesi olabilme durumu ulam içi 

yapıda mümkün olduğunca sık tercih edilme ve en üst sıralarda bulunmak ile 

mümkündür. Sıra medyanı verisi, sıklıkları eĢit öğelerin hangisinin daha tipik üye 

olduğuna karar verilmesinde  önemli bir iĢleve sahiptir. 

 Genel, yaĢ grubu ve cinsiyet kriterlerine göre veri tabanını düzenleyen  

toplam 12 temel tablo oluĢturulmuĢtur. Veri tabanı,  temel 12 adet tabloyu 

içerecek Ģekilde analiz edilmiĢ ve düzenlenmiĢtir.  Tablolarda, sıklık yüzdesi en 

yüksek ilk 7 öğeye yer verilmiĢtir. Niceliksel ve niteliksel analizler bu tablolar 

üzerinden yapılırken, bu konuda yapılmıĢ daha önceki çalıĢmaların sonuçları da 

dikkate alınarak karĢılaĢtırmalı  analizlere de yer verilmiĢtir. 

Sormacada, somut ve soyut ulamlara birlikte yer verilmiĢtir. Deneklere, 

içinden öğe tercih edebilecekleri herhangi bir liste verilmediği için, tercihlerinde 

tamamen özgür kalmıĢlar, bu da genel olarak sözcüksel öğe çeĢitliliğinde fazlalık 
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yaratmıĢtır. Bu çeĢitlilik, soyut ulamlarda somut ulamlara göre niceliksel olarak 

çok daha fazla görülmektedir. Bu aĢırı çeĢitliliğin bir dağınıklık yaratarak, en iyi  

ve iyi üye oluĢumunda bir dezavantaj yaratmaması için ağırlıklı olarak soyut 

anlamsal ulamlara ait sözcüksel öğelerde çeĢitli öğe birleĢtirmeleri yapılması 

zorunlu görülmüĢtür. AĢağıda bu birleĢtirmelerin nasıl yapıldığını göstermek 

amacıyla bazı örnekler verilmiĢtir. 

MESLEK ulamında tercüman-tercümanlık, öğretmen-öğretmenlik-

öğretmenlik yapmak gibi aslında aynı kavramı ifade eden öğeler uygun görülen 

tek bir öğe altında birleĢtirilmiĢtir. 

TATLI ulamında, sup, supangle, puding, profiterol öğeleri profitrol öğesi 

altında birleĢtirilmiĢtir. 

ĠHTĠYAÇ ulamı altındaki  kalem, kalemlik, silgi, kağıt, defter, çanta gibi 

öğeler  kırtasiye öğesi altında birleĢtirilmiĢtir.  

ÖVGÜ ulamı altında yer alan “çok güzel,  güzel olmuş, çok güzel olmuş” 

gibi öğeler çok güzel altında birleĢtirilmiĢtir. 

SORUN ulamı altındaki,  para, maddi, maddiyat, maddi sorunlar  gibi 

öğeler ekonomik sorunlar öğesi altında birleĢtirilmiĢtir. 

KĠġĠLĠK ulamında nazik-kibar, cömert-eliaçık-elibol, hokkabazlık-

sihirbazlık  gibi eĢanlamlı sözcükler tek öğe altında birleĢtirilmiĢtir. 

YETENEK ulamı altında,  saz, gitar, keman, piyano çalmak öğeleri çalgı 

çalabilmek altında,  futbol, basketbol, voleybol gibi öğeler spor öğesi altında rol 

yapmak, rol yeteneği, tiyatro oynamak gibi öğeler, oyunculuk öğesi altında 

birleĢtirilmiĢtir. 

Tek bir temel düzeyin alt düzeyi görünümündeki  ulamlar, temel düzey 

ulamları olarak dikkate alınmıĢlardır. Örneğin, sormaca formlarında SĠLAH ulamı 

altında makineli tüfek, kalaşnikof, av tüfeği, taramalı tüfek gibi alt düzey ulamları 

görülmüĢ, bunlar ait oldukları temel düzey ulamı olan  tüfek öğesi olarak 

dikkate alınmıĢlardır. LÜKS ulamı altında yazılan spor araba, Mercedes, BMW, 
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Ferrari gibi lüks araba tip ve  markaları  pahalı araba öğesi altında 

birleĢtirilmiĢtir.  

Sormacanın sonuçları, aynı ulamları ele alan baĢka çalıĢmalar bulunduğu 

durumlarda, bu çalıĢmaların   sonuçları ile de karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢmalar 

Gökmen 2010, Seferoğlu 1999, Çengelci 1996, Rosch 1973 ve Rosch 1975‟dir. 

Bu çalıĢmaların arasından, Türkçe üzerine yapılmıĢ olanlar hakkında  bir 

miktar bilgi vermek yerinde olur. Çengelci 1996, psikoloji alanında yapılmıĢ  bir 

doktora tezidir. Hem günümüzden 15 yıl kadar önce yapılmıĢ olması hem de 

baĢka bir Ģehirde (Ġzmir) gerçekleĢtirilmiĢ olması itibariyle  öntür algısının 

zamana göre değiĢimi ve  farklı bir coğrafyanın sonuçlara etkisi açısından 

önemlidir. Çengelci 1996‟nın 220 kiĢilik genç ve 150 kiĢilik yaĢlı denek grubu  ile 

yaptığı araĢtırmanın bazı ulamlardaki sonuçları, bu tez kapsamında yürütülen 

sormacanın sonuçlarıyla karĢılaĢtırılacaktır. KarĢılaĢtırma sırasında, Çengelci 

1996‟nın sadece genç deneklerinin sonuçları dikkate alınacaktır. 

Peynircioğlu 1998,  Türkçe Kategori Normları adıyla yayımlanmıĢ bir 

makaledir. Çengelci, Peynircioğlu 1998‟in Türkiye‟de yapılmıĢ ilk ulam çalıĢması 

olduğunu ileri sürer (1996:75). Bu çalıĢma, 56 ulam üzerine, 400 üniversite 

öğrencisi denekten yararlanılarak, Ġstanbul‟da yapılmıĢ bir çalıĢmadır. Bütün 

çabalara rağmen bu çalıĢmaya  ulaĢılamamıĢtır. Çengelci 1996‟da, bu çalıĢmada 

incelenen ulamlardan bazılarından bahsedilmiĢ ve bunların sadece öntürleri 

verilmiĢtir. Bu sebeple, Çengelci 1996 kaynak gösterilerek bu çalıĢmanın  bazı 

verileri, karĢılaĢtırmalı tablolarda yer verilmeden metin akıĢı içinde  aktarılacaktır. 

Seferoğlu 1999, 400 üniversite öğrencisi denek kullanılarak Ankara‟da  

yapılmıĢ bir araĢtırmadır. Meyve, sebze ve kuş ulamları araĢtırmaya dahil 

edilmiĢlerdir. Ayrıca, bir eylem ulamı olarak okumak eyleminin tipik kullanımları 

aynı araĢtırma kapsamındaki sormacada irdelenmiĢtir. 

Gökmen 2010, meyve, spor, kuş, taşıt, bilim, sebze, suç, hastalık, içecek, 

yemek ulamlarını içeren, 50 kız ve 50 erkek olmak üzere 100 adet 18-25 yaĢ arası 

üniversite öğrencisi denekten faydalanılarak gerçekleĢtirilmiĢ bir araĢtırmadır.  
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Veri analizi açısından Rosch 1973, Rosch 1975 ve Seferoğlu 1999‟un aynı 

yöntemi izlediği söylenebilir. Bu çalıĢmalarda, deneklere bir öğe listesi sunulmuĢ 

ve bu öğelerin ulam altına en tipikten en az tipik olana doğru sıralanması 

istenmiĢtir. Dolayısıyla bu çalıĢmalarda sıklık verisi yoktur. 

 Çengelci 1996 ve Gökmen 2010‟da, denekler bir öğe listesi ile 

sınırlandırılmayıp, tercihlerinde ve sıralamalarda özgür bırakılmıĢlardır. Ġki 

çalıĢmada da öğelerin  sıklık değerleri dikkate alınmıĢtır. Peynircioğlu 1988‟de 

nasıl bir yöntem izlendiğine dair bir bilgiye ulaĢılamamıĢtır.  

Bu tez kapsamında yürütülen sormacada, Çengelci 1996 ve Gökmen 

2010‟a çok benzer bir yöntem izlenmiĢ ve  denekler tercihlerinde serbest 

bırakılmıĢlardır. Ancak, sıklık verisinin yanı sıra, öğelerin ortalama olarak kaçıncı 

sırada göründüklerine dair bir sıra medyanı elde edilmiĢ ve dikkate alınmıĢtır. 

 

3.2 Niceliksel  Gözlemler 

Sormacanın veri tabanına yönelik niceliksel gözlemler üç açıdan 

değerlendirilmiĢtir. 

 YaĢ grubu ve cinsiyet ayrımı olmaksızın, tüm deneklerin tercihlerinin 

değerlendirilmesi 

 Ulam içi yapıların   üç farklı yaĢ grubu bağlamında değerlendirilmesi. 

 Ulam içi yapıların  cinsiyet bağlamında değerlendirilmesi. 

Niceliksel veri tabloları, algılama ve çözümleme kolaylığı yaratmak 

açısından her bir ulam bazında tüm sonuçların sergilenebileceği Ģekilde 

düzenlenmiĢlerdir. AĢağıda, 22 adet ulamın her biri  için düzenlenmiĢ olan ve 

karma veri tablosu olarak adlandırılan tabloların içeriğini açıklamak amacıyla  

genel bir örnek tablo verilmiĢtir. Ortadaki sütun, görsel ayrıĢmanın 

kolaylaĢtırılması adına koyu renk tercih edilmiĢtir. 
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1 1.1 1.2 

2 2.1 2.2 

3 3.1 3.2 

4 4.1 4.2 

 

Her bir karma veri tablosu, 12 adet alt tablonun birleĢiminden 

oluĢmaktadır. 1 numaralı tablo, sormacanın en genel verilerini içermektedir. 2 

numaralı tablo çocuk, 3 genç ve 4 yetiĢkin grupların kendi içlerindeki genel 

verilerini içermektedir. Ġkinci ve üçüncü sütunlar, tüm denek gruplarının sırasıyla 

erkek ve kadın denek verilerini içermektedir. Karma tabloyu oluĢturan her bir 

küçük tablonun üst kısmında, o grubun adı ve içerdiği denek sayısı yazmaktadır. 

Ulam öğelerinin, ulam içi yapıdaki konumları değerlendirilirken iki veri 

dikkate alınmıĢtır. Birinci veri öğenin kullanılma sıklığı (% türünden), ikincisi ise 

öğenin farklı deneklerce konumlandırıldığı sıra derecelerinin medyanı, yani orta 

değeridir. Son analiz  aĢamasında, her ulam için 7 adet öğe öncelikli olarak  

sıklıkları dikkate alınmak suretiyle  büyükten   küçüğe doğru sıralanmıĢtır. 

Ulamların iç yapıları  incelenirken, birden fazla iyi temsilci olabileceği göz 

önünde bulundurulmuĢtur. Bunlardan özellikle sıra medyan değeri daha üst 

sıraları iĢaret edenler öntür olarak düĢünülmüĢtür.  

Somut ulamlar ile soyut ulamlar arasındaki en önemli fark, somut ulamlar 

altında görünen sözcük öğesi çeĢitliliği azlığı ve bundan kaynaklı  yüksek sıklık 

ve  belirgin  öntür görünümleridir. Soyut ulamlarda ise durum tersinedir. Bu tür 

ulamlar altındaki sözcük öğesi çeĢitliliği  somut ulamlardakinden çok daha fazla 

olup, bu durum öğelerin genel sıklık yüzdelerinin düĢük olmasına sebep olmuĢtur. 

Sormacada yer verilen 10 adet somut  ulam için toplam 1428,  ve 12 adet soyut 

ulam için toplam 3965 farklı sözcüksel öğe kullanılmıĢtır. Yani, ortalama olarak 

bir somut ulam altına 142,8 öğe, bir soyut ulam altında 330,4 öğe yazıldığı 
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söylenebilir. Toplam soyut sözcüksel öğelerin sayısı, toplam somut sözcüksel 

öğelerin sayısının 2,3 katıdır. 

 Sormacada, deneklerce yazılan öğelerin tekrarlarından arındırıldıktan 

sonra toplandığı sözcüksel öğe havuzu yaĢ gruplarına göre incelendiğinde, 

niceliksel olarak farklılaĢmalar görülmüĢtür. AĢağıda her üç  yaĢ grubuna ait 

sözcüksel öğe çeĢitliliğinin sayılarını gösteren grafik yer almaktadır. 

 

 

Tablo 2 - YaĢ Gruplarına Göre Sözcüksel Öğe Sayıları Grafiği 

 

Tablo 2‟de görüldüğü gibi,  genç  grubunda  kavram çeĢitliliği 2126 değeri 

ile  çocuk  grubundan  (1393 öğe) ve  yetiĢkinlerden (1874 öğe)  daha yüksektir. 

Ulam bazında incelendiğinde, sadece KĠġĠLĠK  ve  ĠHTĠYAÇ ulamlarında,  

yetiĢkin grubun diğerlerinden daha fazla öğe sayısına sahip olduğunu görüyoruz. 

Ancak, çocuk grubu istisnasız her ulam için en az kavram çeĢitliliğine sahip olan 

yaĢ grubudur. 

YaĢ gruplarının kavram çeĢitliliği durumunu ulamlar bazında gösteren 

tablo aĢağıdadır. 
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 Çocuk Genç Yetişkin 

MEYVE 28 40 30 

TATLI 49 73 68 

MADEN 39 68 58 

AĞAÇ 42 82 61 

MOBİLYA 52 65 57 

İÇECEK 47 67 59 

GEOMETRİK ŞEKİL 28 47 38 

TAKI 32 46 39 

TAŞIT 42 0 0 

MESLEK 77 118 105 

SİLAH 0 100 71 

CEZA 112 0 0 

DUYGU 62 106 101 

KİŞİLİK 118 187 215 

İHTİYAÇ 84 103 119 

LÜKS 86 163 161 

ÖVGÜ 74 170 120 

YETENEK 119 145 129 

SUÇ 100 122 98 

SORUN 106 198 165 

SANAT 0 63 55 

ÖDÜL 96 163 125 

 

  Tablo 3 - Ulamlar ve Sözcüksel Öğe Sayıları 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi, somut ve soyut ulamlar, kavram çeĢitliliği 

açısından   karĢılaĢtırıldığında, somut ulamlar altında  kullanılan sözcüksel 

öğelerin niceliksel olarak çok daha sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Tablo 

4‟te,  MESLEK ulamından itibaren kavram çeĢitliliğinde  bir artıĢ görülmekte ve 

bu yüksek düzey tüm soyut ulamlar için süreklilik göstermektedir. Bu artıĢ genç 

ve yetiĢkinlerde çok daha belirginken, çocuk grubunda daha az dikkat 

çekmektedir. Grafikte, en alt çizgi çocuk, orta çizgi genç ve üst çizgi ise yetiĢkin 

grubu temsil etmektedir. MEYVE-SĠLAH arasındaki somut ulamlarda sergilenen 

seyrin, özellikle yetiĢkin grupta MESLEK-ÖDÜL arası soyut ulamlarda nasıl 

ciddi bir artıĢ gösterdiği rahatlıkla görülebilir. 



72 
 

 

             Tablo 4 - YaĢ Grupları-Ulam- Sözcüksel Öğe Sayısı Grafiği 
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3.2.1 MESLEK 

 GENEL/210    ERKEK/105   KADIN/105   

MESLEK SIKLIK% MEDYAN  SIKLIK% MEDYAN  SIKLIK% MEDYAN 

öğretmen 85,7 2 
öğretmen 81,0 2 

doktor 91,4 2 

doktor 81,4 2 
doktor 71,4 2 

öğretmen 90,5 2 

mühendis 57,4 3 
mühendis 58,1 3 

avukat 63,8 4 

avukat 51,4 4 
avukat 39,0 4 

mühendis 56,2 3 

polis 33,3 4 
polis 37,1 2 

hemĢire 34,3 5 

hakim 27,6 4 
asker 25,7 4 

hakim 32,4 4,5 

hemĢire 25,7 5 
hakim 22,9 4 

polis 29,5 5 

 ÇOCUK/70    ERKEK/ 35    KADIN/35   

MESLEK SIKLIK% MEDYAN  SIKLIK% MEDYAN  SIKLIK% MEDYAN 

öğretmen 91,4 2 öğretmen 88,6 3 doktor 97,1 2 

doktor 85,7 2 doktor 74,3 3,5 öğretmen 94,3 2 

polis 64,3 3 polis 65,7 2 hakim 68,6 4 

avukat 57,1 5 asker 34,3 3 avukat 80,0 5 

hakim 47,1 4 mühendis 34,3 3,5 polis 62,9 4,5 

mühendis 42,9 4 avukat 34,3 5 mühendis 51,4 4 

savcı 34,3 5 memur 31,4 5 savcı 42,9 5 

 GENÇ/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35   

MESLEK SIKLIK% MEDYAN  SIKLIK% MEDYAN  SIKLIK% MEDYAN 

öğretmen 87,1 2 öğretmen 82,9 1 öğretmen 91,4 2 

doktor 75,7 2 doktor 65,7 3 doktor 85,7 2 

avukat 60,0 4 mühendis 60,0 3 avukat 65,7 4 

mühendis 54,3 3,5 avukat 54,3 4 mühendis 48,6 4 

psikolog 20,0 3 hakim 20,0 4 psikolog 34,3 3,5 

hakim 18,6 4 hemĢire 20,0 5 polis 17,1 4,5 

hemĢire 18,6 4 pilot 20,0 6 hakim 17,1 5 

 YETĠġKĠN/    ERKEK/ 35   KADIN/35   

MESLEK SIKLIK%% MEDYAN  SIKLIK% MEDYAN  SIKLIK% MEDYAN 

doktor 82,9 2 mühendis 80,0 2 doktor 91,4 2 

öğretmen 78,6 3 doktor 74,3 2 öğretmen 85,7 2,5 

mühendis 74,3 3 öğretmen 71,4 3 mühendis 68,6 3 

avukat 37,1 4 avukat 28,6 4 avukat 45,7 4 

bankacı 28,6 4,5 iĢçi 22,9 5,5 bankacı 34,3 5 

hemĢire 27,1 5 asker 22,9 6 hemĢire 37,1 6 

asker 18,6 5 hakim 22,9 6,5 mimar 22,9 5 

 

Karma Veri  Tablosu 1 - MESLEK Ulamı 
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MESLEK ulamına ait niceliksel verilerin bulunduğu tablolar Karma Veri Tablosu 

1‟de verilmiĢtir. Genel tabloda, MESLEK ulamı için öğretmen ve doktor 

meslekleri 12 alt tablonun 11 adedinde ilk iki sırada yer almıĢlardır. Ġki mesleğin 

de sıklık yüzdeleri ve sıra medyanları oldukça yüksektir ve bundan ötürü ikisi de 

güçlü öntürler olarak görünmektedir. Mühendis, en yaygın kullanılan üçüncü öğe 

olarak görünmektedir ve onu takip eden avukat ve doktordur. Ayrı ayrı yaĢ 

gruplarına bakıldığında, öğretmen ve doktorun gene ilk iki sırayı koruduklarını 

görüyoruz. Çocuk-genel ve çocuk-erkek grubunda polis‟in doktor ve öğretmenden 

sonra geldiğini, yetiĢkin-kadın grubunda  doktorun, yetiĢkin-erkek grubunda da 

mühendisin öntür konumunda olduğunu görüyoruz. 

MESLEK ulamı, Çengelci 1996‟da da incelenen bir ulamdır. Tablo 5‟e 

bakıldığında, hem yürütülen sormacadaki hem de Çengelci 1996‟daki deneklerin 

MESLEK ulamındaki  tercihleri  öğretmen ve doktorun Türkçe için en tipik 

meslekler olduğunu göstermektedir.   

 

 Yürütülen Sormaca Çengelci 1996 

1 öğretmen öğretmen 

2 doktor doktor 

3 mühendis hemĢire 

4 avukat avukat 

5 polis mühendis 

 

Tablo 5 - MESLEK Ulamı  KarĢılaĢtırmalı Tablo 

 

 

 

 

 



75 
 

3.2.2 MEYVE 

 GENEL/210    ERKEK/105    KADIN/105   

meyve SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

elma 80,0 1,5 elma 83,8 1 elma 76,2 2 

muz 69,0 3 muz 67,6 3 muz 71,4 3 

portakal 60,0 4 armut 63,8 3 çilek 59,0 4 

armut 55,7 3 portakal 61,0 3 portakal 59,0 4 

çilek 52,8 4 çilek 46,7 5 armut 47,6 3 

kivi 41,9 4 karpuz 44,8 5 kivi 41,9 4 

karpuz 40,4 5 kivi 41,9 4 erik 40,0 5 

 ÇOCUK/70    ERKEK/35    KADIN/35   

meyve SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

elma 72,9 2 elma 80,0 2 muz 74,3 2 

muz 72,9 2 muz 71,4 3 elma 65,7 2 

armut 60,0 4 armut 71,4 4 portakal 62,9 4 

portakal 58,6 4 kivi 51,4 3 çilek 54,3 3 

çilek 47,1 4 portakal 54,3 4 kivi 54,3 4 

erik 41,4 5 mandalina 48,6 4 erik 51,4 6 

kivi 52,9 3 karpuz 40,0 4 armut 48,6 4 

 GENÇ/70    ERKEK/70    KADIN/70   

meyve SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

elma 81,4 2 elma 80,0 1,5 elma 82,9 2 

muz 65,7 3,5 çilek 62,9 4,5 muz 71,4 3 

çilek 64,3 4 armut 60,0 3 çilek 65,7 3 

armut 57,1 3 muz 60,0 4 armut 54,3 3 

karpuz 51,4 5 portakal 54,3 3 portakal 54,3 5 

portakal 54,3 4 karpuz 54,3 5 erik 48,6 4 

kiraz 40,0 4,5 kivi 45,7 3 karpuz 48,6 4 

 YETĠġKĠN / 70    ERKEK/35    KADIN/35   

meyve SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

elma 85,7 1 elma 91,4 1 elma 80,0 1 

muz 70,0 3 portakal 74,3 3,5 muz 68,6 3 

portakal 67,1 3 muz 71,4 3 portakal 60,0 3 

armut 50,0 2 üzüm 51,4 5 çilek 57,1 5 

çilek 47,1 5 nar 40,0 4 Ģeftali 51,4 4,5 

mandalina 41,4 4 kiraz 40,0 5 mandalina 45,7 4 

karpuz 41,4 5 karpuz 40,0 5 karpuz 42,9 5 

 

Karma Veri  Tablosu 2 - MEYVE Ulamı 
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MEYVE ulamında genel tablodaki öğe diziliĢi elma, muz, portakal, armut, çilek, 

kivi, karpuz Ģeklindedir. Elma öğesi çocuk-kız tablosu haricinde diğer yaĢ ve 

cinsiyet gruplarında güç bir öntür olarak görünmektedir. Elmanın ulaĢtığı en 

yüksek sıklık ve sıra medyanı değeri, yetiĢkin grupta yakaladığı %85,7 sıklık ve 1 

sıra medyanıdır. En düĢük değerleri ise %72,9 ve 2 sıra medyanı ile çocuk- genel 

grubundadır. Elmanın en yakın takipçisi muzdur. Tablolarda, üçüncü öğenin çilek, 

armut, portakal arasında değiĢtiğini görüyoruz. YapılmıĢ diğer araĢtırmaların 

sonuçlarıyla karĢılaĢtırmalı tablo aĢağıdadır. 

 

 Yürütülen 

sormaca 

Gökmen 

2010 

Seferoğlu 

1999 

Çengelci 

1996 

Rosch 

1973 

Rosch 

1975 

1 elma elma elma portakal elma portakal 

2 muz çilek portakal elma erik elma 

3 portakal muz üzüm muz ananas muz 

4 armut portakal Ģeftali armut çilek Ģeftali 

5 çilek erik mandalina üzüm incir armut 

     

Tablo 6 -  MEYVE Ulamı  KarĢılaĢtırmalı Tablo 

 

 MEYVE ulamı, pek çok çalıĢmada incelenmiĢ temel bir ulamdır. 

Görüldüğü gibi elma, güçlü bir öntür görünümündedir.  Portakal, iki çalıĢmada 

öntür görünümünde olup, elmanın en önemli rakibidir. Muz da elmadan sonra 

düĢünülebilecek tipik bir öğedir. KarĢılaĢtırmalı tablo 6‟da, ilk sıra öğelerinde 

görünen benzerlik düzeyine, daha alt sıralarda rastlanmamaktadır. Tablo 6‟da  yer 

verilmeyen Peynircioğlu 1988‟de, MEYVE öntürü elma olarak görünmektedir 

(Çengelci,1996:126). 
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3.2.3 TATLI 

 GENEL /210    ERKEK/105   KADIN / 105  

TATLI SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

baklava 79,5 2 
baklava 

81,9% 
2 baklava 

77,1% 
2 

sütlaç 68,5 4 
sütlaç 

70,5% 
4 profiterol 

74,3% 
4 

profiterol 68,5 4 
profiterol 

59,0% 
4 sütlaç 

66,7% 
4 

kadayıf 48,0 3 
kadayıf 

52,4% 
4 kazandibi 

49,5% 
5 

kazandibi 47,1 5 
kazandibi 

44,8% 
5 kadayıf 

43,8% 
3 

Ģekerpare 34,7 4 
Ģekerpare 

33,3% 
4 Ģekerpare 

36,2% 
4 

pasta 33,3 4,5 
tulumba 

28,6% 
2 pasta 

33,3% 
4 

 ÇOCUK/70    ERKEK/35   KADIN/35  

 SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

baklava 
94,3 2 baklava 94,3 1 baklava 94,3 2 

sütlaç 
80,0 4 tulumba 77,1 2 kadayıf 60,0 3 

kadayıf 
62,9 3 sütlaç 77,1 4 sütlaç 82,9 4 

Ģekerpare 
57,1 4 kadayıf 65,7 4 Ģekerpare 65,7 4 

profiterol 
57,1 5 Ģekerpare 48,6 4 profiterol 65,7 5 

kazandibi 
48,6 6 profiterol 48,6 5 kazandibi 57,1 6 

tulumba 
45,7 2 pasta 42,9 5 tulumba 45,7 3 

 GENÇ / 70   ERKEK /35   KADIN/35  

 SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

profiterol 87,1 3 
profiterol 

88,6 2 
profiterol 

85,7 3 

baklava 62,9 2 
baklava 

62,9 2 
baklava 

62,9 3,5 

sütlaç 58,6 4 
sütlaç 

60,0 4 
pasta 

57,1 3,5 

kazandibi 44,3 4 
kazandibi 

45,7 4 
sütlaç 

57,1 4 

pasta 41,4 4 
kadayıf 

40,0 3,5 
kazandibi 

42,9 4 

kadayıf 40,0 4 
künefe 

31,4 3 
kadayıf 

40,0 5 

künefe 30,0 3 
Ģekerpare 

31,4 4 
künefe 

28,6 2,5 

 YETĠġKĠN/70   ERKEK/35   KADIN /35   

 SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

baklava 81,4 3 baklava 88,6 3 baklava 74,3 2 

sütlaç 67,1 3 sütlaç 74,3 3 profiterol 71,4 4 

profiterol 55,7 4 pasta 71,4 4 sütlaç 60,0 3 

kazandibi 48,6 4 kadayıf 51,4 4,5 kazandibi 48,6 4 

kadayıf 41,4 4 profiterol 40,0 4 kadayıf 31,4 3 

keĢkül 24,3 3 tulumba 28,6 5 Ģekerpare 25,7 4 

dondurma 17,1 4,5 keĢkül 28,6 3 künefe 20,0 2 

 

Karma Veri Tablosu 3 -  TATLI Ulamı 
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Genel tabloda, baklava   %79,5 sıklık ve 2 sıra medyanı ile öntür konumundadır. 

Tüm yaĢ ve cinsiyet tabloları incelendiğinde, baklavanın aldığı en küçük sıklık 

değeri %74,3 iken, en yükseği %97,3‟dür. Baklava çoğunlukla sütlaç bazen de 

profiterol tarafından takip edilmektedir. Ancak, sütlaç ikinci geldiğinde, sıklık  

açısından baklavadan en az %10 gerideyken, profiterolün ikinciliği niceliksel 

olarak baklavaya çok yakın değerlerle görünmektedir. Genel tablodaki diziliĢ 

baklava, sütlaç, profiterol, kadayıf, kazandibi, şekerpare, pasta Ģeklindedir. 

Sütlaç ve profiterol  %68,5 sıklık ve 4 sıra medyanı ile ikinci ve üçüncü 

olmalarına rağmen  baklavaya niceliksel olarak yakın değillerdir. YaĢ grupları 

bazında, çocuk ve yetiĢkinlerde baklavanın gene öntür olarak göründüğünü, genç 

grupta ise profiterolun öntür olduğunu görüyoruz. Genel olarak baklava, sütlaç ve 

profiterolün tipik tatlılar olduğu söylenebilir. 
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3.2.4 MADEN 

 GENEL / 210   ERKEK / 105    KADIN / 105   

MADEN SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN 

altın 80,9 3 
altın 

81,0% 
3 altın 81,0% 3 

bakır 73,8 3 
bakır 

73,3% 
3 bakır 74,3% 3,5 

kömür 71,9 3 
demir 

71,4% 
4 kömür 73,3% 3 

demir 67,6 4 
kömür 

70,5% 
3 demir 63,8% 4 

bor 61,4 4 
bor 

60,0% 
4 bor 62,9% 4 

gümüĢ 57,6 4 
gümüĢ 

60,0% 
4 gümüĢ 55,2% 4 

krom 24,2 4 
alüminyum 

44,8% 
5 krom 31,4% 3 

 ÇOCUK / 70    ERKEK / 35    KADIN / 35    

 SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

altın 87,1 4 altın 85,7 4 altın 88,6 4 

bakır 81,4 2 kömür 80,0 3 bakır 85,7 2,5 

kömür 80,0 3 bakır 77,1 2 kömür 80,0 3,5 

demir 67,1 5 demir 74,3 6 bor 68,6 4 

gümüĢ 67,1 5 alüminyum 71,4 4 gümüĢ 65,7 5 

alüminyum 62,9 4,5 gümüĢ 68,6 4,5 demir 60,0 5 

bor 58,6 4 bor 48,6 3 alüminyum 54,3 5 

 GENÇ / 70    ERKEK / 35    KADIN / 35   

 SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

altın 75,7 3 altın 74,3 3 altın 77,1 3 

kömür 72,9 3 demir 71,4 3 kömür 77,1 3 

bakır 70,0 4 bakır 68,6 3,5 bakır 71,4 5 

demir 70,0 3 kömür 68,6 3,5 demir 68,6 2,5 

gümüĢ 52,9 4 gümüĢ 54,3 3 gümüĢ 51,4 4 

bor 57,1 3 bor 51,4 3 elmas 42,9 5 

elmas 40,0 4 elma 37,1 4 çinko 40,0 4 

 YETĠġKĠN / 70    ERKEK / 70    KADIN / 70   

 SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

altın 80,0 2 altın 82,9 2 altın 77,1 1 

bakır 70,0 4 bor 80,0 5 bakır 65,7 4 

bor 68,6 5 demir 68,6 2 kömür 62,9 3,5 

demir 65,7 3 bakır 74,3 4 demir 62,9 4 

kömür 62,9 3 kömür 62,9 2,5 bor 57,1 4,5 

gümüĢ 52,9 3 gümüĢ 57,1 3,5 gümüĢ 48,6 3 

krom 32,9 5 alüminyum 31,4 5 elmas 40,0 4 

 

Karma Veri Tablosu 4 - MADEN Ulamı 
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Altın, bütün yaĢ ve cinsiyet gruplarında öntür konumundadır. Altının, genel olarak 

%71-88 aralığında değiĢen sıklıklara sahip olduğunu görüyoruz. Günlük yaĢamda 

en çok karĢılaĢılan ve kullanılan maden olmamasına rağmen deneklerin büyük 

çoğunluğunun zihninde ulamı böylesine net bir biçimde temsil etmesi dikkate 

değerdir. Bunda, ziynet eĢyalarının yapıldığı temel kıymetli maden olmasının rolü 

olduğu düĢünülmektedir. Özellikle yetiĢkin grupta, altının sıra medyanının diğer 

gruplara nazaran daha yüksek olduğunu görüyoruz. Temel bir takı malzemesi 

olması sebebiyle, kadın grupları değerlerinde erkeklerinkilere nazaran  bir  

yükseklik olma olasılığı incelenmiĢ ancak tatmin edici bir farka rastlanmamıĢtır. 

Bakır, kömür, demir,bor madenleri değiĢik gruplarda farklı sıralamalarla altından 

sonra gelen madenlerdir. Borun son yıllarda gündemde olduğu söylenebilir ancak 

diğer madenler çok yaygın kullanılan madenlerdir. Tablo 7‟de, yürütülen 

sormacanın genel tablo sonuçları ile Çengelci 1996‟nın bu ulamdaki sonuçları 

karĢılaĢtırılmaktadır. Görüldüğü gibi, beĢinci sıra hariç, sonuçlar ĢaĢırtıcı derecede 

örtüĢmektedir.  

 

 Yürütülen sormaca Çengelci 1996 

1 altın altın 

2 bakır bakır 

3 kömür kömür 

4 demir demir 

5 bor gümüĢ 

 

Tablo 7 - MADEN Ulamı  KarĢılaĢtırmalı Tablo 

. 
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3.2.5 AĞAÇ 

 GENEL / 210   ERKEK / 105    KADIN / 105   

AĞAÇ SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN 

çam 76,1 2 
çam 

70,5% 3 
çam 

81,9% 2 

kavak 62,8 2,5 
kavak 

60,0% 2 
kavak 

65,7% 3 

söğüt 42,8 3,5 
söğüt 

44,8% 4 
çınar 

41,9% 4 

çınar 42,8 4 
çınar 

43,8% 4 
meĢe 

41,0% 2 

meĢe 41,4 3 
meĢe 

41,9% 3 
söğüt 

41,0% 3 

kiraz 31,4 4 
elma 

38,1% 4 
elma 

38,1% 5 

elma 30,0 5 
gürgen 

29,5% 4 
kiraz 

33,3% 4 

 ÇOCUK/70    ERKEK/ 35    KADIN/35   

 SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

kavak 68,6 2,0 
söğüt 

65,7 4 
kavak 

74,3 2 

çam 68,6 2,0 
çam 

62,9 2 
çam 

74,3 2,5 

söğüt 58,6 3,0 
kavak 

62,9 2,0 
kiraz 

65,7 4 

kiraz 55,7 4,0 
çınar 

54,3 4 
elma 

62,9 4,5 

kayısı 50,0 5,0 
kayısı 

54,3 5 
söğüt 

51,4 3 

erik 40,0 5,0 
kiraz 

45,7 4 
erik 

45,7 5 

meĢe 31,4 2,0 
ayva 

37,1 4 
kayısı 

45,7 
5 

 GENÇ/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35   

 SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

çam 75,7 3 çam 71,4 3 çam 80,0 3 

kavak 65,7 3 kavak 65,7 2 kavak 65,7 3 

meĢe 41,4 3 meĢe 40,0 3 çınar 48,6 4 

çınar 41,4 4 elma 40,0 5 meĢe 42,9 2 

elma 37,1 5,5 gürgen 34,3 3,5 söğüt 37,1 4 

söğüt 35,7 5 çınar 34,3 4,5 palamut 34,3 3 

gürgen 32,9 3 söğüt 34,3 5 elma 34,3 6 

 YETĠġKĠN/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35   

 SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

çam 84,3 2,0 çam 77,1 3 çam 91,4 2 

kavak 54,3 3,0 meĢe 54,3 4 kavak 57,1 3 

meĢe 51,4 3,0 kavak 51,4 3 meĢe 48,6 2 

çınar 45,7 4,0 gürgen 48,6 4 çınar 48,6 4 

gürgen 37,1 4,0 çınar 42,9 3 ceviz 34,3 4 

söğüt 34,3 4,0 söğüt 34,3 4,5 söğüt 34,3 4 

kestane 32,9 5,0 kestane 37,1 5 kestane 28,6 3 

 

Karma Veri Tablosu 5 -  AĞAÇ Ulamı 
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Genel tabloda Çamın öntür olarak göründüğünü ve kavak ağacının bazı gruplarda 

çam ile aynı düzeyde olduğunu, hatta bazen  daha üstte yer aldığını görüyoruz. Bu 

veri, çam ve kavakın  her iklim koĢulunda yetiĢebilen, dolayısıyla çokça 

görülebilen  ağaç türleri olması ile örtüĢmektedir. Üçüncü sıradaki söğüt ise 

%42,8 sıklık değeri ve 3,5 sıra medyanı ile daha düĢük bir profil sergilemektedir. 

Ancak, bir ağaç olarak elmanın durumu dikkate değerdir. Bir meyve olarak elma 

güçlü bir öntür iken, elma ağacı %30 sıklık ve 5 sıra medyanı ile oldukça alt 

sıralardadır. Her iklimde kolaylıkla yetiĢen  bir ağaç olarak elma ağacı meyve 

olarak elmaya beklenen yakınlığı sergileyememektedir. Esasen, ikisini de ayrı 

birer kavram olarak düĢündüğümüzde elma, elma ağacını, elma ağacı da elmayı 

içine alan kavramlardır. 
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3.2.6 MOBĠLYA 

 GENEL/210    ERKEK/105    KADIN/105   

MOBĠLYA SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

masa 91,0 3 masa 88,6 4 masa 85,7 2 

koltuk 86,7 2 sandalye 80,0 3 koltuk 82,9 2 

sandalye 77,6 3 koltuk 71,4 2 sandalye 80,0 3 

sehpa 51,9 5 kanepe 65,7 2 dolap 60,0 5 

dolap 51,0 4 dolap 60,0 5 vitrin 54,3 6 

kanepe 41,9 2 vitrin 45,7 4 kanepe 45,7 2 

yatak 35,7 5 gardırop 34,3 4,5 yatak 34,3 5 

 ÇOCUK/70    ERKEK/ 35    KADIN/35    

 SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

masa 87,1 3 masa 88,6 4 masa 85,7 2 

sandalye 80,0 3 sandalye 80,0 3 koltuk 82,9 2 

koltuk 77,1 2 koltuk 71,4 2 sandalye 80,0 3 

dolap 60,0 5 kanepe 65,7 2 dolap 60,0 5 

kanepe 55,7 2 dolap 60,0 5 vitrin 54,3 6 

vitrin 50,0 5 vitrin 45,7 4 kanepe 45,7 2 

sehpa 30,0 5 gardırop 34,3 4,5 yatak 34,3 5 

 GENÇ/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35    

 SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

koltuk 98,6 2 koltuk 97,1 2 masa 102,9 2 

masa 94,3 3 masa 85,7 3,5 koltuk 100,0 2 

sandalye 71,4 3 sandalye 60,0 3 sandalye 82,9 3 

sehpa 52,9 5 sehpa 51,4 4 dolap 68,6 4 

yatak 51,4 4,5 kanepe 48,6 2 yatak 54,3 4 

dolap 45,7 4 yatak 48,6 5 sehpa 54,3 5 

kanepe 34,3 2 gardırop 28,6 5 komodin 34,3 6 

 YETĠġKĠN/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35    

 SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

masa 91,4 2 masa 88,6 2 koltuk 97,1 1,5 

koltuk 84,3 2 sehpa 82,9 4 masa 94,3 2 

sandalye 81,4 3 sandalye 80,0 2,5 sandalye 82,9 3 

sehpa 72,9 4 koltuk 71,4 2 sehpa 62,9 4 

dolap 47,1 5 dolap 51,4 5 dolap 42,9 4 

kanepe 35,7 4 kanepe 40,0 4 yatak 34,3 4,5 

yatak 28,6 5 vitrin 37,1 5 kanepe 31,4 4 

 

Karma Veri Tablosu 6 -  MOBĠLYA Ulamı 
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Masa, karma veri tablosu 6‟da verilen  12 adet tablonun 9 adedinde  öntür 

pozisyonundadır. Koltuk  ise kalan üç grupta öntürdür. Sandalye de ulamın üst 

sıralarında yer alan tipik üyelerden bir tanesidir. Sehpa, dolap, kanepe ve yatak ise 

düĢük profilli öğelerdir. YaĢ grupları bazında sonuçlar incelendiğinde, her üç yaĢ 

grubunda da farklı diziliĢte olmakla birlikte masa, koltuk ve sandalyenin üst 

sıralarda görünen tipik üyeler olduğu tespit edilmiĢtir. Tablo 8‟de, MOBĠLYA 

ulamının öğeleri, Çengelci 1996 ve Rosch1975 ile karĢılaĢtırılmıĢtır. 

 

 Yürütülen 

sormaca 

Çengelci 1996 Rosch1975 

1 masa koltuk sandalye 

2 koltuk masa kanepe(sofa) 

3 sandalye halı kanepe(couch) 

4 sehpa sandalye masa 

5 dolap buzdolabı geniĢ sandalye (easy chair) 

6 kanepe - etajer  

7 yatak - sallanan sandalye 

 

Tablo 8 -  MOBĠLYA Ulamı  KarĢılaĢtırmalı Tablo 

 

Rosch 1975‟de, sandalyenin sıralamanın  bir çok yerinde farklı tipleriyle 

göründüğü görülmektedir. Çengelci 1996‟da, MOBĠLYA ulamı yerine EV 

EġYASI ulamı deneklere sorulmuĢ, bu durumda dahi koltuk, masa, sandalye 

sıklıkları  yüksek öğeler olarak  öne çıkmıĢlardır. Bu araĢtırmada, diğerlerinden 

farklı olarak halı da tipik bir üye olarak çıkmıĢtır. 

Peynircioğlu 1988‟de, EV EġYASI  ulamının öntürü koltuk olarak 

görünmektedir (Çengelci,1996:126). MOBĠLYA ulamında, tüm araĢtırmalarda 

oturma amaçlı mobilyaların daha tipik üyeler olarak görüldüğü tespit 

edilmektedir. Masa, koltuk, sandalye bu tip öğelerdir. Dolap, kanepe, vitrin, sehpa 

gibi üyelerde ya bu özellik az bulunmakta ya da hiç bulunmamaktadır.  
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3.2.7 ĠÇECEK 

 GENEL/210    ERKEK/105    KADIN/105   

ĠÇECEK SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN 

su 79,0 1 su 77,1% 1 kola 83,8% 2 

kola 79,0 2 kola 74,3% 2 su 81,0% 1 

meyve suyu 54,8 3 meyve suyu 56,2% 3 meyve suyu 53,3% 3 

çay 51,0 4 ayran 52,4% 3 çay 49,5% 4 

ayran 49,5 3,5 çay 52,4% 4 ayran 46,7% 4 

kahve 41,9 5 süt 43,8% 5 kahve 41,0% 5 

süt 39,0 5 kahve 42,9% 5 gazoz 39,0% 4 

 ÇOCUK/70    ERKEK/ 35    KADIN/35    

 SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

kola 95,7 2 kola 94,3 2 kola 97,1 2 

su 71,4 4 meyve suyu 77,1 3 su 74,3 3,5 

meyve suyu 70,0 3 çay 68,6 4 meyve suyu 62,9 4 

gazoz 58,6 4 su 68,6 4 gazoz 62,9 4 

çay 58,6 4 ayran 65,7 4 çay 48,6 4 

kahve 47,1 5 süt 65,7 4 kahve 45,7 5 

süt 48,6 4 gazoz 54,3 5 ayran 40,0 5 

 GENÇ/ 70   ERKEK/ 35    KADIN/35   

içecek SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

su 85,7 1 su 88,6 1 su 88,6 1 

kola 85,7 2 kola 82,9 2 kola 88,6 2 

çay 42,9 4 ayran 48,6 3 çay 51,4 4 

ayran 41,4 3 bira 40,0 4 meyve suyu 48,6 4 

meyve suyu 40,0 4 kahve 34,3 3,5 ayran 34,3 4 

süt 34,3 5 çay 34,3 4,5 süt 40,0 5 

kahve 35,7 5 meyve suyu 31,4 3 soda 40,0 6 

 YETĠġKĠN/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35   

içecek SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

su 80,0 1 su 80,0 1 su 80,0 1 

kola 55,7 2 çay 54,3 4 kola 65,7 2 

meyve suyu 54,3 4 kola 45,7 2,5 ayran 65,7 3 

ayran 54,3 3 soda 45,7 4 çay 48,6 4 

çay 51,4 4 kahve 45,7 5 meyve suyu 48,6 4 

kahve 42,9 4 ayran 42,9 3 soda 42,9 4 

Ģarap 35,7 6 süt 37,1 5 kahve 40,0 4 

 

Karma Veri Tablosu 7 -  ĠÇECEK Ulamı 
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Karma veri tablosu 7‟nin verilerine göre, su öğesi %79 sıklık ve 1 sıra medyanı ile 

birinci ve kola aynı sıklık ve 2 sıra medyanı ile ikincidir. Çocuk grubuna ait 3 

tabloda da kola öntürdür. ĠÇECEK ulamının verilerinin, Gökmen 2010‟un 

sonuçları ile karĢılaĢtırıldığı Tablo 9 aĢağıdadır. 

 

 Yürütülen sormaca Gökmen 2010 

1 su meyve suyu 

2 kola su 

3 meyve suyu kola 

4 çay çay 

5 ayran ayran 

6 kahve - 

 

Tablo 9 - ĠÇECEK Ulamı KarĢılaĢtırmalı Tablo 

Gökmen 2010‟da yararlanılan deneklerin üniversite öğrencisi kız ve 

erkeklerden oluĢtuğu, buna karĢın yürütülen sormacanın deneklerinin çocuk, genç 

ve yetiĢkin yaĢ gruplarından oluĢtuğu dikkate alınmalıdır. Ġçecek tercihlerinin 

yaĢtan yaĢa farklılık gösterdiği bilinen bir durumdur. Ancak buna rağmen, su, kola 

ve meyve suyunun her iki araĢtırmanın ilk üç sırasında yer alması, bu öğelerin  

güçlü öntürler olduğunu göstermektedir. 
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3.2.8 GEOMETRĠK ġEKĠL 

 GENEL/210    ERKEK/105    KADIN/105   

GEOMETRĠK SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN 

üçgen 98,6 2 kare 97,1% 2 üçgen 100,0% 2 

kare 97,6 2 üçgen 97,1% 2 kare 98,1% 1 

dikdörtgen 87,1 3 dikdörtgen 85,7% 3 dikdörtgen 88,6% 3 

daire 73,3 4 daire 67,6% 4 daire 79,0% 4 

beĢgen 54,8 5 beĢgen 52,4% 5 beĢgen 57,1% 5 

altıgen 53,3 5 yamuk 51,4% 5 altıgen 55,2% 5 

yamuk 41,0 5 altıgen 51,4% 6 yamuk 30,5% 5 

 ÇOCUK/70    ERKEK/ 35    KADIN/35    

 SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

kare 97,1 1 kare 100,0 2 
üçgen 

100,0 2 

üçgen 97,1 2 üçgen 94,3 1 
kare 

97,1 1 

dikdörtgen 85,7 3 dikdörtgen 88,6 3 
altıgen 

85,7 5 

altıgen 84,3 5 beĢgen 88,6 5 
dikdörtgen 

82,9 
3 

beĢgen 80,0 5 daire 82,9 5 
daire 

77,1 3 

daire 75,7 4 altıgen 82,9 6 
beĢgen 

71,4 5 

sekizgen 35,7 6 yamuk 31,4 6 
sekizgen 

45,7 
6 

 GENÇ/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35    

 SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

üçgen 102,9 2 üçgen 102,9 2 
üçgen 

102,9 1,5 

kare 94,3 2 kare 91,4 2 
kare 

97,1 
2 

dikdörtgen 87,1 3 daire 88,6 5 
dikdörtgen 

88,6 3 

daire 74,3 4 dikdörtgen 85,7 3 
daire 

77,1 4 

beĢgen 54,3 5,5 yamuk 48,6 5 
beĢgen 

68,6 5 

altıgen 48,6 6 beĢgen 40,0 6 
altıgen 

57,1 6 

yamuk 37,1 5 altıgen 40,0 6 
silindir 

28,6 6 

 YETĠġKĠN/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35    

 SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

kare 101,4 2 kare 102,9 2 kare 100,0 2 

daire 98,6 3 daire 100,0 3 üçgen 97,1 2 

üçgen 95,7 2 üçgen 94,3 2 daire 97,1 4 

dikdörtgen 88,6 3 dikdörtgen 82,9 4 dikdörtgen 94,3 3 

yamuk 58,6 5 yamuk 74,3 5 yamuk 42,9 6 

beĢgen 30,0 6 elips 31,4 5 beĢgen 31,4 6 

çember 28,6 3 altıgen 31,4 6 silindir 28,6 6 

 

Karma Veri Tablosu 8 -  GEOMETRĠL ġEKĠL Ulamı 
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Sormacaya dahil edilen tek algısal ulam olan GEOMETRĠK ġEKĠL„de, genel 

tabloda diziliĢ üçgen, kare, dikdörtgen, daire, beşgen, altıgen, yamuk 

biçimindedir. Üçgen ve karenin sıklık yüzdeleri çok yüksektir. Ġkisinin de sıra 

medyanlarının hem yüksek, hem de aynı seviyede olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla, iki öğe de kuvvetli  öntürler olarak görünmektedir. Dikdörtgen %87,1 

sıklık ve 3 sıra medyanı ile üçüncü sıradadır. Kare ve dikdörtgenin esasen birer 

dörtgen olması önemlidir. Daire ise %73,3 sıklık ve 4 sıra medyanı ile dördüncü 

sıradadır. YaĢ grupları bazında incelendiğinde  kare, daire ve üçgen yüksek sıklık 

yüzdeleri ile ilk üç sırayı almaktadır. Genç grupta diziliĢ üçgen, kare, dikdörtgen       

daire ve çocuk grubunda kare,üçgen, dikdörtgen, altıgen, beşgen, daire   

biçimindedir. Çocuk grubunda daire beĢinci gelmesine rağmen %75,7 sıklık ve 4 

sıra medyanına sahiptir. Bazı gruplarda sıklık yüzdelerinin %100‟ün biraz 

üzerinde olduğu görülmektedir. Bunun sebebi dalgınlıkla bir öğeyi ikinci kez 

yazan deneklerdir.  
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3.2.9 TAKI 

 GENEL/210    ERKEK/105    KADIN/105   

TAKI SIKLIK MEDYAN TAKI SIKLIK MEDYAN TAKI SIKLIK MEDYAN 

kolye 96,7 2 kolye 94,3% 2 kolye 99,0% 2 

yüzük 89,5 3 yüzük 86,7% 3 küpe 97,1% 2 

küpe 87,6 2 bilezik 82,9% 3 yüzük 92,4% 3 

bilezik 79,0 5 küpe 78,1% 3 bilezik 75,2% 4 

halhal 36,7 6 künye 46,7% 5 halhal 41,9% 5,5 

broĢ 35,7 6 saat 35,2% 5 broĢ 40,0% 6 

bileklik 33,8 5 broĢ 31,4% 6 bileklik 37,1% 4 

 ÇOCUK/70    ERKEK/ 35    KADIN/35   

TAKI SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

kolye 97,1 2 kolye 94,3 2 kolye 100,0 2 

küpe 84,3 3 yüzük 91,4 2 küpe 88,6 2 

bilezik 81,4 4 bileklik 88,6 3 yüzük 97,1 4 

yüzük 81,4 4 küpe 82,9 2 bilezik 82,9 3 

künye 57,1 4 broĢ 48,6 5 halhal 54,3 6 

toka 47,1 5 künye 48,6 5 broĢ 48,6 6 

bileklik 38,6 4 halhal 42,9 6 bileklik 37,1 4 

 GENÇ/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35   

TAKI SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

kolye 95,7 2 kolye 91,4 2 küpe 102,9 2 

küpe 92,9 2 küpe 82,9 3 kolye 100,0 2 

yüzük 92,9 3 bilezik 74,3 3 yüzük 97,1 3 

bilezik 70,0 4 yüzük 88,6 3 bilezik 65,7 4 

halhal 44,3 5 halhal 40,0 5,5 halhal 48,6 5 

hızma 34,3 6 künye 31,4 4 hızma 42,9 6 

bileklik 31,4 4,5 bileklik 31,4 5 saat 34,3 5 

 YETĠġKĠN/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35   

TAKI SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

kolye 
97,1 2 kolye 94,3 2 kolye 100,0 2 

yüzük 
94,3 3 yüzük 91,4 2 yüzük 97,1 4 

küpe 
85,7 2 bilezik 88,6 3 küpe 88,6 2 

bilezik 
85,7 3 küpe 82,9 2 bilezik 82,9 3 

broĢ 
48,6 5,5 broĢ 48,6 5 halhal 54,3 6 

halhal 
48,6 6 künye 48,6 5 broĢ 48,6 6 

bileklik 
31,4 5 halhal 42,9 6 bileklik 37,1 4 

 

Karma Veri Tablosu 9 - TAKI Ulamı 
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Genel tablodaki diziliĢ  kolye, yüzük, küpe, bilezik, halhal, broş, bileklik 

biçimindedir.  Kolye öğesi, genç-kadın grubu dıĢında tüm gruplarda öntürdür. 

Bilezik %79 sıklık değerine  rağmen, 5 ile düĢük bir sıra medyan değerine sahiptir. 

Halhal, broş ve bileklik ise düĢük profilli üyelerdir. YaĢ grupları özelinde 

bakıldığında kolye, yüzük, küpe, bilezik dörtlüsü birbirini takip eden bir sırada  

görülmektedir. Bilezik, sadece çocuk grubunda üçüncü, diğerlerinde dördüncüdür. 

Tablo 10‟da, yürütülen sormaca ve Çengelci 1996‟nın sonuçları 

karĢılaĢtırılmaktadır. 

 

 Yürütülen sormaca Çengelci 1996 

1 kolye yüzük 

2 yüzük kolye 

3 küpe küpe 

4 bilezik bilezik 

5 halhal künye 

 

Tablo 10 - TAKI Ulamı KarĢılaĢtırılmalı Tablo 

Sıralamalar değiĢmekle birlikte her iki çalıĢmanın sonuçlarında da kolye ve 

yüzük öntürlük değeri yüksek üyeler olarak görünmektedirler. 
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3.2.10 CEZA 

  ÇOCUK/70    ERKEK/ 35    KADIN/35   

CEZA SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

disiplin cezası 61,4 3 

disiplin 
cezası 71,4 3 hapis 68,6 2 

hapis cezası 57,1 2 
hapis 

45,7 2 idam 60,0 2 

idam cezası 52,9 2 
idam 

45,7 4 disiplin cezası 51,4 5 

bilgisayar 

oynamama 40,0 5 

tek ayak 

üstünde 

durma 42,9 4 trafik cezası 34,3 3,5 

trafik cezası 32,9 3 

müebbet 

hapis 37,1 5 para cezası 28,6 2 

dayak 32,9 3 
trafik 

31,4 3 dıĢarı çıkmama 28,6 4 

dıĢarı çıkmama 32,9 5 

para cezası 

31,4 4 

televizyon 

yasağı 28,6 4,5 

 

Karma Veri Tablosu 10 - CEZA Ulamı 

Bu ulam, sadece  çocuk grubuna uygulanmıĢtır. Buna göre, disiplin cezası %61,4 

sıklık ve 3 sıra medyanı ile birinci sıradadır. Ġkinci öğe %57,1 sıklık ve 2 sıra 

medyanı ile hapistir. Ancak, tek baĢına sıralamaya girememekle birlikte %24,2 

sıklık ve 5 sıra medyan değeri ile müebbet hapis, hapis cezasına dahil edilirse, 

hapis cezasının bir  öntür olduğu rahatlıkla söylenebilir. Disiplin cezasının erkek 

ve kız öğrencilerdeki sıralaması dikkate değerdir. Bu ceza, erkek öğrenciler için 

en tipik ceza iken, kızlar için üçüncü sıradadır. 
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3.2.11 SĠLAH 

 GENEL/140    ERKEK/70    KADIN/70   

SĠLAH SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN 

tüfek 145,7 2 tüfek 150,0% 3 tüfek 141,4% 2 

tabanca 87,9 1 tabanca 84,3% 1 tabanca 91,4% 1 

bıçak 50,7 4 bomba 48,6% 5 bıçak 54,3% 4 

bomba 47,9 5 bıçak 47,1% 4 bomba 47,1% 5 

kılıç 40,7 5 kılıç 42,9% 5 kılıç 38,6% 4 

top 37,1 4 top 35,7% 4 top 38,6% 4 

ok-yay 26,4 4 füze 24,3% 6 ok-yay 32,9% 5 

         

 GENÇ/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35   

SĠLAH SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

tüfek 150,0 3 tüfek 162,9 3 tüfek 137,1 2 

tabanca 78,6 2 tabanca 74,3 2 tabanca 82,9 2 

bomba 45,7 4,5 bomba 42,9 4 bıçak 42,9 4 

bıçak 40,0 4 kılıç 40,0 6 kılıç 40,0 4,5 

kılıç 40,0 5,5 bıçak 37,1 4 bomba 48,6 5 

ok-yay 22,9 4 füze 22,9 5 ok-yay 34,3 4 

top 15,7 4 top 17,1 5 top 14,3 4 

 YETĠġKĠN/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35    

SĠLAH SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

tüfek 150,0 3 tüfek 162,9 3 tüfek 137,1 2 

tabanca 78,6 2 tabanca 74,3 2 tabanca 82,9 2 

bomba 45,7 4,5 bomba 42,9 4 bıçak 42,9 4 

bıçak 40,0 4 kılıç 40,0 6 kılıç 40,0 4,5 

kılıç 40,0 5,5 bıçak 37,1 4 bomba 48,6 5 

ok-yay 22,9 4 füze 22,9 5 ok-yay 34,3 4 

top 15,7 4 top 17,1 5 top 14,3 4 

 

Karma Veri Tablosu 11 -  SĠLAH Ulamı 
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SĠLAH ulamı, pedagojik gerekçelerle çocuk grubu dıĢındaki genç ve yetiĢkin 

gruplarına uygulanmıĢtır. Sonuçlar, tüfekin niceliksel değerleri itibariyle son 

derece güçlü bir öntür olduğunu göstermektedir. Deneklerce yer yer, makineli 

tüfek, kalaşnikof, taramalı tüfek, martin gibi tüfek tiplerinden iki ya da üç tanesi 

aynı seferde ulam altında yazılmıĢ   ancak bunlar, birer temel düzey ulamı olan 

tüfek  altında birleĢtirilmiĢlerdir. Dolayısıyla az da olsa bazı deneklerin tercihleri 

altında iki ya da üç kez tüfek öğesi geçmektedir. Niceliksel olarak, tüfekin %145,7 

sıklık ve 2 sıra medyanı göstermesinin sebebi budur. Tabanca da tüfekin ardından 

güçlü bir konumdadır. Ancak, bu iki öğeden sonra gelen öğelerin rakamsal olarak   

düĢük bir profil sergilediklerini görüyoruz. SĠLAH, Rosch 1975‟te de ele alınan 

bir ulamdır. Yürütülen sormaca ile Rosch‟un bulgularının bağlamda 

karĢılaĢtırılması  Tablo 11‟de yapılmıĢtır. 

 

 Yürütülen sormaca Rosch 1975 

1 tüfek tabanca(gun) 

2 tabanca tabanca(pistol) 

3 bıçak tabanca(revolver) 

4 bomba makineli tüfek 

5 kılıç tüfek (rifle) 

6 top falçata 

7 ok-yay bıçak 

 

Tablo 11 - SĠLAH Ulamı  KarĢılaĢtırmalı Tablo 

 

Rosch 1975‟teki SĠLAH öntürleri   tüfek ve tabanca ve bunların alt 

türlerinden oluĢmaktadır. Tabanca da %87,9 sıklık ve 1 sıra medyanı ile çok 

önemli bir öntür durumundadır.  Rosch 1975„in sonuçlarında  kılıç onuncu, bomba  

onbirinci, top onyedinci, ok-yay ise onsekizinci sıradadır. Genç ve yetiĢkin 

gruplarına ayrı ayrı bakıldığında, tüfek ve tabancanın ilk iki sırayı aldığı 

görülmektedir. 
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3.2.12 DUYGU 

 GENEL/210   ERKEK/105    KADIN/105   

DUYGU SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN 

mutluluk 63,3 2 sevinç 63,8% 2 mutluluk 65,7% 2 

sevinç 58,6 2 mutluluk 61,0% 2 sevinç 53,3% 2 

aĢk 46,2 3 hüzün 46,7% 4 aĢk 46,7% 3 

hüzün 45,2 4 aĢk 45,7% 2 hüzün 43,8% 4 

üzüntü 41,4 3 üzüntü 42,9% 3 üzüntü 40,0% 3 

nefret 37,6 4 nefret 41,0% 4 özlem 36,2% 3 

özlem 36,7 4 özlem 37,1% 5 nefret 34,3% 4 

 ÇOCUK/70    ERKEK/ 35    KADIN/35   

DUYGU SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN 

özlem 
80,0 4 sevinç 63,8% 2 mutluluk 65,7% 2 

mutluluk 70,0 
2 mutluluk 61,0% 2 sevinç 53,3% 2 

sevinç 68,6 
2 hüzün 46,7% 4 aĢk 46,7% 3 

üzüntü 57,1 
3 aĢk 45,7% 2 hüzün 43,8% 4 

aĢk 42,9 
2,5 üzüntü 42,9% 3 üzüntü 40,0% 3 

ĢaĢkınlık 40,0 
5 nefret 41,0% 4 özlem 36,2% 3 

hüzün 37,1 
5 özlem 37,1% 5 nefret 34,3% 4 

 GENÇ/ 70    ERKEK/ 35   KADIN/35   

DUYGU SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

aĢk 58,6 2 mutluluk 65,7 2 aĢk 62,9 1 

mutluluk 58,6 2 aĢk 54,3 2 mutluluk 51,4 2 

sevgi 51,4 2 sevgi 51,4 2 sevgi 51,4 2 

nefret 50,0 3 nefret 51,4 3,5 nefret 48,6 2 

hüzün 47,1 4 hüzün 45,7 4 hüzün 48,6 3 

öfke 31,4 5 öfke 28,6 3,5 öfke 34,3 5 

üzüntü 25,7 4 üzüntü 28,6 3,5 üzüntü 22,9 5 

 YETĠġKĠN/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35   

DUYGU SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK MEDYAN 

sevinç 75,7 2 sevinç 88,6 2 mutluluk 65,7% 2 

mutluluk 61,4 2 hüzün 60,0 3 sevinç 53,3% 2 

hüzün 51,4 3 mutluluk 51,4 2 aĢk 46,7% 3 

üzüntü 41,4 3 aĢk 42,9 3 hüzün 43,8% 4 

aĢk 37,1 4,5 üzüntü 40,0 4 üzüntü 40,0% 3 

heyecan 31,4 5 nefret 34,3 4 özlem 36,2% 3 

acı 22,9 4,5 heyecan 34,3 5 nefret 34,3% 4 

 

Karma Veri Tablosu 12. -  DUYGU Ulamı 
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Niceliksel olarak  değerleri pek yüksek olmayan ve birbirine yakın anlamları olan 

mutluluk   ve sevinç  öğeleri bu ulamın en tipik öğelerini  oluĢturmaktadır. Aşk, 

hüzün, üzüntü, nefret, özlem sıra medyanı olarak orta düzeyde  ancak düĢük sıklık 

yüzdesine sahip öğelerdir. Çocuk grubunun öntürü olan özlem, %80 gibi yüksek 

bir sıklığa sahiptir. Bu değer, ulam genelinde ulaĢılmıĢ en yüksek değerdir. Çocuk 

grubunun sıklık değerlerinin genellikle daha yüksek olduğu görülmektedir. Genç 

grubunda, gençler için daha baskın bir duygu olan  aşk öğesinde dahi sıklık, düĢük 

olarak yorumlanabilecek %58,6‟dır. Tüm yaĢ ve cinsiyet gruplarında, mutluluk, 

sevinç, sevgi gibi pozitif duygular ilk sıralarda yer alırken, nefret, acı, hüzün, 

üzüntü gibi negatif duyguların düĢük sıklık ve sıra medyanları ile alt sıralarda 

göründüğünü görüyoruz. 
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3.2.13 KĠġĠLĠK 

 GENEL/210    ERKEK/105    KADIN/105   

KĠġĠLĠK SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN 

sinirli 37,6 3 cömert 37,1% 3 sinirli 42,9% 3 

cömert 32,9 3 cimri 36,2% 4 dürüst 30,5% 2 

cimri 30,5 3 sinirli 32,4% 3 cömert 28,6% 2,5 

dürüst 30,0 2 dürüst 29,5% 1 cimri 24,8% 2,5 

canayakın 22,4 3 canayakın 26,7% 3 canayakın 18,1% 4 

yardımsever 13,3 3,5 cesur 14,3% 4 iyi 15,2% 3,5 

iyi 11,9 4 bencil 13,3% 3 yardımsever 15,2% 3,5 

 ÇOCUK/70   ERKEK/ 35    KADIN/35    

KĠġĠLĠK SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

sinirli 68,6 3 sinirli 62,9 2,5 sinirli 74,3 3 

cömert 60,0 3,5 cimri 51,4 2 cömert 65,7 2 

cimri 50,0 2 canayakın 54,3 4 cimri 51,4 2 

canayakın 40,0 4 cömert 54,3 5 iyi 28,6 3 

dürüst 20,0 2,5 inatçı 34,3 2 kötü 25,7 4 

iyi 20,0 3 dürüst 31,4 2 yardımsever 25,7 5 

kötü 20,0 3,5 kötümse 20,0 4 utangaç 25,7 6 

 GENÇ/ 70    ERKEK/ 35   KADIN/35    

KĠġĠLĠK SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

dürüst 40,0 1 dürüst 34,3 1 dürüst 45,7 2 

sinirli 30,0 4 sinirli 31,4 4 yalancı 28,6 4 

duygusal 21,4 3 cömert 22,9 2 sinirli 28,6 4,5 

yalancı 18,6 5 cimri 22,9 5 sevecen 20,0 3 

sevecen 17,1 3 ikiyüzlü 20,0 5 güvenilir 17,1 3 

iyi 14,3 4 sevecen 14,3 3 sakin 17,1 6,5 

cimri 14,3 4,5 cesur 14,3 3 iyi 17,1 4 

 YETĠġKĠN/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35    

KĠġĠLĠK SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

dürüst 30,0 2 cimri 37,1 5 dürüst 37,1 2 

cimri 27,1 4 cömert 34,3 5 sinirli 25,7 3 

cömert 25,7 3 dürüst 22,9 2,5 canayakın 22,9 1,5 

canayakın 21,4 2 canayakın 20,0 3 cimri 17,1 3,5 

içe kapanık 17,1 6 kıskanç 14,3 1 sakin 14,3 3 

sinirli 14,3 2,5 cesur 14,3 2 bencil 14,3 4 

bencil 14,3 3,5 hırslı 11,4 1 esprili 14,3 4 

 

Karma Veri Tablosu 13 - KĠġĠLĠK Ulamı 
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Sormaca genelinde, cevaplardaki sözcüksel öğe çeĢitliliğinin yüksek olduğu denek 

gruplarında sıklık yüzdeleri düĢük çıkmıĢtır. KĠġĠLĠK ulamı bunun çok tipik bir 

örneğidir. Özellikle yetiĢkin yaĢ grubu 216 farklı kiĢilik tipi ile tüm ulamlar ve yaĢ 

grupları arasında en fazla öğeyi yazan gruptur. Bu grubu,  gençler 188 farklı öğe 

ile takip etmektedir. Genel tabloda en yüksek sıklık %37,6 ile sinirli öğesine aittir. 

Ġkinci öğe %32,9 ile cömert öğesidir. Görüldüğü gibi sıklık yüzdeleri güçlü bir  

öntür görünümü için oldukça düĢüktür.  Çocuk grubunun, tipik öğeler belirleme 

konusunda daha iyi odaklanma gerçekleĢtirdiği söylenebilir. Bu grubun KĠġĠLĠK 

öntürü de sinirlidir ancak, %68,6‟lık bir yüzdeye sahiptir. Özellikle çocuk-kız 

tablosunda sinirlinin yüzdesinin %74,3‟ü bulduğunu görüyoruz. 
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3.2.14 ĠHTĠYAÇ 

 GENEL/210   ERKEK/105    KADIN/105   

ĠHTĠYAÇ SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN 

yeme içme 114,3 2 yeme içme 126.7% 2 yeme içme 101,9% 2 

giysi 82,4 4 para 55,2% 3 para 58,1% 3 

para 56,7 3 ev 31,4% 4 giysi 42,9% 4 

ev 36,7 33 giysi 31,4% 4 ev 41,9% 3 

araba 30,5 35 araba 28,6% 4 sevgi 37,1% 3 

sevgi 28,1 3 sağlık 21.0% 3 araba 32,4% 3 

sağlık 16,2 3 sevgi 19,0% 3,5 barınma 20,0% 4 

 ÇOCUK/70    ERKEK/ 35    KADIN/35    

ĠHTĠYAÇ SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

yeme içme 84,3 4 yeme içme 108,6 4 araba 65,7 3 

giysi 58,6 4 giysi 60,0 5 para 60,0 2 

araba 57,1 3 para 51,4 2 ev 60,0 3 

para 55,7 2 kırtasiye 51,4 4 yeme içme 60,0 5 

ev 51,4 3 araba 48,6 4 giysi 57,1 4 

kırtasiye 47,1 4 ev 42,9 3 kırtasiye 42,9 4 

bilgisayar 31,4 4 bilgisayar 31,4 4 sevgi 34,3 2,5 

 GENÇ/ 70   ERKEK/ 35    KADIN/35    

ĠHTĠYAÇ SIKLIK% MEDYAN 

  SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

yeme içme 140,0 2 

yeme içme 157,1 2 yeme içme 122,9 2 

giysi 67,1 3 

para 68,6 4 para 65,7 3 

araba 34,3 4 

ev 34,3 4 ev 34,3 3 

para 25,7 3,5 

cinsellik 25,7 4 sevgi 34,3 4,5 

ev 25,7 3,5 

tuvalet 20,0 3 giysi 31,4 3 

kırtasiye 20,0 3 

sevgi 17,1 2 uyku 25,7 4 

bilgisayar 18,6 3 

aĢk 14,3 3 aĢk 22,9 4 

 YETĠġKĠN/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35    

ĠHTĠYAÇ SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

yeme içme 118,6 2 yeme içme 114,3 2 yeme içme 122,9 2 

para 47,1 4 para 45,7 5 para 48,6 3 

sevgi 38,6 4 ev 34,3 4,5 sevgi 42,9 4 

barınma 32,9 4 sağlık 31,4 2 giysi 40,0 5 

giysi 32,9 5 cinsellik 25,7 4 barınma 37,1 4 

ev 24,3 2 giysi 25,7 4 ev 31,4 3 

sağlık 22,9 2,5 uyumak 25,7 4 araba 20,0 5 

 

Karma veri tablosu 14 - ĠHTYAÇ Ulamı 
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Deneklerin bir kısmının ĠHTĠYAÇ ulamı altında yenilebilir- içilebilir türden 

öğeleri  bir kereden  fazla yazması sebebiyle bu öğeler yeme-içme baĢlığı altında 

toplanmıĢ, bu nedenle bu öğenin sıklığı %143,3 çıkmıĢtır. 2 gibi yüksek bir sıra 

medyanına  da sahip olan bu öğe bize gerek eylem olarak yeme içmenin, gerekse 

yenilebilir-içilebilir Ģeylerin güçlü bir ĠHTĠYAÇ öntürü oluĢturduklarını 

göstermektedir. Giysi öğesinin de %82,4 sıklık ile tipik bir ihtiyaç öğesi olduğu 

görülmektedir. Diğer yandan, aslında pek çok ihtiyacı karĢılamaya yarayabilecek  

para öğesinin %56,7 sıklık ve 3 sıra medyanı ile ortalarda görünmesi 

düĢündürücüdür. YaĢ gruplarına teker teker bakıldığında para öğesinin 

değerlerinin pek değiĢmediğini, yalnızca gençler  grubunda biraz artarak % 67,2 

olarak göründüğünü buluyoruz. Ev ve barınma öğeleri yetiĢkin grupta ayrı ayrı 

görünmektedirler, ancak aynı kavram olarak düĢünülebilirler. Bu durumda, hem 

bu grupta hem de genel tabloda sıralamanın daha yukarılarına çıkabilmeleri 

mümkün olabilir.  

. 
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3.2.15 LÜKS 

 GENEL/210    ERKEK/105    KADIN/105   

LÜKS SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN 

villa 68,1 2 pahalı araba 72,4% 3 villa 74,3% 2 

pahalı 

araba 59,5 2 villa 61,9% 3 mücevherler 53,3% 4 

mücevherler 47,6 3,5 yat 39,0% 2 pahalı araba 46,7% 3 

yat 35,2 2 uçak 31,4% 5 araba 38,1% 2 

araba 34,3 2 araba 30,5% 1,5 yat 31,4% 3 

uçak 24,3 5 mücevherler 28,6% 4 jip 23,8% 4 

jip 22,4 4 

5 yıldızlı 
otel 22,9% 5 tatil 19,0% 4,5 

 ÇOCUK/70    ERKEK/ 35    KADIN/35   

LÜKS SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

villa 97,1 2 pahalı araba 94,3 3 
mücevherler 

102,9 5 

pahalı 

araba 75,7 3 villa 94,3 3 
villa 

100,0 2 

mücevherler 72,9 5 mücevherler 42,9 4 pahalı araba 57,1 2 

araba 44,3 2 jip 42,9 5 
araba 

51,4 5 

jip 32,9 4 araba 37,1 2 

pahalı 

kıyafet 22,9 5 

5 yıldızlı 

otel 25,7 4 uçak 34,3 6 
zenginlik 

22,9 5,5 

uçak 25,7 6 

5 yıldızlı 

otel 34,3 4 

tatil 

20,0 6 

 GENÇ/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35    

LÜKS SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

pahalı 

araba 51,4 2 pahalı araba 48,6 2 pahalı araba 54,3 3 

villa 50,0 3 villa 45,7 2 villa 54,3 4 

araba 42,9 1 araba 40,0 1 mücevherler 48,6 4 

mücevherler 42,9 4 yat 40,0 1,5 araba 45,7 2 

yat 34,3 2,5 mücevherler 37,1 4 yat 28,6 3 

tatil 15,7 4 uçak 22,9 5,5 uçak 22,9 5,5 

uçak 22,9 5,5 

5 yıldızlı 
otel 20,0 6 

5 yıldızlı 
otel 17,1 5,5 

 YETĠġKĠN/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35    

LÜKS SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

villa 57,1 3 yat 57,1 1 villa 68,6 2 

yat 51,4 2 villa 45,7 4 yat 45,7 2,5 

pahalı 

araba 51,4 4 uçak 37,1 3 jip 37,1 3 

mücevherler 48,6 4 pırlanta 20,0 3 pahalı araba 28,6 3,5 

uçak 24,3 3 araba 14,3 2 yazlık 28,6 3,5 

jip 21,4 3 yalı 14,3 2 araba 17,1 1,5 

yurtdıĢı 18,6 5 tatil 14,3 3 uçak 14,3 2 

 

Karma Veri Tablosu 15 -  LÜKS Ulamı 
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LÜKS  ulamında, villa öğesi %68,1 sıklık ve 2 sıra medyanı ile öntür 

görünümündedir. Ġkinci sırada %59,5 sıklık  ve 2 sıra medyanı ile pahalı araba 

gelmektedir. Bu öğe, altında Mercedes, BMW, Ferrari gibi pahalı araba  

markalarının birleĢtirildiği öğedir. BeĢinci sıradaki  araba öğesi muhtemelen 

deneklerden daha vasat ekonomik Ģartlara sahip olanların tercihidir. Mücevherler 

öğesi altında çeĢitli takı öğeleri birleĢtirilmiĢtir. Çocuk-kız grubunda sıklık 

yüzdesinin %100‟ün biraz üstünde çıkmasının sebebi budur. Genel olarak jip, 

tatil, beş yıldızlı otel, uçak, yurtdışı gibi öğelerin deneklerce daha az tipik bulunan 

öğeler oldukları söylenebilir. Villa, pahalı araba ve mücevherler öğelerinin sıklık 

değerlerinin çocuk grubunda diğer gruplara nazaran hayli yüksek olması dikkate 

değerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

3.2.16 ÖVGÜ 

  GENEL/210      ERKEK/105      KADIN/105    

ÖVGÜ SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN 

aferin 64,8 2 aferin 64,8% 2 aferin 64,8% 1,5 

bravo 51,9 3 bravo 57,1% 2 çok güzel 53,3% 4 

çok güzel 48,6 4 harika 44,8% 4 harika 51,4% 3 

harika 48,1 4 çok güzel 43,8% 4 bravo 46,7% 3 

süper 41,4 4 süper 39,0% 3 süper 43,8% 4 

mükemmel 38,6 5 mükemmel 39,0% 5 mükemmel 38,1% 4 

çok iyi 24,3 4 helal olsun 31,4% 3 tebrikler 28,6% 3 

  ÇOCUK/70      ERKEK/ 35      KADIN/35   

ÖVGÜ SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

aferin 82,9 2 aferin 82,9 2 aferin 82,9 2 

çok güzel 70,0 4 mükemmel 62,9 5 çok güzel 80,0 4,5 

mükemmel 58,6 5 çok güzel 60,0 3 harika 60,0 3 

harika 57,1 4 bravo 60,0 3 süper 60,0 3 

bravo 52,9 3 çok iyi 57,1 5 mükemmel 54,3 4 

süper 52,9 3 harika 54,3 4 bravo 45,7 4 

çok iyi 41,4 5 süper 45,7 2,5 çok iyi 25,7 4 

  GENÇ/ 70      ERKEK/ 35      KADIN/35    

ÖVGÜ SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

harika 44,3 3 aferin 45,7 2 
harika 

48,6 3 

aferin 42,9 2 bravo 40,0 2 
aferin 

40,0 2 

bravo 37,1 2 harika 40,0 4,5 
bravo 

34,3 2,5 

mükemmel 30,0 5 mükemmel 31,4 6 
çok güzel 

34,3 3,5 

süper 30,0 4 muhteĢem 28,6 4 
tebrikler 

31,4 3 

çok güzel 28,6 4 güzel 22,9 3,5 
güzel 

31,4 4 

güzel 27,1 4 çok güzel 22,9 5 
süper 

31,4 4 

  

YETĠġKĠN/ 

70      ERKEK/ 35     KADIN/35   

ÖVGÜ SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

aferin 68,6 1,5 
bravo 

71,4 2 
aferin 

71,4 1 

bravo 65,7 2,5 
aferin 

65,7 2 
bravo 

60,0 3 

çok güzel 47,1 4 
helal olsun 

57,1 2 
harika 

45,7 3 

harika 42,9 4 
çok güzel 

48,6 5 
süper 

40,0 4 

helal olsun 35,7 3 
tebrikler 

42,9 2 
mükemmel 

31,4 4 

mükemmel 27,1 4 
süper 

42,9 4 
tebrikler 

28,6 3 

muhteĢem 25,7 5 
harika 

40,0 2 
çok iyi 

25,7 6 

 

Karma Veri Tablosu 16 - ÖVGÜ Ulamı 
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Aferin,  ÖVGÜ ulamının genel tablosunda  %64,8 sıklık yüzdesi ve 2 sıra 

medyanı ile öntür durumundadır. Sıklığı beklenildiği kadar yüksek olmamakla 

birlikte, medyan değerinin yüksek olması, akla ilk gelen öğelerden bir olduğunun 

göstermektedir. YaĢ gruplarının tercihlerine bakıldığında aferinin çocuklarda  

%82,9, gençlerde %42,9, yetiĢkin grubunda ise %68,6 sıklığı görülmektedir. 

Aferini, bravo /%51,9 sıklık ve 3 sıra medyanı ve %48,1 sıklık ve 4 sıra medyanı 

ile   çok güzel takip etmektedir. Genç grubunun ulam altında tercih ettiği bütün 

öğelerdeki sıklık değerlerinin  %50‟nin altında olması dikkat çekicidir. Bu durum, 

gençlerin kullandığı ve hayli fazla kabul edilebilecek  sözcüksel öğe 

çeĢitliliğinden  (170 öğe) kaynaklanmaktadır. Çocuk grubunda ise genel olarak 

tüm öğelerin sıklık yüzdelerinin diğer yaĢ gruplarına göre daha yüksek seyrettiği 

görülmektedir.  
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3.2.17 YETENEK 

 GENEL/210   ERKEK/105    KADIN/105   

YETENEK SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN 

çalgı 

çalabilmek 61,0 4 spor 65,7% 4 Ģarkı söylemek 70,5% 2 

Ģarkı söylemek 58,1 2 

çalgı 

çalabilmek 55,2% 3 

çalgı 

çalabilmek 65,7% 4 

spor 54,3 4 resim yapmak 47,6% 2 dans 61,0% 4 

dans 53,8 4 dans 46,7% 3 resim yapmak 56,2% 3 

resim yapmak 51,9 3 Ģarkı söylemek 44,8% 3 spor 42,9% 5 

oyunculuk 21,4 5 müzik 22,9% 2 oyunculuk 27,6% 5 

güzel 

konuĢabilmek 21,0 5 

güzel 
konuĢabilmek 19,0% 5 

güzel 
konuĢabilmek 22,9% 4,5 

 ÇOCUK/70    ERKEK/ 35    KADIN/35    

YETENEK SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

spor 92,9 5 spor 100,0 5 

çalgı 

çalabilmek 100,0 5 

çalgı 

çalabilmek 88,6 4 çalgı 77,1 3 Ģarkı söylemek 82,9 2 

Ģarkı söylemek 68,6 2 resim yapmak 62,9 2 spor 68,6 5 

resim yapmak 55,7 2 Ģarkı söylemek 54,3 3 dans 62,9 4 

dans 55,7 4 dans 48,6 4 resim 48,6 3 

Ģiir yazabilmek 25,7 4,5 el becerisi 28,6 4 oyunculuk 37,1 5 

oyunculuk 25,7 5 Ģiir yazabilmek 25,7 5 taklit 28,6 5,5 

 GENÇ/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35    

YETENEK SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

Ģarkı söylemek 64,3 3 Ģarkı söylemek 48,6 3 Ģarkı söylemek 80,0 3 

dans 60,0 4 dans 48,6 2 dans 71,4 4 

çalgı 

çalabilmek 45,7 3 

çalgı 
çalabilmek 37,1 3 

çalgı 
çalabilmek 54,3 3 

resim yapmak 42,9 4 resim  31,4 4 resim yapmak 54,3 3 

güzel 

konuĢabilmek 27,1 4 müzik 31,4 2 
güzel 
konuĢmak 28,6 4 

spor 22,9 3,5 spor 25,7 2 yabancı dil 20,0 4 

müzik 24,3 2 

güzel 
konuĢmak 25,7 4 müzik 17,1 2 

 YETĠġKĠN/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35    

YETENEK SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

çalgı 

çalabilmek 47,1 3 

çalgı 

çalabilmek 51,4 2 resim yapmak 65,7 2 

dans 45,7 4 spor 54,3 4 Ģarkı söylemek 48,6 2 

müzik 25,7 2 resim yapmak 48,6 2 dans 48,6 4 

oyunculuk 24,3 3 dans 42,9 3 
çalgı 
çalabilmek 42,9 3 

resim yapmak 57,1 2 zeka 42,9 4 spor 40,0 4,5 

spor 47,1 4 Ģiir yazmak 28,6 6 müzik 28,6 2 

Ģarkı söylemek 40,0 3 yabancı dil 25,7 5 zeka 22,9 3 

 

 Karma Veri Tablosu 17 - YETENEK Ulamı  
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Genel tabloda, YETENEK ulamına ait öntür çalgı çalabilmek, %61 sıklık yüzdesi 

ve 4 sıra medyanı ile   görünmektedir. Ancak şarkı söylemek, sıklık yüzdesi olarak 

ikinci görünmekle birlikte 2 sıra medyanı değerine sahiptir. Dolayısıyla, her iki 

öğenin de öntürlük iddiası olduğu söylenebilir. YaĢ grupları bazında bakıldığında, 

spor yeteneği çocuklarda %92,9 gibi bir sıklıkla öntür görünmektedir.  Bu grupta,  

çalgı çalabilmek yine yüksek bir sıklığa sahiptir. Genç grubun sıklık yüzdeleri 

genel olarak düĢüktür ve en tipik YETENEK ulamı üyesi %64,3 ile şarkı 

söylemektir. YetiĢkin  grupta genel yüzdeler daha da düĢük seviyede 

seyretmektedir. Bu grupta, YETENEK ulamının öntürü %47,1 ile çalgı 

çalabilmektir. 
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3.2.18 SUÇ 

 GENEL/210    ERKEK/105    KADIN/105  

SUÇ SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN 

hırsızlık 89,5 2 hırsızlık 83,8% 2 hırsızlık 95,2% 2 

cinayet 85,2 2 cinayet 78,1% 2 cinayet 92,4% 2 

tecavüz 51,4 4 tecavüz 51,4% 4 tecavüz 51,4% 4 

taciz 35,2 4 gasp 39,0% 3 dolandırıcılık 34,3% 5 

dolandırıcılık 35,2 5 taciz 37,1% 4 taciz 33,3% 4 

gasp 32,4 3 dolandırıcılık 36,2% 5 gasp 25,7% 3 

kapkaç 25,7 4 kapkaç 26,7% 4 kapkaç 24,8% 5 

 ÇOCUK/70    ERKEK/ 35    KADIN/35    

SUÇ SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

hırsızlık 92,9 2 cinayet 68,6 2 hırsızlık 102,9 2 

cinayet 77,1 2 hırsızlık 82,9 3 cinayet 85,7 3 

taciz 55,7 4 taciz 54,3 3 taciz 57,1 4 

kapkaç 50,0 4 kapkaç 54,3 4 tecavüz 51,4 4 

tecavüz 45,7 4 tecavüz 40,0 4,5 kapkaç 45,7 5 

dolandırıcılık 35,7 6 dolandırıcılık 40,0 5,5 dolandırıcılık 31,4 6 

kavga etmek 22,9 5 kavga 22,9 3 trafik suçu 28,6 5 

 GENÇ/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35    

SUÇ SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

cinayet 92,9 2 cinayet 85,7 1 cinayet 100,0 2 

hırsızlık 85,7 2 hırsızlık 77,1 2 hırsızlık 94,3 2 

tecavüz 57,1 4 tecavüz 60,0 4 tecavüz 54,3 4 

gasp 34,3 4 taciz 40,0 4,5 yalan 34,3 3,5 

taciz 30,0 4 gasp 37,1 4 gasp 31,4 3 

yalan 30,0 4 yalan 25,7 4 dolandırıcılık 25,7 5 

dolandırıcılık 25,7 6 dolandırıcılık 25,7 6 taciz 20,0 4 

 YETĠġKĠN/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35    

SUÇ SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

hırsızlık 90,0 2 hırsızlık 91,4 2 cinayet 91,4 1,5 

cinayet 85,7 2 cinayet 80,0 2 hırsızlık 88,6 2 

tecavüz 51,4 3,5 tecavüz 54,3 3 tecavüz 48,6 4 

dolandırıcılık 44,3 5 gasp 48,6 4 dolandırıcılık 45,7 4,5 

gasp 42,9 4 dolandırıcılık 42,9 5 gasp 37,1 4 

yalan 28,6 4 yalan 31,4 4 yalan 25,7 5 

yaralama 25,7 4 rüĢvet 31,4 5 taciz 22,9 7 

 

Karma Veri Tablosu 18 -  SUÇ Ulamı 
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Hırsızlık ve cinayet,  bütün yaĢ gruplarında oldukça yüksek sıklık ve sıra medyanı 

ile  öntür olarak görünmektedir. Bunların yanı sıra, tecavüz ve taciz, sıklıkları 

%50-60 arasında kalarak hırsızlık ve cinayeti izlemektedir. SUÇ ulamı Rosch 

1973‟de de deneklere sorulmuĢtur. Rosch 1973‟ün sonuçlarının yürütülen 

sormaca ile karĢılaĢtırıldığı tablo aĢağıdadır.  

 

Sıra Yürütülen sormaca Rosch 1973 

1 hırsızlık cinayet 

2 cinayet fiziksel saldırı (darp) 

3 tecavüz hırsızlık 

4 taciz dolandırıcılık 

5 dolandırıcılık Ģantaj 

6 gasp serserilik 

7 kapkaç - 

 

Tablo 12 -  SUÇ Ulamı  KarĢılaĢtırmalı Tablo 

 

Görüldüğü gibi, her iki çalıĢmada da  hırsızlık ve cinayet üst sıralarda yer 

almaktadır. Rosch 1973‟te, taciz ve tecavüz gibi cinsel içerikli suçlar yer 

almamıĢtır  
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3.2.19 SORUN 

 GENEL/210    ERKEK/105    KADIN/105   

SORUN SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN 

ekonomik 

sorunlar 65,2 2 

ekonomik 
sorunlar 68,6% 2 

ekonomik 
sorunlar 61,9% 2 

çevre sorunları 51,9 4 çevre sorunları 44,8% 5 çevre sorunları 59,0% 4 

okul 33,3 3,5 iĢsizlik 38,1% 3 okul 30,5% 3 

aile sorunları 28,6 3 okul 36,2% 4 aile sorunları 27,6% 3 

arkadaĢlık 21,4 5 aile sorunları 29,5% 3 iĢsizlik 26,7% 3 

trafik 20,0 4 sağlık 21,0% 5 arkadaĢlık 24,8% 5 

sağlık 18,6 4 arkadaĢlık 18,1% 5 trafik 22,9% 4 

 ÇOCUK/70    ERKEK/ 35    KADIN/35   

SORUN SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

çevre sorunları 98,6 4 çevre sorunları 91,4 5 çevre sorunları 105,7 2 

okul 80,0 3,5 okul 85,7 4 okul 74,3 3 

ekonomik 

sorunlar 55,7 2 

ekonomik 

sorunlar 65,7 2 

ekonomik 

sorunlar 45,7 2 

arkadaĢlık 37,1 5 iĢsizlik 34,3 2 arkadaĢlık 42,9 5 

siyaset 32,9 4 siyaset 34,3 2,5 siyaset 31,4 4 

aile sorunları 32,9 3 öğretmenler 34,3 6 aile sorunları 31,4 2 

trafik 27,1 4 aile sorunları 34,3 3,5 trafik 31,4 4 

 GENÇ/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35   

SORUN SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

ekonomik 

sorunlar 67,1 2 

ekonomik 

sorunlar 62,9 2 

ekonomik 

sorunlar 71,4 2 

aile sorunları 42,9 3 aile sorunları 45,7 3 aile sorunları 40,0 3 

arkadaĢlık 25,7 3,5 arkadaĢlık 22,9 3,5 arkadaĢlık 28,6 4 

çevre sorunları 20,0 4,5 iĢsizlik 20,0 5 sağlık 22,9 4 

sağlık 18,6 5 iĢ 20,0 2 çevre sorunları 22,9 5,5 

dersler 17,1 2 çevre sorunları 17,1 4 dersler 20,0 11 

okul 17,1 3,5 okul 17,1 3,5 sevgili 17,1 3 

 YETĠġKĠN/ 70   ERKEK/ 35    KADIN/35   

SORUN SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

ekonomik 

sorunlar 72,9 3 

ekonomik 

sorunlar 77,1 1 

ekonomik 

sorunlar 68,6 3 

iĢsizlik 61,4 3 iĢsizlik 60,0 3 iĢsizlik 62,9 3 

çevre sorunları 37,1 4,5 hastalık 31,4 3 çevre sorunları 48,6 4 

iletiĢimsizlik 28,6 4,5 eğitimsizlik 28,6 4,5 iletiĢimsizlik 37,1 4 

hastalık 28,6 3 çevre sorunları 25,7 5 trafik 31,4 3 

trafik 25,7 3 trafik 20,0 3 hastalık 25,7 2 

eğitimsizlik 24,3 5 terörizm 14,3 4 sağlık 14,3 2 

 

Karma Veri Tablosu 19 -  SORUN Ulamı 
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SORUN ulamında, ekonomik sorunlar %65,2‟lik orta düzeyde bir sıklık ile birinci 

sırada görünmekte ancak sıra medyanı değerinin 2 olması öntürlük değerini 

güçlendirmektedir. Bu öğe, genç ve yetiĢkin yaĢ gruplarında da daha yüksek bir 

sıklık ve  biraz daha  düĢük bir sıra medyanı ile öntürdür. Çocuk   grubunda ise 

çevre ve doğa ile ilgili sorunları altında toplayan çevre sorunları öğesi büyük bir 

sıklık değeri ile birinci sıradadır. Çocuklar, ikinci sorun öntürü olarak okulu 

görmektedirler ve ekonomik sorunlar  %55,7 sıklık ve 2 sıra medyanı ile üçüncü 

gelmektedir. 
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3.2.20 TAġIT 

 ÇOCUK/70    ERKEK/ 35    KADIN/35   

TAġIT SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

araba 91,4 1 araba 91,4 1 araba 91,4 1,5 

uçak 84,3 3 otobüs 80,0 2,5 uçak 88,6 2 

otobüs 81,4 3 uçak 80,0 4 otobüs 82,9 3 

tren 68,6 3 tren 57,1 3 tren 80,0 3,5 

gemi 55,7 4 gemi 54,3 4 gemi 57,1 4 

dolmuĢ 37,1 4 kamyon 37,1 4 dolmuĢ 40,0 4 

taksi 31,4 5 dolmuĢ 34,3 4,5 metro 37,1 5 

 

Karma Veri Tablosu 20 - TAġIT Ulamı 

Yürütülen sormacada TAġIT ulamı yalnızca çocuk grubuna uygulanmıĢtır. Araba 

öğesi, hem genel, hem de erkek ve kız tablolarında güçlü bir öntür olarak 

görünmektedir. TAġIT ulamı, Gökmen 2010 ve Rosch 1975‟te de deneklere 

sorulmuĢtur. Bu ulamda, yürütülen sormacanın sonuçlarının diğer çalıĢmalar ile 

karĢılaĢtırıldığı tablo aĢağıdadır. 

  

 Yürütülen 

sormaca 

Gökmen 

2010 

Çengelci 

1996 

Rosch 

1973 

Rosch 

1975 

1 araba araba otobüs araba otomobil(automobile) 

2 otobüs otobüs uçak kayık/bot station otomobil 

3 uçak uçak tren scooter kamyon 

4 tren tren kamyon üç teker. 

bisiklet 

otomobil(car) 

5 gemi motor taksi at taksi 

6 dolmuĢ - minibüs kayak 

takımı 

jip 

7 metro - bisiklet - ambulans 

 

Tablo 13 -  TAġIT Ulamı  KarĢılaĢtırmalı Tablo 
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Tablo 13„te görüldüğü gibi, araba, Çengelci 1996 hariç, diğer tüm 

çalıĢmalarda öntür konumundadır. Yürütülen sormaca ile Gökmen 2010‟un ilk 

dört öğesi arasındaki birebir örtüĢme dikkate değerdir. Çengelci 1996‟da olduğu 

gibi, Peynircioğlu 1988‟de de TAġIT ulamının öntürü otobüstür (Çengelci 

1996;126).  
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3.2.21 SANAT 

 GENEL/140    ERKEK/70    KADIN/70   

SANAT SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN 

resim 92,9 2 müzik 98,6% 3,0 resim 91,4% 2 

müzik 92,1 3 resim 94,3% 2,0 müzik 85,7% 2,5 

heykel 80,0 3 tiyatro 84,3% 4,0 heykel 82,9% 3 

tiyatro 79,3 4 heykel 77,1% 3,0 tiyatro 74,3% 4 

sinema 61,4 4 sinema 71,4% 4,0 sinema 51,4% 3 

bale 41,4 5 edebiyat 35,7% 5,0 bale 48,6% 5 

opera 35,7 5 bale 34,3% 5,0 opera 40,0% 5 

          

 GENÇ/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35    

SANAT SIKLIK% MEDYAN  SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

müzik 100,0 3 

müzik 114,3 3 

müzik 85,7 2 

resim 88,6 2 

resim 91,4 2 

resim 85,7 2 

tiyatro 80,0 4 

tiyatro 85,7 4 

heykel 82,9 5 

heykel 74,3 4 

heykel 65,7 3 

tiyatro 74,3 4 

sinema 55,7 4 

sinema 62,9 3,5 

sinema 48,6 4 

bale 48,6 5 

opera 48,6 4 

bale 48,6 5 

opera 47,1 5 

bale 48,6 5 

dans 45,7 4,5 

 YETĠġKĠN/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35   

SANAT SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

resim 97,1 2 resim 97,1 2 resim 97,1 2 

heykel 85,7 3 heykel 88,6 3 müzik 85,7 3 

müzik 84,3 2 müzik 82,9 2 heykel 82,9 3 

tiyatro 78,6 4 tiyatro 82,9 4 tiyatro 74,3 4 

sinema 67,1 3 sinema 80,0 4 sinema 54,3 3 

edebiyat 42,9 5 edebiyat 51,4 5 bale 48,6 4 

bale 34,3 5 dans 22,9 5,5 opera 34,3 5 

 

Karma Veri Tablosu 21 - SANAT Ulamı 
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SANAT ulamı, yürütülen sormacada sadece genç ve yetiĢkin yaĢ gruplarına 

uygulanmıĢtır. Genel tablodaki sıralanıĢ resim, müzik, heykel, tiyatro, sinema, 

bale, operadır. Özellikle resim, yüksek bir  sıra medyanı ile  güçlü bir öntür 

görünümündedir. Ancak, resimin yanı sıra, müzik ve heykelin de çok tipik sanat 

dalları olduğu rahatlıkla söylenebilir. %30‟lar civarında sıklığa ve düĢük sıra 

medyanına sahip opera ve bale tipik sanat dalları olarak görülmemektedir. 
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3.2.22 ÖDÜL 

 GENEL/210    ERKEK/105   KADIN/105   

ÖDÜL SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN   SIKLIK MEDYAN 

para 69,0 2 para 73,3% 3 para 64,8% 2 

madalya 58,6 2 madalya 60,0% 2 madalya 56,2% 2 

kupa 41,0 2 plaket 42,9% 4 kupa 42,9% 2 

plaket 39,0 4 kupa 39,0% 3 plaket 35,2% 5 

tatil 34,8 5 tatil 38,1% 5 tatil 31,4% 4 

araba 31,4 5 araba 33,3% 6 araba 29,5% 5 

terfi 17,1 4 bilgisayar 22,9% 4,5 bilgisayar 21,9% 4 

 ÇOCUK/70    ERKEK/ 35    KADIN/35   

ÖDÜL SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

madalya 75,7 1 madalya 80,0 1 madalya 71,4 1 

para 60,0 3 para 68,6 4 kupa 60,0 2 

bilgisayar 57,1 4 bilgisayar 54,3 5 bilgisayar 60,0 4 

kupa 55,7 2 kupa 51,4 2 telefon 54,3 4 

araba 48,6 4,5 plaket 51,4 3,5 para 51,4 3 

plaket 44,3 4 araba 51,4 4 araba 45,7 5 

telefon 37,1 4 tatil 34,3 5 plaket 37,1 5 

 GENÇ/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35   

ÖDÜL SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

para 77,1 2 para 74,3 2 para 80,0 3 

madalya 54,3 2 madalya 51,4 3 madalya 57,1 2 

kupa 41,4 3 kupa 42,9 3 kupa 40,0 2 

plaket 30,0 4 plaket 37,1 4 tatil 31,4 5 

araba 28,6 6 araba 302,9 3 araba 28,6 5,5 

tatil 27,1 5 tatil 22,9 5,5 mutluluk 22,9 4 

oskar 20,0 4 oskar 20,0 5 altın 22,9 3 

 YETĠġKĠN/ 70    ERKEK/ 35    KADIN/35   

ÖDÜL SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN   SIKLIK% MEDYAN 

para 70,0 1 para 77,1 2 para 62,9 1 

tatil 45,7 4 tatil 57,1 4,5 plaket 45,7 4,5 

madalya 44,3 2 madalya 48,6 2 hediye 28,6 5 

plaket 42,9 4 terfi 42,9 4 madalya 40,0 3 

terfi 40,0 4 plaket 40,0 3,5 terfi 37,1 4 

kupa 25,7 3,5 ikramiye 20,0 5 tatil 34,3 4 

hediye 17,1 5 araba 20,0 6 kupa 28,6 3,5 

 

Karma Veri Tablosu 22 - ÖDÜL Ulamı 
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ÖDÜL ulamındaki genel sıralama para, madalya, kupa, plaket, tatil, araba, 

terfidir. Para, farklı yaĢ ve cinsiyet  gruplarında %60-70‟ler arasında görünen 

sıklığı ile tipik bir ÖDÜL öğesi görünümündedir. Genel tabloda öntür 

görünmesinin yanı sıra, çocuk yaĢ grubu hariç, diğerlerinin  sonuçlarında da 

birinci sırada öntür olarak görünmektedir. Çocuk grubunun ÖDÜL öntürü %75,7 

sıklık ve 1 sıra medyanı ile madalyadır. Her üç grupta da orta sıralarda yer alan 

kupanın popüler futbol kültürü ile iliĢkili olabileceği söylenebilir. Plaket de her üç 

yaĢ grubunda orta sıralarda yer alan bir öğedir. Ancak, plaketin %44,3 sıklıkla 

çocuk yaĢ grubunda altıncı sırada görünmesi  dikkat çekicidir. Terfi öğesi ise 

yalnızca yetiĢkin yaĢ grubunda orta sıralarda görünmekle birlikte, diğer yaĢ 

gruplarının ilk yedi sıralamasına girememiĢtir. Genel sonuç tablosunda 

görünmesi, az da olsa çocuk ve genç yaĢ grubunun terfiyi bir ÖDÜL türü olarak 

gördüğünü göstermektedir. 
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3.3 Niteliksel Gözlemler 

Niteliksel gözlemlerde, veri tabanına dayanarak ulam içi yapıların dikkate değer 

bulunan nitelikleri analiz edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu baĢlık altında, ulam içinde 

beklenen veya beklenmeyen yöndeki sıralanmalar, bu sıralanmaların olası 

psikolojik, sosyal ya da  kültürel gerekçeleri irdelenecektir. Her bir ulama ait 

gözlemin sonunda  o ulam altında deneklerin kullandığı tüm öğeleri içeren 

sözcüksel öğe listesi  verilecektir. Bu tablolar, deneklerin  ulam altına yazdıkları 

tüm öğeleri, sıklık veya sıra medyan değerleri verilmeksizin içermektedir. 

Sözcüksel öğelerin bazıları dikkat çekme amaçlı olarak koyu renkli harflerle 

yazılmıĢtır. Bu öğeler çoğunlukla marjinal çağrıĢımları, yaĢ ya da cinsiyet 

grubunun özelliklerini iyi yansıtan ancak sıklık olarak sıralamaya giremeyen 

öğeleri içermektedir. 

3.3.1 MESLEK 

MESLEK ulamında, yetiĢkinlerin öntürü doktor, gençlerin ve çocuklarınki ise  

öğretmendir. Cinsiyet bazında öntür tercihleri değerlendirildiğinde erkeklerin 

öntürü öğretmen, kadınlarınki ise, çok yüksek niceliksel verilerle  doktordur. 

Eğitim ve sağlığın insan hayatındaki tartıĢılmaz yeri, öğretmen ve doktoru, bazı 

gruplarda yer değiĢtirmekle birlikte, belirgin öntürler olarak en üst iki sıraya 

taĢımıĢtır. Öğretmen, eğitim olgusunun en önemli ve  tek  temsilcisi iken,  sağlıkta 

doktor-hemşire ve adalette avukat-hakim-savcı, güvenlikte asker-polis meslek 

öbeklerinin  birlikte ilk yediye girebilmesi deneklerin zihninde, anlamsal açıdan 

bu mesleklerin iliĢkilendirildiğini göstermektedir.  

Bu ulam altında çocuk grubu 77, genç grubu 118, yetiĢkin grubu 105 farklı 

sözcüksel öğe kullanmıĢtır. Sözcüksel öğe çeĢitliliği aĢağıda verilmiĢtir. 

 

ÇOCUK -MESLEK 

arıcılık, arkeolog, asker, astrolog, aĢçı, avukat, ayakkabıcı, bakkal, balıkçı, 

basketbolcu, baĢbakan, baĢsavcı, berber, boyacı, camcı, çiftçi, çöpçü, diplomat, 

diĢçi, doktor, eczacı, elektrikçi, elektronikçi, esnaf, futbolcu, hakem, hakim, 

hemĢire, hurdacı, içmimar, inĢaatçı, iĢçi, itfaiyeci, kaptan, kaymakam, kaynakçı, 
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kimyager, kuaför, kurye, mağazacı, makinist, manav, marangoz, memur, 

mermerci, mimar, mobilyacı, muhasebeci, müdür, mühendis, müzisyen, oto 

tamircisi, öğretmen, pilot, polis, psikolog, psikiyatrist, radyoloji teknisyeni, 

sanatçı, savcı, sekreter, serbest meslek, seyyar satıcı, Ģoför, taksici, tamirci, 

tarihçi, tasarımcı, tekstil, temizlikçi, terzi, tiyatrocu, tornacı, vali, veteriner, 

voleybolcu. 

 

GENÇ -MESLEK 

aile, akademisyen, anketör, arkeolog, asker, aslan terbiyecisi, aĢçı, avukat, 

ayakkabıcı, bankacı, baĢarı, baĢbakan, biyolog, çaba, çalıĢma, çiftçi, dilbilimci, 

diplomat, diĢçi, diyetisyen, doktor, eczacı, editör, eğitim, ekonomist, elçi, 

eleĢtirmen, esnaf, fabrikatör, fizyoterapist, futbolcu, garson, gazeteci, geçim, 

giriĢimci, güvenlik, hakem, hakim, halkla iliĢkiler, hayat kavgası, hemĢire, 

hemĢirelik, hostes, ihtiyaç, iĢ, iĢ adamı, iĢçi, iĢletmeci, itfaiyeci, itibar, kasap, 

kasiyer, kiĢisel geliĢim, kitapçı, konuĢma terapisti, lojistik, maaĢ, madenci, 

manav, manken, memur, mesleki tatmin, mimar, model, muhabir, muhasebeci, 

müdür, mühendis, müteahhit, müzisyen, okul, okutman, oyuncu, öğrenci, öğretim 

görevlisi, öğretmen, para, pazarcılık, pazarlamacı, pilot, polis, politikacı, psikolog, 

rehber, reklamcı, sanatçı, savcı, sekreter, serbest meslek, seslendirme sanatçısı, 

sıkıcı, sosyolog, spiker, Ģarkıcı, Ģoför, tamirci, teknik direktör, teknisyen, 

telefoncu, temizlikçi, terapist, tercüman, terzi, tezgahtar, toplum, tornacı, 

tükenmiĢlik, tütün eksperi, unvan, usta,  veteriner, voleybolcu, yaĢam 

mücadelesi, yazar, yazılımcı, yönetici, yönetmen, zorunluluk, 

 

YETĠġKĠN -MESLEK 

akademisyen, asker, astro biyolog, astro fizikçi, astronot, aĢçı, avukat, ayakkabıcı, 

bakkal, balerin, balıkçı, bankacı, berber, bilgisayar programcılığı, biyolog, 

büyükelçi, casus, çaycı, çiftçi, çöpçü, diĢçi, doğramacı, doktor, eczacı, ekonomist, 

esnaf, fırıncı, fizyoterapist, futbolcu, garson, gazeteci, gazozcu, hademe, hakim, 

hayat kadını, hayat koçu, hemĢire, hostes, hukukçu, IT danıĢmanı, iletiĢim 

uzmanı, inĢaat ustası, iĢadamı, iĢçi, iĢletmeci, iĢsiz, itfaiyeci, kahveci, kaportacı, 

kasap, kasiyer, kaynakçı, manav, marangoz, memur, mimar, mobilyacı, 

muhasebeci, muhtar, müfettiĢ, mühendis, müteahhit, müzisyen, oyuncu, öğretmen, 

para kazanma, pazarcı, pazarlamacı, pilot, polis, psikiyatrist, psikolog, reklamcı, 

ressam, sanatçı, sanayici, satıcı, savcı, sekreter, senarist, seyyar satıcı, sıva ustası, 

sigortacılık, simitçi, siyasetçi, sosyolog, sporcu, Ģarkıcı, Ģoför, tamirci, tasarımcı, 

teknisyen, temizlikçi, teorik fizikçi, terzi, tesisatçı, tezgahtar, tornacı, uluslararası 

iliĢkiler, uzman, veteriner, yazar, yönetici, 
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3.3.2 MEYVE  

 Elma,  hem genel tabloda  bütün deneklerin hem de cinsiyet bazında tüm erkek ve   

kadın deneklerin öntürüdür. YaĢ grupları bazında bakıldığında, her üç yaĢ 

grubunda da elmanın baskınlığı görülmektedir. Burada, sadece çocuk grubundaki 

kız öğrencilerin öntürü muzdur. 

MEYVE ulamındaki  elmanın  üstünlüğünün,  her mevsim bulunabilen ve 

çok tüketilen bir meyve olmasından kaynaklandığı düĢünülebilir. Muzun da dört 

mevsim bulunabilir  bir meyve olması üst sıralarda görünmesinde etkili olabilir. 

Ancak buna karĢın, portakalın bir kıĢ  meyvesi olması ve yılın yalnız dört-beĢ 

aylık bir döneminde bulunabilmesi tipik bir meyve olmasını engellememektedir. 

Dikkat çekici bir nokta, portakaldan nitelik olarak çok az farkı olan mandalinanın 

sadece yetiĢkin grubun alt sıralarında yer alabilmesidir. Portakal suyunun dört 

mevsim tüketilebilen bir içecek olması ve portakalın en bilinen C vitamini 

kaynağı olması portakalın konumunu güçlendirmiĢ  olabilir. Tüketilme düzeyinin, 

bir meyvenin zihindeki yeri açısından ne ifade ettiği üzerinde düĢünülmesi 

gereken bir noktadır. Örneğin, alt sıralarda da olsa ilk yediye girebilmiĢ olan kivi 

ve sıralamaya girememekle birlikte oldukça yaklaĢan   avokado, tüketimi çok 

fazla olmayan fakat Türk insanı için ilgi çekici meyvelerdir. Sormacanın kıĢ 

mevsiminde yapılmıĢ olması da, bir mevsimsel faktör olarak karpuz, kavun, erik, 

kiraz gibi yaz meyvelerinin sıklık ve sıralama açısından daha alt sıralarda 

görünmesine sebep olmuĢ olabilir. 

Bu ulam altında çocuk grubu 28, genç grubu 40, yetiĢkin grubu 30 farklı 

sözcüksel öğe kullanmıĢtır. Ulam altındaki sözcüksel öğe çeĢitliliği aĢağıda 

verilmiĢtir. 

 

ÇOCUK -MEYVE 

ananas, armut, avokado, ayakkabı, ayva, ceviz, çağla, çilek, domates, elma, erik, 

greyfurt, havuç, hindistan cevizi, karpuz, kavun, kayısı, kiraz, kivi, mandalina, 

muz, nar, portakal, Ģeftali, üzüm, viĢne, yenidünya. 
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GENÇ - MEYVE 

ahududu, ananas, armut, avokado, ayva, böğürtlen, buzdolabı, çilek, dut, ekĢi, 

elma, enerji, erik, greyfurt, güzel, hindistan cevizi, incir, karpuz, kavun, kayısı, 

kiraz, kivi, lezzetli, limon, mandalina, mango, muz, nar, portakal, Ģeftali, tatlı, 

turunçgiller, üzüm, viĢne, vitamin, yaz, yenidünya. 

 

YETĠġKĠN- MEYVE 

ahududu, ananas, armut, avokado, ayva, böğürtlen, çilek, dut, elma, erik, greyfurt, 

iğde, incir, karpuz, kavun, kayısı, kestane, kiraz, kivi, mandalina, mango, muz, 

nar, portakal, Ģeftali, Trabzon hurması, üzüm, viĢne, yeni dünya, 

 

3.3.3 TATLI  

Türk yeme-içme kültürünün önemli bir öğesi olan baklava, genç grubu haricinde 

(bu grupta profiterolün ardından ikincidir)  diğer tüm yaĢ ve cinsiyet gruplarında 

belirgin bir öntürdür. Tüm tablolarda ilk yediye girebilen tatlı öğeleri 

incelendiğinde baklava, sütlaç, profiterol üst sıralarda olmak kaydıyla  kadayıf,  

kazandibi, şekerpare, pasta, tulumba, keşkül, künefe, dondurma  öğelerinin farklı 

gruplarda, farklı sıralamalarla tekrarlandığı görülmektedir. YaĢ grupları bazında 

incelendiğinde, sadece genç grubunun tatlı öntürünün baklava değil, profiterol 

olduğunu görüyoruz. Cinsiyet bazında değerlendirdiğimizde genç-kadın denekler 

hariç tüm alt cinsiyet gruplarında, baklava üstünlüğünü korumaktadır. 

Kadayıf  da Türk mutfağının önemli bir tatlısı olmasına rağmen  sütlaç ve 

profiterolden sonra gelerek, orta sıralarda görünmektedir. Sadece Anadolu‟ya has, 

yaygın bir tatlı olmasına rağmen, aşurenin sıralamaya girememesi ve çok 

tüketilen bir tatlı olmasına rağmen sıklığı çok altlarda olan dondurma dikkate 

değer öğelerdir. 

TATLI ulamında çocuk grubu 49, genç grubu 73, yetiĢkin grubu 68 faklı 

sözcüksel öğe kullanmıĢtır. Ulam altındaki sözcüksel öğe çeĢitliliği aĢağıda  

verilmiĢtir. 
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ÇOCUK- TATLI 

aĢure, ayva tatlısı, baklava, burma, cevizli tatlı, çikolata, dilber dudağı, dondurma, 

ekmek kadayıfı, ekmek tatlısı, elma tatlısı, elmalı turta, etimek tatlısı, güllaç, 

halka tatlı, hanımgöbeği, helva, hurma, incir tatlısı, irmik, kabak tatlısı, kadayıf, 

kadın göbeği, kazandibi, kek, kemalpaĢa, keĢkül, kurabiye, künefe, lokma, lokum, 

meyve tatlısı, muhallebi, padiĢah macunu, pasta, profiterol, reçel, revani, sütlaç, 

Ģekerpare, Ģerbet, Ģöbiyet, tarçın, tavukgöğsü, tiramisu, tulumba tatlısı, vezir 

parmağı. 

 

GENÇ -TATLI 

akide Ģekeri, aĢure, ayva tatlısı, baklava, bal, browny, cheesecake, çikolata, dilber 

dudağı, dondurma, draje, ekler, ekmek kadayıfı, ekmek tatlısı, elmalı turta, fıstıklı 

sarma, gofret, güllaç, hanımgöbeği, havuç tatlısı, helva, höĢmerim, jelibon, kabak 

tatlısı, kadayıf, kadayıf dolması, kalburabastı, kardeĢim, kazandibi, kek, 

kemalpaĢa, kerebiç, keĢkül, krem karamel, krema, kurabiye, kuĢ gözü, künefe, 

lezzetli, lokma, lokum, meyveli turta, muhallebi, nutella, parfe, pasta, profiterol, 

reçel, revani, rokoko, sakız, sufle, sütlaç, sütlü nuriye, Ģam tatlısı, Ģambali, Ģeker, 

Ģekerli, Ģekerpare, Ģöbiyet, tahin pekmez, tavuk göğsü, tiramisu, tulumba tatlısı, 

turta, tuzlu, vezir parmağı, yemek. 

 

YETĠġKĠN -TATLI 

aĢure, ayva tatlısı, baklava, browny, burma, bülbül yuvası, cezerye, cheese cake, 

çikolata, dilber dudağı, dondurma, ekmek kadayıfı, fındık ezmesi, fıstık ezmesi, 

güllaç, hanım göbeği, haĢhaĢ pastası, helva, höĢmerim, incir tatlısı, jöle, kabak 

tatlısı, kadayıf, kadayıf dolması, kalburabastı, kazandibi, kek, kemalpaĢa, kerebiç, 

keĢkül, kıvrım, krem brule, krem karamel, krem Ģokola, krep, kurabiye, kuĢ gözü, 

kuĢkondu, künefe, laz böreği, lokma tatlısı, meyve, mozaik pasta, muhallebi, 

pamuk Ģeker, pasta, pekmez, pestil, peynir helvası, profiterol, reçel, revani, sufle, 

sütlaç, sütlü nuriye, Ģam tatlısı, Ģambali, Ģekerleme, Ģekerpare, Ģıllık, Ģöbiyet, tart, 

tavuk göğsü, tiramisu, tulumba, vezir parmağı, yaĢpasta, 

 

3.3.4 MADEN  

Bu ulamda, diğer madenlerle kıyaslandığında son derece kısıtlı bölgelerde ve az 

miktarlarda çıkarılan altın madeninin bütün yaĢ ve cinsiyet gruplarında öntür 

olarak görünmesi son derece dikkate değerdir. Bunda, altının Türk insanı için 

maddi olduğu kadar manevi açıdan da değerli bir maden olması etkili 

görünmektedir. Demir, çok yaygın kullanılan bir maden olmasına rağmen orta 
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değerlerde görünmektedir. Diğer yandan, borun %61,4 sıklık ve 4 sıra medyanı ile 

beĢinci sırada görünmesi dikkate değerdir. Borun  günlük hayatta hemen hemen 

hiçbir kullanımı yoktur ve son yıllarda Türkiye‟nin zengin rezervlere sahip olması 

bağlamında gündemdedir. YaĢ grupları bazında bakıldığında  kömürün sıklık 

yüzdesinin özellikle çocuk grubunda daha yüksek olduğu göze çarpmaktadır. 

Burada, çocuk grubunun yaĢadığı bölgedeki hanelerin ağırlıklı olarak kömüre 

dayalı sobalı ısıtma kullanması ve kömürün bölgede yaygın olarak yakacak 

yardım malzemesi olarak dağıtılması etkin gibi görünmektedir. 

MADEN ulamında, çocuk grubu 39, genç grubu 68, yetiĢkin grubu 58 

faklı sözcüksel öğe kullanmıĢtır. Ulam altındaki sözcüksel öğe çeĢitliliği aĢağıda 

verilmiĢtir. 

 

ÇOCUK -MADEN 

altın, alüminyum, ateĢ, bakır, bilezik, bor, bronz, broĢ, civa, çelik, çiftlik, çinko, 

demir, doğalgaz, elmas, gaz, gümüĢ, hidrojen, kömür, krom, kurĢun, künye, linyit, 

lityum, magnezyum, mazot, mücevher, nikel, odun, para, petrol, pırlanta, sarı, 

su, taĢ, teneke, yakut, yüzük, zümrüt. 

 

GENÇ -MADEN 

altın, alüminyum, ametist, bakır, boksit, bor, baryum, bronz, cam, civa, çelik, 

çinko, değerli, demir, dinamit, doğal taĢlar, doğalgaz, elementler,  elmas, fosfat, 

fosfor, göçük, granit, gümüĢ, iĢ makineleri, iĢçi, iyot, kalay, karanlık, kobalt, 

koza, kömür, krom, kurĢun, kükürt, kürek, linyit, lityum, maden ocağı, magnat, 

magnezyum, mağara, manganez, mühendis, nikel, ölüm, önlem, petrol, pırlanta, 

pirinç, platin, renkli, sağlıksız çalıĢma Ģartları, sıkıntı, sülfür, taĢ, toryum, tunç, 

turmalin, tuz, uranyum, yakut, yer altı, Zonguldak, zümrüt. 

 

YETĠġKĠN-MADEN 

akik, altın, alüminyum, bakır, boksit, bor, bronz, civa, çelik, çinko, demir, 

doğalgaz, elmas, granit, gümüĢ, iĢ, kalay, kalsit, kalsiyum, kaya, kaza, kehribar, 

kobalt, kömür, kristal, krom, kurĢun, kükürt, linyit, maden, madenci, 

madensuyu, magnezyum, mangan, manganez, mermer, nikel, ocak, odun, petrol, 

pırlanta, platin, platinyum, potasyum, safir, taĢ, taĢkömürü, titanyum, topaz, tunç, 

tungsten, tuz, uranyum, volfram, yakut, zümrüt. 
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3.3.5 AĞAÇ  

YaĢ grupları bazında bakıldığında, üç grupta da çam ve kavakın ilk iki sırada 

göründüğü tespit edilmektedir. Cinsiyet bazında bakıldığında da çam öntür olarak 

gene karĢımıza çıkmaktadır. Çocuklar, çam, kavak gibi çok bilinen ağaç tiplerinin 

dıĢında, meyve vermeyen ağaçları genellikle tanımaya ihtiyaç duymazlar ancak 

söğüt, çınar gibi ağaçları, en azından ders bilgilerinden ötürü ismen bilirler. 

Yazılan AĞAÇ tercihlerinde meyve ağaçlarının ne oranda dahil edildiği dikkate 

değer bir veri oluĢturuyor. Buna göre çocuk grubu 3, genç grubu 2, yetiĢkin grubu 

ise 2 meyve ağacı belirtmiĢtir. Bunlar aynı zamanda bahçe ağaçlarıdır. Bu 

sormacaya katılan çocuk grubunun sosyoekonomik düzeyi düĢük, bir gecekondu 

yerleĢim bölgesinde yaĢayan  çocuklardan oluĢtuğu göz önüne alındığında, 

bahçede oynama alıĢkanlığının bunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu tip 

gecekondu bölgelerinde, evin bahçesine ekonomik değer yaratması amacıyla da 

meyve ağaçlarının dikilmesi yaygındır.  

AĞAÇ ulamında çocuk grubu 42, genç grubu 82, yetiĢkin grubu 61 faklı 

sözcüksel öğe kullanmıĢtır. Ulam altındaki sözcüksel öğe çeĢitliliği aĢağıda 

verilmiĢtir. 

 

ÇOCUK -AĞAÇ 

akasya, alıç, ardıç, armut, ayva, badem, ceviz, çağla, çam, çınar, çilek, dut, elma, 

erik, fındık, fidan, gölge, gürgen, ıhlamur, iğde, incir, kaktüs, kavak, kayısı, 

kestane, kiraz, kivi, limon, mandalina, menekĢe, meĢe, muz, palamut, palmiye, 

portakal, servi, söğüt, sümbül, Ģeftali, üzüm, viĢne, yılbaĢı. 

 

GENÇ- AĞAÇ 

akasya, akçaağaç, ardıç, armut, asma, ayva, badem, bambu, baĢlangıç, budak, 

büyük, ceviz, çam, çınar, çiçek, dal, deniz, dilek, doğa, dut, elma, erik, evren, 

fıstık, gelecek, gökçeağaç, gövde, gürgen, huzur, ıhlamur, iğde, ince, incir, 

insan, kaktüs, karaağaç, katran, kavak, kayın, kayısı, kestane, kırsal kesim, 

kızılçam, kiraz, koku, kozalak, kök, köknar, ladin, limon, maki, mandalina, 

maun, meĢe, meyve, nefes, neĢe, odun, okaliptüs, oksijen, orman, palamut, 

palmiye, pelit, portakal, renk, sedir, servi, söğüt, ĢimĢir, tahta, temiz hava, umut, 

viĢne, yaprak, yaĢam, yeĢil, yeĢillik, zeytin. 
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YETĠġKĠN -AĞAÇ 

abanoz, ağaç, ahlat, akasya, akçaağaç, akçam, ardıç, armut, ayva, badem, bonzai, 

bubinga, ceviz, çağla, çam, çınar, diĢbudak, dut, elma, erik, fındık, gölge, gürgen, 

ıhlamur, iğde, incir, kavak, kayın, kayısı, kestane, kiraz, köknar, ladin, limon, 

maki, mandalina, maun, meĢe, meyve, nar, okaliptüs, orman, paduk, palamut, 

palmiye, pelesenk, piknik, portakal, sedir, servi, sığla, söğüt, turunç, venge, viĢne, 

yangın, yaprak, zakkum, zeytin. 

 

3.3.6 MOBĠLYA  

Genel, yetiĢkin ve çocuk grubu tablolarında masa öntür iken, genç grupta koltuk 

öntür olarak görünmektedir. Alt cinsiyet grupları  bazında değerlendirildiğinde 

erkeklerin ve kadınların MOBĠLYA öntürünün, iki istisna ile ağırlıklı olarak masa 

olduğu söylenebilir. Ġstisnalar, öntürleri koltuk görünen genç-erkek ve yetiĢkin-

kadın gruplarıdır. Masa, üzerinde ders veya iĢ amaçlı çalıĢmak ve yemek yemek 

gibi farklı iĢlevleri olan bir ev ya da ofis mobilyasıdır. Genel olarak deneklerin 

nitelikleri göz önüne alındığında, hepsinin bu amaçlarla masadan faydalanan 

özellikte olduğunu görebiliyoruz. Masayı iĢ amaçlı  kullanmayan ev hanımı, yaĢlı 

gibi meslek ve yaĢ özelliklerine sahip denek gruplarından sormacada 

faydalanılmamıĢtır. Bu nitelikteki deneklerin tercihlerinin  sonucu değiĢtirmesi 

muhtemeldir. Rosch 1975‟deki ilk üç MOBĠLYA tercihinin (sandalye, kanepe, 

kanepe) oturma amaçlı olması ve Çengelci 1996‟da koltukun öntür görünmesi 

dikkate değerdir. Öyle görünmektedir ki dil ve kültür farkı gözetmeksizin tüm 

insanların tipik MOBĠLYA eĢyaları, çalıĢma ve evde uyku dıĢı vakit geçirme 

zamanlarında kullandıkları eĢyalardır.  

MOBĠLYA ulamında çocuk grubu 52, genç grubu 65, yetiĢkin grubu 57 

farklı sözcüksel öğe kullanmıĢtır. Ulam altındaki sözcüksel öğe çeĢitliliği aĢağıda 

verilmiĢtir. 

 

ÇOCUK -MOBĠLYA 

ahĢap, aspiratör, avize, ayna, aynalık, baza, bilgisayar, bulaĢık, buzdolabı, çamaĢır 

makinesi, çekmece, çekyat, çerçeve, çocuk odası, dolap, DVD, elektrikli süpürge, 

ev eĢyası, fırın, gardırop, genç odası, gitar, halı, iĢ, kanepe, kapı, karyola, kitaplık, 
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koltuk, komodin, makine, masa, mobilya, okul sırası, oturak, radyo, ranza, 

sandalye, sehpa, sıra, soba, tablo, tahta, tekstil, telefon, televizyon, uydu, ütü, 

vestiyer, vitrin, yastık, yatak.  

 

GENÇ- MOBĠLYA 

abajur, ağaç, askılık, atölye, avize, ayakkabılık, ayna, baza, bebek odası, beyaz 

eĢya, bulaĢık makinesi, buzdolabı, çamaĢır makinesi, çekmece, çekyat, deri, 

dinlenme, divan, dolap, döĢeme, el sanatı, ev, fırın, gardırop, genç odası, halı, 

hamak, iĢçilik, kanepe, kapı, kereste, kitaplık, koltuk, komodin, makine, 

marangoz, masa, meĢe, minder, mutfak, pahalı, rahatlık, ranza, renk, salon, 

sandalye, sehpa, sıra, sofa, Ģifonyer, tabure, tahta, telaĢ, televizyon, testere, tv 

ünitesi, ucuz, uyku, vestiyer, vitrin, yaĢam ünitesi, yatak, yemek odası, zigon. 

 

YETĠġKĠN -MOBĠLYA 

abajur, ahĢap, aksesuar, ayakkabılık, ayna, baza, beyaz eĢya, boya, büfe, cila, 

çekyat, çocuk odası, dekorasyon, dolap, etajer, ev mobilyası, fiskos, gardırop, halı, 

hilton, kanepe, kaplama, karyola, kitaplık, koltuk, komodin, konsol, kumaĢ, 

marangoz, masa, mutfak mobilyası, ofis mobilyası, oyma, panel mobilya, perde, 

puf, raf, ranza, resim, sandalye, sehpa, sıra, Ģamdan, Ģifonyer, tabure, tasarım, TV, 

vestiyer, vitrin, yatak, yatak odası, yemek odası, yemek takımı, zigon. 

 

3.3.7 ĠÇECEK  

Tüm denekler genelinde su öğesi ağırlığını gösterirken,  yaĢ ve cinsiyet 

gruplarının farklı tercihleri kendini  göstermektedir. Örneğin, kadın deneklerin 

öntürü kola olarak görünmektedir Çocuk grubunun hem genel hem de alt cinsiyet 

gruplarında kolanın neredeyse %100‟e yakın bir sıklık yüzdesi ile öntür çıkması 

tesadüf değildir. Özellikle 10 yaĢ üzeri çocukların beslenme alıĢkanlıkları 

gözlemlendiğinde  kola türü gazlı içeceklerin önemli bir yer tuttuğu rahatlıkla 

tespit edilebilir. Çocuk grubunda meyve suyu ve gazozun sudan hemen sonra 

üçüncü ve dördüncü sıralarda gelmesi dikkate değerdir. Genç grupta su ve kola ilk 

iki sırayı paylaĢırken, kolanın daha az tercih edildiği görülmektedir, çünkü bu yaĢ 

grubu, çay, kahve, ayran gibi içecekler de tüketmeye baĢlamıĢtır. Süt, çocuk ve 

gençlerde alt sıralarda da olsa görünürken, yetiĢkinlerde görünmemektedir. 

Alkollü içecekler, Türkçe‟de çoğunlukla içecek değil, içki ulam adıyla 



125 
 

adlandırırlar. Çocuk grubunda,  herhangi bir alkollü içkinin sıralamaya girmesi 

beklenilmemiĢtir ve sonuçlar da bu yöndedir. Ancak hem genç hem de yetiĢkin 

grupta bira ve şarapın, öntür niteliğinde olmasalar da göründüğünü tespit 

ediyoruz. Sormacanın uygulandığı dönemde alkollü içkiler ile ilgili bir 

düzenlemenin kamuoyunda yoğun bir biçimde tartıĢılmasının, bu grupların 

tercihlerinde etkili olduğu düĢünülmektedir. YetiĢkin grubunda su gene öntürdür 

ancak kolanın yanı sıra diğer bir çok düĢük sıklığa sahip içecek bulunmaktadır 

ĠÇECEK ulamında çocuk grubu 47, genç grubu 67, yetiĢkin grubu 59 faklı 

sözcüksel öğe kullanmıĢtır. Ulam altındaki sözcüksel öğe çeĢitliliği aĢağıda  

verilmiĢtir. 

 

ÇOCUK- ĠÇECEK 

ayran, ballı süt, bira, boza, çay, çorba, elma suyu, enerji içeceği, fanta, gazoz, 

hoĢaf, ıhlamur, içki, kahve, kakao, kapüçino, kayısı suyu, kiraz suyu, kola, 

komposto, kuĢburnu, limon suyu, limonata, madensuyu, meyve suyu, meyveli 

gazoz, nar suyu, nescafe, oralet, portakal suyu, rakı, sahlep, sarı fanta, Ģeftali suyu, 

sıcak çikolata, soda, su, süt, Ģalgam suyu, Ģeftali suyu, Ģerbet, viĢne suyu, yeĢil 

çay, zehirli su. 

 

GENÇ- ĠÇECEK 

alkol, alkollü içecekler, alkolsüz meyve kokteyli, asitli içecek, ayran, bardak, 

bira, bitki çayı, bloody mary, boza, çay, çorba, elma suyu, enerji içeceği, fanta, 

ferahlık, frappe, gazoz, greyfurt suyu, havuç suyu, ıhlamur, ice tea, içki, kahve, 

kapüçino, kefir, kımız, kokteyl, koku, kola, limonata, malibu, mandalina suyu, 

meyve suyu, milkshake, nescafe, pasta, pepsi, portakal suyu, rakı, sahlep, 

serinlik, sıcak çikolata, sıvı, soda, soğuk, sprite, su, süt, Ģalgam suyu, Ģampanya, 

Ģarap, Ģeftali suyu, Ģerbet, ĢiĢe, tat, tekila, Türk kahvesi, viski, viĢne suyu, votka, 

yeĢil çay, yiyecek, zemzem. 

 

YETĠġKĠN- ĠÇECEK 

ada çayı, alkollü içecekler, ananas suyu, ayran, baileys, bira, boza, cin, cola, çay, 

elma suyu, fanta, gazoz, havuç suyu, hoĢaf, ıhlamur, içki, jagermeister, kahve, 

kayısı suyu, kefir, kımız, kızılcık usaresi, kola, konyak, limonata, mahita, 

mandalina suyu, martini, meĢrubat, meyan Ģerbeti, meyve suyu, mineralli su, nane 

limon, nar Ģurubu, portakal suyu, rakı, rom, sahlep, sıcak çikolata, sıcak içecek, 
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soda, soğuk içecek, su, süt, Ģalgam, Ģalgam suyu, Ģarap, Ģerbet, Ģerıdın, Ģıra, 

tekila, viski, viĢne komposto, viĢne suyu, votka. 

 

3.3.8 GEOMETRĠK ġEKĠL  

GEOMETRĠK ġEKĠL ulamında, Rosch 1973, Gestalt psikolojisinin ideal 

formlarının doğal öntürler olduğunu ileri sürmekte ve bu öntürlerin de  kare, daire 

ve eşkenar üçgen olduğunu belirtmektedir. Rosch‟un geometrik Ģekiller üzerine 

yaptığı çalıĢmalarda, önceki bölümlerde yer verilmiĢti.   Yürütülen sormacanın 

sonuçları ideal form tezini teyit etmektedir. Özellikle daire ve çember olarak ayrı 

ayrı verilen cevaplar birleĢtirilerek düĢünüldüğünde  dairenin genel tabloda daha 

da yukarıda çıktığı görülmektedir. Beşgenden baĢlamak üzere altıgen, yedigen 

hatta sekizgen diziliĢiyle verilen çoğu cevap bu Ģekillerin yaygınlığından değil, 

kenar sayılarının birbirini takip etmesinden kaynaklanan bir kolaylık sonucudur. 

GEOMETRĠK ġEKĠL ulamında çocuk grubu 28, genç grubu 47, yetiĢkin 

grubu 38 faklı sözcüksel öğe kullanmıĢtır. Ulam altındaki sözcüksel öğe çeĢitliliği 

aĢağıda verilmiĢtir. 

 

ÇOCUK -GEOMETRĠK ġEKĠL 

altıgen, beĢgen, çember, daire, dik üçgen, dikdörtgen, dokuzgen, dörtgen, elips, 

eĢkenar üçgen, eĢkenardörtgen, huni, kare, koni, küp, mısırlıların evi, ongen, 

paralelkenar, piramit, prizma, sekizgen, silindir, top, üçgen, yamuk, yedigen.  

 

GENÇ -GEOMETRĠK ġEKĠL 

açı, altıgen, beĢgen, çember, çizgi, çokgen, daire, değiĢiklik, deltoit, ders, 

dikdörtgen, dikey, doğru, dörtgen, eğri, elips, eĢit kenarlı, eĢkenar dörtgen, 

halka, hiperbol, huni, ıĢın, kare, karmaĢa, koni, küp, küre, lise, matematik, 

oval, parabol, paralelkenar, piramit, poligen, prizma, sekizgen, silindir, soru, 

teorem, üçgen, yamuk, yamuk kenar, yatay, yatay çizgi, yedigen. 
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YETĠġKĠN -GEOMETRĠK ġEKĠL 

altıgen, beĢgen, cetvel, çember, çizgi, çokgen, çubuk, daire, deltoid, dikdörtgen, 

dörtgen, elips, eĢkenar dörtgen, eĢkenar üçgen, kağıt, kalem, kardiot, kare, koni, 

konik, köĢegen, küp, küre, oval, paralelkenar, pergel, piramit, prizma, sekizgen, 

silindir, üçgen, yamuk, yay, yedigen, yıldız. 

 

3.3.9 TAKI  

 YaĢ grupları bazında bakıldığında, tüm alt kadın gruplarında küpenin 

sıralamasının bir farklılık gösterdiği tespit edilmiĢtir. Kolye ve yüzük,  kadınların 

yanı sıra erkeklerin de kullandığı takılardır. Her ne kadar günümüzde  erkekler de 

küpe kullanmaya baĢlamıĢsalar da bu halen toplumumuzda marjinal bir davranıĢ 

Ģekli olarak karĢılanmaktadır. Dolayısıyla, küpenin kadınlara has durumu bu 

noktada kendini göstermektedir. Bilezikin, bir takı olarak özellikle  Ģehir 

yaĢamında  eskisi kadar  rağbet görmemesi daha orta sıralarda görünmesinde etkili 

olabilir. Bilezik, sadece çocuk grubunda üçüncü, diğer yaĢ gruplarında ise 

dördüncüdür. Bunda, çocuk deneklerin hala kırsal ile sıkı bağları bulunan 

ailelerden olmasının etkili olabileceği düĢünülmektedir. Hızma, bileklik, halhal 

gibi takılar ise alt sıralarda yer alan, çok yaygın kullanımı olmayan takılardır. 

 TAKI ulamında, çocuk grubu 32, genç grubu 46, yetiĢkin grubu 39 farklı 

sözcüksel öğe kullanmıĢtır. Ulam altındaki sözcüksel öğe çeĢitliliği aĢağıda 

tabloda verilmiĢtir. 

 

ÇOCUK -TAKI 

altın, alyans, bileklik, bilezik, broĢ, elmas, fular, gerdanlık, gözlük, gümüĢ, 

halhal, halka, hızma, iğne, kolye, kravat iğnesi, künye, küpe, mücevher, pırlanta, 

piırsing, rozet, saat, saç tokası, sırım, Ģapka, taç, takı, toka, yüzük, zincir. 

 

 

GENÇ -TAKI 

altın, altın küpe, atkı, beĢibiyerde, bileklik, bilezik, broĢ, cumhuriyet altını, çanta, 

çeyrek altın, elmas, elmas takı, eĢarp, gerdanlık, gereksiz, gözlük, gümüĢ, halhal, 
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hasır takım, hızma, inci, kemer, kıymetli, kol düğmesi, kolye, kravat iğnesi, 

kulaklık, küçük altın, künye, küpe, pahalı, para, pırlanta, piırsing, rozet, saat, 

Ģapka, taç, taĢlar, toka, yakut, yüzük, zincir, zümrüt.  

 

YETĠġKĠN -TAKI 

altın, alyans, atkı, bere, bileklik, bilezik, broĢ, düğme, elmas, fular, gerdanlık, 

gözlük, gümüĢ, halhal, hamay, hızma, inci, kemer, kol düğmesi, kolye, kravat, 

kravat iğnesi, kuyumcu, künye, küpe, pazuluk, pırlanta, piırsing, rozet, saat, saç 

bandı, taç, toka, yaka iğnesi, yüzük, zümrüt. 

 

3.3.10 CEZA 

Çocukların, bilinen hukuki cezaların yanı sıra,  çocuk zihninin güçlü izlerini 

taĢıyan ceza tiplerini de sıralamada tercih ettikleri görülmektedir. Gerek evde 

gerekse okulda davranıĢ kazandırılmaya çalıĢılan çocuklar doğal olarak bir takım 

baskı ve cezalara da maruz kalmaktadırlar. Disiplin cezası, dışarı çıkmama cezası, 

tek ayak üstünde durma, televizyon yasağı, bilgisayar yasağı, dayak bu tip 

cezalardır. Genel olarak idam, hapis gibi çok tipik cezalar ile çocukların kendi 

hayatlarında maruz kaldıkları ya da maruz kalmaktan korktukları cezalar ilk 

yediyi oluĢturmaktadır. 

Kız ve erkek öğrencilerin zihinlerinde öne çıkan ceza tipleri 

düĢündürücüdür. Örneğin, daha haĢarı olarak bilinen erkeklerde disiplin cezasının 

öntür olması tesadüf değildir. Dördüncü sıradaki tek ayak üstünde durma da 

çocukların okulda maruz kaldıkları bir tür cezadır. Erkeklerin yazdığı bu iki okul 

cezasına karĢılık, kızlar bir okul ve iki ev cezası yazmıĢlardır. Kızların okul cezası 

disiplin cezası iken, evde uygulanan cezaları dışarı çıkmama ve televizyon 

yasağıdır. Dayak da, en alt sıralardan olsa da genel tabloda sıralamaya girmiĢtir. 

CEZA ulamı altında çocuk grubu 112 farklı sözcüksel öğe kullanmıĢtır. Bu 

değer, çocukların KĠġĠLĠK ulamı altında kullandıkları 118 sözcüksel öğeden 

sonra gelen ikinci büyük değerdir. Dolayısıyla, çocukların ceza konusunda hassas 

olduğu söylenebilir. Ulam altındaki sözcüksel öğe çeĢitliliği aĢağıda  verilmiĢtir. 
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ÇOCUK -CEZA 

aç bırakma cezası, aile cezası, arkadaĢlarla görüĢmeme, asit, asmak, 

bağırmak, barfiks çekme, baskı, baĢlık vermeme, beden dersine girmeme, 

bilgisayar cezası, bilgisayar oynamama, bisiklet, boğma, bulaĢık yıkama cezası, 

cam kırmak, cinayet, çin iĢkencesi, çöp dökme cezası, dava cezası, dayak, ders 

yapmak, derste konuĢma, dıĢarı çıkarmama, disiplin cezası, dolandırıcılık, eksi, 

elektrik faturası, erken kalkma, erken yatma, eĢyalara zarar verme, ev hapsi, 

ezandan sonra dıĢarı çıkarmama, gasp, haciz, hakim, hapis cezası, harcamak, 

harçlık vermeme, hırsızlık, hukuk cezası, hücre hapsi, idam cezası, internet 

yasağı, kapı kırmak, kapkaç, karanlık hapsi, kavga etme, kaza, kızmak, 

korkutma, kovulma, küfür, mahkeme, manevi ceza, men etme, muhabbet yasağı, 

müebbet hapis, not kırma, oda, oda hapsi, odun kırma cezası, okuldan atma, 

okuldan uzaklaĢtırma, oyun oynamama, ödev, ödev yapma, öldürmek, ördek 

yürümesi, para cezası, park cezası, pazara tek gitmek, polis, resim, sapıklık, 

sarhoĢ olup kaza yapmak, sınıf temizleme, sınıftan atılma, sıra cezası, sorgu, 

soru, soru çözme, söz hakkı vermemek, su faturası, suçlama, sürgün, Ģınav 

çekme, Ģiddet, tecavüz, tek ayak üstünde durma, telefon yasağı, televizyon yasağı, 

terlik fırlatmak, test çözmek, trafik cezası, vergi cezası, vurma, yakılma, yasak, 

yazı yazma, yemek. 

 

3.3.11 SĠLAH  

Tercihlerde teknolojik ve ilkel silahların birlikte kullanıldığı görülmektedir. 

Özellikle tüfek temel düzeyinin altında makineli tüfek, taramalı tüfek, kalaşnikof, 

av tüfeği, martin gibi alt düzey ulamları kullanılmıĢtır ancak bu ulamlar tüfek 

temel düzey ulamında birleĢtirilmiĢlerdir. Bu çeĢitlilikte olmasa da, tabanca 

öğesinin alt düzey ulamları olarak Smith-Wesson, Baretta gibi markalar 

yazılmıĢtır. Bu alt düzey ulamı çeĢitliliğinin genç grupta daha yaygın olduğunu 

söylenebilir. 

Bu ulam altında genç grubu 100, yetiĢkin grubu 71 farklı sözcüksel öğe 

kullanmıĢtır. Ulam altındaki sözcüksel öğe çeĢitliliği aĢağıda verilmiĢtir. 

 

GENÇ- SĠLAH 

acı, ağlamak, akıl, altıpatlar, Amerika, asker, ateĢli silahlar, ateĢsiz silahlar, 

atom bombası, balta, barut, bazuka, bıçak, biber gazı, biyolojik, bomba, cinayet, 

cinnet, çakı, çifte, çocuklar, dil, dinamit, diplomasi, falçata, film, füze, gerilim, 

güç, gürz, güvenlik, hançer, hapishane, hırs, intikam, kalkan, kama, kan, kaos, 

karanlık, kasatura, katil, kavga, kayıp, keleĢ, kemer, kılıç, kırbaç, kimyasal 
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silah, kovboy, kurĢun, kurusıkı, kürek, levye, mancınık, mayın, mermi, mezar, 

mızrak, muĢta, mutsuzluk, nefret, nükleer silah, odun, ok-yay, ölüm, patriot, polis, 

roket atar, sandık, sapan, satır, savaĢ, ses, silah, sopa, suç, suçlu, sustalı, 

susturucu, tabanca, tank, taĢ, tekme, terörizm, testere, tetik, tokat, top, torpido, 

tüfek, uçak, uçaksavar, vahĢet, yara, yay, yumruk.  

 

YETĠġKĠN -SĠLAH 

asker, balta, barut, bazuka, beyzbol sopası, bıçak, bomba, çakı, çekiç, çifte, 

demir, denizaltı, dinamit, döner bıçağı, füze, gaz bombası, gülle, gürz, hançer, 

havan topu, helikopter, iğne, ip, kalem, kalkan, kama, kasatura, kılıç, kimyasal 

silah, kitap, kurusıkı, lav silahı, levye, mancınık, mayın, mermi, mızrak, molotof 

kokteyli, muĢta, namlu, nükleer silah, odun, ok-yay, öldürmek, roket, roketatar, 

saçma, saldırma, sapan, savaĢ uçağı, savunma, sopa, sözler, sustalı, süngü, 

sürgülü, tabanca, tahta, tank, taĢ, tatlı dil, TNT, top, topuz, tüfek, uçak, 

uçaksavar, yatağan, yumruk, zıpkın. 

 

3.3.12 DUYGU  

Genel tablonun öntürü mutluluk iken, çocuklarda özlem, gençlerde aşk, 

yetiĢkinlerde sevinç öntür konumundadır. Öntür tercihlerinin yaĢ gruplarının 

nitelikleriyle uyum içinde olduğu görülmektedir. Hem genel tablodaki, hem de 

yaĢ grupları tablolarındaki tercihlere bakıldığında, DUYGU altında yer alan 

öğeler  nötr, olumlu ve olumsuz  duygular olmak üzere üç türe ayrılabilir. Ġlk 

yediye giren öğelerin taranması sonucu 8 adet olumlu (örn.sevinç), 12 adet 

olumsuz (örn. acı) ve 8 adet nötr (örn. ĢaĢkınlık) öğe bulunduğu  tespit edilmiĢtir. 

Ancak grupların öntürlerinin ağırlıklı olarak olumlu duygulardan oluĢtuğu 

söylenebilir 

DUYGU soyut ulamında çocuk grubu 62, genç grubu 106, yetiĢkin grubu 

101 farklı sözcüksel öğe kullanmıĢtır. Ulam altındaki sözcüksel öğe çeĢitliliği 

aĢağıda verilmiĢtir. 

 

ÇOCUK -DUYGU 

acelecilik, acı, ağlamak, akıllı olmak, asabiyet, aĢk, ayrılık, bağımlı kalmak, 

cimri, çirkin, çok konuĢmak, dövüĢ, duygusallık, dürüst, düĢünce, endiĢe, gurur, 
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gülme, hayal, heyecan, hırçınlık, hoĢgörü, huzur, huzursuzluk, hüzün, ilgisiz, 

inat, intikam, isyan, iyi, iyilik, kıskançlık, kızgınlık, kibir, kin, korku, kötülük, 

medeniyet, mutluluk, mutsuzluk, nefret, neĢe, öfke, özlem, piĢmanlık, romantizm, 

sabır, sabırsızlık, sağlık, saygı, sevgi, sevgisiz, sevinç, sevmek, somurtmak, 

suskunluk, ĢaĢkınlık, umut, utanç, ümit, ürpermek, üzüntü.  

 

GENÇ- DUYGU 

acı, acıma, ağlamak, annelik, antipati, arzu, asabiyet, aĢağılığa kapılmak, aĢk, 

ayrılık, bağlılık, beğenme, bıkkınlık, bunalmak, çaresizlik, dargınlık, depresyon, 

dostluk, duygusallık, düĢünceli, eğlenceli, emotion, endiĢe, fedakarlık, ferahlık, 

gam, gerginlik, gözyaĢı, gurur, güven, hayal etmek, hayal kırıklığı, hayranlık, haz, 

heves, heyecan, hezeyan, hınç, hırs, his, hissetmek, huzur, huzursuzluk, hüzün, 

ıstırap, içtenlik, ihtiras, ilgi, inanç, insana özgü, intikam, iyi niyet, kaygı, kendini 

beğenmiĢlik, kırgınlık, kıskançlık, kızgınlık, kin, korku, kuĢku, matem, melankoli, 

merhamet, mutluluk, mutsuzluk, nefret, neĢe, öfke, özlem, panik, piĢmanlık, 

rahatlık, romantik, sabır, sadakat, sağduyu, sağlık, sakinlik, samimiyet, saygı, 

sevecen, sevgi, sevinç, sevmek, sezgi, sıkılmıĢ, sıkıntı, sır, sitem, soyut, stres, 

ĢaĢırma, ĢaĢkınlık, Ģefkat, Ģüphe, tutku, umursamazlık, umut, umutlu, umutsuz, 

umutsuzluk, utanç, üzüntü, yalnızlık.  

 

YETĠġKĠN -DUYGU 

acı, ağlamak, aldatma, anne, asabi, aĢk, ayrılık, baba, bağlılık, bıkkınlık, 

cinsellik, coĢku, çılgınlık, çocuk, coĢku, dehĢet, depresif, depresyon, dinginlik, 

durgunluk, düĢmanlık, empati, endiĢe, entrika, gerginlik, gözyaĢı, gurur, gülmek, 

güven, hayal kırıklığı, heyecan, hırçınlık, hırs, his, hoĢgörü, huzur, hüsran, hüzün, 

ihtiras, ikilem, imrenme, isyan, itaat, karamsarlık, kardeĢler, kaybetmek, kaygı, 

kaygılı, kırgınlık, kıskançlık, kıskanma, kızgınlık, kin, korkmuĢ, korku, 

mahcubiyet, melankoli, merak, merhamet, minnettarlık, mutluluk, mutsuzluk, 

nefret, negatif, neĢe, öfke, özlem, panik, paylaĢım, piĢmanlık, pozitif, rahatlama, 

sabırsızlık, sadakat, sahiplenme, saygı, sempati, sevgi, sevinç, sıkılma, sıkkınlık, 

sinirlilik, sorumluluk, stres, sarhoĢluk, ĢaĢkınlık, Ģefkat, tedirginlik, telaĢ, tutku, 

umutsuzluk, utanç, ürkeklik, üzüntü, vahĢilik, vefa, vuslat, yalnızlık, yardım, 

zalimlik. 

 

 

3.3.13 KĠġĠLĠK  

Bu ulam, sözcük öğesi çeĢitliliği açısından sormacadaki tüm ulamlar içinde en 

yüksek niceliksel değere sahip olanıdır. Ancak, çeĢitliliğin fazla olması genel 

olarak öğelerin sıklık değerlerinde düĢük gerçekleĢmelere sebep olmuĢtur. Bu 
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ulamda, sadece çocuk grubunda daha yüksek sıklıklar bulunmaktadır ki bu da 

çocuk grubunda sözcüksel öğe çeĢitliliğinin az olmasının sonucudur. Çocuk 

grubunda, sinirli öğesinin öntür olarak görünmesi, çocukların yetiĢkinleri özellikle 

de öğretmenleri kendilerine iyi, toleranslı ya da sinirli, sert davrananlar olarak 

ayırt etmesinden kaynaklanıyor olabilir. Gene çocuk yaĢ grubunda, tam çocuk ruh 

dünyasına uygun düĢecek Ģekilde iyi ve kötü olmak üzere iki KĠġĠLĠK tipi 

geçmektedir. Bunlardan sadece iyiyi genç grubunda, düĢük bir sıklık yüzdesi ile 

görüyoruz.  Genç ve yetiĢkin gruplarındaki öntürler ise dürüsttür. Sinirli bu 

gruplarda da geçmektedir. 

KĠġĠLĠK ulamında çocuk grubu 118, genç grubu 187, yetiĢkin grubu 215 

farklı sözcüksel öğe kullanmıĢtır. Ulam altındaki sözcüksel öğe çeĢitliliği aĢağıda  

verilmiĢtir. 

 

ÇOCUK- KĠġĠLĠK 

acımasız, ahlaklı, aksi, alçakgönüllü, alıngan, arkadaĢ, arkadaĢsız, asi, azimli, 

baĢarılı, bencil, cana yakın, cesur, ciddi, cimri, cömert, çalıĢkan, dedikoducu, deli, 

delikanlı, dobra, dövüĢken, duygulu, duygusal, dürüst, düĢüncesiz, düzenbaz, 

düzgün, en iyi arkadaĢ, esprili, fedakar, fesat, güçlü, güler yüzlü, güvenilir, 

güvensiz, güzel, hareketli, hayvan sever, heyecanlı, hınzır, hırçın, hırslı, hızlı, 

hoĢgörülü, hüzünlü, içedönük, iftira atmayan, ihtiyaçsız, ikiyüzlü, inatçı, 

ispiyoncu, iyi, iyiliksever, iyimser, kaba, kabadayı, karamsar, kavgacı, kendini 

beğenmiĢ, kıskanç, kızgın, kibar, kibirli, kinci, kindar, kocu, komik, konuĢkan, 

korkak, korkunç, korkusuz, kötü, kötü söz, kötümser, kuvvetli, mert, 

misafirperver, mutlu, nankör, öfkeli, paragöz, sabırsız, saf, sahtekar, sakin, 

saldırgan, samimi, sapık, saygılı, saygın, saygısız, sessiz, sevecen, sevgili, 

sevimli, sevimsiz, sevinçli, sıcakkanlı, sır tutar, sır tutmaz, sinirli, sorunsuz, 

Ģakacı, ĢaĢkın, taklitçi, tembel, temiz, utangaç, uysal, üçkağıtçı, üzüntülü, yalancı, 

yardımsever, yavaĢ, yetenekli, zeki. 

 

 

GENÇ- KĠġĠLĠK 

aceleci, acımasız, açık sözlü, aktif, alçak gönüllü, aldırmaz, alıngan, anaç, 

android, anlayıĢlı, antipatik, aptal, arkadaĢça, asil, babacan, bağımlı, baĢına 

buyruk, belirleyici, bencil, bonkör, boĢ, cahil, cana yakın, cesur, cimri, cömert, 

çalıĢkan, çekilmez, çekingen, çıkarcı, çift karakterli, çok yönlü, dağınık, dengesiz, 
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depresif, despot, dıĢadönük, dik baĢlı, doğal, doğru, dolandırıcı, dominant, 

durgun, duyarlı, duygusal, duygusuz, dürüst, düĢünceli, düĢüncesiz, düzenbaz, 

düzenli, efendi, egoist, erdemli, esprili, fesat, gaddar, geveze, gıcık, giriĢken, gözü 

kara, gururlu, güçlü, güleç, güler yüzlü, güvenilir, güvenilmez, hain, hassas, 

hayalperest, hazin, hırslı, histerik, hoĢgörülü, huysuz, huzurlu, ılımlı, içe kapanık, 

içten, ikiyüzlü, ikiyüzlü, inatçı, insan, insana özgü, iradeli, itici, iyi, iyimser, kaba, 

kaprisli, karaktersiz, karamsar, karmaĢık, kavgacı, kendini beğenmiĢ, kırıcı, 

kırılgan, kıskanç, kibar, kibirli, kinci, kindar, komik, konuĢkan, korkak, korkusuz, 

kötü, kötümser, lider, madrabaz, mantıklı, manyak, masum, medeni, melankolik, 

merhametli, mert, mutlu, mücadeleci, müsrif, mütevazi, namuslu, namussuz, 

nankör, narsist, neĢeli, obsesif, olgun, olumlu, otokontrollü, otoriter, öfkeli, 

özgüvenli, panik, paranoid, paronayak, patavatsız, paylaĢımcı, pesimist, pısırık, 

pozitif, psikopat, riyakar, romantik, sabırlı, sadık, saf, sahtekar, sakin, salak, 

saldırgan, samimi, saygılı, saygın, saygısız, sempatik, sevecen, sevimli, sıkılgan, 

sinirli, sinsi, soğukkanlı, somurtkan, sorumsuz, Ģefkatli, Ģımarık, Ģizofren, 

Ģüpheci, takıntılı, tembel, terbiyeli, tutarlı, tutarsız, umutlu, unutkan, utangaç, 

uyanık, uyumlu, vurdumduymaz, yalancı, yardımsever, yobaz, yumuĢak, zayıf, 

zeki. 

 

YETĠġKĠN- KĠġĠLĠK 

açıkgöz, açık sözlü, adi, adil, aksi, aktif, alçakgönüllü, alıngan, anaç, anlayıĢlı, art 

niyetli, atak, atılgan, azimli, babacan, barıĢçıl, baskıcı, bencil, bilge, bonkör, 

boĢboğaz, bölünmüĢ, bunalım, burç, cana yakın, cesur, cimri, cool, cömert, 

çalıĢkan, çapkın, çekingen, çıkarcı, çift kiĢilikli, çocuksu, çok kiĢilikli, dalkavuk, 

dar görüĢlü, dedikoducu, depresif, dıĢadönük, doğru sözlü, dominant, dost, 

durgun, duyarlı, duyarsız, duygusal, dürüst, düĢüncesiz, düzenbaz, düzgün, egoist, 

eğitimli, esprili, esprili, fedakar, fesat, fırıldak, gelenekçi, geliĢmemiĢ, gergin, 

geveze, giriĢken, gururlu, güçlü, güler yüzlü, güvenilir, habis, hareketli, hassas, 

hevesli, heyecanlı, hırçın, hırslı, hızlı, hisli, hoĢ sohbet, hoĢgörülü, huysuz, 

huzursuz, içe kapanık, içten, içten pazarlıklı, idareli, iddialı, idealist, ikiyüzlü, 

inatçı, istekli, istikrarlı, isyankar, iyi, iyi niyetli, iyimser, kabullenici, kalender, 

kalleĢ, kaprisli, karamsar, kararlı, kararsız, karizmatik, kaygılı, kaypak, kendini 

bir Ģey sanan, ketum, kırılgan, kıskanç, kibirli, kinci, konuĢkan, korkak, kötü 

niyetli, kötümser, lider, menfaatçi, merhametli, mert, mesafeli, mutlu, mutsuz, 

mükemmeliyetçi, mülayim, mütevazi, namuslu, namussuz, narsist, nazik, negatif, 

neĢeli, objektif, obsesif, olgun, onurlu, oturaklı, oynak, önyargılı, özgüvenli, 

özgüvensiz, özverili, pasif, paspal, patavatsız, paylaĢımcı, pinti, piĢkin, pozitif, 

rahat, rasyonel, riyakar, sabırlı, sabırsız, sadık, sağlam, sakar, sakin, saldırgan, 

savurgan, saygılı, saygın, selim, sempatik, sert, sessiz, sevimli, sıcak, sıcakkanlı, 

sıkıcı, silik, sinirli, sinsi, soğuk, soğukkanlı, somurtkan, sorgucu, sorumlu, sosyal, 

sportif, suskun, Ģakacı, Ģans, Ģefkatli, Ģerefsiz, takıntılı, tembel, temiz kalpli, tez 

canlı, titiz, tutarlı, tutumlu, ukala, umursamaz, utangaç, utanmaz, uysal, uyumlu, 

üçkağıtçı, vicdanlı, vurdumduymaz, yağcı, yalaka,yalancı, yardımsever, yavĢak, 

yeteneksiz, yönlendirici, yumuĢak, yürekli, zampara, zeki. 
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3.3.14 ĠHTĠYAÇ  

ĠHTĠYAÇ ulamı soyut bir ulam olmakla birlikte, içerdiği öğeler çoğunlukla somut 

niteliktedir. Öğeler arasında soyut olarak  sevgi, uyku, aşk ve cinsellik 

görülmektedir. Özellikle bazı temel biyolojik ihtiyaçlar ve bunları sağlamak için 

gereken araçlar bu ulamda ön plandadır. Sadece genç ve yetiĢkin grubunda 

görünen aşk ve cinsellik ile sadece çocuk grubunda görünen kırtasiye ihtiyacı 

dikkate değerdir. Bilgisayarın çocuk ve genç grupta ihtiyaç olarak görünmesi bu 

grupların günlük hayatta yoğun bir biçimde bilgisayar ile haĢır neĢir olduklarını 

göstermektedir. Para, pek çok somut ihtiyacı karĢılayabilecek temel bir araç 

olmasına rağmen ortalama %50 sıklık civarında ve orta sıralarda görünmektedir. 

Bütün yaĢ gruplarında ev orta sıralarda da olsa bir ihtiyaç olarak görülürken, genç 

ve yetiĢkin grupta buna ilaveten barınmanın da düĢük bir sıklıkla ilk yediye 

girebilmesi kültürümüzdeki “dünyada mekan, ahrette iman” anlayıĢı ile 

örtüĢmektedir. Araba yetiĢkin grup haricinde çocuklar ve gençlerde bir ihtiyaç 

olarak görülmektedir. 

Bu ulam altında çocuk grubu 84, genç grubu 103, yetiĢkin grubu 119 farklı 

sözcüksel öğe kullanmıĢtır. Ulam altındaki sözcüksel öğe çeĢitliliği aĢağıda  

verilmiĢtir. 

 

ÇOCUK- ĠHTĠYAÇ 

alıĢveriĢ, araba, arkadaĢ, aĢk, banyo yapmak, barınma, baĢarılı olmak, bilgisayar, 

bisiklet, buzdolabı, çalıĢma masası, çalıĢmak, çocuk, daire, dershane, dinlenmek, 

doğallık, dolap, eğitim, eğlenmek, ekmek, enerji, eĢya, ev, gelir, gemi, gezme, 

gider, gitar, giysi, halı, hava, hayat arkadaĢı, hoĢgörü, huzur, içmek, iphone, iĢ, 

iyimserlik, jip, kardeĢ, kırtasiye, koltuk, konuĢma, kömür, lüks, market, masa, 

mobilya, mutluluk, oda, oksijen, okul, okula gitmek, okumak, öğretmen, övgü, 

özel ders, para, perde, saat, saçını kesmek, sağlık, sandalye, saygı, sevgi, sıcaklık, 

takı, tatil, teknolojik aletler, telefon, televizyon, temizlik, tuvalet, TV, uçak, 

ulaĢım, villa, yakacak, yakıt, yatak, yeme içme, yetenek, yürümek. 
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GENÇ- ĠHTĠYAÇ 

açlık, adalet, ağlama, aile, aitlik hissi, akıl, anlayıĢ, araba, arkadaĢ, aĢk, ayakkabı, 

barınma, baĢarı, bilgi, birincilik, cinsellik, çalıĢmak, çocuk, çorap, dans, ders, 

destek, dinlenmek, diploma, disiplin, diĢ fırçalamak, düĢünmek, düzen, eğitim, 

eğlenmek, elbise, erdem, eĢ, ev, fırın, gezmek, gülmek, güven, hareket, hava, 

hijyen, hoĢgörü, huzur, içmek, ikincilik, iletiĢim, ilgi, inanç, insan, iĢ, kadın, 

kariyer, kendine güvenme, kendini gerçekleĢtirmek, kitap, konuĢmak, konut, kredi 

kartı, maddiyat, maneviyat, meslek, mola, mont, mutluluk, müzik, nefes almak, 

oksijen, okul, okumak, öpücük, özgürlük, para, partner, paylaĢım, rahatlamak, 

saadet, sağlık, sakinlik, sarılmak, saygı, sevdiklerinle beraber olmak, sevgi, 

sohbet, sosyallik, spor, sükunet, Ģarap, Ģefkat, tabiat, takı, tatil, tatil yapmak, 

telefon, temiz hava, temizlik, tuvalet, uyku, üretim, yaĢamak, yeme içme, zaman, 

zorunlu ihtiyaç. 

 

YETĠġKĠN -ĠHTĠYAÇ 

aidiyet, aile, araba, arkadaĢlık, aĢk, ayakkabılık, barınak, barınma, baĢarı, 

beslenme, beyaz eĢya, bilgi, bilgisayar, cinsellik, çalıĢmak, çevre, derin nefes, 

deterjan, dikkat, dinginlik, dinlenmek, dokunmak, eğitim, eğlence, ekmek, elbise, 

elektrik, enerji, eĢ, eĢya, ev, gençlik, gezmek, gıda, giysi, güneĢ, güven, güvenlik, 

güzel bir okul, güzel bir yaĢam, hava, hedef, heyecan, huzur, ısı, ısınma, içmek, 

iletiĢim, iletiĢim araçları, ilgi, iman, inanmak, insan, internet, iĢ, kadın, kahve, 

kazanmak, kendini gerçekleĢtirme, komĢuluk, korunma, koĢu bandı, kredi, kültür, 

maç, malvarlığı, manevi ihtiyaç, mesken, meyve, mobilya, mutluluk, müzik, nefes 

almak, okumak, onaylamak, öğrenme, özen, para, paylaĢım, pirinç, prestij, sabun, 

sağlık, sahip olma, sakinlik, saygınlık, sebze, sessizlik, sevgi, sigara, sinema, 

sohbet, sosyallik, spor yapmak, Ģefkat, tabiyet, takdir edilmek, takı, tatil, tatmin, 

telefon, tiyatro, tuvalet, ulaĢım, uyumak, üĢümemek, vakit, vasıta, villa, yalnızlık, 

yazlık, yeme içme, yüzmek, zaman. 

 

3.3.15 LÜKS  

Villa, araba veya pahalı arabanın LÜKS ulamının tipik öğeleri olduğu 

görülmektedir. Bunların yanı sıra, jip, yat, mücevherler, beş yıldızlı otel, yurtdışı 

alt sıralarda da olsa tercih edilen öğelerdir. Tüm yaĢ gruplarında bazı denekler 

arabayı lüks olarak görürken diğer bazıları Mercedes, BMW, Ferrari gibi lüks 

araba markalarını  lüks olarak görmektedirler. ġu bir gerçektir ki herhangi bir 

arabaya sahip olmak toplumun önemli bir kesimi için hala lüks sayılmaktadır. 

Diğer yandan popüler televizyon dizilerinde görülen kurmaca dünyanın izleri 

villa, jip, mücevherler, yat gibi öğelerle kendilerini somut olarak göstermektedir. 
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YaĢ ve cinsiyet gruplarına bakıldığında, pahalı arabanın genel olarak 

erkeklerin öntürü olduğunu görüyoruz. Kadınlarda ise villa oldukça tipik 

görünmektedir. Diğer gruplarda çok baskın değilken, çocuk-kız grubunda 

mücevherlerin belirgin bir öntür olarak görünmesi kız çocukların zengin  hayal 

dünyasının bir sonucu olarak düĢünülebilir. Kızlar, mücevherleri oldukça yüksek 

bir yüzde ile birinci sırada tercih ederken, erkekler düĢük bir sıklık ile ortalarda 

tercih etmiĢlerdir. 

LÜKS ulamı altında çocuklar 86, gençler 163, yetiĢkinler 161 farklı 

sözcüksel öğe kullanmıĢlardır. Ulam altındaki sözcüksel öğe çeĢitliliği aĢağıda  

verilmiĢtir. 

 

ÇOCUK -LÜKS 

5 yıldızlı otel, araba, artist, aĢçılar, ayakkabılar, bilgisayar, bina, bisiklet, 

Bodrumda tatil, cep telefonu, çanta, çevre, çiftlik, çok para, daire, değerli eĢya, 

deniz, dershaneler, dost, dükkan, dvd, elbise, eĢya, ev, ev eĢyası, fular, gemi, 

gezme, gitar çalanlar, güzel, harcamak, havalı, havuz, helikopter, hizmetçi, 

iphone, iĢ, iĢ yeri sahibi olmak, jet, jip, kat, kolye, krampon, kupa, kürk, lüks 

eĢyalar, lüks mağazalar, lüks taĢıtlar, lüks yiyecekler, marka, masa, mobilya, 

motosiklet, mücevherler, otobüs, özel okul, özel Ģoför, pahalı araba, pahalı ev, 

pahalı kıyafetler, pahalı telefon, pahalı yemekler, para, saray, sonsuz aĢk, sonsuz 

sevgi, süper koltuk takımı, Ģoförler, takı, takım elbise, tanınan biri olmak, tatil, 

telefon, televizyon, tren, uçak, villa, yalı, yat, yeni eĢyalar, yeni müzik çalar, 

yurtdıĢı, zenginlik. 

 

GENÇ- LÜKS 

ada sahibi olmak, alıĢveriĢ, alkol, altın, altın diĢ, altın kemer, altından ev, 

apartman, araba, arsa, aĢk, atkı, ay seyahati, bahçe içinde starbucks, Bebek 

semti, bilgisayar, birden fazla ev, birden fazla kadın, boĢ zaman, cd arĢivi, cep 

telefonu, Chanel, cibinlik, Çırağan sarayı, çiftlik, çikolata Ģelalesi, çocuk, çok 

para, daireler, denizaltı, dıĢarıda yemek, doktora, dünya turu, eğlence, elektronik 

eĢya, ev, fazla  harcama, fazla kıyafet, fazla zenginlik, fotoğraf makineli telefon, 

gayrimenkul, gece hayatı, gemi, gereksiz kıyafet, gezi, gezmek, görkemli, güzel, 

Haldun Dormen, hamam, han, havuz, havyar, hayat, helikopter, hizmetçi, holding, 

ıĢık, içki, ihtiyaçtan fazla olan, ikiden fazla ev, ikinci araba, iphone, istediğini 

yeme, jakuzi, Japonya‟da yaĢamak, jet, jip, kat, kazak, kıĢlık ev, kıyafetler, 

koleksiyon, konak, köle, kuaför, kumar, kürk, küvet, LCD tv, limitsiz kredi  kartı, 

lüks daire, lüks salon, lüküs hayat, lüzumsuz alıĢveriĢ, macintosh air, maddiyat, 
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malikane, marka, marka kıyafetler, mevduat, miras, mutluluk aile, mücevherler, 

mülk, nutella ile dolu havuz, oda, opera, özel banyo, özel okul, özel Ģirket, özel 

Ģoför, pahalı, pahalı telefon, pahalı araba, pahalı cep telefonu, pahalı evler, pahalı 

hediyeler, pahalı kıyafetler, pahalı konaklamalar, pahalı markalar, pahalı 

mobilyalar, pahalı saat, pahalı tatil, pahalı telefon, pahalı yemek, para, parfüm, 

Paris, play station, rahat, rahatlık, restoran, rezidans, saray, seyahat, sınırsız 

alıĢveriĢ, sigara, sorumsuzluk, sosyal aktiviteler, sosyal çevre, sosyete, spor 

salonu, su yatağı, Suna Pekuysal, sürekli seyahat, süt banyosu, Ģan, Ģarap, Ģato, 

Ģımarıklık, Ģirket, Ģöhret, taht, taksi, tatil, tembellik, transatlantik, tropik 

meyveler, uçak, uĢak, uyuĢturucu, uzaya yolculuk, ünlü olmak, villa, yalı, yat, 

yazlık, yurtdıĢı, zenginlik. 

 

YETĠġKĠN- LÜKS 

BeĢ yıldızlı tatil, açgözlülük, alkol, Alplerde kayak evi, altın, antika, araba, aĢçı, 

aĢırı tüketim, aĢk, az çalıĢmak, barıĢ, beyaz eĢya, bilgisayar, bina, binicilik, 

birden fazla eĢ, bol para, boĢ zaman, cep telefonu, çalıĢmadan yaĢamak, çiftlik, 

çok para, dekorasyon, dıĢarıda yemek, dolmakalem, dostluk, doyumsuzluk, 

Dubai, dünya turu, ebeveyn banyosu, eğlence, elmas, elmas, estetik, estetik 

ameliyat, eĢya, ev, ev eĢyası, evde TV izlemek, eve manikürcü, eve masör, fazla 

ev, Ferrari, gece hayatı, geç kalmak, gemi seyahati, gençlik, gereksiz, giyim, 

golf, görkem, gülmek, haddi aĢma, havuz, havuzlu villa, havyar, hayat, hayranlık, 

hazır yemek, helikopter, hırs, hizmetçi, huzur, iphone, ikinci araba, ipek, israf, 

Ġsviçre, Ġsviçre‟de banka hesabı, iĢ sahibi olma, iĢ veren olma, iĢe girmek, iyi ev, 

iyi okul, iyi uyumak, jakuzi, jip, kavgasız hayat, konak, köĢk, kumar, kuĢgönü 

pastırma, külçe altın, kürk, led TV, lüks restoranlar, malikane, mobilya, motor, 

mücevher, normal gelir düzeyi, orijinal tablo, otelde yaĢamak, otomobil, özel 

helikopter, özel Ģoför, özel uçak, özgürlük, pahalı araba, pahalı cep telefonu,  

pahalı çantalar, pahalı giyecek, pahalı giysi, pahalı hobiler, pahalı içki, pahalı 

mallar, pahalı markalar, pahalı restoran, pahalı saat, para, parfüm, pırlanta, 

piyano, pizza yemeye gitmek, protesto, rezidans, rolex, saat, sabah uyumak, 

safari, sağlık, sandalye, seyahat, sigara, sonsuz olma isteği, spa, sunset, 

Ģampanya, Ģiir, takı, tatil, tekne, telefon, temiz hava, temiz su, torik, uçak, 

ulaĢamayacağım bir Ģey, uyumak, uzay seyahati, uzay yolculuğu, üç boyutlu 

TV, vakko, villa, yalı, yalnız kalma, yat, yazlık, yedek giysi, yelkenli, yemek, yeni 

araba, yurtdıĢı, zenginlik, zümrüt. 
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3.3.16 ÖVGÜ  

Tercihlerde, yaĢ gruplarının öven veya övülen pozisyonda olmaları belirleyici 

rolde görünmektedir. Aferin sözcüğü, Türk kültüründe büyüklerin küçükler için 

kullandığı bir övgü ifadesidir. O halde, çocuk grubunun, okulda 

öğretmenlerinden, evde ebeveynlerinden duydukları övgü ve takdirden dolayı 

bunu öntür olarak seçtikleri söylenebilir. Öte yandan, üniversite öğrencisi gençler 

için aferinin böylesi bir kullanımından pek söz edilemez. YetiĢkinlerin de övgü 

almak için değil, kendilerinden küçükleri övmek için aferini kullandıkları bir 

gerçektir. Niceliksel sonuçlara bakılarak da  aferinin daha çok çocuklara has bir 

övgü  ifadesi olduğu tespit edilebilir. Tebrikler, harika, süper, bravo gibi 

geleneksel olmayan ifadelerin daha çok genç ve yetiĢkinlerde görüldüğünü 

görüyoruz. 

ÖVGÜ ulamında,  çocuklar 74, gençler 170  ve  yetiĢkinler 120 farklı 

sözcüksel öğe kullanmıĢlardır. Ulam altındaki sözcüksel öğe çeĢitliliği aĢağıda  

verilmiĢtir. 

 

ÇOCUK- ÖVGÜ 

aferin, akıllısın, alkıĢlıyorum, aslanım, baĢarılar, baĢarılarının devamını dilerim, 

baĢarılı, baĢarılısın, bayıldım, beğendim, ben böylesini görmedim, bittim, böyle 

git, bravo, canımsın, ciks olmuĢsun, cömert, çok çalıĢkan, çok güzel, çok iyi, çok 

kötü, çok sevdim, çok Ģekersin, çok Ģıksın, çok tatlısın, çok yaĢa, çok zekisin, 

dürüst, fevkalade, göz kamaĢtırıcı, gözalıcı, gurur duydum, harika, harikulade, 

helal olsun, hep böyle ol, hey be, hiç beğenmedim, hiç sevmedim, hoĢlandım, 

iğrenç, ihtiĢamlı, inanılmaz, inanılmazsın, kerata, koçum benim, kötü, kötüsün, 

kusursuz, muhteĢem, muntazam, mükemmel, müthiĢ, o güzelliğin, olağanüstü, 

orta, pekiyi, pes doğrusu, rica ederim, saygılı, sen bunu yaparsın, sevdim, süper, 

Ģahane, Ģekersin, takdir ediyorum, tebrik ederim, tebrikler, teĢekkür ederim, vay 

be, yaĢasın, yeteneklisin, yıldızlı, çok güzel, yüzlük çocuksun. 

 

GENÇ -ÖVGÜ 

adam gibi, adamımsın, adamsın, aferin, affedici, ağırbaĢlı, akıllı, alçakgönüllü, 

alımlısın, alkıĢı hak ettin, anlayıĢlı, asil, aslanım, aslansın, baba büyüksün, 

bağıĢlayıcısın, baĢarılar, baĢarılı, baĢarılısın, baĢarırsın, beğendim, beğenme, 

bilgili, bir bakıĢ yeter, bir numarasın, bitanesin, böyle devam, bravo, brilliant, 
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büyük, cana yakınsın, çakal seniii, çalıĢkansın, çekici, çok anlayıĢlısın, çok 

baĢarılı, çok baĢarılısın, çok beğendim, çok çalıĢkansın, çok efendi biri, çok güzel, 

çok hoĢ, çok iyi, çok iyi kalplisin, çok iyisin, çok mutlu oldum, çok Ģıksın, çok 

Ģirinsin, çok takdir ettim, çok tatlısın, çok terbiyeli, çok yakıĢmıĢ, daima böyle 

olmalısın, duyarlısın, dürüst, efendi, ellerine sağlık, en iyisisin, en iyiye layıksın, 

etkileyici, fevkalade, filozof olacak adamsın, fitsin, gurur duydum, gururlanma, 

güçlü, güler yüzlü, gülmek, güvenilirsin, güzel, güzelsin, hanım hanımcık, harika, 

harikulade, hayran kaldım, hayvansın, helal, helal olsun, hırslı, hoĢ, içten, ileri 

görüĢlü, iltifat, imrenilecek biri, inanılmaz, insancıl, iĢte bu, iyi, iyi eğitim almıĢ, 

iyi iĢ, iyi iĢ çıkardın, iyi ki seni tanımıĢım, iyi niyetli, iyiymiĢ, kahkaha atmak, 

karakterli, kararlısın, karizmatik, kedi canını senin, kibar, koçum benim, kokteyl, 

kopardın beni, kusursuz, kutlarım, lady gaga gibi olmak, maĢallah, mantıklı, 

merhametli, metanetli, muazzam, muhteĢem, munis, mutluluk, mükemmel, 

mütevazi, müthiĢ, nazik, olağanüstü, oldu bu, olması gereken buydu, omzuna 

dokunmak, ödül, prenses, sabırlı, sağduyulu, samimi, sana güveniyorum, saygılı, 

seksi, sen yaparsın, senden baĢkası yok, serin kanlı, sevecen, seven, sevimli, sıkı, 

sırıtmak, sırtını sıvazlamak, su gibi, süper, Ģahane, Ģanslısın, Ģefkatli, Ģık, Ģirin, 

takdir ettim, tam senlik, tatlı, tebessüm, tebrikler, temizsin, terbiyeli, teĢekkürler, 

TÜBĠTAK Ģampiyonu, vay be, yakıĢıklı, yakıĢıklısın, yanımda olmanı 

istiyorum, yapabilirsin, yardımsever, yaĢa, yaĢasın, yenilebilir, yetenekli, yürü 

be, zarif, zekice, zengin. 

 

YETĠġKĠN- ÖVGÜ 

aferin, afet gibi, ağzına sağlık, alçak gönüllüsün, ali cenap, alkıĢlıyorum, allahına 

kurban, aslansın, azimli, baĢarılısın, beceriklisin, bence de, bin yaĢa, bitanesin, 

böyle bir Ģey yok, bravo, bu iĢi biliyorsun, budur, büyüksün, büyüleyicisin, 

canavar gibi, canımın içi, cin gibi, cömertsin, çekicisin, çılgın, çok akıllısın, çok 

baĢarılısın, çok beceriklisin, çok bilgilisin, çok çalıĢkansın, çok çekicisin, çok 

doğru söyledin, çok güçlüsün, çok güzel, çok haklısın, çok havalısın, çok iyi, çok 

karizmasın, çok kibarsın, çok özelsin, çok sevimlisin, çok tatlı, çok yaĢa, çok 

yeteneklisin, çok zekice, devam, dikkatlisin, diyecek bi'Ģey yok, dürüstsün, eğitim, 

eline sağlık, en büyüksün, eĢsiz, eyvallah, fantastik, fevkalade, gavur yapmıĢ, 

gurur duyuyorum, güzel, güzelsin, haklısın, harika, harikulade, helal olsun, hoĢ, 

inanılmaz, iĢte budur, iyi düĢünmüĢsün, kabiliyetlisin, karakterli, kesene bereket, 

kim tutar seni, koçum, kurban olduğum, kusursuz, kutlarım, kültür, maddi ödül, 

manyak, maĢallah, muazzam, muhterem, muhteĢem, mükemmel, müthiĢ, ne 

istediğini biliyorsun, nefis, nur ol, ohaaa, olağanüstü, oley, olgun, on parmağında 

on marifet, romantiksin, sabırlısın, sağol, saygıdeğer, sen bir tanesin, seni 

seviyorum, sevgi dolusun, süper, Ģahane, takdir ettim, tebrikler, teĢekkür ederim, 

tuttuğunu koparır, var ol, vazgeçilmezsin, yaparsın, yaĢa, yetenek, yetenekli, yuh, 

yürü be. 
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3.3.17 YETENEK  

Genel olarak tüm yaĢ gruplarında, güzel sanatlarla ilgili yeteneklerin tipik 

yetenekler olarak görüldüğü söylenebilir. Ancak özellikle spor, güzel sanatlar dıĢı 

önemli bir yetenek olarak ileri sürülmüĢtür. Spor öğesi, futbol, basketbol, atletizm 

gibi spor dallarıyla bazı bedensel yetenekleri içermektedir. Sporun çocuk 

grubunda öntür olarak görünmesi, diğer gruplarda ise daha altlarda karĢımıza 

çıkması, çocuk dünyasının fiziksel aktivitelere ne kadar önem verdiğinin bir 

göstergesidir. Alt sıralarda da olsa sadece gençlerde  görünen güzel konuşmak ve 

sadece yetiĢkinlerde görünen zeka dikkate değerdir. 

YETENEK ulamı altında çocuk grubu 119, genç grubu 145, yetiĢkin grubu 

129 farklı sözcüksel öğe  kullanmıĢtır. Ulam altındaki sözcüksel öğe çeĢitliliği 

aĢağıda verilmiĢtir. 

 

ÇOCUK- YETENEK 

ağır kaldırmak, akrobasi, apaçi yapabilmek, araba kullanmak, araba sürmek, 

ateĢle oynamak, bale, baĢarılı olmak, beatbox, beceri, beste yapmak, bilgi, bilgili, 

bilgisayar, bisiklete binebilmek, boks, buzda dans, cambazlık, çalgı çalabilmek, 

çömlek yapmak, dans, ders çalıĢmak, düĢünce okuma, ebru yapabilmek, el 

becerisi, ev iĢleri, ezberlemek, gösteriler yapmak, güzel konuĢabilmek, güzel 

okuma, güzel olmak, güzel yazı yazabilmek, güzel yemek yapmak, halk oyunu, 

hareket, hareket göstermek, hata yapmamak, heykel yapmak, hızlı koĢabilmek, 

hikaye yazmak, hipop, hokkabazlık yapabilmek, icat yapmak, ilgi çekici, iĢ 

görmek, iyi konuĢmak, iyi mimar olmak, iyi oyunculuk, iyi öğretmen olmak, 

jimnastik yapabilmek, kayak, keman çalabilmek, kıyafet seçmek, kitap okumak, 

konuĢmak, koĢabilmek, koĢmak, kuaförlük, marangozluk yeteneği, matematik, 

mimarlık yeteneği, müzik, oymacılık, oyun oynayabilmek, oyunculuk, oyun 

havası oynamak, ödev yeteneği, örgü örmek, para kazanmak, paraĢütle atlamak, 

paten, pilav yapabilmek, problem çözme, rap yapmak, resim yapmak, rol 

yapabilmek, saç yapmak, sanatçı olabilmek, satranç, sayısal yetenek, sayısal zeka, 

sevgi kazanmak, sihirbazlık, sözel zeka, spor yeteneği, sporcu olmak, sunuculuk, 

süper zeka, Ģarkı söylemek, Ģiir okumak, Ģiir yazabilmek, takdir almak, takı 

yapabilmek, takla atabilmek, taklit yapmak, temizlik, ters takla, test çözme, 

yabancı dil, yardım etmek, yazarlık, yazmak, zekilik. 
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GENÇ -YETENEK 

Acun Ilıcalı, ağlatmak, akrobasi, aldatmak, analiz, anlamak, araba kullanmak, 

Aref, ata binmek, atletik, bakıĢ açısı, bale, basketbol, baĢarmak, beceri, beste 

yapmak, beyin gücü, bilye oynayabilmek, bir din kitabını okuyabilmek, 

bisiklet sürmek, buz pateni, buzda kaymak, çalgı çalabilmek, çizim yapmak, 

çizmek, dağa tırmanmak, dans, dengede durabilmek, ders çalıĢmak, 

dinleyebilmek, disiplinsiz, doğaüstü Ģeyler, doğuĢtan, dürüst olmak, düĢünmek, 

edebilmek, el becerisi, espri yapmak, esprili olmak, eĢsiz, ezber, fark yaratan, fen, 

fotografik hafıza, futbol, geçimsiz insanlara dayanmak, geleceği tahmin etmek, 

görünmezlik, güldürmek, gülmek, güzel konuĢabilmek, güzel yazı yazabilmek, 

güzel yemek yapmak, hafıza, hareket etme, havada yürümek, hayvan beslemek, 

hentbol, heykel yapmak, icat etmek, ikna etmek, ilgi çekebilmek, insanlarla iyi 

geçinme, jimnastik, karate, kayak yapabilmek, kendini geliĢtirmek, kendini ifade 

edebilmek, kin beslememek, komiklik, koĢmak, manevi değerleri korumak, 

mantık oyunları, mesleki yetenek, Michael Jackson, mizah, moda, motor yarıĢçısı 

olmak, muhalefet olmak, müzik, nabza göre Ģerbet verme, okumak, oyunculuk, 

öğrenmek, öğretebilmek, örgü örmek, özel, paraĢütle atlamak, Quaresma, resim 

yapmak, rol yapabilmek, roman yazmak, saatlerce telefonda konuĢmak, sanat, 

sayısal yetenek, saz çalmak, seramik, ses, sihirbazlık, sinema, skill, sorun 

çözebilme, sosyalleĢme, sözel yetenek, spor, stand up, suda yürümek, suyun 

altında nefes tutmak, Ģan, Ģarkı söylemek, Ģiir okumak, Ģiir yazabilmek, takla 

atmak, taklit yapabilmek, tarafsız düĢünme, tasarım, tehlikeli gösteriler, tek, 

testler, top sektirmek, trapez, uçak kullanmak, uçmak, ünlenmek, üreticilik, 

voleybol, yabancı dil, yalan söylemek, yaratıcılık, yazmak, yemek, 

yeteneksizsiniz, yürüyen merdivenden ters çıkmak, zaman ayırmak, zanaatkar, 

zeka, zihin okumak, zombi saldırısından canlı çıkmak. 

 

YETĠġKĠN -YETENEK 

aile idaresi, akrobasi, anlatım, araba kullanmak, atletizm, bale, basketbol, baĢarı, 

beceri, beste yapmak, bilgisayar, bilim adamı olabilmek, binicilik, bisiklete 

binmek, boyama, buzda kayabilmek, çalgı çalabilmek, çalıĢkanlık, çizim yapma, 

çocuk yetiĢtirmek, dans, dayanıklılık, dikiĢ, dinleyebilmek, düĢünme, düzen, 

edebiyat, eğitim, el becerisi, emekli olarak yaĢayabilme, empati, espri, eĢ 

bulabilmek, etkileme, etkileyici konuĢmak, evli kalabilme, folklor, fotoğrafçılık, 

futbol, giriĢim, güldürebilme, güzel konuĢabilmek, güzel sanatlar, güzel ses, güzel 

yazmak, güzel yemek yapmak, hack'lemek, hafıza, hak gözetmek, hayır 

diyebilmek, heykel yapmak, hırsızlık, hızlı koĢmak, hızlı okumak, hovardalık, 

idare etmek, ikna, ikna gücü, iletiĢim, insanları etkileme, iĢ bulabilmek, kaçmak, 

karikatür çizme, kayak yapmak, keyif almak, kıvraklık, kitap yazmak, 

komedyenlik, konuĢma, koĢu, meslek, mimarlık, mutlu evlilik, mutlu olabilmek, 

müzik, nezaket, okulu bitirmek, okumak, organizasyon, oyunculuk, ödül, 

öğrenme, öğretme, öngörü, para yönetimi, refleks, resim yapmak, rol, sabır, 

sakinlik, saklamak, sanat, satıĢ, satranç, seramik, ses, seviĢmek, sihirbazlık, 

sinema, siyaset, sosyallik, spor, susabilmek, Ģarkı söylemek, Ģiir yazmak, taklit, 

tavla, tersten konuĢabilmek, üstün yetenek, voleybol, yabancı dil, yalan söylemek, 
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yaratıcılık, yazarlık, yemek yapmak, yönetmek, yüksek atlamak, yüzsüzlük, 

zamanı idare, zanaat, zeka. 

 

3.3.18 SUÇ  

Genel olarak hukuk sisteminin suç olarak kabul ettiği eylemlerin deneklerce tercih 

edildiğini görüyoruz. Hırsızlık, cinayet ve tecavüzün bütün yaĢ ve cinsiyet 

gruplarında karĢımıza çıkan tipik suçlar olduğunu söyleyebiliriz. Çocuk grubunun, 

CEZA ulamı altında verdiği ev ve okul hayatına ait öğelere (örneğin, tek ayak 

üstünde durma, televizyon yasağı gibi) karĢın, SUÇ ulamı altında böylesi öğelere 

yer vermediği görülmektedir. Örneğin boş yere lamba yakmak, kopya çekme 

türünden suçların sıralamaya giremediğini görüyoruz. Bu anlamda sadece kavga 

etmek öğesi çocuk grubu için dikkate değer bir öğedir. Çocuklara dair diğer 

önemli bir gözlem, tacizin tecavüzden daha tipik bir suç olarak görülmesidir. Oysa 

diğer bütün yaĢ ve cinsiyet gruplarında tecavüz daha tipik bir cezadır. Çocukların 

henüz taciz ve tecavüz arasındaki farkı algılayamadıkları anlaĢılmaktadır. Cinsiyet 

bazında bakıldığında tecavüzün sıklık değerlerinin genellikle erkeklerde kadınlara 

göre daha yüksek olduğu ve hatta genel tabloda erkek ve kadınlara ait tecavüz 

sıklık ve sıra meydanlarının eĢit olması dikkate değerdir.  

SUÇ ulamında, çocuk grubu 100, genç grubu 122, yetiĢkin grubu 98 farklı 

sözcüksel öğe kullanmıĢtır. Ulam altındaki sözcüksel öğe çeĢitliliği aĢağıda 

verilmiĢtir. 

 

ÇOCUK- SUÇ 

adam kaçırma, alay etmek, alkol kullanmak, araba yakma, askerden kaçmak, 

asmak, aĢırı hız, banka soymak, baĢarısızlık, bebek kaçırmak, birini düĢürmek, 

bomba atmak, boĢ yere lamba yakmak, ceza, cinayet, çalıcılık, çelme takmak, 

çevreyi kirletme, çocuk kaçırma, çok bilgisayar kullanmak, darp, dedikodu, ders 

çalıĢmama, disiplinsizlik, dolandırıcılık, dövme, eĢya kırmak, ev soymak, evden 

kaçmak, eve geç kalmak, fidye, fuhuĢ, gasp, gıybet, haksızlık, hapis, hapisten 

kaçmak, haram, hırsızlık, idam cezası, iftira, insanı suçlamak, insanlara zarar 

vermek, itmek, kaçakçılık, kaçanlar, kapalı yerde sigara, kapkaç, kararsızlık, 

katliam, kavga etmek, kaza yapmak, kelepçe, kesmek, kız kaçırma, kopya, kötü 

alıĢkanlıklar, kötü davranma, kötü iĢ yapmak, kötülük, kumar oynamak, 
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kundaklama, kuralları çiğnemek, küfretmek, laf atmak, mafya, müebbet, okul 

kurallarına uyma, okuldan kaçmak, organ mafyası, otobüslere zarar vermek, ödev 

yapmama, öğretmene saygısızlık, para cezası, polise saygısızlık, rüĢvet, saldırı, 

sapıklık, sarhoĢ, sarkıntılık, saygısızlık, sınıf kurallarına uymamak, sigara 

içmek, soygun, Ģiddet, Ģikayet etme, taciz, tecavüz, tehdit, terörizm, trafik suçu, 

uyuĢturucu, vurmak, yalancılık, yankesicilik, yaralama, yasak, yazılıdan düĢük 

almak, yırtmak, zina. 

 

GENÇ- SUÇ 

adalet, adam kaçırma, adil olmamak, adliye, aldatmak, araba, arabayla çarpmak, 

atmak, avukat, aykırılık, ayrımcılık, baĢkalarının malına zarar vermek, ceza, 

cezaevi, cinayet, cinnet, çalmak, çocuk istismarı, çocuk kaçırma, darp, dedikodu 

yapmak, dengesizlik, din istismarı, doğaya zarar vermek, dolandırıcılık, dosya, 

duygu, düĢüncesizlik, faili meçhul, gasp, gürültü yapmak, hak yemek, hakaret 

etmek, hakim, hapis, hırsızlık, hortumculuk, hukuk, iftira, ihaleye fesat, ihanet, 

infaz, insan tacirliği, insanların duygularıyla oynama, intihar, intikam, iĢkence, 

kaçakçılık, kafatasçılık, kalp kırmak, kalpazanlık, kandırmak, kapalı alanda sigara 

içmek, kapkaç, kırıp dökmek, kırmak, kız kaçırmak, kibir, korsan mal, kötü, kötü 

düĢünce, kötülük, kumar, kundaklama, kurallara uymak, kuralları çiğnemek, 

kuralsızlık, laf atmak, linç, magandalık, mahkeme, manevi hasar, nankörlük, 

naylon fatura, piĢmanlık, polis, problem, psikolojik, rahatsızlık vermek, rehin 

almak, rüĢvet, sahtekarlık, saygısızlık, sevmek, sınıfta kalmak, sıranın önüne 

geçmek, silah, sorumsuzluk, soygun, sözlü taciz, sözünü tutmamak, suçlu, suçluya 

yardım, suikast, suiistimal, sübyancılık, Ģantaj, Ģiddet, taciz, tecavüz, tehdit, 

tembellik, terörizm, toplum düzenini bozmak, trafik suçu, uyuĢturucu, üzmek, 

vergi kaçırmak, vicdan, yalan, yan kesicilik, yaralama, yardım ve yataklık, yasa 

dıĢı örgüt kurma, yerlere çöp atmak, yurda geç gelmek, zarar vermek, zimmet, 

zimmetine para geçirme, zina.  

 

YETĠġKĠN- SUÇ 

adam kaçırma, adam yaralama, ahlaksızlık, aldatma, alıkoyma, anayasaya 

uymamak, bencillik, birine zarar vermek, cana kastetmek, casusluk, ceza, cinayet, 

cinsel istismar, cürüm, çalmak, çocuk kaçırma, çocuk pornosu, darp, dedikodu, 

didiĢmek, doğaya zarar, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, fuhuĢ, gasp, görevi 

kötüye kullanma, hak yemek, hakaret, haksız rekabet, haksızlık, halkı kandırmak, 

haneye tecavüz, hırsızlık, hile, hürriyeti tahdit, iftira, ihaleye fesat, ihanet, insan 

ticareti, intihal, irtikap, istismar, iĢkence, kaçakçılık, kaçırma, kalpazanlık, kamu 

malına zarar, kandırma, kapalı alanda sigara, kapkaç, kara para aklama, katliam, 

kavga, kaza, kıskanmak, kız kaçırma, kopya, kopya çekmek, kötü davranma, kötü 

düĢünmek, kundaklama, kurallara uymamak, küfretmek, mahkeme, petrol, polis, 

rüĢvet, sahtekarlık, saldırı, sarkıntılık, savaĢmak, sınır ihlali, silah, silah ticareti, 

sorumsuzluk, soygun, soykırım, suikast, Ģantaj, Ģiddet, taciz, tahdit, tecavüz, 

terörizm, trafik suçu, uyuĢturucu, vatan satma, vergi kaçırmak, yağma, yalan, 
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yalancı Ģahitlik, yangın çıkarmak, yankesicilik, yaralama, yere tükürmek, 

zehirlemek, zimmet, zina. 

 

3.3.19 SORUN  

Çocuk grubunun SORUN  öntürünün çevre sorunları olması ilginç bir durumdur. 

Hem genel tabloda hem de genç ve yetiĢkin gruplarının sonuçlarında ekonomik 

sorunlar öntür olarak yer almaktadır. Çocuk grubunun bu tercihinin altında henüz 

maddi yükümlülük sahibi olmamaları yatıyor olabilir. Ayrıca okuldaki eğitim 

öğretim faaliyetleri sırasında çevre sorunlarına yapılan kuvvetli vurgular da bu 

tercihte etkili olmuĢ olabilir. Çevre sorunları, aile sorunları gibi öğeler tüm yaĢ ve 

cinsiyet gruplarında kendilerini gösteren tipik sorunlardır. YaĢ gruplarının 

kendilerine has  sorun öğelerini tercih ettikleri söylenebilir. Örneğin çocuk 

grubunda arkadaşlık bir sorun iken, genç grupta hem arkadaşlık hem sevgili bir 

sorundur. Hem çocuk hem de genç deneklerin önemli bir kısmı okul, dersler ve 

öğretmenleri sorun olarak görmektedirler. YetiĢkinler ise iletişimsizlik, 

eğitimsizlik gibi öğeleri sorun olarak görmektedir. Ayrıca, yetiĢkin grupta 

diğerlerine nazaran daha fazla sağlık ve hastalık vurgusu dikkat çekmektedir. 

SORUN ulamında çocuk grubu 106, genç grubu 198, yetiĢkin grubu 165 

farklı sözcüksel öğe kullanmıĢtır. Ulam altındaki sözcüksel öğe çeĢitliliği aĢağıda 

verilmiĢtir. 

 

ÇOCUK- SORUN 

açlık, ağlama, aile sorunları, alay etmek, altın, araba, arkadaĢlık, aĢık olmak, aĢırı 

hız, baĢarısızlık, bilgisayar, bilgisizlik, bisiklet, çalıĢma, çalıĢmamak, çaresizlik, 

çeteler, çevre, çocuk, deprem, dıĢlamak, ekonomik sorunlar, elektrik ihtiyacı, 

erkekler, ev, evde dayak, evlerin yıkılması, evsizlik, fakirlik, filmler, fiziksel, 

giyecek, güneĢ sorunu, gürültü, güzel yazamama, haberler, haksızlık, hava, 

hayvanların neslinin tükenmesi, hırsızlık, huzursuzluk, ıĢık sorunu, iç savaĢ, iĢ 

yapmamak, iĢsizlik, kapkaç, karne almak, kavga etmek, kaybetmemek, kazalar, 

kızlar, kiĢisel sorunlar, komĢu, kötü alıĢkanlıklar, KPSS, kupa, küçük düĢmek, 

küfür, küsmek, LGS, manevi sorunlar, mutsuzluk, nefret etmek, OKS, 

okuduğunu anlamama, okul, ortam, oyuncak, öğretmenler, ÖSS, sağlık, savaĢ, 

SBS, sevmek, sınavlar, sınıf, sınıf değiĢikliği, sır saklama, sıra anlaĢmazlığı, 

siyaset, susuzluk, takdir alamama, takı, tartıĢma, taĢıt, telefon, televizyon, 
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tembellik, temizlik, terörizm, test çözmek, toplumsal sorunlar, trafik, ulaĢım, ülke 

sorunu, üzülme, yakacak, yangın, yargı, yeme içme, yerleri temizlemek, YGS, 

yol, yolculuk, yollar, yürütme. 

 

GENÇ- SORUN 

açlık, adaletsizlik, aile sorunları, aldatma, altyapı sorunları, amaçsız yaĢamak, 

Ankara, anlaĢma, anlayıĢsız olmak, aperatif yiyecekler, araba, arkadaĢlık, 

asabilik, aĢ, aĢırı gurur, aĢırı lüks, aĢırı zenginlik, aĢk, bağımlılık, barınma, 

baĢarısızlık, bekarlık, beklemek, belirsiz, bencil olmak, bencillik, bilgisayar, 

bilgisizlik, birlik olmamak, borç, boĢ vermiĢlik, cahillik, çaba, çalıĢmamak, 

çaresizlik, çarpık kentleĢme, çevre kirliliği, çevre, çevre sorunları, çocuk, 

çözülmez, çözüm, değerlendirme, dersler, dıĢ görünüĢ, duygular, düĢünce, 

düĢüncesizlik, eğitim, eğitimsizlik, ekonomi, ekonomik sorunlar, engelli olmak, 

erken kalkmak, ev, evlilik, fatura, fazla heyecanlı olma, fazla para, fiziksel, 

gecekondu, geçimsizlik, gelecek, gerçekler, gevezelik, gürültü, güvenmemek, 

haklar, haksızlık, hastalık, hata, hava, hayat, hırs, hırsızlık, iletiĢimsizlik, 

ilgisizlik, iliĢkiler, insanlar, internet olmaması, iĢ, iĢ sorunu, iĢsizlik, iĢtahsızlık, 

iĢteki sorunlar, iyi konuĢamamak, izin, kaçırılmak, kararsızlık, kardeĢ, kargaĢa, 

karĢı cins, kavga, kayıt, kendi kusurunu görememe, kendim, kendini ifade 

edememek, kendini tam ifade edememe, kendiyle barıĢık olmak, kıskançlık, 

kıyafet, kızlar, kira, kiĢilik, kiĢisel, kiĢisel sorunlar, kitap, koca, KPSS, küresel 

ısınma, manevi sorunlar, meslek, monotonluk, mutsuzluk, mültecilik, müzik 

çalmaması, nefret, niçin yaĢadığını bilmeme, obezite, okul, otobüs bileti 

bulamamak, öğrencilik, öğretmenler, önyargı, özel, pahalılık, panik atak olmak, 

para, park, peĢin hüküm, plansızlık, problem, psikolojik, saat, sağlık, savaĢ, 

saygılı davranmamak, saygısızlık, sevdiklerinden uzak olma, sevgili, sevgisizlik, 

seviyesizlik, sıcak hava, sıkıntı, sınav, sınıf seçme, siyasi sorunlar, siyaset, son, 

sonuç, sorgulamama, sorumsuz davranıĢlar, sorumsuzluk, sosyal sorunlar, staj, 

statü, stres, tacize uğramak, tahammülsüzlük, takıntılar, tartıĢma, tatil 

yapmama, tembellik, temizlik, tez, trafik, tuvalet, ulaĢım, umarsızlık, 

umutsuzluk, unutkanlık, utangaç olmamak, uykusuzluk, vakitsizlik, verimli 

çalıĢamama, vicdan azabı, yalan söylemek, yalnızlık, yaĢam sorunu, yeme içme, 

yetersiz eğitim, yoksulluk, yolda kalmak, yorgunluk, yurt, zamanın akması. 

 

YETĠġKĠN- SORUN 

AB uyum süreci, acele etmek, açlık, adaletsizlik, aile sorunları,  alacak, 

aldatılmak, alkol, altyapı, araba sorunları, arızalar,  arkadaĢlık, barınma, baskı, 

baĢarısızlık, borç, bürokrasi, cehalet, cesaretsizlik, çatıĢma, çevre, çıkarcılık, 

çocuk bakıcısı, çocuklar, çok çalıĢmak, çözememek, çözüm, damlayan 

musluklar, demokrasi eksikliği, deprem, depresyon, dogmatik düĢünce, 

duyarsızlık, duygusal sorunlar, duygusuzluk, düĢük ücret, düzensizlik, egoizm, 

eğitimsizlik, ekonomik sorunlar, elektrik kesintisi, enflasyon, eĢ, eĢitsizlik, evde 

yabancı, evlilik, fazla mesai, fırsat verilmemesi, fikir uyuĢmazlığı, fiziksel sorun, 
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geciken adalet, geç kalmak, geçimsizlik, gericilik, giyim kuĢam, göç, 

görgüsüzlük, güvenilirlik, güvenlik, haksızlığa uğramak, hastalık, hedefini 

bilememek, hedefsizlik, hırslı olmak, hoĢgörüsüzlük, hukuksuzluk, huzursuzluk, 

idrak düzeyi, ihanet, ikiyüzlülük, iletiĢimsizlik, imtihan, insan, insanları 

memnun etmek, insanoğlu, isteksizlik, iĢsizlik, iĢteki sorunlar, kabullenme, 

kadın, kalabalık, kapitalizm, kararsızlık, karı-koca kavgası, kavga, kaybolan 

eĢyalar, kaza, kendini ifade edememek, kıt zekalı insanlar, kimlik kaybetme, 

kimsesizlik, kimyasal maddeler, kiĢilik bölünmesi, kiĢiliksizlik, kötülük, kredi 

geri ödeme, kuraklık, manevi, mesafeler, mutsuzluk, negatif enerji, nesli tükenen 

hayvanlar, nitelik, nüfus, okul, orman yangınları, ödüllendirilmemek, öğrenciler, 

öğrenim ücreti, ölüm, özgürlüklerin sınırlandırılması, özgüvensizlik, para 

kazanma, paranın bitmesi, paylaĢamamak, paylaĢım, plansızlık, psikolojik 

sorunlar, sağlık, sansür, savaĢlar, saygısızlık, sevdiklerini kaybetmek, sevgisizlik, 

siyaset, sokak hayvanları, sosyal, stres, susuzluk, Ģarj bitmesi, ĢehirleĢme, Ģiddet, 

ĢiĢmanlık, tadilat, taklit, tartıĢma, tatile gitmek, tatminsizlik, tembellik, temizlik, 

terörizm, toplumsal sorun, trafik, ulaĢım, umutsuzluk, uykusuzluk, uyum, 

uyumak, ülke, yalan, yalnızlık, yangın, yetersiz beslenme, yetersizlik, yılgınlık, 

yol sorunu, yolsuzluk, yorgunluk, yozlaĢma, yönetim, yurtsuzluk, zamansızlık. 

 

3.3.20 TAġIT  

 Hem genel sonuçlarda hem de kız ve erkek deneklerin  cinsiyet tablolarında araba 

güçlü bir öntür olarak görünmektedir. Öğe çeĢitliliğinin az olması, genel olarak 

öğelere ait sıklıkların yüksek görünmesini sağlamıĢtır.  

Çocuk grubu, TAġIT ulamı altında  42 farklı sözcüksel öğe kullanmıĢtır. 

Ulam altındaki sözcüksel öğe çeĢitliliği aĢağıda verilmiĢtir. 

 

ÇOCUK- TAġIT 

ankaray, araba, biçer, bisiklet, denizaltı, dolmuĢ, dozer, ego, feribot, formüla 1, 

gemi, helikopter, hızlı tren, jet, jip, kamyon, kamyonet, kepçe, limuzin, metro, 

metrobüs, minibüs, motor, motosiklet, otobüs, taksi, tekne, tır, traktör, tramvay, 

tren, uçak, vapur, yat, yol kayması, yük treni. 

 

3.3.21 SANAT 

Soyut bir ulam olmasına karĢın, SANAT ulamında sözcük öğesi çeĢitliğindeki 

kısıtlılık genel olarak ulam altındaki öğelerin sıklık değerlerinin yüksek 

gerçekleĢmesine sebep olmuĢtur. Resim, müzik, heykel ve tiyatro, farklı yaĢ ve 
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cinsiyet gruplarında, üst sıralarda yer alan tipik öğelerdir. Genel  olarak Türk 

insanının az ilgi gösterdiği Opera, bale ve dansın daha az tipik sanatlar olarak 

görüldükleri sonuçlardan çıkarılabilir. 

SANAT ulamı altında genç grup 63, yetiĢkin grup ise 55 farklı sözcüksel 

öğe kullanmıĢtır. Ulam altındaki sözcüksel öğe çeĢitliliği aĢağıda verilmiĢtir. 

GENÇ- SANAT 

Ajdar, bale, baĢarı, beceri, beste, BMW, cam, çalıĢma, çömlek, dans, 

düĢünmek, ebru, edebiyat, el iĢi, eleĢtiri, emek, film, fotoğrafçılık, futbol, galeri, 

grafik-tasarım, grafiti, hat, heykel, karikatür, konser, konuĢmak, kuyumculuk, 

kültür, makale, mimari, minyatür, mizah, mühendislik, müze, müzik, opera, 

origami, orkestra, oymacılık, örgü, plastik sanatlar, popülerlik, resim, roman, 

sahneleme, sanat, seramik, sinema, somut, soyut, spor, Ģair, Ģiir, tasarım, tezhip, 

tiyatro, usta, yetenek. 

 

YETĠġKĠN- SANAT 

bale, beste, boyama, çalgı, çalgı çalabilmek, dans, deha, ebru, edebiyat, el 

sanatları, emek, eser, estetik, folklor, fotoğraf, fotoğrafçılık, grafik, grafiker, 

güzel konuĢma, güzel sanatlar, hat, heykel, hissetmek, karikatür, karpuz seçmek, 

keman, maden sanatları, marangozluk, mimari, minyatür, mizah, moda, müzik, 

opera, pandomim, plastik sanatlar, resim, ressam, Rönesans, sanatçı, saraciye, 

seramik, sergi, sinema, soyut, Ģef, Ģiir, tablo, tasarım, tesbih, tır kullanmak, 

tiyatro, yaratıcılık, yemek yapmak. 

 

3.3.22 ÖDÜL 

Para ve madalya tüm yaĢ ve cinsiyet gruplarında tipik  öğeler  olarak 

görünmektedir. Madalyanın çocuk grubunda öntür konumunda olması, gençlerde 

ise ikinci gelmesi dikkate değerdir. Çocuklarda telefon ve bilgisayar çoğunlukla 

karne ödülü  olarak sık sık anne ve babalarca vaat edilen ya da verilen ödüllerdir. 

Terfi de iĢ dünyasına, dolayısıyla yetiĢkinlere has bir ödül tipidir, bu sebeple 

yetiĢkin grubun tercihlerinde beĢinci sırada yer almıĢtır. 

Bu ulam altında çocuk grubu 96, genç grubu 163, yetiĢkin grubu 125 farklı 

sözcüksel öğe kullanmıĢtır. Ulam altındaki sözcüksel öğe çeĢitliliği aĢağıda 

verilmiĢtir. 
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ÇOCUK- ÖDÜL 

alıĢveriĢ, altın, altın adam, altın ayakkabı, altın eldiven, altın kelebek, altın kemer, 

altın krampon, altın kupa, altın madalya, altın portakal, altın top, araba, ayakkabı, 

bakır madalya, baĢarı belgesi, belge, bilezik, bilgi, bilgisayar, bisiklet, bronz, 

bronz madalya, bulaĢık makinesi, burs, cips, çamaĢır makinesi, çanta, çek, çelenk, 

çiçek, çikolata, değerli eĢya, dershane kazanma, dıĢarı çıkmak, dıĢarı izni, 

dondurma, elbise, ev, gezme, gitar, gül, gümüĢ kupa, gümüĢ madalya, gümüĢ 

ödül, hareket, hediye, ihtiyaç gidermek, ikramiye, internet, iphone, istediğini 

yapmak, iĢ, iĢ görmek, kaykay, kazanmak, kıyafet, kitap, kolye, kupa, kurdele, 

küpe, madalya, motosiklet, mp3 çalar, nobel, not, okul bitirmek, oyuncak, övgü, 

para, plaket, rozet, saat, seyirci, sınav baĢarısı, som altın kupa, sorunsuz olmak, 

takdir belgesi, takı, takı seti, tatil, tatlı, telefon, terfi, test kitabı, teĢekkür belgesi, 

toka, TV, yiyecek, yükselmek, yüzük. 

 

GENÇ-ÖDÜL 

aferin, aile, aile saadeti, alın teri, alkıĢ, altın, altın ayakkabı, altın ayı, altın koza, 

altın küre, altın ödülü, altın portakal, amaca ulaĢmak, amaç, apartman, araba, 

aĢık olmak, aĢk, atari, ayakkabı, b.f.skinner, baĢarı, bedel, belge, ben, bilgi, 

bilgisayar, birincilik, bisiklet, BMW, bronz, broĢ, burs, CD, cennet, cep telefonu, 

ceza, çalıĢma, çek, çıkıĢ, çiçek, çift maaĢ, çikolata, çile, çözüm, daha çok altın, 

dayanıĢma, değerli eĢya, diploma, dünya kupası, dünyaca ünlü, ego tatmini, 

ekonomik sorunlar, elektronik eĢya, emek, emeklilik ikramiyesi, ev, fahri 

doktora, film, futbol topu, gazetecilik, giysi, gurur, güç, gül, gülümseme, güvenli 

bir gelecek, güzel sözler, güzel yemek, güzellik yarıĢması, hedef, hediye, 

hediyelik eĢya, hırs, hizmet, hizmetçi, huzur, içki, iddia, itibar, iyilik, kabul, 

kafeye gitmek, kale, kalem, kar yağması, kariyer, kaybeden, kaybetmek, kazanan, 

kazanım, kazanmak, keyif sigarası, kıyafet, kitap, kitap ödülü, konuĢma, kupa, 

kurumsal müzik ödülleri, kültür, loto, lüks hayat, madalya, madalyon, mezuniyet, 

milli piyango, mutluluk, müzik aleti, müzik ödülü verilmesi, nobel, onur belgesi, 

oskar, oyuncak, ölümsüzlük, öpücük, övgü, özgürlük, para, pekiĢtireç, plaket, 

prize, ps3, reklamcılık ödülü, rütbe, sabır, sağlık, sarılmak, saygı, seks ödülü, 

sertifika, sevgi, sevilmek, sevinç, seviĢmek, sevmek, sinema, sinema ödülü, siz, 

sonuç, sorun, süpürge, sürpriz yapmak, Ģan-Ģöhret, Ģeker, Ģiir, Ģilt, Ģöhret, takdir, 

tatil, tebrik, telefon, terfi, teĢekkür, unvan, yarıĢma, yarıĢmalar, yemek, yeni 

araba, yetenek, yıldız, zaman, zeytin dalı.  

 

YETĠġKĠN- ÖDÜL 

aferin, alkıĢ, altın, altın ayı, altın kelebek, altın koza, altın küre, altın portakal, 

altın top, araba, armağan, aĢk, azim, baĢarı, belge, bilgisayar, birincilik, bisiklet, 

bravo, bröve, burs, ceza, çek, çiçek, çikolata, dokunma, dostluk, eĢya, ev, evlat, 
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fahri doktora, fahri hemĢerilik, film izlemek, giysi, gurur, güç, gülümseme, günü 

yatakta geçirmek, güzel söz, hatırlanmak, hediye, heykel, huzur, içki, ikramiye, 

ilgi, iltifat, inisiyatif, iĢ, itibar, izin, kadın, kariyer, karne, kitap, kol saati, kucak, 

kupa, kurdele, kurumsal müzik ödülleri, madalya, mansiyon, milli piyango, 

motivasyon, mutluluk, mücevher, niĢan, niĢane, Nobel, not, olimpiyat, onore 

edilmek, onore etme, onur belgesi, oskar, oyun oynamak, oyuncak, öpücük, örnek 

almak, övgü, para, pazar kahvaltısı, piyango, plaket, prim, promosyon, saat, Sadri 

AlıĢık tiyatro ödülü, sağlık, sarılmak, saygı, sevgi, sevilme, seyahat, sırtını 

sıvazlamak, sohbet, söz, sürpriz, Ģans, Ģehrin anahtarı, Ģeker, Ģilt, Ģöhret, takdir, 

taltif, tatil, tatlı, tatlı söz, tatmin, tebrik, telefon, terfi, teĢekkür, teĢvik, top 

oynamak, toplantı, tören, TÜBĠTAK bilim ödülü, uzun zamandır istenen bir 

Ģey, ücretsiz abonelik, yardım, yarıĢma, yemek, yetki, yüksek puan. 

 

3.4 Genel Değerlendirme 

Tezin “GiriĢ” bölümünde yöneltilen dört adet AraĢtırma Sorusu aĢağıda  

yinelenerek yanıtlanmıĢtır. 

1) Türkçe’de somut ve soyut anlamsal ulamlar belirli öntürler etrafında 

odaklanmakta mıdır? 

Yürütülen sormaca sonucunda elde edilen bulgular, Türkçe‟de  somut ve soyut 

anlamsal ulamların belli öntürler etrafında odaklandıklarını ispatlamaktadır. 

Ancak, soyut ve somut ulamlar bu anlamda farklılık göstermektedir. Özellikle 

somut anlamsal ulamların net, belirgin öntürlere sahip oldukları rahatlıkla 

söylenebilir. Soyut ulamlara  2. Soruda değinilecektir. 

Ġncelenen tüm ulamlara ait öntürler Tablo 14‟te verilmiĢtir. Tablo 14, yaĢ 

ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tüm deneklerin dikkate alındığı, geniĢ kapsamlı 

bir tablodur. Bu tabloda, somut ve soyut ulamlar gruplandırılmıĢ olup, TAġIT 

ulamından sonraki yatay çizgi bu iki ulam grubu arasındaki sınırı göstermektedir. 
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ULAM ÖNTÜR SIKLIK% 
ORTALAMA 
SIKLIK 

SIRA 
MEDYANI 

ORTALAMA 
MEDYAN 

MEYVE elma 80,0 
 

 

 
 

 

 
 

 

% 92 

1,5 
 

 

 
 

 

 
 

 

1,95 

TATLI baklava 79,5 2 

MADEN altın 80,9 3 

AĞAÇ çam 76,1 2 

MOBĠLYA masa 91,0 3 

ĠÇECEK su 79,0 1 

GEOMETRĠK üçgen 98,6 2 

TAKI kolye 96,7 2 

SĠLAH tüfek 145,7 2 

TAġIT araba 91,4 1 

MESLEK öğretmen 85,7 
 

 

 
 

 

 
 

 

% 72,7 

2 
 

 

 
 

 

 
 

 

2,33 

DUYGU mutluluk 63,3 2 

KĠġĠLĠK sinirli 37,6 3 

ĠHTĠYAÇ yeme içme 114,3 2 

LÜKS villa 68,1 2 

ÖVGÜ aferin 64,8 2 

YETENEK çalgı çalabilmek 61,0 4 

SUÇ hırsızlık 89,5 2 

SORUN 

ekonomik 

sorunlar 65,2 2 

CEZA disiplin cezası 61,4 3 

SANAT resim 92,9 2 

ÖDÜL para 69,0 2 

 

Tablo 14. Sormaca Sonuçları Genel Tablo 

 

2) Soyut ulamlar için de belirgin öntürlerden bahsedilebilir mi? 

Soyut ulamların, tercih edilme sıklıkları düĢük, zayıf öntürler etrafında 

yapılandıkları görülmektedir. Bazı soyut ulamlar bu anlamda somut ulamlar gibi 

güçlü öntürlere sahiptirler (örneğin SUÇ, CEZA, SANAT). Bu tip soyut ulamların 

alt türlerinin tanımlı ve net olarak adlandırılmıĢ ulamlar olduğu görülmektedir. 

Ancak genel olarak soyut ulamların belirgin, güçlü öntürlere sahip oldukları 

söylenemez 
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3) Öntürler  yaĢ grubu, cinsiyet   gibi değiĢkenlere göre  farklılık göstermekte 

midir? 

YaĢ grupları bazında öntürler ve bu öntürlere ait niceliksel değerler aĢağıdaki 

tablolarda verilmiĢtir. 

 

ULAM ÖNTÜR SIKLIK ORTALAMA  MEDYAN ORTALAMA 

MEYVE elma 72,9   2   

TATLI 
baklava 

94,3   2   

MADEN 
altın 

87,1   4   

AĞAÇ kavak 68,6   2   

MOBĠLYA masa 87,1 87.9 3 2,1 

ĠÇECEK kola 95,7   2   

GEOMETRĠK kare 97,1   1   

TAKI kolye 97,1   2   

SĠLAH - 0   0   

TAġIT araba 91,4   1   

MESLEK öğretmen 91,4   2   

DUYGU 
özlem 

80,0   4   

KĠġĠLĠK sinirli 68,6   3   

ĠHTĠYAÇ yeme içme 84,3 84,1 4 2,9 

LÜKS villa 97,1   2   

ÖVGÜ aferin 82,9   2   

YETENEK spor 92,9   5   

SUÇ hırsızlık 92,9   2   

SORUN 
çevre 
sorunları 98,6   4   

CEZA disiplin cezası 61,4   3   

SANAT - 0   0   

ÖDÜL madalya 75,7   1   

    

Tablo 15 - Sormaca Sonuçları Çocuk-Genel  
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ULAM ÖNTÜR SIKLIK ORTALAMA MEDYAN ORTALAMA 

MEYVE elma 81,4   2   

TATLI profiterol 87,1   3   

MADEN altın 75,7   3   

AĞAÇ çam 75,7   3   

MOBĠLYA koltuk 98,6 94,8 2 2,3 

ĠÇECEK su 85,7   1   

GEOMETRĠK üçgen 102,9   2   

TAKI kolye 95,7   2   

SĠLAH tüfek 150,0 

 
3   

TAġIT - 0   0   

MESLEK öğretmen 87,1   2   

DUYGU aĢk 58,6   2   

KĠġĠLĠK dürüst 40,0   1   

ĠHTĠYAÇ 
yeme içme 

140,0   2   

LÜKS pahalı araba 51,4   2   

ÖVGÜ harika 44,3 74,8 3 2,1 

YETENEK Ģarkı söylemek 64,3   3   

SUÇ cinayet 92,9   2   

SORUN 

ekonomik 

sorunlar 67,1   2   

CEZA - 0   0   

SANAT müzik 100,0   3   

ÖDÜL para 77,1   2   
 

Tablo 16 - Sormaca Sonuçları Genç-Genel  
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ULAM ÖNTÜR SIKLIK ORTALAM MEDYANI ORTALAMA 

MEYVE elma 85,7   1   

TATLI baklava 81,4   3   

MADEN altın 80,0   2   

AĞAÇ çam 84,3   2   

MOBĠLYA masa 91,4 94,6 2 2 

ĠÇECEK su 80,0   1   

GEOMETRĠK kare 101,4   2   

TAKI kolye 97,1   2   

SĠLAH tüfek 150,0   3   

TAġIT - 0   0   

MESLEK doktor 82,9   2   

DUYGU sevinç 75,7   2   

KĠġĠLĠK dürüst 30,0   2   

ĠHTĠYAÇ yeme içme 118,6   2   

LÜKS villa 57,1   3   

ÖVGÜ aferin 68,6 73,6 1,5 2,1 

YETENEK çalgı çalabilmek 47,1   3   

SUÇ hırsızlık 90,0   2   

SORUN 

ekonomik 

sorunlar 72,9   3   

CEZA - 0   0   

SANAT resim 97,1   2   

ÖDÜL para 70,0   1   

 

Tablo 17 - Sormaca Sonuçları YetiĢkin-Genel  

 

YaĢ gruplarına göre öntür tercihlerinin ne oranda uyum gösterdiği 

incelendiğinde, sadece MEYVE, MADEN, TAKI ve ĠHTĠYAÇ ulamlarında, üç 

grupta da aynı öntürlerin tercih edildiği görülmektedir. Bunlardan üçünün somut, 

sadece birinin soyut ulam olması dikkat çekicidir. Diğer yandan, genç ve yetiĢkin 

grupları arasındaki öntür paylaĢımının, genç-çocuk ve yetiĢkin-çocuk grupları 

arasındaki paylaĢımdan daha fazla olduğu gözlenmektedir. Genç ve yetiĢkin 

grupları arasında 6 somut ve 4 soyut ulamda paylaĢım tespit edilmiĢtir. Bu durum 

çocukların, genç ve yetiĢkinlerden daha farklı bir kavram dünyasına sahip 

olduklarını göstermektedir.   
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Diğer dikkat çeken bir nokta da her üç grupta da soyut ve somut 

kavramların kullanılma sıklıklarındaki niceliksel farktır. Örneğin, genç ve yetiĢkin 

gruplarında somut ulamların ortalama sıklık yüzdeleri sırasıyla 94,8 ve 94,6‟dır. 

Ancak, bu gruplarda soyut ulamların ortalama sıklıkları gene sırasıyla 74,8 ve 

73,6 olarak gerçekleĢmiĢtir. Görüldüğü gibi, somut-soyut ulam sıklık yüzdesi 

farkı %20‟ler civarındadır. Oysa, çocuk grubunun bu anlamdaki niceliksel 

değerleri farklı bir durum arz etmektedir. Çocuk grubundaki ortalama somut ulam 

sıklığı 87,9 iken, ortalama soyut ulam sıklığı 84,1‟dir. Bu iki değerin birbirine 

oldukça yakın olduğu görülmektedir. Bu durum da, çocuk kavram varlığının genç 

ve yetiĢkinlerden daha farklı olduğunu ispat etmektedir.  

YaĢ gruplarına ait ortalama medyan sıra değerlerinin birbirleriyle uyumlu 

olduğu söylenebilir. Daha önce de belirtildiği gibi, yüksek sıkılık yüzdelerine 

sahip öğelerin aynı zamanda yüksek sıra meydanlarına sahip oldukları yaygın bir 

Ģekilde gözlenmektedir.  

Sonuçlar cinsiyet grupları bazında değerlendirildiğinde ise yaĢ gruplarına 

göre kendi içinde daha fazla uyum arz eden  bir durumla karĢılaĢılmaktadır. 

AĢağıda verilen Erkek-Genel ve Kadın–Genel tabloları incelendiğinde, soyut ve 

somut ulam sıklık yüzdelerinin ve bunların aralarındaki niceliksel farkın 

yukarıdaki yaĢ grupları tablolarından genç ve yetiĢkin gruplarının değerleriyle 

büyük benzerlik gösterdiği söylenebilir. 
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ULAM ÖNTÜR SIKLIK ORTALAMA 

SIRA 

MEDYANI   

MEYVE elma 83,8   1   

TATLI baklava 81,9   2   

MADEN altın 81,0   3   

AĞAÇ 
çam 

70,5   3   

MOBĠLYA masa 88,6   4   

ĠÇECEK su 77,1 91,6 1 2,2 

GEOMETRĠK kare 97,1   2   

TAKI kolye 94,3   2   

SĠLAH tüfek 150,0   3   

TAġIT araba 91,4   1   

MESLEK öğretmen 81,0   2   

DUYGU sevinç 63,8   2   

KĠġĠLĠK cömert 37,1   3   

ĠHTĠYAÇ yeme içme 126,7   2   

LÜKS pahalı araba 72,4   3   

ÖVGÜ aferin 64,8 75,6 2 3 

YETENEK spor 65,7   4   

SUÇ hırsızlık 83,8   2   

SORUN 

ekonomik 

sorunlar 68,6   2   

CEZA 
disiplin cezası 

71,4   3   

SANAT müzik 98,6   3   

ÖDÜL para 73,3   3   

 

  Tablo 18 - Sormaca Sonuçları Erkek-Genel  
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ULAM ÖNTÜR SIKLIK ORTALAMA MEDYAN ORTALAMA 

MEYVE elma 76,2   2 
  

TATLI baklava 77,1   2 
  

MADEN altın 81,0   3   

AĞAÇ 
çam 81,9 

  2   

MOBĠLYA masa 85,7 

 
2   

ĠÇECEK kola 83,8 91,8 2 2 

GEOMETRĠK üçgen 100,0   2   

TAKI kolye 99,0   2   

SĠLAH tüfek 141,4   2   

TAġIT araba 91,4   1,5   

MESLEK doktor 91,4   2   

DUYGU mutluluk 65,7   2   

KĠġĠLĠK sinirli 42,9   3   

ĠHTĠYAÇ yeme içme 101,9   2   

LÜKS villa 74,3   2   

ÖVGÜ aferin 64,8 74,5 1,5 2 

YETENEK Ģarkı söylemek 70,5   2   

SUÇ hırsızlık 95,2   2   

SORUN 
ekonomik 
sorunlar 61,9   2   

CEZA hapis 68,6   2   

SANAT resim 91,4   2   

ÖDÜL para 64,8   2   

 

Tablo 19 - Sormaca Sonuçları Kadın-Genel  

 

 Erkek ve kadın deneklerin öntür tercihlerinin aynılığı noktasında, yaĢ 

grupları arasındaki iliĢkilerden farklı ve daha fazla uyum gösteren bir durum söz 

konusudur. Erkek ve kadın deneklerin öntür tercihlerinde 8 somut ve 5 soyut 

ulamda paylaĢım görülmektedir. Toplam ulam sayısının 22 olduğu hesaba 

katıldığında, bunun %50‟den fazla olduğu söylenebilir. 

Erkek ve kadın deneklerin öntür tercihlerinin ortalama sıra medyan 

değerleri de 2 civarındadır. Bu değer, yaĢ gruplarının ortalama medyan 

değerleriyle uyum içindedir. 
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4) Bu alanda daha önce yapılmıĢ çalıĢmalardan farklı olarak, deneklerin 

ulamlara dahil edecekleri öğeler anlamında serbest bırakılmaları, ulam 

yapılanmasının belirli öntürler etrafında oluĢmasını ne yönde etkiler? 

Deneklerin, belli öğeleri içeren bir liste ile sınırlanmalarındansa, ulam altına 

yazacakları öğeler konusunda serbest bırakılmaları, ulamların belirli öntürler 

etrafında yapılandırılmaları anlamında herhangi bir sorun yaratmamıĢtır. Bu 

çalıĢmanın sonuçlarının, liste yönteminin kullanıldığı diğer araĢtırmaların 

sonuçları ile karĢılaĢtırılması sonucunda dikkate değer bir farka rastlanmamıĢtır. 

 AraĢtırma sorularının yanıtlanmasından sonra, aĢağıda, ulamlara dair diğer 

değerlendirmelere yer verilmiĢtir. 

Sormaca sonuçlarından elde edilen veri tabanına dayanılarak yapılan 

değerlendirmeler sonucunda somut ve soyut ulamların iç yapılarının farklılık 

gösterdiği görülmüĢtür. Deneklerin somut ulam üyesi olarak belirttiği öğelerdeki 

sözcüksel çeĢitlilik, soyut ulam üyelerininkilere kıyasla çok daha azdır. Bu durum 

iki sonuca yol açmıĢtır; 

1) Somut anlamsal ulamlar az öğe çeĢitliliği ile net, güçlü, beklentiler 

yönünde öntürlere sahip bir görünüm sergilemektedirler. TAġIT ulamında araba 

(% 91,4 sıklık-1 sıra medyanı) ve TAKI ulamında kolye (%96,7-2 sıra medyanı) 

öntürleri  buna çok iyi iki örnek teĢkil etmektedir. 

2) Soyut anlamsal ulamlar,  çok daha fazla öğe çeĢitliliği ile sıklık 

yüzdeleri düĢük, tartıĢmalı, tahmin edilmesi zor öntürler etrafında 

yapılanmıĢlardır. KĠġĠLĠK ulamındaki sinirli (%37,6 sıklık-3 sıra medyanı) ve 

YETENEK ulamındaki çalgı çalabilmek (%61 sıklık-4 sıra medyanı) bunun tipik 

örnekleridir. 

Sıra medyanı değerinin 1‟e yakınlığı, bir öğenin kolay ve  hızlı 

hatırlanabilmesinin göstergesidir. Deneklerin sıralamada üstlere yazdıkları öğeler, 

sadece tipik öğeler değil aynı zamanda en rahat ve çabuk hatırladıkları öğelerdir. 

Öyleyse bu öğelerin, en çok kullanılan ve her zaman kullanıma en hazır öğeler 

olduğunu söyleyebiliriz. Somut ve soyut ulamların  sıra medyanı değerlerinin 



158 
 

kendi içlerinde aritmetik ortalamaları alındığında, somut ulamlarda  1.95, soyut 

ulamlarda ise 2,33 ortalama sıra medyanı değerine ulaĢılmaktadır. Bu sonuçlar, 

somut kavramların iç yapılarının zihinde daha kolay düzenlenip, 

çözümlenebildiğini ve geri çağrılabildiğini göstermektedir. 

Diğer bir konu, sıklık yüzdesi ile sıra medyanı değeri arasında bir iliĢki 

kurulup kurulamayacağıdır. Her ne kadar çok net bir doğru orantıdan 

bahsedemezsek de, hareket yönü itibariyle  yüksek sıklığa sahip öğelerin büyük 

oranda 1-3 arasında ortalama medyan değerine sahip olduğunu görüyoruz. Ancak, 

yüksek sıklığa ve aynı zamanda  5-7 arasında düĢük bir sıra meydanına sahip  öğe 

göremiyoruz. Bu sıklık ve sıra medyanı arasında  kabaca eĢ yönlü bir hareket 

olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyiĢle,   yüksek sıklık, yüksek sıra 

medyanını; düĢük sıklık ise düĢük sıra meydanını beraberinde getirmektedir. Tüm 

denekler bazında düĢünüldüğünde tekrarı çokça yapılan öğelerin üst sıralara 

yazıldığı, az tekrarlanan öğelerin de alt sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bu 

durum Ģu iki kavramla açıklanabilir; kolay ve hızlı hatırlama. Bunlar aynı 

zamanda bir öntürün en temel özelliklerindendir. 

Kavramların iç yapıları hakkında son bir tespit yapmak yerinde olur. 

Görsel 13‟te, somut ve soyut ulamların yapısı görselleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bir 

benzetme yapmak gerekirse, somut ulamlar molekülleri (öğeleri) sıkıĢtırılmıĢ 

gazlara benzemektedirler. Dolayısıyla yoğun ve hacim olarak küçük 

görünümdedirler. Diğer yandan, soyut ulamlar ya da kavramlar, daha serbest bir 

alanda gezinen, molekülleri özgür gazlara benzemektedir, dolayısıyla hacim 

olarak geniĢtirler. 
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Görsel 10 - Somut ve Soyut Ulamların Ġç Yapıları  
 

Yürütülen sormacada, bulunan  öntür öğelerinin Türk dili ve kültür yapısı 

çerçevesinde temsil gücü düĢünüldüğünde, genellikle öntür oluĢumlarının 

beklentiler yönünde olduğu söylenebilir. Ancak, özellikle, MADEN ulamında 

demir gibi çokça kullanılan  bir maden yerine altının öntür olarak görünmesi ve 

TAKI ulamında cinsiyet ayrımı olmaksızın herkesin kullandığı yüzükün yerine 

ağırlıklı olarak kadınların kullandığı kolyenin öntür olarak görünmesi dikkate 

değerdir. 

Öntür kuramı, ulamların iç yapılarını analiz etmekte belli bir noktaya 

kadar baĢarılıdır. Daha önce de belirtildiği gibi, soyut ulamlardansa somut 

ulamların iç yapılarının açıklamakta daha baĢarılı bulunmaktadır. Ancak 

Rosch‟dan baĢlamak üzere pek çok araĢtırmacının üzerinde  durduğu öyle somut 

ulamlar vardır ki, deneklerin tam anlamıyla aile benzeĢmesi yaratarak ulam altı 

öğeleri sıraladıklarını söylemek zordur. MEYVE ulamı bunun tipik bir örneğidir. 

Bütün araĢtırmalarda elma ve portakal bu ulamın tipik öğeleri olarak 

görünmektedir (bkz. tablo 6, sayfa 78). Muz, çilek, erikin de sıralamada bu 

öğelerden sonra gelen tipik öğeler olduğu görülmektedir. Ancak elma, portakal, 

muz, çilek ve erikin arasında nasıl bir aile benzeĢmesi olduğu son derece 

tartıĢmalıdır. Elma, sert yapısı olan, portakal kadar sulu olmayan, hem ince 

kabuğu ile hem de kabuksuz yenilebilen ve farklı renk ve lezzetlerde (tatlı, ekĢi 
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gibi) olabilen bir meyvedir. Oysa, portakal, asla kalın kabuğuyla yenmeyen, yapı 

olarak yumuĢak ve sulu bir meyvedir. Portakal suyu çok yaygın, hatta evrensel bir 

içecektir. Elma suyu da, portakal suyu kadar olmasa da bilinen bir içecektir. Diğer 

yandan muzun elmaya benzer hemen hemen hiçbir yönü olmamakla birlikte belki 

kabuğundan ötürü portakala benzetilebilir. Çilek ve erikin  de öntürlere 

benzedikleri pek söylenemez. Portakalın, ulam içindeki güçlü konumuna rağmen, 

ona çok benzeyen mandalinanın tipik bir meyve olmaması ilginçtir. Bu durum 

elma, armut ve ayva  için de düĢünülebilir. 

Dolayısıyla,  çokça irdelenen MEYVE somut ulamında da, Wittgenstein‟ın 

OYUN üst düzey soyut ulamının özelliklerinin izlerini bulabilmek mümkündür. 

Nasıl farklı oyunlar arasında bir aile benzeĢmesi yaratabilmek oldukça güç ise, 

MEYVE ulamında da, o düzeyde olmasa da, bir aile benzeĢmesi elde edebilmek 

zor görünmektedir. 

Ancak, insan zihni, tartıĢmasız bir Ģekilde, bazı öğeleri ulam içinde öne 

çıkarmakta, bazılarını ise sıralamada gerilere itmektedir. Bu durumda, aile 

benzeĢmesi modelinin ulam içi dereceli yapının oluĢturulmasında alternatifsiz bir 

model olduğunu savunmak zordur.  

AĢağıda sunulan kriterler, ulam içindeki tipik, çevresel ve atipik üyelerin 

oluĢumunda hangi faktörlerin etkin olduğuna dair bazı saptamalar içermektedir. 

 Günlük hayatta çok sık karĢılaĢılan, temasta olunan öğeler öntür 

olmaya daha yatkındır. 

 Günlük hayatta çok ihtiyaç duyulan öğeler öntür olmaya yatkındır. 

 Çok sık karĢılaĢılmayıp, çok ihtiyaç duyulmasa da, bazı öğeler, 

kendilerine atfedilen maddi veya manevi değerden ötürü öntür 

olmaya yatkındırlar. 

 Bazı öğeler, kiĢisel yada toplumsal olarak maddi ya da manevi 

değer  verilmenin tam tersi bir özellikte olup korkulan, sakınılan 

öğeler olmaları sebebiyle öntür olmaya yatkın olabilirler. 
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 Dil, kültür, coğrafya ve dönem farklılıklarının, öntür tercihleri üzerinde 

önemli etkilerinin bulunması  doğal karĢılanması gereken bir olgudur. Sormaca 

sonuçlarının, aynı alanda gerek Türkçe gerekse Ġngilizce‟de  yapılan diğer 

araĢtırmalarla karĢılaĢtırılması sonucunda, sözü edilen farklılıklara rağmen,  

önemli benzeĢmeler de görülmüĢtür. Gökmen 2010‟da sorulan “ düĢüncenin ya da 

algılamanın bir coğrafyası var mıdır? ” sorusu kanımızca cevabı hem “evet “ hem 

de “hayır” olan bir sorudur. Dil, kültür, coğrafya ve dönem ulam içi yapıları 

etkilemekte, bazen sıralamaları değiĢtirip bazen de yeni üye eklemeleri 

yapmaktadır. Ancak, insan zihninin ve bedeninin evrensel çalıĢma prensipleri 

genel olarak farklı kültürün insanlarını kabaca da olsa benzer hedeflere 

yöneltmektedir.  
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4. SONUÇ 

Dil, insan zihnine açılan bir pencere olarak, zihnin nasıl çalıĢtığı hakkında bize 

çok değerli ipuçları vermektedir. UlamlaĢtırma, zihnin en temel iĢlevidir ve bu 

iĢlem dilsel kodlama ile ifade edilen bir iĢlemdir. UlamlaĢtırmada dilin çok büyük 

bir önemi vardır. Zihinde ulamlaĢtırma sayesinde depolanan bilgi dil sistemi 

kullanılarak kodlanır ve geri çağırma iĢlemi sırasında bu kodlar kullanılır. 

Zihinde kodlanan bilgi yapısı birimine kavram adı verilmektedir. 

Kavramlar, kendileri soyut nitelikte olmakla birlikte somut ya da soyut dünya 

bilgisinin insan zihnindeki temsilleridir. En önemli özellikleri “kapsayıcı” 

olmalarıdır. Örneğin, eğitim kavramı, eğitim ile ilgili olabilecek her türlü  somut 

ya  da soyut varlığı içerir. Eğitim kavramının muhtemel üyeleri arasında okul, 

üniversite, öğretmen, öğrenci, öğrenmek, başarı, başarısızlık ve diğer ilgili pek 

çok alt kavram sayılabilir. Buradan hareketle, kavramların bir iç yapısı 

olduğundan bahsedebiliriz.  

Kaynağı Eski Yunan filozofu Aristo‟ya dayanan ve “Klasik” ya da 

“Geleneksel GörüĢ” diye adlandırılan ulamlaĢtırma yaklaĢımında, kavramların iç 

yapılarını oluĢturan öğelerin eĢit statüde olduğu iddia edilmiĢtir. Yakın bir zamana 

kadar fazla sorgulanmadan kabul gören bu görüĢe göre, bir öğenin bir kavram ya 

da diğer bir deyiĢle ulama dahil edilebilmesi için o ulamı tarif eden özelliklere  

tam anlamıyla sahip olması gerekmektedir. Klasik görüĢ  bu anlamda  hiç de 

esnek değildir. Klasik görüĢün, ulam içinde öngördüğü simetrik  yapıya karĢın 

Rosch‟un öntür kuramı, ulam içindeki   asimetrik öğe yapılanmasına iĢaret eder.  

Rosch, insan zihninin ulamlaĢtırma konusunda son derece “esnek” olabildiğini 

savunmuĢ ve aralarında bir hiyerarĢi olmakla birlikte geleneksel görüĢün  kabul 

etmeyeceği,  pek çok öğenin  ulam altında görünebileceğini iddia etmiĢtir. Buna 

göre, bir öğeyi, belli bir ulam altına dahil etmek için onu ulamın öntürü  ile 

kıyaslarız. Örneğin, yapılan pek çok çalıĢmada TAġIT ulamının öntürü araba ya 

da otomobil olarak belirlenmiĢtir. Bu durumda, TAġIT ulamına dahil edilecek bir 

yeni taĢıt öğesi araba ile karĢılaĢtırılacak ve ona benzerliği ile doğru orantılı 

olarak ona yakın ya da uzak bir sıraya yerleĢtirilecektir. Her ulamın içinde, daha  
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merkezde ya da merkeze yakın görünen öğeler olduğu gibi, merkezden uzak, 

temsil yeteneği düĢük öğeler de bulunabilmektedir. En merkezdeki öğenin, bir 

öntür olarak, ulamın en iyi temsilcisi olduğu söylenebilir. Bu en iyi temsilci, insan 

zihninin en kolay ve en hızlı Ģekilde ulaĢabildiği öğedir.  

Ulam üyeleri, aile benzeĢmesi denilen bir dizi ortak özelliği paylaĢırlar. 

Örneğin KUġ ulamı için, uçabilir, iki ayaklıdır, iki kanatlıdır, tüylüdür gibi 

özellikleri en öne çıkan aile benzeĢmesi özellikleridir. Bu özellikler, kuĢ türlerini 

birbirine bağlar. Ancak, devekuşu, tavuk gibi uçamayan kuĢlar da vardır. Bunlar, 

aile benzeĢmesi özelliklerinden daha azını paylaĢırlar ve bundan ötürü vasat ya da 

kötü üyeler olarak tanımlanırlar. Öntür, aile benzeĢmesi özelliklerinden en 

fazlasına sahip olan üyedir. Öntürün ait olduğu genelleme düzeyini temel düzey 

olarak tanımlanır. Temel düzey öğeler,  çocukların dil edinim süreçlerinde en 

baĢlarda ve en kolay biçimde öğrenebildikleri sözcüklerdir. Gene TAġIT 

ulamından örnek verirsek   çocukların araba öğesini metro ya da ambulans 

öğelerinden çok daha erken ve kolay öğrenebildikleri  bilinmektedir. 

Öntür kuramı, bilim çevrelerinde büyük ilgi uyandırmıĢ ancak bunun yanı 

sıra bazı eleĢtirilerde almıĢtır. EleĢtiriler,  Rosch‟un çalıĢmalarının MEYVE, 

KUġ, TAġIT, SĠLAH gibi somut ulamların iç yapılarını iyi analiz edebildiği 

ancak soyut ulamlarda pek  baĢarılı olamadığı  yönündedir. 

Bu tez çalıĢması kapsamında, Türkçe‟de somut ve soyut anlamsal  

ulamların belirli öntürler etrafında görünüp görünmediğini belirlemek amacıyla 

bir sormaca yürütülmüĢtür. 70‟er kiĢilik çocuk, genç ve yetiĢkin gruplarının 

oluĢturduğu toplam 210 kiĢilik  denek grubuna 9  somut, 11  soyut ulam içeren bir 

sormaca formu doldurtulmuĢtur. Deneklerden, her ulam altına yedi adet öğe 

yazmaları istenmiĢtir. Herhangi bir öğe listesi verilmeyen denekler, yazacakları 

öğeler konusunda tamamen özgür bırakılmıĢlardır. 

Sormaca sonuçları, Microsoft Excel programı kullanılarak düzenlenmiĢ ve 

SPSS istatistik programında analiz edilmiĢlerdir. Analiz sırasında, öğelerin sıklık 

yüzdeleri ve sıra medyanı değerleri  dikkate alınmıĢtır. Her bir ulam, genel, yaĢ 

grupları ve cinsiyet bazında değerlendirilmiĢ ve sonuçlar tablolaĢtırılmıĢtır.  
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Sonuçları birkaç yönden değerlendirmek mümkündür. Tezin ana amacını 

da kapsayan ilk tespit, Türkçe‟de  somut ve soyut anlamsal ulamların belli 

öntürler etrafında göründükleri yönündedir. Özellikle somut anlamsal ulamların 

net, belirgin öntürlere sahip oldukları söylenebilir. Bazı soyut ulamlar bu anlamda 

somut ulamlara benzemekle birlikte (örneğin suç, ceza, sanat), genel olarak soyut 

ulamların zayıf, tartıĢmalı öntürler etrafında yapılandıkları görülmektedir.  

Ġkinci tespit, somut ve soyut ulamların sözcüksel öğe çeĢitliliği üzerinedir. 

Deneklerin soyut ulamlar altına yazdıkları öğelerin niceliksel çeĢitlilik anlamında 

somut ulamlar altına yazılanlardan çok daha fazla olduğu görülmektedir. Bu 

durum, soyut anlamların daha kapsayıcı ve dolayısıyla  sözcüksel öğe sayısı 

açısından daha kalabalık  olmalarından kaynaklanmaktadır. Bunun olumsuz bir 

sonucu olarak, soyut ulamlar belirli öntürler etrafında güçlükle 

yapılanabilmektedirler. Somut ulamlarda ise tersine bir görünüm söz konusudur. 

Bu tip ulamlardaki öğe çeĢitliliği kısıtlıdır. Ancak bu kısıtlılığın olumlu bir sonucu 

olarak daha kolay bir biçimde belirli öntürler etrafında yapılanabilmektedirler. 

YaĢ ve cinsiyet farklılıklarının öntür tercihlerini belli oranda etkilediği 

söylenebilir. YaĢ grupları söz konusu olduğunda, çocukların, genç ve 

yetiĢkinlerden daha farklı bir kavram dünyasına sahip oldukları görülmektedir. 

Dolayısıyla, çocukların öntürlerinin, genç ve yetiĢkin gruplarının öntürleri ile az 

uyum gösterdiği söylenebilir. Bu uyum, genç ve yetiĢkin gruplarında daha 

fazladır. Erkek ve kadın gruplarına bakıldığında ise, beklenilenin aksine çok 

büyük bir öntür farklılaĢmasına rastlanmamıĢtır. Bu gruplar arasındaki benzerlik 

oranı %50 civarındadır. 
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EKLER 

 

Ek 1. SORMACA FORMU (ÇOCUK) 

           

       ÇOCUK DENEK NO: ……. 

Değerli Katılımcı, 

Katılacağınız sormacanın  konusu  sınıflandırmadır. AĢağıda, 20 (yirmi) farklı 

ulam (kategori) verilmiĢtir. Yapmanız gereken her ulam için aklınıza gelen ilk 7 

(yedi) alt kavramı yazmanızdır. Kavram sayısını 7‟ye tamamlamak için gayret 

göstermenizi rica ederim. TeĢekkür ederim. 

Katılımcı bilgileri: 

YaĢ: ……………….  En uzun süre yaĢadığı Ģehir: ……………………… 

Cinsiyet: ………….  Eğitim durumu:     

      

Meslek 

1…………………………….. 

2…………………………….. 

3…………………………….. 

4…………………………….. 

5…………………………….. 

6…………………………….. 

7…………………………….. 

Meyve 

1…………………………….. 

2…………………………….. 

3…………………………….. 

4…………………………….. 

5…………………………….. 

6…………………………….. 

7…………………………….. 

 

Tatlı 

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 

Maden 

1……………………………… 

2….………………………….. 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 
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Ağaç 

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 

Mobilya 

1……………………………… 

2…………………………..…. 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 

Ġçecek 

1………………………………. 

2………………………………. 

3………………………………. 

4………………………………. 

5………………………………. 

6………….…………………… 

7……………………………… 

Geometrik Ģekil 

1………………………………. 

2………………………………. 

3………………………………. 

4………………………………. 

5………………………………. 

6……………………………… 

7……………………………… 

 

Takı(ziynet eĢyası) 

1………………………………. 

2………………………………. 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 

 

Ceza 

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 

 

Duygu 

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 

 

KiĢilik(insan karakteri) 

1………………………………. 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 
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Ġhtiyaç 

1………………………………. 

2………………………………. 

3………………………………. 

4………………………………. 

5………………………………. 

6………………………………. 

7……………………………… 

 

Lüks 

1………………………………. 

2………………………………. 

3………………………………. 

4………………………………. 

5………………………………. 

6………………………………. 

7………………………………. 

 

Övgü (ifadesi) 

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 

Yetenek 

1………………………………. 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7…………………………….. 

 

Suç 

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7…………………………….. 

Sorun 

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 

 

TaĢıt 

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………... 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 

Ödül 

1……………………………... 

2…………………………....... 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 
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 Ek 2.SORMA FORMU (GENÇ / YETĠġKĠN)    

 

        DENEK NO: ……. 

Değerli Katılımcı, 

Katılacağınız sormacanın  konusu  sınıflandırmadır . AĢağıda, 20 (yirmi) farklı 

ulam (kategori) verilmiĢtir. Yapmanız gereken her ulam için aklınıza gelen ilk 7 

(yedi) alt kavramı yazmanızdır. Kavram sayısını 7‟ye tamamlamak için gayret 

göstermenizi rica ederim. TeĢekkür ederim. 

Katılımcı bilgileri: 

YaĢ: ……………….  En uzun süre yaĢadığı Ģehir: ……………………… 

Cinsiyet: ………….  Eğitim durumu:     

      

Meslek 

1…………………………….. 

2…………………………….. 

3…………………………….. 

4…………………………….. 

5…………………………….. 

6…………………………….. 

7…………………………….. 

Meyve 

1…………………………….. 

2…………………………….. 

3…………………………….. 

4…………………………….. 

5…………………………….. 

6…………………………….. 

7…………………………….. 

 

Tatlı 

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 

Maden 

1……………………………… 

2….………………………….. 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 
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Ağaç 

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 

Mobilya 

1……………………………… 

2…………………………..…. 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 

Ġçecek 

1………………………………. 

2………………………………. 

3………………………………. 

4………………………………. 

5………………………………. 

6………….…………………… 

7……………………………… 

Geometrik Ģekil 

1………………………………. 

2………………………………. 

3………………………………. 

4………………………………. 

5………………………………. 

6……………………………… 

7……………………………… 

 

Takı(ziynet eĢyası) 

1………………………………. 

2………………………………. 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 

 

Silah 

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 

 

Duygu 

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 

 

KiĢilik(insan karakteri) 

1………………………………. 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 
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Ġhtiyaç 

1………………………………. 

2………………………………. 

3………………………………. 

4………………………………. 

5………………………………. 

6………………………………. 

7……………………………… 

 

Lüks 

1………………………………. 

2………………………………. 

3………………………………. 

4………………………………. 

5………………………………. 

6………………………………. 

7………………………………. 

 

Övgü(ifadesi) 

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 

Yetenek 

1………………………………. 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7…………………………….. 

 

Suç 

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7…………………………….. 

Sorun 

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 

 

Sanat 

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………... 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 

Ödül 

1……………………………... 

2…………………………....... 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6……………………………… 

7……………………………… 

 

 

 

 

 

 



175 
 

ÖZET 

Rosch‟un “öntür kuramı”, insan zihninin kavramları nasıl ele aldığını tarif 

eder. Klasik yaklaşıma göre, ulamların iç yapıları hiyerarĢik sıralı değildir ve her 

ulam üyesi eĢit statüdedir. Oysa, öntür kuramına göre ulamların iç yapıları 

hiyerarĢik sıralıdır ve üyeler eĢit statüde değildir. Öntür olarak da adlandırılan ve 

ulamı en iyi temsil eden bir “en tipik” üye ve çevresel üyeler  vardır.  Çevresel 

üyelerin, vasat ya da daha kötü üyeler olduğu düĢünülür. Ulamlar belirsiz sınırlara 

sahiptirler. Ulam üyeleri “aile benzeĢmesi”  ile bağlıdırlar ki bu üyeler arasında 

paylaĢılan özelliklerin bütünüdür. Üst düzey, temel düzey ve alt düzey olmak 

üzere baĢlıca üç farklı ulamlaĢtırma düzeyinden bahsedilebilir. Öntürler aynı 

zamanda temel düzey ulamları olarak da görülebilirler. Bu düzey çok spesifik (alt 

düzey) ve çok genel (üst düzey)  düzeyler arasında yer alır. Öntürler ya da temel 

düzey ulamları bazı açılardan ayrıcalıklıdırlar. Akla ilk gelen ve en hızlı 

tanınanlardır. Çocuklar, anadillerini edinirlerken  üst düzey ve alt düzey 

ulamlardan önce temel düzey ulamlarını öğrenirler. Temel düzey ulamlar aynı 

zamanda  bir çeĢit referans noktası ve zihinsel ve temsildirler. 

Bu tez kapsamında yürütülmüĢ olan sormacada, 210 denekten, 22 somut 

ve soyut ulam içeren bir formu doldurmaları istenmiĢtir. Deneklerden  her bir 

ulam altına 7 tipik üye yazmaları ve bunları önem sıralarına göre sıralamaları 

istenmiĢtir. Deneklere, üzerinde olası ulam üyelerinin yazılı  olduğu herhangi bir 

liste verilmemiĢ, istediklerini yazmakta serbest bırakılmıĢlardır. Çocuk, genç ve 

yetiĢkin grubu olmak üzere üç temel yaĢ grubu mevcuttur. Her grup, 70 denekten 

oluĢmaktadır ve her gruptaki kadın-erkek denek sayısı birbirine eĢittir. Sonuçlar, 

Türkçe‟de anlamsal ulamların belirli öntürler etrafında yapılandığını  göstermiĢtir. 

Ancak, somut ve soyut ulamlar arasında bu anlamda  bazı farklılıklar tespit 

edilmiĢtir. Somut ulamların altında kullanım sıklıkları ve sıra değerleri yüksek net 

öntürler görebilmek mümkündür. Soyut ulamların ise  sıklık yüzdeleri ve sıra 

değerleri somut ulamlarınkilerden çok daha düĢüktür. Sonuçlar, Türkçe ve 

Ġngilizce‟de daha önce yapılmıĢ çalıĢmaların sonuçlarıyla karĢılaĢtırılmıĢ ve 

önemli benzerlikler olduğu görülmüĢtür. 
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ABSTRACT 

Rosch‟s “prototype theory” describes how human mind  deals with 

concepts. According to the  classical approach,  internal structures of the 

categories are ungraded and all category members have equal status. However, 

Rosch claims that  internal structures of the categories are graded so the members 

are not of equal status. There is  a typical member, ie. prototype,  which represent 

the category  the best and there are peripheral members  which are thought to be 

ordinary or worse members. Categories have fuzzy boundaries. Category 

members are connected by family resemblance, the similarities that the members 

of the category have in common. Three different levels of categorization can be 

mentioned, namely super ordinate, basic and subordinate. Basic level categories 

can easily be seen as  prototypes. Prototypes or basic  level categories are 

distinguished in some respects; they are the  members which come to mind first 

and they can be recognize more rapidly. Children, while acquiring their mother 

tongue, learn basic category level words before the super ordinate and subordinate 

categories. They are also the mental representations, some sort of reference points. 

In the experiment conducted within this thesis, 210 subjects were asked to fill in a 

form including 22 concrete and abstract categories. Each subject has been asked to 

write down 7 typical members for each category and rank them according to the 

order of importance. The subjects have not been provided with any checklist on 

which possible category members are written. There are 3 different age groups, 

namely children, teenagers and adults. Each group has 70 subjects with equal 

number of man and woman participant. The results show that the semantic 

categories in Turkish form around certain prototypes, however concrete and 

abstract categories differ in this respect. The subjects have used much more words 

under the abstract categories than the concrete ones. Thus, under the concrete 

categories, it is easy to find  prototypes with high frequency and high rank. As for 

the  abstract categories, their frequencies and the ranks seem to be much lower 

than those of concrete ones. The results have been compared to the former  

experiments conducted in Turkish and English, and it has been seen that there are 

remarkable similarities between the results. 
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