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etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan 
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1. Giriş

Ulamlama (categorization) bilişsel bilim ve dilbilim alanlarında önem taşımaktadır.

Dilin, ulamlama üzerinde işlendiği söylenebilir. Dili oluşturan bütün birimler, ulamlamayla

ilgilidir. Konuşma sesleri, kelimeler, tümce parçaları, tümce yapıları ve kavramsal ulamlar

hepsi ulamlanmıştır. Ulamlama, insanoğlunun temel yeteneğidir. İnsanoğlu bilinçaltında ve

otomatik olarak ulamlar. Canlı, cansız, somut varlıkların dışında, olaylar, hareketler,

duygular, uzaysal ilişkiler, toplumsal ilişkiler ve tüm soyut varlıkların hepsi ulamlanır.

Bütün varlıklar, soyut veya somut, hepsi farklıdır. Tam tamına aynı olan iki hareket bile

yoktur. Tüm bu varlıklar zihinde ulamlanarak kalmaktadır. Dolayısıyla, ulamlamayı

araştırmak, insanların nasıl düşündüğünü ve zihnin nasıl işlendiğini anlamamıza yardımcı

olur (Lakoff, 1990).

Yunan felsefesinin etkisinden dolayı, Aristo’nun klasik teorisi uzlaşımsal olarak

bilim dünyasında kabul edilmektedir. Rosch’tan itibaren ulamlama bilimsel çalışmalarının

gözde konusu olmaya devam etmektedir. (Rosch ve Moore, 1973). Dolayısıyla, Aristo’nun

klasik teorisi veya Gerekli ve Yeterli Koşullar (Necessary and Sufficient Conditions-NSC)

karşı Öntip teorisi (prototype theory) ortaya çıkmıştır. NSC teorisi aynı ulam altında

üyelerin ortak özelliklere sahip olduğunu savunmaktayken, Öntip teorisi ulam üyelerinin

arasında en iyi belirgin bir örnek var olduğunu öne sürmüştür. Ayrıca ulamların zihin ile

bağımsız olduğunu savunan klasik teori yerine, Öntip teorisini savunan yeni yaklaşım,

ulamların oluşturulmasının beyin, insanın vücut hareketi, algılama, tasavvur etme,

öğrenme, hatırlama, ve iletişim kurma ile ilgili olduğunu düşünmektedir (Lakoff, 1990).
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1.1. Konu ve Amaç

Bu çalışmanın konusu Türkçe ve Tayvan Çincesindeki öntiplerin saptanması ve dil

ve kültür farklılığının öntiplere etkisinin betimlenmesidir. Bu çerçevede araştırmanın

amacı, Türkçe ve Tayvan Çincesindeki öntipleri karşılaştırmalı olarak incelemektedir.

Öntip pek çok dilde irdelenmiştir ancak kültürel olarak karşılaştırma çalışmaları azdır.

Önal (Önal, 2012)’ın çalışmasında Rosch (Rosch, 1975)’un sonuçları, meyve, mobilya, suç,

taşıt ulamlarında karşılaştırma yapılmıştır. Bu araştırmada Türkçe ve Tayvan Çincesindeki

sebze, kuş, meyve, balık, akrabalık, enstrüman, ağaç, tatlı, içecek ulamlarındaki öntipler

irdelenmiştir. Bu ulamlarda kültürel çeşitliliğin daha yüksek olacağı beklenmektedir.

Sonuçlar Rosch (Rosch, 1975)’un sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Ayrıca Rosch ve

Moore’dan (Rosch ve Moore, 1973) itibaren yapılan çalışmalarda öntipin temsil

derecesiyle bulunmasının geçerli olup olmadığını tekrar incelenmek gerekir. Dolayısıyla,

bu araştırmada Türkiye’de yapılan öntip sonuçları ve Önal (Önal, 2012)’ın sonuçları,

Şeferoğlu (Seferoğlu, 1999)’nun sonuçlarıyla (sebze, meyve ve kuş) kıyaslanmıştır.

Şeferoğlu’nun yaptığı araştırma Rosch’un (Rosch, 1975) tarzıyla (temsil derecesi)

yapılırken, Önal’ın (Önal, 2012) ve bu araştırmanın yöntemi akla ilk gelen öğelerin

sıralanmasıdır. İki farklı yöntemin avantajları ve dezavantajları incelenmiştir. Ayrıca bu tez

çalışmasında Tayvanlıların ve Türklerin ulam yapıları, öğelerin sıraları, sayıları ve

sıklıkları, ulam altındaki ilişkileri ve temel düzeyleri incelenmiştir. Bir başka deyişle, bu

iki farklı bölgede coğrafya, kültür ve yaşam tarzının dildeki yansıması araştırılmıştır.

Çalışmanın niteliksel ve niceliksel sonuçlarına da ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
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1.2. Önem

Öntip üzerine pek çok araştırma yapılmıştır. Rosch ve Moore (Rosch ve Moore,

1973) yaptığı araştırmada, Battig ve Montague’ın (Battig ve Montague, 1969) norm

listesinden alınan sekiz ulamı (meyve, bilim, spor, kuş, taşıt, suç, hastalık, sebze)

kullanarak ve sıklıkları 400, 150, 100, 50,15, 5 olan ulam örnekleri seçerek deneklerin

ulam örneklerinin temsil derecesini değerlendirmeleri istemiştir. Dolayısıyla, Rosch ve

Moore (Rosch ve Moore, 1973) öntipi “en yüksek temsil derecesine sahip olan ulam

örneği” olarak düşünmüştür. Bundan itibaren Rosch ve onu takip eden bilim adamları

tarafından buna benzer, batının hazır norm listelerinden ulamların alınarak ve temsil

dereceleri değerlendirilerek çok araştırma yapılmıştır.

1.3. Sınırlılıklar

Türkiye’de Gökmen (Gökmen, 2013), Seferoğlu (Seferoğlu, 1999) ve Önal (Önal,

2012) öntip üzerine incelemelerde bulunmuşlardır. Gökmen (Gökmen, 2013), Rosch ve

Moore (Rosch ve Moore, 1973)’un seçtiği ulamların dışında içecek ulamı

ekleyerek(meyve, spor, kuş, taşıt, bilim, sebze, suç, hastalık, içecek) 9 ulam üzerine

araştırma yapmıştır. Seferoğlu (Seferoğlu, 1999), meyve, kuş ve sebze ulamlarının ve

okumak eyleminin öntiplerini incelemiştir. Önal (Önal, 2012) ise meyve, tatlı, maden,

ağaç, mobilya, içecek, geometrik şekil, takı, silah, taşıt, meslek, duygu, kişilik, ihtiyaç, lüks,

övgü, yetenek, suç, sorun, ceza, sanat ve ödülden oluşan 9 somut ve 11 soyut ulamı

incelemiştir. Fakat Türkiye’de hazır bir üye listesi olmadığı için sormacada deneklerin

hazır ulam üye listesini değerlendirmeleri istenmemiştir. Seferoğlu, Rosch’un kullandığı
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öğelerin dışında Meydan-Larousse, Büyük Larousse Sözlük ve ansiklopedilerden meyve,

kuş, sebze ulamlarına 30’ar öğe seçerekdeneklerin temsil derecesini değerlendirmeleri

istemiştir. Önal ise deneklerin ulamları görünce akıllarına ilk gelen örnekleri yazmaları

istemiştir. Önal’ın araştırmasında sormaca sorusu şöyle sorulmuştur:

Katılacağınız sormacanın konusu sınıflandırmadır. Aşağıda, yirmi farklı ulam

(kategori) verilmiştir. Yapmanız gereken her ulam için aklınıza gelen ilk (7)yedi alt

kavramı yazmanızdır. Kavram sayısını 7'ye tamamlamak için gayret göstermenizi rica

ederim. (Önal, 2012).

Bu araştırmanın ön-araştırması yapıldığı zaman deneklerin temsil derecesi

değerlendirmelerinde emin olmadıkları ve tereddüd ettikleri farkedilmiştir. Sonra bu

araştırma akla ilk gelen öğeleri sıralamaları ve temsil dereceleri değerlendirmeleri ayrı

olarak sorulduğu zaman denekler tarafından akla ilk gelen öğelerin ulamı daha iyi temsil

ettikleri ve hepsi iyi temsil ettikleri ifade edilmiştir. Deneklere göre ulamların öğeleri hepsi

ulamlara iyi temsil etmekte ve eşit statüse sahip olmakta olabilir. İnsanlar temsil dereceye

göre ulamlamakta olmayabilir. Bazı ulamlarda, örneğin silah, mobilya, kuş, spor gibi

ulamlarda öğelerin ulamlara temsil derecesinin değerlendirilmesi zor olabilir. 

Rosch (Rosch, 1975)’un yaptığı araştırmada temsil derece listesine göre silah,

mobilya, kuş ve spor gibi ulamların en öne çıkan 10 öğesinin puanları yakındır. Örneğin

kuşun temsil derece listesine göre en yüksek puanlı olan 26 öğesinin puanları 1, 2

arasındadır. Puanları beşten sonra düşünülen çoğu öğeler ulama ait değildir, örneğin kuş

ulamındaki yarasa ve oyun ulamındaki kitap. Ayrıca Önal’ın (Önal, 2012) yaptığı
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araştırmaya göre akla ilk gelen öğelerin sırası ve önceden Seferoğlu (Seferoğlu, 1999) ve

Rosch (Rosch, 1975) tarafından yapılan temsil derece ile ilgilidir. Önal’ın yaptığı

karşılaştırmada akla daha öne gelen öğelerin daha yüksek temsil derecesine sahip olduğu

görülmüştür. Dolayısıyla, bu araştırmada temsil dereceleri doldurmama oranı yüksek

olduğu ve temsil derecelerinin değerlendirilmesinde geçerli bir ölçüt olmayabileceği için

bu araştırmada değerlendirmeye alınmayacaktır.

1.4. Araştırma Soruları

Bu çalışmanın araştırma soruları aşağıdaki gibidir;

1. Sebze, meyve, kuş, balık, ağaç, enstrüman, akrabalık, tatlı ve içecek ulamları için Türk

ve Tayvanlı deneklerin öncelikli olarak tercih ettikleri ulam üyeleri var mıdır? 

a. Bu ulamlardaki öntipler cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermekte midir?

b.Bilimsel sınıflandırmaya göre ulamlara ait olmayan öğeler var mıdır?

c.Ulam öğelerinin şema-örnek ilişkisi (çeşit) veya parça-bütün ilişkisi var mıdır?

2.Temel düzey ulam öğeleri ve temel düzeyde olmayan ama temel düzey statüsünü

kazanan öğeler var mıdır?

3.Türkçe’nin ve Tayvan Çince’sinin kültürel farklılıkları ulam üyelerinin belirlenmesinde

etkili midir?

1.5. Veri Toplama Yöntemi

Bu araştırmada, Çince ve Türkçe ile Tayvan’da ve Türkiye’de sormaca

uygulanmıştır (bkz. Ek2). Tayvan’da ve Türkiye’de 100 Tayvanlı ve 100 Türk lisans
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öğrenci seçilmiştir. Rosch (Rosch, 1975)’un, Önal (Önal, 2012)’ın ve Park (Park ve diğ.,

2004)’ın araştırmalarından kültür veya coğrafya değişkenleri tarafından etkilenebilen

sebze, meyve, kuş, balık, ağaç, enstrüman, akrabalık, tatlı ve içecekten oluşan toplam 9

soyut ulam alınmıştır. Deneklerin ulamlara birebir 7 öğeyi doldurmaları, akıllarına ilk

gelen öğeleri sırayla yazmaları istenmiştir. Tayvan’da denekler, National Cheng Chi

Üniversitesi’nde çeşitli bölümlerin katıldıkları ortak derslerde seçilmiştir. Deneklerin yaş

aralığı 18-28 yaşları arası alınmıştır. Türkiye’de ise denekler, Ankara Üniversitesi Dil-Tarih

Coğrafya Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerden rastlantısal olarak seçilmiştir.

Buradaki deneklerin yaş aralığı da 18-28 yaşları arası alınmıştır. Herhangi bir ulamında 3

eksik bırakılmış, okunaklı doldurulmamış, herhangi bir ulamında 3’ten fazla alakasız veya

ulama dahil olmayan öğe verilmiş olan sormacalar araştırmadan çıkarılmıştır. Örneğin

ağaç ulamında ot, çiçek, toprak öğeleri yazılmış sormacalar araştırmaya dahil edilmemiştir.

Eksik kalan sormaca sayısı, yeni deneklere tekrar sormaca uygulanarak toplamda

Türkiye’de ve Tayvan’da 100’er tane geçerli sormaca elde edilmiştir. Geçerli sormacaların

cinsiyet oranları Türkiye’de erkek : kadın 40 : 60, Tayvan’da erkek:kadın 39 : 61 olmuştur.

Sormaca sonucunda eş değerli öğeler aynı öğe olarak kabul edilmiştir. Örneğin, Anane

öğesi Anneanne olarak kabul edilmiş, Çipura ve Çupra aynı kelimeler olarak kabul

edilmiştir. Ama, Büyük anne, Taze fasülye, Eme gibi anlatımlar ayrı kavram olarak ele

alınmıştır. Sormacada deneklerin temsil derecelerini 1’den 7’ye kadar değerlendirmeleri

istendiği halde çoğu denek, temsil derecesinin akla gelen sırasıyla aynı olduğunu ifade

ettiği veya temsil derecesini tamamen doldurmadığı için bu sormacalar

değerlendirilmemiştir.
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Sormaca sonuçları bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Veri tabanı Microsoft Office

Excel programı ile analiz edilip akla ilk gelen öğelerin ve bütün öğelerin öğe sayıları,

sıklıkları, yaş-öğe sayısı ilişkisi, yaş-sıklık ilişkisi çizelgeleri oluşturulmuştur. Çizelgeerde

toplam öğe sayısı 5’ten fazla öğeler alınmıştır. Sıklık için her ulam altında en yüksek 8

öğeye yer verilmiştir. Veri tabanı niteliksel ve niceliksel analizlerle değerlendirilmiş ve

daha önce yapılan araştırma sonuçlarıyla kıyaslanmıştır.

2. Kuramsal Çerçeve

2.1. Bilişsel Bilimler ve Ulamlama

Son yıllarda bilişsel bilimlerin gelişimi, dilbilimin araştırma alanlarını etkilemiştir.

Bu doğrultuda söz konusu alanların dilbilim araştırmalarının gelişiminde büyük bir payı

olmuştur. Dilbilimciler, dilin beyinde bağımsız bir sistem olmadığını ve dilin aslında

insanın bilişsel sisteminden kaynaklandığını savunmaktadır. İnsanın dış dünyayı

algılaması, bu uyarıların işlemlenmesi, bilgilerin tanınması ve yeni bilginin var olan

bilgilerle kıyaslanması, ulamlanması (categorization), sınıflandırılması (classification) ve

depolanması bütünüyle bilişsel bilimlerin araştırma alanı içerisindedir. Bilişsel bilimlerin

amacı, bilgilerin beyinde nasıl yapılandırıldığını ve beynin bu süreçteki işlemleme

aşamalarını ortaya koymaktır. Dolayısıyla, dilin araştırılması bilişin işlevine, aynı zamanda

bilişin işlevinin araştırılması da dilin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır (Taylor, 2002).

İnsan bilişinin temel yeteneği olan ulamlama bilişsel bilimlere ilişkin çalışmalara

büyük katkılar sağlamaktadır. Ulamlamaya ilişkin araştırmalar, insan-dil etkileşimi

kapsamında bireylerin dış dünyasının ortaya konması, düşüncelerin betimlenmesi
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açısından önemlidir. İnsan iletişiminde ortak kabul edilen sınıfların olması gerekmektedir

(Sapir, 1921). Öte yandan insanlar yalnızca dış dünyasında var olan kavramları değil aynı

zamanda iç dünyasındaki duyguları da ulamlamaktadır. İnsanın bu özelliğinden

kaynaklanan ulamlama yeteneği, var olan yapılandırılmış kavramları kullanarak yeni

kavramları tanımasına ve bunlarla iletişim kurmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca konu

sosyal bağlamda ele alındığında insanların dış dünya ile etkileşimde bulunması, bu

etkileşim sonucu farklı kültürlerin ortaya çıkması nedeniyle gerek soyut, gerekse somut

olarak ulamlama süreci durmadan değişmektedir (Taylor, 2002).

Ulamlama açısından insan diğer canlılardan farklı değildir. Tıpkı yiyeceklerin

zehirli olup olmadığını anlayabilen, kendi eşlerini tanıyabilen birçok canlı gibi insan da

ulamlama yapabilmektedir. İnsanı ulamlama açısından diğer canlılardan ayıran özelliği dili

kullanabilme yetisidir. Dilin kullanması, ulamlamayı derinleştirir ve genişletir. İletişim

kapsamında insanlar birbirleriyle duygularını, gereksinimlerini paylaşır. Böylece insanlar

dış dünyadaki ve iç dünyadaki varlıkları ulamlayıp kavramsallaştırarak (conceptualize)

iletişim sağlamaktadır (Taylor, 2002). Bu kapsamda insanların sınıflandırma, ulamlama,

bağdaştırma gibi yetenekleri temel olarak iletişim gereksinimiyle doğrudan ilişkilidir.

Alanyazına bakıldığında ulamlamaya ilişkin araştırmaların çoğu görsel uyaranlarla

yapılmıştır. Ancak ulamlama sadece görsel uyaranlardan değil algıların bütününden oluşan

bilişsel bir süreçtir (Barsalou, 1992). Bilişsel dilbilimciler, kavramlaştırmanın temelde

insan vücudunun deneyimleriyle ilişkili olduğunu ifade etmektedir (Lakoff, 1990). Bu

deneyimler bilişte (cognition) şemalar aracılığıyla oluşturulmaktadır. Örneğin denge
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kavramı fiziksel deneyimlerden yola çıkarak oluşturulmuştur. Bu da insanın anne

karnındayken bedensel deneyimleriyle dünyayı tanıyabileceği ve ulamlayabileceğini

göstermektedir. 

İnsan bilişinde aynı varlık birden çok ulama sahip olabilir. Örneğin, köpek hem

hayvan hem de bunun alt ulamı olan ev hayvanı ulamına aittir. Ayrıca insan bilişi dış

dünyada var olan varlıklardan başka, olma olasılığı olan ya da dış dünyada hiç var olmayan

sanal varlıkları de içermektedir. Örneğin ejderha ve anka ulamları büyük olasılıkla

yalnızca insan bilişinin ürünüdür ama insan bilişinde adeta gerçekte var olan somut bilişsel

imge (mental image) ile temsil edilmektedir.

2.2. Dilsel Anlatım, Kavram ve Gönderge

Tüm anlatımların temelini ulamlama oluşturmaktadır, bu kapsamda dilin temeli de

ulamlamadır. Dilin kendisi de insanın duyduğu bütün ses sinyallerinin ulamlarından

oluşmaktadır (Taylor, 2002). İnsan dilinde iletişimi dilsel anlatım (linguistic expression),

kavram (concept) ve göndergeler (denotation) sağlamaktadır (Löbner, 2013). Bu üç terim

birbiri ile yakından ilişkilidir. Kavram, göndergeyi tanımlarken gönderge, anlatımın

gönderdiği bütün olası ulamları kapsamaktadır. Kavram, kimi dil konuşucusunun bir

anlatıma ilişkin bilişinde saklanan bütün bilgilerdir. İnsanın doğduğundan itibaren

karşılaştığı bütün varlıklar, bilişte veya bellekte bir imge veya bilişsel temsil (mental

representation) olarak kalır. İnsanlar başlangıçta bu varlıkları derinlemesine anlayamasa da

tekrar tekrar gördükçe ve benzer bilişsel temsiller arttıkça daha net bir kavram oluşturur.

İnsan bir varlıkla karşılaştığında bu varlığın şeklini, boyutunu, rengini, sıcaklığını, bellekte
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olan kavramlarla kıyaslayarak ulamlar. Bu açıdan, benzer varlıklar aynı ulamda yer alır.

Sözcükler ve diğer dilsel anlatımlar, bu ulamların adlarını; dilsel anlatımların kavramı ise

ulamların sınırını tanımlamaktadır.

Löbner’e göre bir dildeki bir anlatımın, diğer bir dilde aynı kavrama sahip olan

karşılığı adeta yoktur (Löbner, 2013). Örneğin, İngilizcede [drink] , sıvıyı ağzına alıp

yutmak anlamına gelmekteyken Türkçede [içmek] sigara içmek veya ilaç içmek anlamına

da gelir. Söz konusu eylemin japoncada ve Türkçede ilaç içmek anlamı varken İngilizce ve

Çincede yoktur. Ayrıca Çincede [çorba] içilebilmektedir. Bazen bir dildeki bir anlatımın,

diğer bir dilde karşılığı bile yoktur, çünkü o dildeki anlatımın göndergesine, diğer bir dilin

konuşucusu aynı kültür düzeyinde sahip olmamaktır. Örneğin Türkçede "poğaça” denilen

şey Çin’de olmayabilir. Ama kimi zaman semantik anlamlar diğer bir dili konuşanlara

yardımcı olabilir. Örneğin, eğer özgül bir bölgede balık varken köpek balığı yoksa orada

yaşayan insan Türkçe öğrendiğinde köpek balığının balık olduğunu anlar, çünkü kendi

dilinde bu türün karşılığı vardır. Bu bireyler belki hayatları boyunca hiç bir köpek balığını

görmedikleri, duymadıkları, okumadıkları halde balık olduğunu anlarlar. Fakat önce

bahsedildiği gibi iki dilde aynı kavrama sahip olan karşılıklar olmadığı için göndergeyi

yanlış anlayabilirler. Dolayısıyla iletişimde çevrildiği zaman sıkıntı yaşanabilir.

Bilişsel dilbilgisine göre, insan dili semboliktir (symbolic). Dil, sembolik birimlerin

birleşimidir. Burada bahsedilen sembol, morfem ve seslem gibi birimlerdir. Bu sembolik

birimler, araç olarak dil kullanıcısının düşüncesini simgesel olarak iletmesine yardım

etmektedir. İnsan dilinde anlamsal ve sessel yapı vardır. Anlamsal (semantic) yapı, dil
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sisteminde var olan bütün anlamsal ilişki yapısıdır. Sessel yapı ise ses ve sesletim

(spelling) ile ilgili yapıdır. Sembolik birim, anlamsal yapı ve sessel yapının ortaklığıdır

(association). Dolayısıyla, anlatım veya sözcük, sembolik birimdir. İfadenin anlamsal

temsili ve sessel temsili, kavramı oluşturur. Dil konuşucusu, bu kavramla bilişsel

görüntüyü oluşturur (Taylor, 2002). Örneğin, bilişteki [ağaç] kavramı küçük bir ağaç

görüntüsü değildir, insan bu kavramla kendi bilişsel görüntüsünü yaratır.

2.3. Ulam, Ulam Yapısı ve Sınıflandırma

2.3.1. Ulamlama

Herhangi bir sözcüğün bilişsel bir temsili vardır. Bu bilişsel temsil, görsel, işitsel ve

benzer algısal şekilde veya kavramsal, soyut bir şekilde kalabilir. Yalnız görsel şekilde

kalmamaktadır (Barsalou, 1992). Bir varlıkla karşılaşıldığı zaman insanlar kıyaslama

yoluna gitmekte, benzer bir bilişsel temsil ile o varlığı ulamlamaktadır. Örneğin, biri Fuji

elması aldığı zaman elmanın şeklini, tadını, kokusunu vb. şeyleri bilişsel temsilleriyle

kıyaslayınca elma olduğunu anlar. Kişi bu varlığı hem meyve hem de Fuji elması diye de

ulamlayabilir. 

İnsan genellikle görsel algıyla dünyayı tanır. Dolayısıyla, görsel imgeler

ulamlamayı büyük oranda etkilemektedir. İnsan çoğunlukla bir şeyi görsel olarak

ulamlamaktadır. Ayrıca bir şeyin insan yaşamındaki işlevi de ulamlamayı etkilemektedir.

Örneğin tavuk, köpek ve aslan hayvan ana ulamındadır. Fakat genellikle insan, tavuğu

yemeğe, köpeği ev hayvanına, aslanı yaban hayvanına ulamlar. Ayrıca farklı kültürlerde
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aynı varlık farklı rol veya işleve sahip olması nedeniyle farklı ulamlara gelebilir. Örneğin,

domuz İslam kültüründe yemek olarak tanınmayabilir. 

Barsalou (Barsalou, 1987)’ya göre, ulamlamanın üç aşaması vardır:

• Uyarı ulamlamanın seçilmesi (selection of stimuli categorization)

• Tanıma ve sınıflandırma

• Adlandırma

Ulamlamanın ilk aşamasında bir uyaran olmalıdır. Dış dünyadaki varlıkların

algılanmasının birçok yolu vardır. İnsan bakarak, dinleyerek, koklayarak, dokunarak,

tadarak dünyayı tanır. İkinci aşamada algılanan bilgiler birleşip bellekte depolandıkları

bilgilerle kıyaslanırlar. Karşılanan varlığın şekli, rengi, sesi, kokusu, tadı, işlevi, hareketleri

var olan bilgilerle kıyaslanır. Üçüncü aşamada ise insan benzer varlık ulamlarını

etiketlemekte, yani adlandırmaktadır. Bu sürecin sonunda da ulamlama gerçekleşir.

2.3.2. Mantıksal Ulam Yapısı

Ulamların mantıksal bir yönü vardır. Bir varlık ördek olarak adlandırılırsa aynı

zamanda kuş olmalıdır, çünkü ördeğin göndergesi kuşun göndergesinin içindedir. Demek

ki, ördek ulamı kuş ulamının içindedir. Dolayısıyla, ördek-kuş ilişkisi mantıksal ulam

yapısı (logical subordination) olarak adlandırılmaktadır. Ördek kuşun alt ulamı

(subordinate), kuş ördeğin üst ulamıdır (superordinate). Bir ulamın bir üst ulama ait birçok

alt ulamları olabilir. Aynı üst ulam altındaki ulamlar, ortak-alt-ulamdır (co-subordinate).

Dolayısıyla, serçe ve ördek ortak-alt-ulamlardır. Ortak-alt-ulamlar birbirinden ayrışıktır
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(mutually exclusive). Bir kuş ördekse serçe olamaz. Bu ilişki, mantıksal uyumsuzluk

(logically incompatible) olarak adlandırılmaktadır. Eğer kimi üst ulamın yalnız iki alt

ulamı varsa, bu iki ulam birbirinin tamamlayıcısıdır (complementary) (Löbner, 2013).

Ulamların birbirleriyle ilişkileri dört şekilde olabilir (Löbner, 2013): 

• eşdeğer (equivalent), 

• alt-üst ilişkisi (subordinate), 

• uyumsuz (incompatible),

• tamamlayıcı (complementary)

Eşdeğer ilişki, tam olarak aynı kavrama ait olmayan ilişkileri kapsar. Örneğin,

“Herkes yenildi” ve ”Kimse kazanmadı” ulamları aynı göndergeye sahip olmalarına

rağmen farklı kavramlarla kuruludur. Demek ki iki farklı anlatım farklı kavramları

içermesine rağmen ulamları tam örtüşebilir. Alt-üst ilişkisi, daha öncesinde bahsedildiği

gibi ördek-kuş ilişkisinde görülebilir. Bu durumda, ördek ulamı kuş ulamının içindedir.

Uyumsuz ilişki durumu, serçe ve ördek gibi birbirini dışlayan ilişkileri tanımlamak için

kullanılırken tamamlayıcı ilişki durumuna örnek olarak, erkek-kadın ilişkisi verilebilir. 

2.3.3. Şema ve Örnek

Bilişsel dilbilgisi, sembolik birimler arasındaki ilişki için şema ve örnek (schema

and instance) teorisini savunmaktadır (Taylor, 2002). Kimi kavramsallaştırmalar daha

ayrıntılı, belirli ve somut; kimileri daha genel ve soyut olarak ayrılmaktadır. Örneğin,

ördek kuştan daha belirli ve kuşun kavramı daha genel olduğu için kuş ördeğin şeması ve
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ördek kuşun örneği olarak görülmektedir. Şema ve örnek teorisi yalnız adlarda değil, bütün

sembolik birimlerde görülmektedir. Örneğin, ağlamak bir eylemdir. Dolayısıyla, ağlamak

eylemin örneği, eylem ağlamak’ın şemasıdır. Bu durum daha önce bahsedilen alt-üst

ilişkisine benzer, ama alt-üst ilişkisi sadece anlamsal birimleri işaret ederken şema-örnek

teorisi bütün dilsel birimleri içermektedir. Bu da, şema-örnek teorisinin alt-üst ilişkisinden

daha şematik olduğunu gösterir.

Şema özelliklerini örneklere aktarmaktadır (Taylor, 2002). Örneğin, [aslan]

kavramında [hayvan]’ın bütün özellikleri vardır. Bu bağlamda şema oluşturma örneklerin

ortak özellikleri aracılığıyla gerçekleşmektedir. Demek ki şema, örneklerin ortak

özelliklerine sahip olmaktadır. Dolayısıyla, bir şemanın altında mutlaka en az iki örnek

olmalıdır. Aynı şema altındaki örnekler arasında benzerlik vardır ve bu örnekler açık

uçludur (open ended). Şemaların şemaları ve örneklerin örnekleri vardır. Sınıflandırma

ağacı (taxonomy) da bir çeşit şema-örnek ilişkisidir.

2.3.4. Sınıflandırma

Günümüzde kullanılmakta olan sınıflandırmanın oluşmasında biyolojinin büyük

önemi vardır. Bu yöntem başlangıçta İsveçli botanist Carl von Linne tarafından

kullanılmıştır. Daha sonra Mark Roget’ın yayımladığı “Thesaurus of English Words and

Phrases” sözlüğü çağdaş sınıflandırma metodunu tamamlamıştır (Löbner, 2013). Bu

yöntem gibi bilimsel sınıflandırma metodu insan beynini tanımlayabilecek kadar

ayrıntılıdır. Bu tür sınıflandırma da bütün fark edilen canlıları içermektedir. Ama insan

bütün varlıkları tanıyamaz. Ayrıca bu sınıflandırmadaki çoğu hayvan çeşitlerinin insan
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iletişimi için fazla ayrıntılı olması nedeniyle tanımlanmalarına ihtiyaç duyulmamaktadır.

Tarafsız bağlamlarda veya konuşmada ilk bahsedildiği zaman, insan sınıflandırma

ağacındaki daha somut ve belirli kavram düzeyini tercih eder. Örneğin, özel bir köpek veya

kuş adını kullanmaksızın köpek veya kuş gibi daha anlaşılan kavram olması nedeniyle

insanlar bu tür kavramları daha çok kullanmaktadır.

Brent Berlin ve diğerleri, biyolojiden etkilenmiş olan “batı” sınıflandırmasından

olmayan “halk sınıflandırması”nı (folk taxonomy) araştırmak amacıyla Maya dilini

konuşan Tzeltal’ları irdelemiş ve Mayalıların sınıflandırmasının bilimsel sınıflandırmadan

daha basit olduğu görmüşlerdir (Berlin, Breedlove, ve Raven, 1974). Onların sınıflandırma

ağacında belirli bir düzey vardır. Bu düzey daha çok ana ulamlara sahip olmakta ve genel

düzey (generic level) diye adlandırılmıştır. Tzeltallar, üst ulamları da kullanabilecekken

yine de genel düzeyi tercih etmektedir. Demek ki bu düzeyi daha çok kullanmakta ve daha

kolay akıllarına gelmektedir. Araştırmada bu düzeydeki ulamların daha kısa ve analiz

edilemez sözcük birimi biçiminde olduğu görülmüştür. Ayrıca başka düzeyde %100

karşılıklı üst ulamlar varken genel düzeydeki ulamların karşılıklı üst ulamları sadece

%75’tir. Bunun sebebi genel düzeyin “ekonomik önemi ve kültürel belirginliği”dir

(economic importance and cultural significance) (Berlin ve diğ., 1974). Ayrıca söz konusu

araştırmada Tzeltalların ana yemekleri olan mısır ve fasulye ulamlarının, genel (temel)

düzeyde olduğu ve ana yemek olan fasulye ve mısırın üst ulamları olmadığı saptaması

yapılmıştır. Demek ki mısır ve fasulye gibi şeyler önemli olduğu için üst ulamları bile
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yoktur. Bu durum insanın basit bilişsel ihtiyacı ve ilgisinin ulamlamaya yansıdığını

göstermektedir (Ungerer, Schmid, ve Kucera, 2013).

İnsan sınıflandırmasının bilimsel sınıflandırmadan farklı olduğu görülmektedir.

İnsanlar kedi, köpek, aslan gibi ulamların üst ulamlarını düşündüğü zaman büyük olasılıkla

akıllarına gelen ulam memeli hayvanlar'ın yerine hayvan ulamı olacaktır. Elbette burada

hayvan derken genellikle yerde yaşayan memeli hayvanlardan söz edilmekte, bu yüzden

hayvanın alt ulamları kuş ve balık olarak düşünülmemektedir. Ama balık ulamının alt

ulamları balina ve yunus gibi memeli hayvanları içeriyor olabilir. Biyolojiye göre örümcek

böceğe (insect), yosun bitkiye ait değildir, ama çoğunlukla insanlar bunu bilmemektedir.

İnsanlar yalnız özel bir niteliğinden bahsetmek istedikleri zaman memeli hayvan veya

sürüngen gibi biyoloji terimlerini kullanır. Halk sınıflandırması bilimsel sınıflandırma

kadar ayrıntılı değildir, bir alt ulam aynı zamanda birçok üst ulama sahip olabilir ya da

bunun tam tersi söz konusudur. Bu bağlamda, halk sınıflandırmasına kavramsal hiyerarşi

(conceptual hierarchy) denmektedir (Ungerer ve diğ., 2013).

2.3.5. Tür İlişkisi ve Parça-Bütün İlişkisi

Bilimsel sınıflandırmada ulamlar arasında tür ilişkisi (type-of relationship) vardır.

Ama kavramsal hiyerarşide yalnız tür ilişkisi değil, aynı zamanda parça-bütün ilişkisi

(part-whole relationship) de olabildiği görülmüştür. Ungerer ve Schmid’e göre tür

ilişkisinin toplama işlevi (collecting function) vardır (Ungerer ve diğ., 2013). Tür

ilişkisinde üst ulamlar, kavramsal benzerliğine göre alt ulamlarını “bir araya getirmektedir”

(collection). Ayrıca parça-bütün ilişkisi taşıyan üst ulam üyesi kavramlar alt ulamları da
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içermektedir (Ungerer ve diğ., 2013). Tür ilişkisi içeren özellik, işlevin benzerliğine ya da

parça-bütün ilişkisinin niteliğini temel alır. Ayrıca tür ilişkisi ve parça-bütün ilişkisi ayrışık

değildir. İnsan dili kullanırken duruma göre farklı ulamlama tarzını seçer. Örneğin, misafir

odası aynı zamanda bir çeşit oda ve evin bir parçasıdır. Üstelik parça-bütün ilişkisi bilişsel

olarak tür ilişkisine göre daha kolay anlaşılır. Parça-bütün ilişkisi, somut gerçekliğe daha

yakındır. Çocuklar tür ilişkisini anlamlandırmakta zorlanmaktadırlar (Cruse, 1986).

Örneğin çocuklar, atın hem hayvan hem de at olduğunu zamanla öğrenir (Aitchison, 2012).

Bazen tür ilişkisinde ortak benzerliği bulmak zordur, bu yüzden benzerliğin belirgin

olmadığı durumlarda aynı türe ulamlama zordur. Bu duruma balina ve aslan arasındaki

ilişki verilebilir. Öte yandan parça-bütün ilişkisi daha kolay anlaşılır. İnsanlar aynı

çerçevede olan kavramlar arasında daha kolay ilişki kurabilmektedir. Hayvanları, çiftlik

hayvanları ve yabani hayvanlar olarak ulamlaması bu duruma bir örnektir. Ayrıca soyut

kavramlar genellikle parça-bütün ilişkisi olarak ulamlanmaktadır. Örneğin, demokrasi'nin

alt ulamları seçim, aday, parlamento, halk gibi bileşik parçalardır.

2.3.6. Temel Düzey

Mayalıların halk sınıflandırmasında belirgin olarak kullanılan genel bir düzey

olduğu görülmüştür. Bu genel düzey sonra “temel düzey” olarak adlandırılmıştır. Rosch ve

diğerlerine göre, insan dilinde çoğu konuşucunun ilgisini çeken özel bir düzey vardır. Her

insanın kendi adlandırmasına ilişkin bir amacı ve ilgisi vardır. Adlandırmak için

sınıflandırma ağacındaki bu belirgin düzey, özel durumlar hariç çoğu insan tarafından

kullanılmaktadır (Rosch, Mervis, Gray, Johnson, ve Boyes-Braem, 1976). Örneğin, biri bir
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“salkım söğüt”le karşılaştığında bitki, canlı ya da salkım söğüt yerine söğüt der.

Dolayısıyla, söğüt temel düzeydir. Bu sebeple de temel düzey ulamlar insan iletişimde en

sık kullanılan ulamlardır. Ayrıca temel düzeydeki köpek, kedi, araba gibi ulamların dil

ediniminde ilk edinildiğini, sözcük uzunluğunun da edinimde belirleyici olduğunu ifade

etmiştir (Brown, 1958).

Rosch ve diğerleri 1976 yılında 200 deneğe temel düzey üzerine deney yapmıştır.

Deneyde Battig ve Montague norm listesinden ve Kucera ve Francis norm listesinden

sıklığı 10’dan fazla somut ulamlar seçilmiştir (Battig ve Montague, 1969; Francis ve

Kucera, 1967). 5 denek bunların üzerine üst ulamları ve alt ulamları ortaya koymuştur.

Verilerin içerisinde üst ulamlarının parça ilişkisi, dilsel belirsizlik ve birçok diğer

sınıflandırma yapılarına sahip olanlar (cross-cutting) deneyden atılmıştır. Deney sonunda

10 üst ulam seçilmiştir: enstrüman, meyve, alet, elbise, kuş, balık, ağaç, taşıt ve mobilya.

Her ulam altında üç temel düzey ulam vardır. Her temel düzey ulam altında ise iki alt ulam

seçilmiştir. Sonuç olarak toplam 10 üst ulam ve her ulam için 9 alt ulamı vardır. Daha

sonra, 200 denekten bu ulamların özelliklerinin listelenmesi istenmiştir. Sonuçta temel

düzey ulamların özelliklerinin diğer ulamlara göre daha sık kullanıldığı görülmüştür

(Rosch ve diğ., 1976).

Ungerer ve Schmid’e göre, temel düzeyin alt ulamlar arasındaki benzerliği, üst

ulamlar arasındaki farklığı daha yüksektir (Ungerer ve diğ., 2013). Temel düzey en yüksek

doğal ilişkili özelliklere (natually correlated attributes) sahiptir. Temel düzey statüsünü
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kazananlar hariç çoğu alt ulamın özellikleri temel düzeyden alınmıştır. Bireyler en çok

temel düzey ulamlar hakkında bilgi sahibidir (Rosch ve diğ., 1976).

Temel düzey ulamların Kendine özgü özellikleri daha azdır. Bunun gibi belirli

özellikler çoğu zaman başka sıfat veya adla vurgulanmaktadır. Örneğin, restoranın alt

ulamı Çin restoranıdır. [Çin restoranı]'nın çoğu özelliği [restoran] kökünden gelmiştir ve

tek belirli özelliği “Çin” sözcüğüdür. Dolayısıyla, insanların temel düzey hakkında daha

çok bilgiye sahip olduğu veya bilişsel ekonomi gereksinimine uyduğu görülmektedir.

Ayrıca temel düzeydeki ulamlar biçimbilimsel açıdan basit (Rosch ve diğ., 1976) ve

bilişsel dilbilgisine göre daha özerk ve bağımsızdır (Taylor, 2002). Kullanımı çok olduğu

için sıklığı (occurence) da yüksektir. Bunun dışında temel düzey genelde daha somuttur,

bilişte daha kolay canlandırılır, daha net bir bilişsel imgeye sahiptir.

Özellik listeleme deneyinde, temel düzeyin üst ulamları fazla soyut olduğu için

denekler somut alt ulamların özelliklerini yazma eğilimindedir. Çizme deneyinde, denekler

üst ulamların alt ulamları çizmişlerdir. Demek ki denekler somut varlıklarla soyut kavramı

düşünmekte ve temel düzeydeki ulamların özelliklerini ödünç almaktadır (Ungerer ve diğ.,

2013). Aynı zamanda, temel düzey insan bilişinde imge oluşturacak en yüksek düzey

demektir. Temel düzeyin alt ulamları ortak şekle sahipken, üst ulamlar toplama işleviyle

benzer ulamları toplayarak ulamlanmıştır. Dolayısıyla, alt ulamlar birbirine fazla

benzeyince insanlar farklı iki varlığı aynı varlık olarak görmüşlerdir. Brown (Brown,

1990), temel düzey ulamların alt ulamlarının öğe yapılarına benzediğini, ancak, papatya

gibi ulamların öğelerinin birbirlerine fazla benzedikleri için daha zor ayırt edildiğine işaret
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etmiştir. Üst ulamların ise, toplama işlevi için tek somut imgesi yoktur. Örneğin

mobilyanın tek imgesi yoktur, alt ulamlarından, örneğin masa, sandalye, sofa gibi

ulamlardan, imge almaktadır. Fakat temel düzey statüsü sabit ve değişmez değildir. Bu

noktada temel düzey ulamları bir derecedir (degree). Temel düzey sınıflandırma ağacının

farklı düzeylerinde olabilir. Örneğin, jeans bir çeşit pantolon olarak tanınmaktadır. Fakat

jeans ulamı zamansal süreçte temel düzey statüsünü kazanmıştır. Dolayısıyla, genelde

jeans ve pantolon sınıflandırma ağacının farklı bölümlerinde sergilenmektedir (Taylor,

2002).

Temel düzey insandan insana değişebilir (Ungerer ve diğ., 2013). Örneğin, Fuji

elmasından sıkılan elma suyuna içecek demek bilgilendirici değildir. Elma suyu hakkında

bilgi sahibi olanlar dışındaki insanlar bunun nasıl bir elmadan sıkıldığı hakkında bilgi

sahibi olmaz. Dolayısıyla, çoğu insan meyve suyu, içecek, Fuji elması suyu yerine ona

elma suyu demeyi tercih eder. Öte yandan elma suyunu da tanıyamayanlar meyve suyu

deme eğiliminde olacaklardır. Demek ki aynı madde meyve suyu, içecek, Fuji elması suyu

gibi farklı şekillerde etiketlenmektedir. Bunun nedeni, onların temel düzey kavramları

kazanma pozisyonudur. Bu ulamlar belirgin bilişsel imgelere sahip oldukları için

bildiricidir. Elbette herkesin bilgilerine göre de farklı düzey seçilmektedir. Demek ki

kişisel bilgiler de temel düzeyi etkilemektedir. Ayrıca görsel olarak denekler elma suyu ve

meyve suyunu bilmese bile buna içecek deme eğilimindedir. Dolayısıyla, temel düzey

bilişte kullanılan algı temsilcisiyle ilgili olabilir.
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2.4. Ulamlama Teorileri

2.4.1. NSC Modeli

Gerekli ve yeterli şartlar (necessary and sufficient conditions veya NSC) modeli ilk

olarak Yunanlı Aristoteles tarafından ortaya koyulmuştur. Ona göre, insanoğlu varlıkları

özellikleriyle ulamlamaktadır. Örneğin içecek ulamının sıvı, zehirsiz, içilir gibi özellikleri

vardır. Bunlara sahip olan varlıklar bu ulam içindedir, örneğin su, çay ve kola. NSC

modeline göre, ulamların özellikleri sınırlıdır. Bir varlığın bütün özellikleri listelenebilir.

Bu özellikler gerekli ve yeterli özelliklerdir. Ulam sınırı içindeki bütün ulamlar mutlaka bu

özelliklere sahiptir. Dolayısıyla, ulam sınırının belli bir varlığın ulam içinde olup

olmadığına kolayca karar verilir. Bir ulamın bütün üyeleri tam üyeliğe (full membership)

sahiptir. Üyelerin üyeliklerinin belirlenmesinde sorulacak olan sorulara verilecek evet ya

da hayır yanıtlarıyla üyeler belirlenir (Löbner, 2013).

2.4.2. Öntip Modeli

NSC modeli, kuşkusuz tam anlamıyla yetkin bir model değildir. Bazı varlıkların

NSC modeline uymasına rağmen diğer ulamlarda çeşitli eleştiriler ortaya konmuştur.

Berlin ve Kay (Berlin ve Kay, 1969), NSC modelinin eksikleri olduğunu ve bazı

durumlarda söz konusu modelin ulam yapısını açıklayamadığını savunmaktadır, örneğin

renk spektrumu. NSC modeline göre, ulamın şartları sınırlıdır. Ancak, renk spektrumunda

renkler arasındaki sınır net değildir, bir rengin bütün şartları listelenemez. Yan yana gelen

iki renk arasında net bir çizgi çizmek de zordur. Demek ki renkler arasında belli bir sınır
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yoktur ve yan yana gelen iki renk örtüşebilir. Bunun için yeni bir teoriye gereksinim

duyulmuştur ve öntip modeli (prototype model) ortaya çıkmıştır. Öntip modeline göre,

bütün şartlar gerekli olmaksızın bir ulam içindeki üyeler arasında çeşitli benzerlikler

vardır. Bunun için bütün şartlar listelenemez, üyeler için evet/hayır söz konusu değil,

ayrıca derecelendirme vardır. Ulam sınırı bu sebeple belirsiz hale gelmektedir. Çoğu

ulamlarda en iyi örneğin olduğu görülmektedir. Bunlar öntip olarak adlandırılmaktadır.

1975 yılında, Rosch ve Mervis tarafından yayımlanan makalede birçok ulamda

öntip olduğu ortaya konmuştur. Rosch ve Mervis, Battig ve Montague (Battig ve

Montague, 1969) bulduğu normlardan sekiz ulam seçmişlerdir. Battig ve Montague’nın

(Battig ve Montague, 1969) norm listesinden sıklığı 400, 150, 100, 50, 15, ve 5 olan

örnekler seçilmiş ve deneklerden listeyi 1’den 7’ye kadar değerlendirmeleri istenmiştir. Bu

araştırmaya göre meyve, bilim, spor, kuş, taşıt, suç, hasta, sebze ulamlarında öntip

bulunmaktadır. Rosch’un aynı yıl içinde diğer bir araştırmasında Kucera ve Francis

(Francis ve Kucera, 1967) norm listesinden meyve, kuş, taşıt, sebze, spor, alet, oyuncak,

mobilya, silah, elbise olmak üzere 10 ulam seçmiş ve öntip belirlemeleri yapmıştır (Rosch

ve Mervis, 1975).

Rosch’un araştırmasına göre, ortaya konan renklere bakıldığında temel renklerin

(focal colors) temel olmayanlardan daha kolay ve hızlı belirlenmektedir (Rosch ve Moore,

1973; Rosch, 1975). Dil edinimde temel düzey sözcükleri daha hızlı edinilmektedir.

Çocuğun ilk kullandığı sözcükler temel düzeye aittir. Öntiplerin en çok bilgiye ve en

yüksek işaret geçerliliğine (cue validity) sahip olduğu ve bu bağlamda en bildirici öğeler
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olduğu söylenmiştir. Rosch ve diğerlerine göre, öntip, ulam yapısının belirgin bir konuma

getirlmesini sağlamaktadır (exaggeration of category structure) Bu belirginleştirme bilişsel

sürece kolaylık sağlamaktadır (Rosch ve diğ., 1976). Rosch’a göre, çoğu ulamda dereceli

yapı (graded structure) vardır. Araştırmacılar ulam içinde kimi üyelerin öntipe daha benzer

olduğunu ve kimi üyelerin çok fazla benzer olmadığını ispat etmişlerdir. Öntip referans

noktası (reference point) olarak tanınmakta, üyelerin benzerliğine göre derecelendirme

yapısı oluşturulmaktadır. Ayrıca üyeliğin bir derece olduğu ve evet/hayır ikilisinin (binary)

olmadığı gösterilmiştir. İnsanoğlu öntipi referans noktası olarak alır ve varlığın üye olup

olmadığına karar verir. Üyelerin referans noktasına benzerliği artıkça üyeliği de artar.

Sınırdaki marjinal üyelerin üyelikleri ise neredeyse yoğa yakındır. Dolayısıyla, üyelerin

eşit statüde olmadığını söylemiştir. Deneyde deneklerin somut ulamlardaki üyelerinin,

üyeliklerini değerlendirmeleri istenmiş ve sonuç olarak öntipin var olduğu ispat edilmiştir.

Ayrıca bir varlığın hangi ulama ait olup olmadığı sorulduğu zaman, öntipin daha kısa tepki

zamanına sahip olduğu da belirlenmiştir (Ungerer ve diğ., 2013). Rosch’tan başka Willian

Labov’un deneyinde ulamların belirsiz sınırları da gösterilmiştir. Labov fincan, kase ve

vazonun özelliklerinin denekler tarafından değerlendirilmesiyle söz konusu üç nesne

arasındaki sınırın belirsiz olduğu ispat edilmiştir (Labov, 1973). Ayrıca Taylor'ın uzunluğa

ilişkin araştırmasında uzun olan, pek uzun olmayan ve kısa olan nesnelerin

değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmasında uzunluk gibi soyut kavramların tipik

öğelerinin olduğu görülmüştür (Taylor, 1986).

Öntip modeli, NSC modelinin çoğu geleneksel teorisine karşıdır. Öntip modeline

göre şartların veya özelliklerin gerekli olmadığını ve olmamasına rağmen üyelerin
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benzerliklerinin var olduğu gösterilmiştir. Bu benzerliğin 1958 yılında Wittgenstein

tarafından ortaya atılan aile benzeşmesi teorisi olduğu savunulmuştur (Wittgenstein, 1967).

Ayrıca bu benzerlik ulam üyeliğinin ikili olmayıp dereceli olduğunu ileriye sürmüştür. En

iyi örneklerin özellikleri tipik özelliklerdir. Tipik özelliklerine göre bir varlığın üyeliği

değerlendirilebilir (Rosch ve Mervis, 1975).

2.4.3. Öntip Modelinin Eleştirileri 

Öntip modelinin birtakım sorunlu noktaları ve eleştirileri vardır. Rosch’tan sonra

birçok bilim adamı öntip teorisiyle ilgilenmeye ve onu irdelemeye başlamıştır. Çoğu

Rosch’un araştırmalarını tekrar ispat etmiştir. Bu süreçte aynı zamanda öntip teorisinin

eksiklerini ve problemlerini de keşfetmişlerdir. Araştırmacılara göre söz konusu modelin

üç ana problemi şöyledir: 

• Referans noktası

• Derecelendirilme üyeliği

• Belirsiz ulam sınırı (Löbner, 2013)

Rosch’un öntip teorisine göre ulamlama, öntipiyle benzerliğine göre gerçekleşir.

Her ulam içinde en tipik örneği vardır. Diğer üyeler örneğine benzer. Biliş bu benzerliğine

göre varlıkları farklı ulamlara koymaktadır. Tabii, küçükken dış dünyayı tanıdığımızda ilk

gördüğümüz köpeği referans noktası olarak ulamlamış olabiliriz. Oysa daha çok köpek

tanıdıkça köpeğin soyut bir kavram olarak bilişsel temsilini oluştururuz. Bir varlığın köpek

olup olmadığına karar vermek için öntip yerine bilişsel temsiliyle kıyaslarız. Ayrıca
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Rosch’un teorisine göre öntip, örnektir. Araştırmasına göre kuşun öntipi serçedir (Rosch,

1975). Fakat serçe bir ulamdır, örnek değildir. Serçe tipik bir kuşken tipik serçenin ne

olması gerekliliği problemi ortaya çıkar. Dolayısıyla serçe ulamlamanın referans noktası

değildir. Biliş, öntipi veya en iyi örneği referans noktası olarak ulamlayamamaktadır.

Referans noktasının soyut bir kavram olması gerekir. Bu kavram içinde, varlığın

özelliklerini ve bilişsel temsilini içermektedir. Ulama ait olup olmadığına karar vermek

için bu kavramı referans noktası olarak değerlendirmektedir (Löbner, 2013).

Demek ki, insan bilişinde tipik özellikler vardır. Örneğin uçabilen ve tüylü olan

kuşun tipik kuş olduğu düşünülebilir. Bu tipik özellikler arasındaki benzerliğine göre

ulamlama gerçekleşir. Bunlara işaret geçerliliği (cue validity) adı verilmektedir. Temel

düzeyde işaret geçerliliğinin üst ulamlarından ve alt ulamlarından daha yüksek olduğu da

görülmüştür (Rosch ve diğ., 1976). Ayrıca Rosch, temel düzeyde en yüksek toplam işaret

geçerliliğine sahip olanın öntip olduğunu da belirtmektedir. Dolayısıyla bu tip üyeler

ulamını diğer üyelere göre daha iyi temsil eder ve daha somuttur. NSC modelindeki şart

listesi gibi, insanlar işaret geçerliliği listesine göre ulamlarlar. Oysa öntip listesindeki

şartlar gerekli değildir. Penguen uçmaz ama yine de kuştur, çünkü kuşa benzer. “Kuşa

benzer” denmesinin sebebi, işaret geçerliliğinin yüksek olmasındandır.

Ancak işaret geçerliliği de tartışmalıdır. Köpeğin işaret geçerliliği köpeğin tipik

boyutu, şekli ve davranışına göre hesaplanabilir. Kurdun toplam puanının Buldog’dan daha

yüksek olduğu bellidir. Fakat kurt, köpek ulamına ait değildir. Bu açıdan, bir kavramın

yalnızca işaret geçerliliğine göre bir ulama ait olup olmadığı ortaya konulamamaktadır.
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Kurt, köpek ulamının alt ulamı değildir, köpekgilere aittir. Yani benzerliğin ölçütü ulam

sınırına ve ulam düzeyine göre değişir. Ulamlama da sırf benzerliğine göre gerçekleşmez.

Benzerlik görecelidir, kesin bir ölçüt değildir. Sınıflandırma ağacında daha yüksek düzeyde

daha soyut olduğu ve ulam sınırının daha geniş olduğu görülmektedir. Rosch’un

araştırmasında sormacada gösterilen ulamlar hep temel düzeyin üst düzeyinden alınmıştır.

Daha yüksek düzeyde ulamlar fazla soyut ve somut özelliklere sahip olmadığı ve en iyi

örnek ulamı temsil edemediği için öntip temel düzeyine düşer. Temel düzeyden düşük

düzeylerde ulamların birbirine aşırı benzerliğinden dolayı temsil edilebilen en iyi örnek de

bulunmamaktadır. Dolayısıyla, öntip yalnız temel düzeyinde kalır (Löbner, 2013).

Çoğu ulamın belli sınırı yoktur. Örneğin soğuk, sıcak ve serin arasındaki sınır iyi

çizilememektedir, çünkü insandan insana değişebilme özelliği vardır. Oysa bazı ulamların

kesin ve belli sınırı vardır. Ulamlarda ikili üyelikler vardır. Tek sayılar bunun iyi bir

örneğidir. Matematiksel kavramlarda soyut değil, net belirlenmiş tanımlar vardır. Bu

yüzden öntip teorisine göre bütün ulamların ‘belirsiz sınırı’ olduğu doğru değildir. Ayrıca

penguen tipik kuş sayılmasa da penguenin kuş olduğu söylenir. Penguen öntip yapısında

marjinal olmasına, uçmamasına, tipik tüy olmamasına, denizde yüzebilmesine, şeklinin de

tipik kuştan çok farklı olmasına rağmen tam üyeliğine sahiptir. Üyelik derecelendirilemez.

Ayrıca temel düzeyin alt ulamlarının üyelik benzerliğiyle açıklanamaması, öntipin yalnız

temel düzeyde kalması, referans noktası ve en iyi örneğin farklı bir nesne olması, daha

tipik üyeler varken ulamların belli sınırlı ve eşit üyelikli olması tamamen öntip teorisine

karşı olan durumlardır (Löbner, 2013).
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2.4.4. Kutuplaşma

NSC modeline göre insanlar bir nesneyi, gerekli ve yeterli şartların olup

olmamasına göre ulamlamamaktadır. Öntip modeline göre ise insanlar nesneleri öntiple

benzerliğine göre ulamlarlar. Oysa benzerlik, işaret geçerliliğinin olup olmamasıyla

hesaplanmaktadır, dolayısıyla benzerliğin değerlendirilmesi de evet/hayır biçiminde

olmuştur. Evet/hayır yargılaması insanoğlunun doğal becerisi olabilir. Basit mantığa göre,

bir şeyin yalnız iki durumu olabilir, doğru ve yanlış. Dilbilgisi de buna dikkat çekmektedir.

Örneğin, insan dilinin en temel kurallarından biri olumlu ve olumsuz tümcedir. Her olumlu

tümce olumsuz olarak yapılabilir, bunun tersi de doğrudur. Demek ki, insan mantığında

doğru/yanlış bir anlatım yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna kutuplaşma (polarity) adı

verilmiştir (Löbner, 2013). Kutuplaşmaya göre, belirli bir ortak kullanımda (common of

use), verilmiş bağlamla (context) bir anlatım tümcesi ya doğru ya yanlıştır. Bu ilke

Aristotle’nun Metaphysics adlı kitaptaki “çelişki ilkesi”ne (law of contradiction)

dayanmaktadır. Bir anlatım ya doğru ya yanlıştır. Söylenmiş bütün tümcelerin kendi

önvarsayımı vardır. Sadece bunlara uyumlu olduğu zaman tümcelerin doğruluk değeri

anlaşılır. Özne, nesne, öbek, zaman vb. gibi öğelerin tamamı önvarsayımdır. Bunlar

tümcenin ifade ettikleri göndergeyi daraltır. Örneğin, “ders çalışıyorum.” tümcesinde kişi

eki “ben” olarak daraltılmıştır, başka kişi değildir. “Ders çalış-“, eylemi belirtmiş; “-yor”

ise zamanı belirtmiştir. Böyle önvarsayımlar tümcenin doğruluğunu etkilemektedir.

Dolayısıyla bir anlatım önvarsayımlarla uyumlu olmalıdır. Uyumlu değilse tümce yanlış

olur. Bütün dilde olumlu ve olumsuz tümceler vardır. Kutuplaşma teorisi gösterdiğine göre,
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bir varlığın belirli bir ulama ait olup olmadığı sorulduğunda cevabı sadece “evet” veya

“hayır” olabilir. Böylece derecelendirilme üyeliğinin yanlışlığı sorgulanabilir. Bir ulama ait

olan varlık mutlaka tam üyeliğe sahip olmaktadır (Löbner, 2013). 

2.4.5. Düzenlenmiş Öntip Teorisi

Önce bahsedildiği gibi öntip teorisinin sıkıntılı birçok noktası olmasına rağmen

çoğu ulamın içinde öntiplerin var olduğu bütünüyle yok sayılamaz. Çoğu ulamın içinde

daha temsilli üyeler vardır. Eleştirilerden sonra, geleneksel öntip teorisinin iddiaları terk

edilmiştir. Söz konusu teori ulamların bütün özellikleri için gerekli değildir ama bazı

özellikleri için son derece gereklidir. Ayrıca ulam üyeliğinin öntipiyle benzerliğine

dayanmadığı gösterilmiştir. Öntipe pek benzemeyen üyeler yine de tam üyeliğe sahip

olabilirler. Dolayısıyla ulam üyeliği bir derece olmayıp bütün üyelerin eşit üyeliğe sahip

olması demektir. Ulam sınırlarının hepsi belirsiz değildir; kesin, net ve belli sınırlı ulamlar

da bulunmaktadır. Düzenlenmiş öntip teorisine göre, öntip vardır. Ulamların altında daha

temsilli üyeler var, ama tipik olmayan üyelerin de tam üyeliğe sahip olduğu görülmektedir.

Ulam sınırı belirli ya da belirsiz olabilir. Ama NSC modeli ve öntip modeli tam olarak

insan ulamlamasını açıklayamamaktadır. Bu konuda henüz ortaya konmamış modeller

olabilir. Düzenlenmiş öntip teorisi, farklı ulamlarda insanların NSC modeliyle veya öntip

modeliyle ulamlamanabildiğini savunmaktadır.

2.5. Belirsiz Sınır

Çok önce ulam sınırlarının belirsiz olduğu keşfedilmiştir. Belirsiz sınır üzerine bir

çok araştırma yapılmıştır. Berlin ve Kay (Berlin ve Kay, 1969) ulam sınırlarının güvenilir
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olmadığına işaret etmiştir. Black'in araştırmasına göre de sandalye ve sandalye olmayan

benzer nesneler arasında bir sınırın çizilmesinin zor olduğu görülür (Black, 1949). Quine

(Quine, 1960) de dağların belirsiz sınırı üzerine araştırma yapmıştır. Schmid, evlerin

ulamlanmasını araştırmıştır (Schmid, 1993). Deneklerin tepkilerinin aynı olmadığını

söyler. Başka çalışmalarda, tek sayıların ve karenin tipik öğelerinin var olduğu

keşfedilmiştir (Armstrong, Gleitman, ve Gleitman, 1983; Fehr ve Russell, 1984).

Ulamların belirsiz sınırlarının nasıl ortaya çıktığı birçok çalışmada araştırma konusu

yapılmıştır. Kutuplaşma teorisine göre, varlığın bir ulama ait olup olmaması ikilik

biçimindedir. Ancak bu durumda karar veremediğimiz zaman da çoktur. Löbner’e (Löbner,

2013) göre, belirsiz ulam sınırının sebepleri şunlar olabilir: 

• Anlam çeşitliliği (meaning variation)

• Sözcük anlamının tam bilinmemesi (partial knowledge of word meaning)

• Özensiz kullanımı (sloppy use)

• Sözcük anlamının doğal esnekliği (inherent flexibility of word meanings) 

Aynı sözcük farklı insanlara göre farklı anlamlara gelebilir. Kimilerine göre sebze

yenilebilen bitkidir, kimilerine göre et olmayan, tatlı olmayan sebze olabilir. Bazen

kullandığımız sözcükleri iyi anlamamış da olabiliriz. Bu konuya balık örnek verilebilir.

Kimileri denizdeki canlıların hepsinin balık olduğunu düşünmektedir. Böylece yunus,

balina veya diğer deniz hayvanlarının tamamı balık olur. Fakat biyolojiye göre, bunlar

balık değildir. Ayrıca, bazen ifade etmek isteyip sözcüğü bulamadığımızda diğer sözcüğün

kavramını ödünç alabilir ve genişletebiliriz. Bazen sözcük anlamının kendi esnekliğinden
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dolayı ulam sınırının belirsiz olmasına da neden olur. Bilişsel dilbilgisine göre, her

sözcüğün anlamının kendi belirsizliği vardır, çünkü herkesin özne algıları farklıdır. Ayrıca

bağlam (context) ve alan (domain) da ulam belirsizliğine neden olabilir (Taylor, 2002).

2.5.1. Anlam Çeşitliliği

Langacker’a göre, sözcüklerin anlamlarının doğal esnekliği vardır (Langacker,

1987). Bu doğal esneklik anlam belirsizliği (vagueness of meaning) olarak anlaşılabilir.

İnsanlar, dünyadaki varlıkları kendi öznelliğiyle anlamaktadır. Herkes öznel olarak

karşılaştığı varlıklara kavram oluşturur. Dünya göreceli ve karşılıklıdır (relative). Güzel ve

çirkin, uzun ve kısa, büyük ve küçük hep göreceli ve karşılıklı kavramlardır. Bunlar gibi

kavramları kullanmak gerektiğinde insanların ilk olarak bir norm seçmeleri gerekir.

Örneğin bir oda küçük derken standart bir oda norm olarak kıyaslanmıştır. İkinci aşamada,

dil konuşucusu bir sınır çizmelidir. Örneğin büyük oda ve küçük oda arasındaki sınırı

çizmesi gerekir. Sınır çizilince evet/hayır sorusu ortaya çıkmıştır. Sınır varsa hangi odaların

büyük veya küçük oldukları değerlendirilebilir. Renklerin değerlendirilmesi de aynıdır.

Normalde kırmızı için kırmızı elma veya kan kırmızı, mavi için gök mavi, yeşil için ot

yeşili gibi norm seçilir. Bu seçim insana göre de değişebilir. Mavi ve yeşil arasındaki bir

rengin maviye veya yeşile ait olması değerlendirilirken sınır koyulur. Bu ulam sınırı da

insana göre değişir, ama iletişimde katılımcılar bir ortak kullanım oluştururlar. Dolayısıyla,

siyah-beyaz olmamasına rağmen, insan hala dünyayı ulamlayabilir (Löbner, 2013).
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2.5.2. Kısıtlama, Sözcüksel Kullanım, Niceleyici ve Kip

Löbner’e göre, insan dillerindeki dil kullanımları kısıtlama (hedge), sözcüksel

kullanım, niceleyici, ve kip gibi anlam çeşitlilikleri göstermektedir (Löbner, 2013).

Kısıtlama bir kavramı kısıtlayabilir. “Bir çeşit”, “gibi” ve “benzer” sözcükler kısıtlamadır.

Örneğin “Kurt, köpek gibi bir hayvan.” tümcesi ile belirli bir sınır çizilmiştir. “Köpek gibi”

öbeği “kurt”u kısıtlamıştır, çünkü “köpek gibi” “köpek değil” anlamına gelmektedir.

Dolayısıyla kurdun köpek olmadığını belirtmiştir. Fakat kısıtlama aynı zamanda tümceye

bir görecelik vermektedir. Örneğin, “kırmızıya yakın bir turuncu.” Turuncunun normu,

turuncu rengi veya portakal rengi olabilir. “Kırmızıya yakın” öbeği, standart turuncu ve

standart kırmızı olmadığını ve renk spektrumunda kırmızıya doğru renklerin olduğunu

belirtmiştir. Ayrıca sözcüksel kullanımda görecelik söz konusudur. “Güzelce" veya

“yeşilimsi” kullanımları bu duruma örnek olarak verilebilir. Öte yandan niceleyici de sınırı

belirsizleştirir. Örneğin, “Masa üstündeki çoğu çanta pahalı.” tümcesinde pahalı ve ucuz

çantaların arasındaki sınırı belli olarak göstermemişken bu tümce söyleyen kişinin

bilişinde aslında artık bu sınır konmuştur. Yalnız hangi çantaların ucuz olduğunu

belirtmemiştir. “Kesin", “olabilir”, “belki” gibi kipler de belirsiz tümceleri oluşturur.

Örneğin, “Bu çilek tatlı olmayabilir.” tümcesi bir anlam çeşitliliğini göstermektedir. Çilek

tatlı ve ekşi yelpazede daha geniş bir bölgeye işaret etmektedir. 
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2.5.3. Uyma, Aktif Bölge Görüngüsü ve Anlambilimsel Esneklik

Taylor, anlam çeşitliliğinde üç durumun var olduğunu belirtmiştir: uyma, aktif

bölge görüngü, ve anlambilimsel esnekliği. Bilişsel dilbilgisine göre dil sembolik

birimlerin birleşimidir. Birimler birleşirken birbirini etkiler (Taylor, 2002). İki sesbilimsel

birim birleşirken ses değişmeleri ortaya çıkabilir. Örneğin, Çincede iki 3. ton olan birim

yan yana gelirken birincisi 2. ton olur. Türkçede "kağıt" kelimesinde "k" "a"yı yumaşatır.

Anlambilimsel birimlerin birleşmesinde anlam değişmeleri oluşur. Örneğin, “et kesme” ve

“kek kesme” durumlarında “kesme” anlamı farklıdır, çünkü “kesilen şey” farklıdır ve

“kesme” eylemini etkilemiştir. Bu durum “uyma” olarak adlandırılmıştır. Ayrıca bir

sözcüğün bazı durumlarda gerçek işlemlenen kavramı, sözcük kavramının bir parçası

olabilir. Örneğin, “piyano çalmak”ta çalınan şey piyanonun tuşlarıdır. Bütün piyano

değildir. “Bilgisayar oynamak”ta oynanan şey bilgisayar oyunudur. Bu duruma “aktif

bölge görüngü” adı verilmiştir. Bilişsel dilbilgisine göre, aktif bölge aynı zamanda kesit

(profile) olarak tanınabilir. “Piyano çalmak” eyleminde piyanonun tuşları kesit, piyano

tabandır (base). Ayrıca anlamsal birimlerin doğal esnekliği vardır. Bir kavramın farklı

alanları (domains) varsa farklı durumlarda öne çıkan alan farklıdır (Taylor, 2002). Örneğin,

“buzdolabını taşımak”ta öne çıkan alan buzdolabının boyut ve ağırlığıdır. “Buzdolabı iyi.”

tümcesi, buzdolabının işlevinin iyi olduğunu belirtmiştir. Aynı sözcük bu yüzden farklı

anlatımlar ve farklı bağlamlarda anlam değişimine uğrar.
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2.5.4. Ulam Uzantısı

Taylor’a göre, ulam uzantısı (category extension) anlam çeşitliliğini etkilemekte ve

aynı zamanda ulam sınırlarının belirsiz olmasına neden olmaktadır. Bilişsel dilbilgisine

göre her sembolik birimin tek bir öntipi vardır. Buradaki öntipe, tipik kavram denmektedir

ve öntip teorisindeki öntip tanımından farklıdır. Herkesin kendi kavramlaşmasında öntipin

farklı olduğu ve farklı bağlamlarda öntip ile farklı uzaklık olduğu görülmektedir. Bu

görüngü ulam uzantısı olarak adlandırılmıştır. Bütün uzantıların ortaklığı soyut bir şema

oluşturur. Örneğin, [içmek] kavramının öntipi “sıvıyı yutmak” olabilir. Fakat “sigara

içmek” ve ”ilaç içmek” gibi sonradan oluşturulmuş uzantılar olabilir. Eğer şema daha

belirgin ise sözcük anlamı “belirsiz”dir. Eğer şema belirgin değil ve uzantılar daha belirgin

ise “çok anlamlılık” denir. Örneğin, “su içmek”, ”ilaç içmek”, ve ”sigara içmek” gibi

uzantılar daha belirgin olduğu için [içmek] çok anlamlıdır. Böyle uzantıların farklı

alanlarda (domain) olması, ortaklıkların az olması ve şema-örnek arasındaki mesafenin

uzak olması nedeniyle “içmek” eyleminde çok anlamlılık statüsü vardır. Aksine, [kardeş]

kavramı, “aynı ebeveyne sahip olan çocuk” anlamına gelmekte ve uzantısı ağabey, abla,

kız kardeşi, erkek kardeş olarak belirlenebilmektedir. Bu durumda, [kardeş] kavramının

şemasının daha belirgin olması, alanlarının da aynı olması, ortak özelliklerinin daha çok

olması ve şema-örnek uzaklıklarının daha kısa olması nedeniyle [kardeş] kavramının

anlamı "belirsiz" olarak değerlendirilecektir (Taylor, 2002).
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2.5.5. Bağlam Bağımlılığı

Ulam sınırları bağlamlara göre değişir. İnsan, dilleri iletişim için kullanılır. İletişim

sürecinde kesinlikle bir bağlam vardır (Taylor, 2002). Örneğin, “Dün sabah Starbucks’a

gittim, bilgisayar çıkardım, tez yazmaya başladım.” tümcesindeki bilgisayarın, masa

bilgisayarı olamaması ve dizüstü olması gerekir. “Cebimden telefon çıkardım.”

tümcesindeki telefonun cep telefonu olması gerekir. Aynı anlatım farklı bağlam altında

farklı imgeyi çağrıştırır. Bağlam bir sözcüğün göndergesini küçültebilir. Bir ulamın sınırını

ayarlayabilir. Dolayısıyla aynı ulamın farklı bağlamlarda öntipi sabit değildir. Ulam sınırı

değiştiği sürece öntipi de değişmektedir. Farklı bağlam altında farklı çağrışımlar ortaya

çıkar, ulam sınırı değişir, öntipi de farklı olur ve bütün ulam yapısı değişir. Ulam sınırının

değişmesi, özelliklerinin değişmesinden dolayı gerçekleşir. Örneğin, cepten telefon

çıkarabilmek için telefonun küçük ve hafif olması gerekmektedir. Dolayısıyla, telefonun

küçük ve hafif özellikleri belirgin olmuştur. Bunlar gibi yeni veya belirgin özellikler, ulam

sınırını daraltmıştır.

Bu noktada “bağlam” kavramı önem kazanmaktadır. Kimilerine göre bağlam bir

tümcenin ön ve arka tümceleridir. Diğerlerine göre, bağlam bir anlatımın arka bilgileri

veya önvarsayımlarıdır. Bağlam bir anlatımı destekleyen sahne, olay veya kültür olabilir.

Langacker’e göre bağlam, dış dünyadaki durum ve bilişteki alan (domain) olarak iki farklı

tanımla açıklanmalıdır (Langacker, 1987) Langacker’a göre, bağlam bir bilişsel

görüngüdür (mental phenomenon); durum (situation) ise gerçek dünyadadır. Langacker‘ın

tanımladığı alan, anlamsal birimin kavramsallaşması için kullanılan bağlamdır (the context
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for the conceptualization of a semantic unit) (Taylor, 2002). Dil kullanıcısı alanı (domain)

bilmiyorsa bir sözcüğün nasıl kullanılması gerektiğini de bilememektedir.

Bir kavramın birden fazla alanı olabilir. Bunlara alan tabanı (domain matrix) adı

verilmektedir. Alanların, daha merkezi ve daha marjinal olarak iki ayrımı vardır. Daha

merkezi alanlar daha sık kullanılan ve daha kolay çağrışılan alanlardır. Aksine, daha

marjinal alanlar daha az kullanılan ve daha zor çağrışılan alanlardır. Çoğu espriler,

sözcüğün farklı alanlarını kullanarak ortaya çıkmıştır. İnsanlar aynı varlık için farklı

bilgilere sahip olabilirler. Dolayısıyla, herkesin alanı farklıdır. Bir sözcüğü kimileri daha

çok, kimileri daha az biliyor olabilir. Kimileri sadece merkezi olan alanları anlarken

kimileri daha çok marjinal alanları bilir. Bir sözcüğün farklı kullanımında farklı alanları

canlandırılır. Demek ki pek belirgin olmayan, marjinal alanlar kimi kullanımda

canlandırılır. Ayrıca bir anlatımın aynı zamanda iki farklı kavranışı olabilir. Belirli bir

bağlama veya anlatıma sahip olan metin, bu anlatımın alanlarını etkileyebilir. Ayrıca tümce

içindeki sözcükler birbirini etkiler ve birbirinin ilgili alanlarını da canlandırabilir.

Dolayısıyla, alan anlamın doğal esneklik kazanmasını sağlamaktadır (Taylor, 2002).

2.6. Ulam Bilgileri

2.6.1. Kişisel Bilgi ve Kültürel Bilgi

Ulamlama insana göre değişir. Herkesin farklı geçmişi var olduğundan dolayı

herkes farklı dünya bilgilerine sahiptir. Rosch ve diğerlerine (Rosch ve diğ., 1976) göre

bilgi tabanı, ulam yapısının değişmesine neden olabilir. Dünyanın farklı kısmında farklı
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çevreler vardır. Farklı kültürlerde farklı ulamlar oluşur. Ayrıca kültürden kültüre,

toplumdan topluma, insandan insana ilgiler ve bilgiler de değişir. Dolayısıyla, kişisel bilgi

ve kültürel bilgi (personal knowledge and cultural knowledge) ayrımı yapılabilir. Kültürel

bilgi uzmanlık bilgilerini içermeyen ortak bilgi demektir. Örneğin, elmanın görüntüsü, tadı

gibi bilgiler kültürel bilgidir. Kütürel bilginin büyük payı insanların tecrübelerine

dayanmaktadır. Tecrübeler kişisel bilgi olarak tanımlanmaktadır(Löbner, 2013).

2.6.2. Kişisel Model ve Kültürel Model

Ungerer ve Schmid’e göre insanlar bilişsel model ve kültürel model ile dünyayı

tanımaktadır. Bilişte ulamların bütün bilişsel temsillerine bilişsel model denmektir. Bilişsel

modeller açık uçlu (open ended) ve birbirine ilişkilidir (interrelated) (Ungerer ve diğ.,

2013). Dolayısıyla bilişsel modeller birbirine bir ağ örgüsü olarak bağlanır. Biri bir şey

görünce hemen bilişteki bilişsel modeli bulmaya başlar. Her ulamlama sürecinde bilişsel

modellerin kullanıldığı belirtilmektedir. Ungerer ve Schmid’e göre tamamen bilinmeyen

bir varlık için insanlar bilişte benzer tecrübeleri bulmaya çalışır ve yeni bilişsel modellerini

oluştururlar. Dolayısıyla, bütün ulamlama bilişsel modeller tarafından etkilenmektedir.

Kütürel modeller ise bir toplum veya altgrup içinde ortak olarak paylaşılan bilişsel

modelleridir. Kültürel modeller ve bilişsel modeller bir nesnenin iki farklı yüzüne

benzetilebilir. İnsanların bilişsel modelleri yaşadıkları toplumda kültürel modellerini

oluşturur. Aynı zamanda, bir toplumdaki insanların bilişsel modelleri, oradaki kültürel

modeller tarafından etkilenmektedir (Ungerer ve diğ., 2013).
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2.6.3. Anlamsal Bilgi

Kültürel bilgi ve kişisel bilgi tamamen dünya bilgisidir. Oysa insanların

kavramlarında yalnız dünya bilgisi yoktur. İletişimde insanlar bütün kültürel bilgileri

anlamasalar da sözcük anlamını anlarlar. Buna anlamsal bilgi (semantic knowledge) adı

verilmiştir. Ungerer ve Schmid’e göre anlamsal bilgi ve dünya bilgisi ayrımı yapılmalıdır

(Ungerer ve diğ., 2013). 

Araştırmacının ortaya attığı elma suyu konusuna göre insan elma suyunu

denemese, görmese bile elma suyunun sözcük anlamını anlamaktadır. Elma suyunun

sözcük anlamı "elmadan yapılan meyve suyudur". Bu sözcük anlamının yansıttığı anlamsal

ulam (gönderge) elmadan yapılan bütün olası meyve sularını içermektedir. Ortak

tanıdığımız elma suyu, bu göndergenin bir payıdır. Açık sarı olmayan elma suyu, özel,

normal olmayan elma suyu hep elma suyudur. Dünyada farklı elma suları vardır, insanların

kültürel bilgilerinin göndergesindeki elma suyunun belirli özellikleri olabilir, örneğin açık

sarı renkli, elma tadında, ekşi ve tatlı. İnsanların beklemedikleri elma suyu, örneğin daha

icat edilmemiş özel elma suyu, bu dünyada var olmayan, dünşünemediğimiz elma suyu,

hepsi insanın anlamsal bilgisinin göndergesindedir. Dolayısıyla, kavram olarak anlamsal

bilgi kültürel bilginin kapsamında; kültürel bilginin göndergesi anlamsal bilginin

göndergesinin kapsamındadır. Elma suyunun kültürel bilgileri, elma suyunun görüntüsü,

kokusu, tadı, elma suyunun nerede alınması, ne kadar olması gibi bilgileri oluşturmaktadır.

Elma suyunun anlamsal bilgileri ise “elmadan yapılmış elma suyu”dur. Elma suyunun

anlamsal bilgilerinin göndergesi geçmişte, şimdi veya gelecekte var olabilen, sanal olan
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elma suyunu içermektedir. Elma suyunun kültürel bilgilerinin göndergesi, insanların

karşılaştıkları ve tahmin edebildikleri elma suyudur (Ungerer ve Schmid, 1998; Ungerer ve

diğ., 2013).

Ayrıca kültürel bilgiler, kişisel bilgilerin ortak yönlerinden ortaya çıktığı için

iletişimde kolaylılık sağlar. Demek ki, iki tarafın ortak kültürel bilgisi varsa, bunlardan

bahsetmeksizin anlaşılır. Örneğin, Çincede “Pilav yemeye gidiyor musun?” sorusu,

“Yemeğe gidiyor musun?” anlamına gelmektedir. Buradaki “pilav”, sözcük anlamını

göstermemekte, öğle yemeği veya akşam yemeği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla,

kültürel bilgilerin yardımıyla dilin ekonomisine de katkı sağlanır.

2.6.4. Ulam Bilgilerin Değişmesi

Kültürel bilgiler sürekli değişmektedir. Cep telefonu gibi yüksek teknolojik ürünler

hızlı değişir. Böyle varlıkların anlamsal anlamları daha sabitken (taşınabilen telefon)

kültürel bilgileri sürekli değişir. Teknoloji geliştikçe, cep telefonunun şekli değiştiği sürece

cep telefonunun ortak bilgileri de değişir. Demek ki dünya değiştikçe kültürel bilgiler de

iletişim ihtiyacını takip ederek değişmektedir. Ama kültürel bilgilere kıyasla anlamsal

bilgiler daha sabittir. Oysa anlamsal bilgileri de yavaş bir şekilde değişmektedir. Eski

metinlerdeki çoğu sözcüğün anlamı şimdikinden farklıdır. Örneğin, Çincedeki “⾛走 (zou)”,

şimdi “yürümek” anlamındayken eskiden “koşmak” anlamındaydı. Ayrıca kültürel model

de, yeni iletişimin etkisinde farklı kültürdeki kültürel modeller de birbirini etkilemektedir

(Ungerer ve diğ., 2013). Örneğin, Çincedeki “筆 (bi)” eskiden Çin hat sanatında kullanılan

kalemi ifade etmekteyken şimdi tükenmez kalemi karşılamaktadır. Schmid ve Kopatsch de
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farklı kültürlerden gelen aynı dil konuşucuların farklı kültürel modellerinin olduğunu

belirtmektedir. Araştırmalarında Kuzey Nijerya’daki ve Amerika’daki İngilizce

konuşucularının, yemek için farklı öntiplere sahip olduklarını keşfetmiştir. Dolayısıyla

kültürel modellerin, ulamların kavramlaşma yapısına büyük etkisi vardır. Bunlar insanların

öntiplerinin, ulam sınırlarının ve ulam yapılarının değişmelerine neden olabilir. (Ungerer

ve diğ., 2013) 

2.6.5. Kültür ve Kültürel Bilgi

Daha önce de bahsedildiği gibi farklı dillerdeki anlatımların birbiriyle “tam” olarak

anlamsal karşılıkları yoktur. Tabii ki iki dil arasında karşılıklı anlatımlar vardır, ama

genelde bu anlatımlar kavramların yalnız bir parçasını paylaşmaktadır. Ayrıca farklı

dillerde anlatım çok anlamlı olabilir. Bunların çoğu anlatımın kavramsallaştırılmasının

uzantısıdır. Örneğin, "ilaç içmek" Çincede “ilaç yemek” olarak ifade edilmektedir. Demek

ki, Çincedeki [yemek] yalnız “ağza almak, çiğnemek ve yutmak” anlamında değildir. İlaç

içerken çiğneme söz konusu değildir. Burada [yemek] kavramının uzantılandığı

görülmektedir. Ayrıca Türkçedeki “enişte” sözcüğü hem ablanın eşi hem de teyzenin eşini

temsil ederken Çincede bu iki kavram farklı biçimde ifade edilmektedir. Dolayısıyla,

bunlar gibi çokanlamlı durumlar farklı dilde farklı şekillerde karşımıza çıktığı için

sözcüklerin belirsizliğine neden olmuştur.
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2.6.6. Kültürel Bilgi ve Bilimsel Bilgi

Ungerer ve Schmid kültürel modellerin bilimsel tanımlamalarla her zaman

tamamen uyuşmayabileceğini ifade etmektedir. Rosch ve diğerlerine göre, bilimsel bilgiler

çoğu insan tarafından ihmal edilmektedir (Rosch ve diğ., 1976). Örneğin, çoğu kişiye göre

köpeğin kuyruk sallaması mutlu olduğu anlamına gelmektedir. Oysa bilimsel olarak

hayvanın insan gibi duygulara sahip olması hala kanıtlanmış bir bilgi değildir. Çoğu kişinin

inandığı şey doğru olamayabilir. Oysa bilimsel olarak kanıtlanmamış şeyler günlük

hayatımızda yargılarımızı değiştirmemektedir çünkü böyle inançlar genellikle uzun zaman

içinde tecrübe ve mantık ile kurulmuş ve eleştirilmiştir. Ayrıca bu tip inançlar ya da çoğu

kişinin ortak kültürel modelleri, yaşamda bir işaret veya kural gibi görülmektedir. Batı

inancı buna örnek verilebilir. Çindeki batı inancına göre, ay takvimindeki yedinci ayda

cehennem kapısı açılır. O zamanlarda denize gitmenin tehlikeli olduğuna inanılmaktadır.

Bu inanç, ay takvimindeki yedinci ayda Çin kıtasının kıyısında rüzgar ve dalganın daha

güçlü olduğundan dolayı boğulan sayısının daha yüksek olduğundan dolayı ortaya çıkmış

olabilir. Bu gibi ortak tecrübeler, kültürel bilgileri oluşturur ve bir çeşit kültürel inanç

olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

2.7. Dil, Kültür ve Ulamlama

2.7.1. Dil Tasarımı

İnsan dillerinin aynı kaynaktan gelip gelmemesine ilişkin farklı düşünceler vardır.

Chomsky ile aynı düşünceyi paylaşan dilbilimcilere göre bütün dillerin aynı köklü evrensel
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dilbilgisi (Universal Grammar) vardır (Chomsky, 2002). Bu anlamda, bütün dillerin ortak

tasarımı var olduğu düşünülmektedir. Farklı dillere sahip kendine özgü ilkeler, diller

arasındaki farklılıklara neden olmuştur, ama aynı temel tasarımdan gelmiştir. Evrensel

dilbilgisi (ED) insan geninde tasarlanmıştır. Dil sistemi insanda doğuştan düzenlenmiştir.

İnsanoğlu çocukken hiç çaba göstermeksizin dili edinir. Dil çerçevesinde yaşamayan

çocuklar da kendi dillerini oluşturur. ED’ye göre beyinde ilke diye bir şalter vardır. Bir

çocuk bırakıldığı ortamın diline göre ilkeler ayarlanır. İnsanoğlunda benzer beyin yapısı

olduğu için ulamlama da benzerdir.

Ancak, ED’nin aksine, bazı dilbilimcilere göre, bütün insan dilleri özeldir. Sapir-

Whorf’tan başlayan varsayıma göre farklı dillerin özel dilbilgisi ve tümce yapıları vardır.

Bu açıdan dünyanın tanımlanması da farklıdır. Farklı dil konuşucuların farklı dünya görüşü

ve düşünce tarzına sahip olduğunu söylerler (Whorf, Carroll, ve Chase, 1956). Örneğin,

Çincedeki "enişte" daha ayrıntılı olarak farklı kavram ve anlatım ile ayrılmıştır. Çincedeki

ayrıntılı aile kavramı Çin kültüründe bütün aile üyelerinin konumunun önemli olduğunu

göstermektedir. Dolayısıyla dilin farklı dil konuşucuların kavramları ve dünya

görüşlerinden etkilendiğini düşünülmektedir. Ayrıca dil, kültürü etkilemektedir. Farklı

kültürde yaşayan dil konuşucuları farklı kültür modellerine sahip olduğu için bu durum

dillere yansımaktadır. 

Önceden yapılmış olan araştırmada Dani dilinde yalnız iki temel renk terimleri

olduğu keşfedilmiştir (Heider, 1971). Rosch'un çalışmasında Danilerin doğal renkleri daha

kolayca ve hızlı öğrenebildiği görülmüştür (Rosch ve Moore, 1973). Demek ki kimi
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kültürlerde ulamlama etkilenebilir ama kimi ulamlama, örneğin renklerin ulamlanması

duygusal algıların kısıtlaması altındadır. Böyle öntip renklere odak renkler (focal colors)

adı verilmiştir. Bu anlamda insan ulamlamasının tam olarak evrensel ve özel olmadığı

söylenebilir. Farklı dillerde kavramların gönderge ile örtüşen bölgeler vardır. Bu bölgelerde

büyük ya da küçük, tam örtüşen ve tam ayrışık göndergeler vardır. İnsanoğlu benzer beyin

ve algılara sahip olduğu için ulamlama bir çeşit kısıtlamaya uğramıştır. Aynı dünyada

yaşamak, benzer tecrübelere sahip olmak ve iletişim dillerin birbirini etkilemesine neden

olmaktadır. Dil sürekli değişmektedir, bu anlamda iletişim azaldıkça farklar da artmaktadır.

Farklı yerde yaşayan farklı toplumların da dolayısıyla ulamlamaları değişmektedir. Bundan

dolayı, insan dillerinin ve düşüncelerinin değişikliliği ortaya çıkmıştır. Bu yüzden de çok

uzakta kalan iki kültürün birbirine yabancı olduğu görülmektedir ve dilleri de büyük

ölçüde farklılaşır.

2.7.2. Kültür, Felsefe ve Ulamlama

Son zamanlarda kültürel araştırmalarda batı ve doğuya ilişkin birçok yeni bulgular

keşfedilmiştir. Batılıların ve doğu Asyalıların dünşüncelerinin, farklı felsefe sistemlerinden

etkilendiği belirtilmiştir (Nisbett, 2004). Batıllıların daha çok ön-plana ve nesneye, Doğu

Asyalıların daha çok arka-plana ve ilişkiye dikkat ettikleri gösterilmiştir (Nisbett, 2004;

Imai, Gentner, ve Uchida, 1994). Diğer araştırmalarda, Doğu Asyalıların daha fazla

çevreye, Batılıların daha çok nesneye dikkat gösterdikleri irdelenmiştir. Bu sonuç Çin ve

Yunan felsefesiyle ilgilidir. Deneyde Çinlilerin ilişkileri odaklama eğilimi olduğu için daha

fazla arka-plana dikkat ettikleri keşfedilmiştir. Amerikalılar ise, nesneyi daha kolay
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bağlamından ayırabilmektedir (Ji, Peng, ve Nisbett, 2000). Bu eğilim, Nisbett’e (Nisbett,

2004) göre iki kültürün farklı felsefi düşüncelerinden ortaya çıkmıştır. Eski Yunan felsefesi

dışsal, nesnel dünyayı ve içsel, öznel dünyayı ayırmıştır. Eski Yunanlara göre, dış dünya ve

iç dünya bağımsızdır. Eski Çin felsefesi ise, dünyadaki her şeyin birbiriyle bağlantılı

olduğunu savunmaktadır. Bu düşüncenin, Çin tıbbına da yansıdığı inanılmaktadır. Çin

tıbbına göre, insan vücudu uyumlu bir sistemdir. Bu uyumluluk bozulduğunda insan hasta

olur. Sonuç olarak Yunan felsefeciler tarafından etkilenen Batılılar nesneleri ve Çin

felsefeciler tarafından etkilenen Doğu Asyalılar ise ilişkileri odaklama eğilimindedir. 

2.7.3. Dil Özellikleri ve Ulamlama

Daha önce de bahsedildiği gibi, herhangi iki dilde sözcüklerin birebir örtüşen tam

karşılıkları olmayabilir. Ayrıca, bir dildeki sözcüğün, diğer dildeki karşılığı kimi zaman

birden fazla kimi zaman da hiç olmayabilir. Dolayısıyla, bu durum yanlış veya kötü

çeviriye neden olabilir. Rosch gibi dilbilimcilerin öntip araştırmaları hep Battig ve

Montague normuyla yapılmıştır (Battig ve Montague, 1969; Rosch, 1975). Bu batı norm

listesi farklı kültürlerde uyumlu olmayabilir. Ayrıca bir kültürde var olan varlıklar diğer

kültürde yokken çevrilmeye zorlanmaktadır. Araştırmaya göre, Türkçe ve ingilizce gibi

harf dili ve Çince gibi resimyazısı, farklı dillerdeki sözcük birleşiminin ulamlanma sürecini

etkileyebilir (Park ve diğ., 2004). Bunlar gibi sessel ve anlamsal birimlerin değişkeleri,

farklı çağrışımı veya bilişsel temsili oluşturabilir. Çincedeki konuşma dili ve yazma dili

farklı olduğu için aynı varlığın birden çok anlatım tarzı olabilir. Park’ın araştırmasında
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böyle anlatımlar özdeş olarak görülmüştür. Ayrıca, farklı dillerde ulamlama farklı olduğu

için Park, Çinlilerin norm listesini oluşturmuştur (Park ve diğ., 2004).

3. Gözlemler

3.1. Niceliksel Gözlemler

Niceliksel değerlendirme üç bölümde ele alınmıştır. 3.1.1’de Türkçe için sonuçlar,

3.1.2’de Çince için sonuçlar incelenmiştir. Elde edilen 9 ulam ayrı ayrı sıklığı en yüksek

öğeler, öğelerin toplam sayıları ve kadın ve erkek deneklerin öntip tercihlerinde farklılık

açılarından araştırılmıştır. 3.1.3’te ise Türkçe ve Çince arasındaki örnek sayısının ve

baskınlığının benzerliği ve çeşitliliği denetlenmiştir.
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3.1.1. Türkçe

3.1.1.1. Sebze

Çizelge 1: Türkçe, Sebze, 1. Sıra

Sebze ulamına ait Türkiye’de deneklerin akıllarına ilk gelen sebze örneklerinin

sayısıdır. Deneklerin akıllarına 1. sırada en çok gelen sebze domatestir. Hem erkek hem de

kadın ilk olarak domatesi düşünmüştür. Kadın ve erkek deneklerin öntip tercihlerinde

farklılık bulunmaktadır. Türkçede akla gelen ilk sebze öğelerinde baskın bir öğe

görülememektedir. Domates erkeklerin öntiplerinde daha baskın olduğu halde kadınlarda

pek baskın sayılamaz. 
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Çizelge 2: Türkçe, Sebze, Toplam sayısı

Çizelge 2’de gösterildiği gibi toplam sebze ulamında en çok düşünülen yine

domatestir. Demek ki Türkiye’de sebze deyince insanlar en çok domatesi düşünmektedir.

Ancak, toplam olarak baskın bir sebze olmadığı görülmektedir. Ayrıca erkek ve kadın

ulamlamalarında sebze ulamının aynı tercihlerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
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3.1.1.2. Kuş

Çizelge 3: Türkçe, Kuş, 1. Sıra

Çizelge 3’te Türkiye’de akla ilk gelen kuşların sayıları gösterilmektedir. Çizelgede

ilk olarak en çok düşünülen kuş çeşidi serçedir. Fakat genel olarak pek baskın bir kuş

yoktur. Demek ki kişilerin ilk düşündüğü kuş çoğu zaman farklıdır. Çizelgede insanların

akılına gelen ilk 6 kuş yer almaktadır. Ancak erkeklerin ve kadınların sonuçların çeşitliliği

yüksektir. Bazı öğelerin daha öne sıralandıkları halde erkeğin ve kadının ilk

düşündüklerinin sırası farklıdır.
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Çizelge 4: Türkçe, Kuş, Toplam sayısı

Çizelge 4’ün gösterdiği gibi toplam olarak Türklerin en çok düşündüğü üç kuş

vardır. Üstelik bu üç kuş çeşidinin toplam sayısı adeta aynıdır. Ancak en çok düşünülen

kuşlar erkek ve kadın için farklıdır. Demek ki kadınlar ve erkekler farklı kuşları

düşünmektedir. Kadın erkek ulam yapısının farklı olması da bunun göstergesidir.
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3.1.1.3. Balık

Çizelge 5: Türkçe, Balık, 1. Sıra

Çizelge 5’e göre hamsi zihinde baskın bir balıktır. Çoğu insan ilk olarak hamsiyi

düşünmektedir. Ancak ilk düşünülen balık çeşitleri hamsi ile sınırlı değildir. Oysa yüzde

30’dan fazla kişi balık için ilk olarak hamsiyi düşünmüştür. Ayrıca, ilk düşünülen

balıklarda kadın ve erkekler benzer bir ulam yapısını paylaşmaktadır.
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Çizelge 6: Türkçe, Balık, Toplam sayısı

Çizelge 6’te toplamda çok baskın bir balık vardır. Çoğu kişinin en çok düşündüğü

balık hamsidir. Kadının ve erkeğin benzer bir balık ulamlaması vardır. Ayrıca Türklerin

ulamlamasında daha çok balık çeşitlerine rastlanmaktadır. Balık ulamının sınırı daha

geniştir. Aynı zamanda çizelge Türklerin diğer ulamlarla kıyasla daha çok balık çeşitleri

bildiğini göstermektedir.
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3.1.1.4. Meyve

Çizelge 7: Türkçe, Meyve, 1. Sıra

Çizelge 7’de Türkiye’de akla ilk gelen meyve sayısı gösterilmektedir. Toplam

olarak akla ilk gelenlerden biri en çok elmadır fakat buna rağmen baskın değildir. Ayrıca,

kadın ve erkek deneklerin öntip tercihlerinde farklılık bulunmaktadir. Kadın tarafından

daha çok düşünülen bazı meyveler erkek tarafından pek düşünülmemiştir.
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Çizelge 8: Türkçe, Meyve, Toplam sayısı

Çizelge 8’in gösterdiği gibi toplam olarak üç baskın meyve çeşidi vardır. Bu üç

daha baskın meyve, kadın ve erkek için de en çok düşünülen meyvedir. Bu ulamda toplam

olarak kadın erkek farklılığı daha azdır. Genel olarak benzer bir eğilim vardır. Ayrıca kadın

ve erkek için de en öne çıkan elma, toplam olarak en çok düşünülen örnek değildir. 
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3.1.1.5. Enstrüman

Çizelge 9: Türkçe, Enstrüman, 1. Sıra

Çizelge 9’a göre Türkiye’de çoğu kişi tarafından ilk düşünülen enstrüman gitardır.

Gitar kadın ve erkek için de en baskın enstrümandır. Yüzde 40’ten fazla kişi ilk olarak

gitarı düşünmüştür. Diğer düşünülen enstrümanlarda kadının ve erkeğin tercihlerinde daha

büyük bir farklılık bulunmaktadır. 
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Çizelge 10: Türkçe, Enstrüman, Toplam sayısı

Çizelge 10’da gösterildiği gibi gitar toplam olarak da en çok düşünülen

enstrümandır. Göreceli olarak üç tane daha baskın enstrüman vardır. Ayrıca akla ilk gelen

enstrüman sayısı az olmasına rağmen toplam olarak çok çeşitli enstrümanlar

düşünülmüştür. Kadının ve erkeğin en çok düşündüğü enstrümanlarda benzer bir eğilim

vardır. 
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3.1.1.6. Akrabalık

Çizelge 11: Türkçe, Akrabalık, 1. Sıra

Çizelge 11’e göre Türkiye’de akla ilk gelen akrabalık örneği annedir. Ayrıca akla

ilk gelen akrabalıklardan en baskını da annedir. Diğer akrabalıklar daha az düşünülmüştür.

Bu yüzden erkeklerin ve kadınların tercihlerinde benzer bir eğilimi görülür. İlk düşünülen

akrabalık sayısı ise azdır.
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Çizelge 12: Türkçe, Akrabalık, Toplam sayısı

Çizelge 12’e göre akrabalık üzerine en baskın akrabalığa rastlanılmamıştır. En çok

düşünülen 7 akrabalık sayısı birbirine yakındır. Ayrıca, kadın erkek tercihlerin arasında

büyük bir farklılık yoktur. En öne çıkan anne, en çok düşünülen akrabalıklardan daha

arkaya sıralanmıştır. Demek ki akla ilk gelen akrabalık anne olmasına rağmen bazı kişiler

anneyi akrabalık olarak düşünmemektedir.
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3.1.1.7. Ağaç

Çizelge 13: Türkçe, Ağaç, 1. Sıra

Çizelge 13’te en çok düşünülen ağacın çam olduğu gösterilmektedir. Ama ilk

olarak üç ağaç çeşidi daha çok düşünülmüştür. Araştırmada yüzde 30’dan fazla insan ilk

olarak çam ağacını düşünmüştür. Akla ilk gelen ağaç çeşitleri sayısal açıdan oldukça

fazladır. Kadının ve erkeğin ilk düşündüğü ağaçlar arasında farklılık oranı yüksektir.
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Çizelge 14: Türkçe, Ağaç, Toplam sayısı

Çizelge 14’ün gösterdiği gibi toplam olarak Türkiye’de en çok düşünülen ağaç yine

çamdır. Çam baskın örnek olarak gösterilmektedir. Toplamda kadın ve erkek deneklerin

tercihlerinde büyük bir farklılık yoktur. Genel olarak benzer bir eğilim görülmektedir.

Ayrıca Türkiye’de düşünülen ağaç çeşitleri sayısal açıdan fazladır.
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3.1.1.8. Tatlı

Çizelge 15: Türkçe, Tatlı, 1. Sıra

Çizelge 15’te Türkiye’de akla ilk gelen tatlılar gösterilmektedir. Akla ilk gelen

tatlılardan baklava en çok tercil edilmiştir. Fakat yalnız yüzde 20’den az kişi ilk olarak

baklavayı düşünmüştür. Tatlı ulamında çeşit çok olmasına rağmen baskın bir tatlı olduğunu

söylemek mümkün değildir. Ayrıca kadın ve erkek deneklerin tercihleri bakıldığında

farklılık yüksektir.
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Çizelge 16: Türkçe, Tatlı, Toplam sayısı

Çizelge 16’nın gösterdiği gibi toplam olarak daha baskın tatlı baklavadır. En çok

düşünülen 3 tatlının dışında kadın ve erkek deneklerin öntip tercihlerinde farklılık

bulunmaktadir. Ayrıca Türkiye’de düşünülen tatlı çeşidi yüksektir.
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3.1.1.9. İçecek

Çizelge 17: Türkçe, İçecek, 1. Sıra

Çizelge 17’te gösterildiği gibi içecek ulamında akla gelen içeceklerden su baskın

bir sonuçla ilk sıradadır. Yüzde 35’ten fazla kişi ilk olarak suyu düşünmüştür. Ayrıca içecek

için kadın ve erkek deneklerin öntip tercihlerinde farklılık bulunmaktadir. Akla ilk gelen

içecek çeşitleri pek fazla değildir.
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Çizelge 18: Türkçe, İçecek, Toplam sayısı

Çizelge 18’te gösterildiği gibi Türkiye’de baskın olarak düşünülen içecek yoktur.

Su yine de en çok düşünülen içecektir. Ayrıca Türkiye’de insanların düşündükleri içecek

çeşitleri çoktur. Bununla birlikte kadın ve erkek deneklerin öntip tercihlerinde farklılık

bulunmaktadir.

3.1.1.10. Genel Bakış

Türkiye’de yapılan çalışmaya göre balık, enstrüman, akrabalık, ağaç, içecek

ulamlarında akla ilk gelen öğe baskındır. Bunlar yüzde 30’dan fazla bir orana sahip

olmaktadır. Fakat sebze, kuş, meyve ve tatlı ulamlarında ilk akla gelen öğelerde bu kadar

baskın bir öğe yoktur. Toplam sayısına göre sebze ve kuş ulamlarında en çok düşünülen

öğe sayısı yüzde 70’ten azdır. Balık ve enstrüman ulamlarında yüzde 90’dan fazla kişi aynı
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öğe düşünmüştür. Balık, enstrüman, ağaç, tatlı, içecek ulamlarında düşünülen öğe çeşitleri

daha çoktur. Sebze, meyve ve kuş ulamlarında daha az öğe sayısı vardır. Kadın ve erkek

deneklerin öntip tercihlerindeki farklılık, ilk düşünülen öğe sayısı olarak sebze, kuş, sebze

daha yüksektir. Toplam olarak bakıldığında kadın ve erkek deneklerin balık, enstrüman,

meyve, akrabalık ulamların tercihlerinde daha az farklılık bulunmaktadır.

3.1.2. Tayvan Çincesi

3.1.2.1. Sebze

Çizelge 19: Çince, Sebze, 1. Sıra
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Çizelge 19’da Tayvan’da akla ilk gelen sebzeler gösterilmiştir. Lahana çok baskın

bir sebzedir. Yaklaşık yüzde 50’lik bir oranın aklına ilk lahana gelmiştir. Akla ilk gelen

sebzelerin çeşidi çoktur. Kadın ve erkek deneklerin öntip tercihlerinde farklılık az

bulunmaktadır, sebzenin kadın ve erkek ulam yapısı benzerdir.

Çizelge 20: Çince, Sebze, Toplam sayısı

Çizelge 20’in gösterdiği gibi toplam olarak en çok düşünülen sebze lahanadır.

Lahana baskındır. Kadın ve erkeğin düşündüğü sebzelerin farklılık var olmasına rağmen en

çok lahana düşünülmüştür. Ayrıca Tayvan’da düşünülen sebze çeşidi fazladır.
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3.1.2.2. Kuş

Çizelge 21: Çince Kuş, 1. Sıra

Çizelge 21’in gösterdiği gibi Tayvan’da ilk düşünülen kuşlardan serçe en baskındır.

Yaklaşık yüzde 35’lik oranla ilk serçe düşünülmüştür. Oysa ilk düşünülen kuş çeşidi

çoktur. Kadının ve erkeğin ilk en çok düşündüğü serçedir. Genel olarak iki cinsiyetin

benzer bir kuş ulam yapısı vardır.
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Çizelge 22: Çince, Kuş, Toplam sayısı

Çizelge 22’de gösterilmiş gibi serçe en çok düşünülen kuştur. Serçe baskındır.

Yüzde 90'a yakın deneklerin serçe tercih ettikleri görülür. Genel olarak Tayvanlıların kuş

ulamında kadın ve erkek daha farklı tercih etmiştir. Ayrıca Tayvan’da düşünülen kuş çeşidi

fazladır.
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3.1.2.3. Balık

Çizelge 23: Çince, Balık, 1. Sıra

Çizelge 23’de Tayvan’da ilk olarak en çok düşünülen balığın japon balığı olduğu

gösterilmiştir. Japon balığı pek baskın sayılamaz. İlk düşünülen balık çeşidi çoktur ve

kadın ve erkek deneklerin öntip tercihlerinde farklılık bulunmaktadir.
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Çizelge 24: Çince, Balık, Toplam sayısı

Çizelge 24’de Tayvan’da düşünülen balıklar gösterilmektir. Japon balığı yine en

çok düşünülen balıktır. Ama Japon balığı pek baskın değildir. Tayvan’da düşünülen balık

çeşidi oldukça fazla yüksektir. Toplam olarak kadının ve erkeğin benzer bir balık ulam

yapısı vardır.
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3.1.2.4. Meyve

Çizelge 25: Çince, Meyve, 1. Sıra

Çizelge 25’te Tayvan’da akla ilk gelen meyveler gösterilmiştir. Çizelgeye göre

Tayvan’da ilk olarak en çok düşünülen meyve elmadır. Yüzde 50’den fazla kişi ilk elma

düşünmüştür. Elma çok baskındır. Kadın ve erkek benzer bir şekilde meyve düşünmektedir.

İlk düşünüşen meyve çeşidi düşüktür.
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Çizelge 26: Çince, Meyve, Toplam sayısı

Çizelge 26’da gösterildiği gibi en çok düşünülen meyve elmadır. Ama toplam

olarak elma pek baskın bir meyve değildir. Ayrıca Tayvan’da düşünülen meyve çeşidi pek

fazla değildir. Kadın ve erkek deneklerin öntip tercihlerinde daha az farklılık

bulunmaktadır.
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3.1.2.5. Enstrüman

Çizelge 27: Çince, Enstrüman, 1. Sıra

Çizelge 27’de gösterildiği gibi Tayvan’da akla ilk olarak en çok gelen enstrüman

piyanodur. Ayrıca piyano baskın bir enstrümandır. Yaklaşık yüzde 50 kişi ilk piyano tercih

etmiştir. İlk düşünülen enstrüman çeşidi azdır. Genel olarak bakıldığında kadın ve erkek

denekler benzer şeyleri tercih etmiştir. 

- 71 -



Çizelge 28: Çince, Enstrüman, Toplam sayısı

Çizelge 28’in gösterdiği gibi Tayvan’da en çok düşünülen enstrüman piyanodur.

Ama toplam olarak piyano pek baskın bir enstrüman değildir. Kadının ve erkeğin benzer

bir enstrüman ulam yapısı vardır. Düşünülen enstrüman çeşidi oldukça fazladır.
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3.1.2.6. Akrabalık

Çizelge 29: Çince, Akrabalık, 1. Sıra

Çizelge 29’da gösterildiği gibi Tayvan’da akrabalık öntipleri 叔 叔 (shu shu,

babadan küçük amca) ve babadır. Ama kadın ve erkek deneklerin öntip tercihlerinde

farklılık bulunmaktadır. Tayvan’da ilk düşünülen akraba çeşidi fazladır. Baskın bir akraba

yoktur.
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Çizelge 30: Çince, Akrabalık, Toplam sayısı

Çizelge 30’da Tayvan’da düşünülen akrabalar gösterilmektedir. En çok düşünülen

akraba teyzedir. Fakat teyze pek baskın sayılmaz. Tayvan’da tercih edilen akraba çeşidi

oldukça fazladır. Kadın ve erkek deneklerin tercihlerinde farklılık bulunmaktadır.
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3.1.2.7. Ağaç

Çizelge 31: Çince, Ağaç, 1. Sıra

Çizelge 31’in gösterdiği gibi Tayvan’da akla ilk gelen ağaç çoğunlukla Çin banyan

ağacıdır. Çin banyan ağacı baskın bir ağaçtır. Tayvan’da yüzde 50’lik bir oranda akla ilk

Çin banyan ağacı gelmiştir. Kadın ve erkeğin benzer bir ağaç ulam yapısı vardır.
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Çizelge 32: Çince, Ağaç, Toplam sayısı

Çizelge 32’nin gösterdiği gibi Tayvan’da en çok düşünülen ağaç Çin banyan

ağaçtır. Çin banyan ağacı oldukça baskındır. Ayrıca Tayvan’da düşünülen ağaç çeşidi

oldukça yüksektir. Kadın ve erkek benzer bir ağaç ulam yapısını paylaşmaktadır.
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3.1.2.8. Tatlı

Çizelge 33: Çince, Tatlı, 1. Sıra

Çizelge 33’te gösterildiği gibi Tayvan’da akla ilk gelen tatlı çoğunlukla pastadır.

Pasta baskın bir tatlı sayılır. Erkek ve kadın benzer bir tatlı ulam yapısını paylaşmaktadır.

İlk düşünülen tatlı çeşidi fazladır.
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Çizelge 34: Çince, Tatlı, Toplam sayısı

Çizelge 34’e göre Tayvan’da deneklerin tatlı kavramı için kullandıkları sözcüklerin

sayısı oldukça yüksektir. Baskın bir tatlı yoktur.  Kadının ve erkeğin benzer bir tercih 

eğilimi vardır. En çok tercih edilen tatlı Tayvan pudingi ve pastadır.1

1. Buradaki puding Türkiye’deki puding’dan farklıdır. İçinde çikolata yoktur, yumurta ve
kremadan yapılmıştır.
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3.1.2.9. İçecek

Çizelge 35: Çince, İçecek, 1. Sıra

Çizelge 35’nın gösterdiği gibi Tayvan’da en çok düşünülen içecek Bobble teadir.

Ayrıca Tayvan’da içecek için kadın ve erkek deneklerin öntip tercihlerinde farklılık

oldukça fazladır. Kadınlar ve erkekler benzer bir eğilimde ulamlamamıştır. İlk düşünülen

içecek çeşidi fazladır. Pek baskın bir içecek yoktur.
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Çizelge 36: Çince, İçecek, Toplam sayısı

Çizelge 36’ye göre Tayvan’da en çok düşünülen içecek siyah çaydır. Bir kaç içecek

daha oldukça fazla öncelenmesine rağmen değerler arasında anlamlı bir fark

bulunmamaktadır. Tayvan’da tercih edilen içecek çeşidi oldukça fazladır. Kadın ve erkek

farklı bir içecek ulam yapısına sahiptir.2

3.1.2.10. Genel Bakış

Tayvan'da yapılan çalışmaya göre sebze, kuş, meyve, enstrüman, ağaç ulamlarında

akla ilk gelen öğe baskındır. Bunlar yüzde 30’dan fazla bir orana sahiptir. Fakat balık,

2. Booble tea bir çeşit sütlü çay, içinde pirinçten yapılmış küçük kahverengi toplar vardır.

- 80 -



akrabalık, tatlı ve içecek ulamlarında akla ilk gelen öğelerde bu kadar baskın bir öğe

yoktur. Toplam sayısına göre tatlı ve içecek ulamlarında en çok tercih edilen öğelerin

oranı deneklerin yüzde 70’inden azdır. Sebze, kuş, enstrüman ve ağaç ulamlarında yüzde

85’dan fazla kişi aynı öğeyi düşünmüştür. Meyve ve enstrüman ulamlarının dışında diğer

ulamlarda düşünülen öğe çeşidi daha çoktur. Meyve ve enstrüman ulamlarında daha az öğe

sayısı vardır. Kadın ve erkek deneklerin balık, akrabalık, içecek ulamlarının ilk düşünülen

öğelerinde farklılık daha yüksektir. Toplam olarak seçilen kadın ve erkek deneklerin meyve

ve enstrüman ulamlarında daha az farklılık bulunmaktadır.

3.1.3. Kültürel Karşılaştırma

3.1.3.1. Örnek Sayısı

Çizelge 37: Örnek sayısı

Çizelge 37’de gösterildiği gibi toplam olarak Tayvanlılar daha çok farklı öğeler

düşünmektedir. Demek ki herhangi bir ulam altında Tayvanlılar daha çok çeşitli örnekler

düşünmektedir. Balık, meyve ve enstrüman ulamlarında düşünülen öğe çeşitlerinin iki
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kültür arasında büyük bir farkı yoktur. Fakat sebze, kuş, akrabalık, ağaç, tatlı ve içecek

ulamlarında daha büyük bir çeşitliliği vardır. Bu 9 ulamlardan hem Tayvan’da hem de

Türkiye’de en çeşitli alt ulamlara sahip olan ulam tatlıdır. İki kültürde alt ulam çeşidi en

düşük olan ise meyve ulamıdır. Ayrıca akla ilk gelen öğe sayılari iki kültürde de hemen

hemen aynıdır.

3.1.3.2. Baskınlık

Sebze Kuş Balık Meyve Enstrüman Akrabalı
k Ağaç Talı İçecek

Türkçe 1.
Sıra Domates Yok Hamsi Yok Gitar Anne Çam Yok Su

Çince 1.
Sıra Lahana Serçe Yok Elma Piyano Yok Çin banyan

ağacı Pasta Yok

Türkçe
Toplam
sayısı

Yok Yok Hamsi Yok Yok Yok Çam Yok Yok

Çince
Toplam
sayısı

Lahana Serçe Yok Yok Yok Yok Çin banyan
ağacı Yok Yok

Tablo 1: Baskınlık

Tablo 1’de gösterildiği gibi sebze ulamında akla ilk gelen öğeler için Türkiye’de en

baskın sebze domates; Tayvan’da en baskın sebze lahanadır. Toplam olarak bakıldığında

Türkiye’de baskın bir sebze bulunmamaktadır. Fakat Tayvan’da yine baskın olan sebze

lahanadır. Kuş için akla ilk gelen öğelerden Türkiye’de baskın bir kuş türü bulunmuyor;

Tayvan’da ise en baskın kuş serçedir. Toplam olarak düşünüldüğünde Türkiye’de kuş

türlerinden baskın olan bir kuş yok; fakat yine Tayvan’da en baskın kuş ulamı serçedir.

Balık için Türkiye’de akla ilk gelen ve toplam olarak düşünülen en baskın balık hamsidir.

Tayvan’da ise baskın bir balık türü yoktur. Meyve için Tayvan’da akla ilk gelen
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meyvelerden en baskını elmadır. Türkiye’de ise baskın olarak düşünülen bir meyve yoktur.

Toplam olarak düşünüldüğünde meyvelerde iki kültürde de baskın bir meyve ulamı

bulunmamaktadır. Enstrüman için Türkiye’de akla ilk gelen enstrüman gitardır. Tayvan’da

ise piyanodur. Toplam olarak iki kültürde de baskın bir enstrüman yoktur. Akrabalık

ulamında ise Türkiye’de akla ilk gelen kişi annedir. Tayvan’da yoktur. Toplam olarak

düşünülünce baskın gelen bir akrabalık ulamı yoktur. Tercihlere bakıldığında ağaç için

akla ilk gelen ve toplam olarak düşünülen ağaç türü aynıdır. Bu ağaç türü, Türkiye’de

çam; Tayvan’da Çin banyan ağacıdır. Tatlı ulamında Türkiye’de akla ilk gelen tatlı

türlerinde baskın olan bir tatlı yoktur. Tayvan’da ise pastadır. Toplam olarak düşünülen

tatlılardan baskın olan yoktur. İçecek ise Türkiye’de akla ilk gelen içeceklerden en baskın

olan sudur. Tayvan’da ise baskın olan bir içecek çeşidi yoktur. Toplam olarak da iki

kültürde baskın bir içecek yoktur.

3.2. Niteliksel Gözlemler

Niteliksel değerlendirme üç bölge olarak yapılmıştır. 3.2.1’de Türkçe sonuçlar,

3.2.2’de Çince sonuçlar üzerine incelenmiştir. 9 ulam birer birer ilk gelen öğelerinin ve

bütün öğelerinin toplam sayıları ve kadın ve erkek deneklerin öntip tercihlerindeki farklılık

araştırılmıştır. Toplam sayısı 5’ten fazla olanlar değerlendirmeye alınmıştır. 3.2.3’te Türkçe

ve Çince arasındaki benzerlik ve çeşitlilik denetlenmiştir. En sonunda 3.2.4’te daha önce

yapılmış olan araştırmalar kıyaslanmıştır.
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3.2.1. Türkçe

3.2.1.1. Sebze

Sebze E K Toplam
Domates 11 13 24
Brokoli 2 9 11
Ispanak 2 8 10
Pırasa 4 5 9
Salatalık 3 4 7
Marul 5 1 6
Patates 4 1 5
Patlıcan 1 4 5

Tablo 2: Türkçe, Sebze 1. Sıra

Tablo 2’de Türkiye’de gençlerin akıllarına ilk gelen sebzeler gösterilmektedir.

Onlara göre domates, akla ilk gelen sebzelerin içinde oranı en yüksek olandır. Diğer

sebzeler için kadın ve erkek deneklerin öntip tercihlerinde farklılık yüksek bulunmaktadir.

Kadınlar ilk olarak brokoli ve ıspanağı düşündüğü halde erkekler daha çok marul, patates

ve pırasayı düşünmüştür. Demek ki sebze ulamı için erkeğin ve kadının farklı ulam

yapılarına sahip oldukları görülür. Ayrıca akla ilk gelen sebzeler arasında belli bir şekil

benzerliği yoktur. Demek ki akılda öne çıkan sebzeler benzer bir görüntüye sahip değildir.

Sebze E K Toplam Sebze E K Toplam
Domates 26 35 61 Karnıbahar 5 19 24
Patlıcan 20 31 51 Maydanoz 7 12 19
Pırasa 16 32 48 Kereviz 7 9 16
Ispanak 16 30 46 Fasulye 5 7 12
Brokoli 11 32 43 Bamya 4 6 10
Salatalık 14 29 43 Bezelye 4 6 10
Biber 21 18 39 Enginar 1 7 8
Patates 17 21 38 Turp 6 2 8
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Havuç 14 18 32 Mantar 1 6 7
Marul 12 20 32 Dereotu 3 3 6
Kabak 10 21 31 Roka 4 1 5
Soğan 18 12 30 Sarımsak 3 2 5
Lahana 9 19 28 Semizotu 1 4 5

Tablo 3: Türkçe, Sebze, Toplam sayısı

Tablo 3’de Türkiye’deki gençlerin sebze ulam yapısı gösterilmektedir. Türkiye’de

en çok düşünülen sebze domatestir, ama baskın olarak düşünülmemiştir. Daha çok

düşünülen sebzeler Türk mutfağında sıkça kullanılan sebzelerdir. Ayrıca Türklere göre

sebze yalnızca yaprak ve saptan oluşmamaktadır. Patates, havuç, soğan, turp, ve sarımsak

gibi bitki kökleri de sebze olabilir. Domates, patlıcan, salatalık, biber, kabak, fasulye,

bezelye gibi bitki meyveleri de sebze olarak görülmektedir. Bilimsel sınıflandırmaya göre

bitki olmayan mantar da sebze sanılmaktadır. Ayrıca maydanoz, kereviz, dereotu, sarımsak

gibi baharat olarak kullanılan bitkiler de sebze sayılmaktadır. Türkiye’de düşünülen

sebzeler temel düzeydedir.

3.2.1.2. Kuş
Kuş E K Toplam
Serçe 8 11 19
Kartal 7 6 13
Güvercin 4 8 12
Kanarya 6 5 11
Papağan 2 8 10
Muhabbet kuşu 3 6 9

Tablo 4: Türkçe, Kuş, 1. Sıra

Tablo 4’e göre Türkçe’de akla en çok gelen kuş serçedir, ama baskın değildir.

Ayrıca serçenin sayısı yüksek olmadığı için Türkiye’de akla ilk gelen kuşların daha çeşitli

- 85 -



olduğunu gösterebilir. Kadın ve erkek daha benzer bir ulam yapısına sahiptir. Ayrıca akla

ilk gelen kuşların arasında benzer bir görüntü yoktur. Serçe, kartal, güvercin birbirlerinden

çok farklıdır.

Kuş E K Toplam Kuş E K Toplam
Kartal 31 38 69 Doğan 10 5 15
Serçe 28 41 69 Saka 6 7 13
Güvercin 19 47 66 Bıldırcın 9 3 12
Papağan 18 37 55 Bülbül 2 10 12
Şahin 25 15 40 Deve kuşu 5 7 12
Baykuş 10 28 38 Keklik 2 7 9
Muhabbet 
kuşu 

12 25 37 Anka 5 3 8

Kanarya 12 23 35 Saksağan 2 5 7
Karga 7 25 32 Kırlangıç 1 5 6
Akbaba 17 13 30 Kumru 2 4 6
Martı 7 16 23 Flamingo 2 3 5
Leylek 5 14 19 Pelikan 1 4 5
Atmaca 11 5 16

Tablo 5: Türkçe, Kuş, Toplam sayısı

Tablo 5’e göre toplam olarak düşünülen kuşlardan en çoğu kartal, serçe ve

güvercindir. Veriye göre tek başına baskın olan kuş türü de yoktur. Daha çok düşünülen

kuşlar evcil değildir. Ayrıca anka gibi gerçek olmayan kuş bile düşünülenler arasındadır.

Demek ki Türklerin zihinlerinde anka, kuş ulamına ait olabilir. Daha çok düşünülen kuşlar

için kadının ve erkeğin benzer bir görüşü vardır. Ayrıca Türkiye’de serçe ve güvercin daha

çok karşılaştırıldığı halde kartal en çok düşünülmüştür. Demek ki kartal Türklerin zihinde

özel bir konumu vardır. Ayrıca Türkiye’de düşünülen kuşların hepsi temel düzeydedir.
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3.2.1.3. Balık

Balık E K Toplam
Hamsi 10 22 32
Alabalık 2 8 10
Japon balığı 3 4 7
Çupra 2 4 6
Levrek 2 3 5

Tablo 6: Türkçe, Balık, 1. Sıra

Tablo 6’ya göre Türkiye’de balıklardan en çok düşünülen balık hamsidir. Hamsi,

balık ulamında yüksek derecede bir baskınlığa sahiptir. Japon balığı dışında akla gelen

balıkların hepsi sofralarda bulunan balıklardır. Demek ki balık deyince Türklerin akıllarına

ilk gelen, yenilebilen balık türleridir.

Balık E K Toplam Balık E K Toplam
Hamsi 36 54 90 Çinekop 8 8 16
Köpek 
balığı

23 26 49 Mezgit 8 7 15

Çupra 14 31 45 Kalkan balığı 8 6 14
Alabalık 17 27 44 Piranha 5 8 13
Somon 13 21 34 Yılan balığı 2 11 13
Balina 14 18 32 Kılıç balığı 3 9 12
Levrek 11 21 32 Uskumru 2 9 11
Japon 
balığı

9 22 31 Barbun 3 6 9

Yunus 14 17 31 Kefal 7 2 9
Palamut 9 18 27 Dilbalığı 0 5 5
İstavrit 11 14 25 Lepistes 4 1 5
Lüfer 9 16 25 Ton balığı 4 1 5
Sazan 6 15 21

Tablo 7: Türkçe, Balık, Toplam sayısı

Tablo 7’de Türkiye’de gençlerin balık ulam yapısı gösterilmektedir. Hamsi en çok

düşünülen ve baskın olandır. Kadının ve erkeğin benzer bir ulam yapısı vardır. Yemek
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dışında düşünülen balıklar; köpek balığı, balina, yunus, Japon balığı, piranha, yılan balığı,

kılıç balığıdır. Bunlar akvaryumda ve televizyonda sıkça görülen veya evde beslenen

balıklardır. Demek ki balık, Türklerin zihninde daha çok yemek olarak kalmaktadır. Ayrıca

bilimsel sınıflandırmaya göre balina ve yunus, balık olmamasına rağmen Türkiye’deki

halk sınıflandırmasında balık olarak tanınmaktadır. Türkiye’de düşünülen bütün balıklar

temel düzeydedir.

3.2.1.4. Meyve

Meyve E K Toplam
Elma 10 13 23
Muz 8 8 16
Çilek 1 13 14
Portakal 4 6 10
Ananas 4 2 6
Kiraz 3 3 6
Erik 0 5 5

Tablo 8: Türkçe, Meyve 1. Sıra

Tablo 8’de Türkiye’de akla ilk gelen meyvelerdir. Veriye göre Türkiye’deki

gençlerin akıllarına ilk olarak elma gelmiştir, ama pek baskın değildir. Çilek, kadınların

tercihlerinde daha ön planda olmasına rağmen erkekler için geride kalmıştır. Ayrıca akla ilk

gelen meyveler aynı mevsimde çıkmamıştır. Bu araştırma kasım ve aralık ayında yapıldığı

halde elma, çilek, ananas, kiraz, erik gibi meyveler de tercih edilmiştir.

Meyve E K Toplam Meyve E K Toplam
Muz 30 46 76 Şeftali 11 13 24
Elma 28 41 69 Kavun 11 11 22
Çilek 22 44 66 Üzüm 8 11 19
Kivi 19 31 50 Vişne 7 10 17
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Portakal 19 29 48 Nar 4 10 14
Armut 18 27 45 Ayva 4 8 12
Mandali
na

15 23 38 Avokado 8 1 9

Ananas 20 17 37 Kayısı 4 5 9
Erik 8 26 34 Mango 4 4 8
Karpuz 12 22 34 İncir 2 3 5
Kiraz 13 20 33

Tablo 9: Türkçe, Meyve, Toplam sayısı

Tablo 9’a göre Türkiye’de en çok düşünülen meyve muzdur. Yine de baskın

değildir. Akla ilk gelen meyveler gibi en çok düşünülen meyveler de mevsimle ilgili

değildir. Ayrıca bu araştırma yapılırken deneklerin kendi sevdikleri meyveleri yazdıkları

ifade edilmiştir. Demek ki herkesin kendi sevdiği meyve daha ön plana çıkmaktadır.

Toplam olarak bakıldığında meyve seçimi konusunda kadının ve erkeğin benzer bir şekilde

düşündüğü gözlemlenmiştir. Türkiye’de vişne daha çok vişne suyu olarak kullanıldığı için

meyve ve meyve suyuyla daha sıkı bir bağlantı var olabilir. Ayrıca meyve ulamında öğelerin

bir benzerliği gösterilmemiştir. Düşünülen meyvelerin hepsi temel düzeydedir.

3.2.1.5. Enstrüman

Enstrüman E K Toplam
Gitar 17 24 41
Keman 2 12 14
Piyano 4 7 11
Flüt 2 4 6
Saz 1 5 6
Bateri 5 0 5

Tablo 10: Türkçe, Enstrüman, 1. Sıra
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Tablo 10’nun gösterdiği gibi Türkiye’de akla ilk gelen enstrümanlar içinde en

baskın olan enstrüman gitardır. Saz dışında akla ilk gelen enstrümanların hepsi Batı’dan

gelen enstrümanlardır. Bu araştırma Türkiye’de yapılmasına rağmen Türklerin akıllarına

ilk gelenler arasında Türk enstrümanının az olduğu görülmüştür. Erkeğin ve kadının

zihninde gitar en baskın olan enstrümandır, aynı şekilde diğer enstrüman ulam yapıları da

birbirine benzer. Bateri temel düzeyin üst ulamı olmasına rağmen temel düzey statüsü

kazanmış olabilir.

Enstrüman E K Toplam Enstrüman E K Toplam
Gitar 35 55 90 Org 6 9 15
Keman 31 48 79 Ud 4 10 14
Piyano 22 42 64 Zurna 7 7 14
Flüt 13 31 44 Mızıka 4 7 11
Saz 10 31 41 Trampet 6 2 9
Davul 16 20 36 Viyolonsel 1 7 8
Ney 11 25 36 Arp 3 4 7
Çello 6 18 24 Kanun 4 3 7
Bateri 10 11 21 Akordeon 3 4 7
Klarnet 10 10 20 Tef 4 2 6
Darbuka 7 12 19 Ukulele 5 1 6
Saksafon 9 9 18 Zil 1 5 6
Yan flüt 6 11 17 Elektro gitar 3 2 5
Bağlama 8 7 15

Tablo 11: Türkçe, Enstrüman, Toplam sayısı

Tablo 11'de, Türkiye’de düşünülen enstrümanları göstermektedir. Gitar yine en çok

düşünülen enstrümandır ama baskın değildir. Türkiye’de daha çok düşünülen enstrümanlar

arasında sadece saz, ney, darbuka, bağlama, ud, zurna, ve kanun Türk enstrümanıdır. En

çok düşünülen enstrüman ise daha çok batıdan gelen enstrümandır. Kadın ve erkek

deneklerin öntip tercihlerinde farklılık gösterilmemiştir. Düşünülen enstrümanlardan
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elektro gitar alt düzeyindedir, ama temel düzey statüsünü kazanmış olabilir. Bateri de

davulun ve trampetin üst düzeydedir. Demek ki Türklerin enstrüman ulam yapısında daha

çok farklı düzeyden gelen, temel düzey statüsünü kazanmış olan öğeler vardır.

3.2.1.6. Akrabalık

Akrabalık E K Toplam
Anne 13 32 45
Teyze 3 10 13
Amca 7 3 10
Baba 3 4 7
Dayı 5 2 7
Tablo 12: Türkçe, Akrabalık, 1. Sıra

Tablo 12’de gösterildiği gibi Türkiye’de akla ilk gelen akrabalardan en baskını

annedir. Yaklaşık yüzde 50 kişinin aklına ilk anne gelmiştir. Anneden sonra, erkekler daha

çok amcayı, kadınlar ise teyzeyi tercih etmiştir.

Akrabalık E K Toplam Akrabalık E K Toplam
Dayı 33 44 77 Anneanne 11 21 32
Teyze 25 45 70 Yenge 7 13 20
Amca 29 34 63 Yeğen 7 11 18
Baba 21 42 63 Enişte 6 11 17
Hala 22 39 61 Abla 2 13 15
Anne 20 40 60 Babaanne 5 6 11
Kuzen 18 33 51 Ağabey 3 6 9
Dede 17 19 36 Baldız 3 3 6
Kardeş 11 25 36 Bacanak 4 1 5

Tablo 13: Türkçe, Akrabalık, Toplam sayısı

Tablo 13’e göre akla ilk gelen akrabalardan en çok düşünülen anne olmasına

rağmen toplam değerlendirmede en çok düşünülen akrabanın dayı ve teyze olduğu

görülmüştür. Akrabalık ulamında baskın bir öğe yoktur. Daha çok düşünülen akraba dayı,
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teyze, amca, baba, hala ve annedir. Bunların hepsi anne ve babanın neslindedir. Bunun

sebebi, sorulan deneklerin yaşlarının 18-28 arasında olmasıdır. Dolayısıyla yeğen gibi alt

nesildeki öğeler daha az düşünülmüştür. Abla ve ağabey gibi aynı ailede aynı nesilde olan

öğeler daha az düşünülmüştür. Ayrıca Türkçede akla ilk gelenler arasında anne daha öne

çıkmasına rağmen toplam olarak bakıldığında bu durum değişir, anne ve babanın toplam

sayısı eşitlenir. Bunun sebebi Türkçedeki anne-baba söyleminin var olmasıdır.

3.2.1.7. Ağaç

Ağaç E K Toplam
Çam 12 19 31
Meşe 5 11 16
Çınar 4 6 10
Kavak 5 0 5

Tablo 14: Türkçe, Ağaç, 1. Sıra

Tablo 14’te gösterildiği gibi Türkiye’de akla ilk gelen ağaçlar içerisinde en baskını

çam ağacıdır. Akla ilk gelen ağaçlar çok çeşitli olduğu için her öğenin sayısı daha

düşüktür. Türkiye’de akla ilk gelen ağaçlar coğrafyayla ilgidir. İnsanlar daha çok

Türkiye’de bulunan ağaçlar düşünmüştür.

Ağaç E K Toplam Ağaç E K Toplam
Çam 35 47 82 Ihlamur ağacı 3 8 11
Kavak 25 31 56 Palmiye ağacı 1 10 11
Çınar 18 32 50 Sedir ağacı 5 6 11
Meşe 22 28 50 Armut ağacı 2 8 10
Gürgen 20 19 39 Portakal ağacı 4 6 10
Palamut 
ağacı

16 19 35 Kayın 4 5 9

Kestane 
ağacı

9 18 27 Kayısı ağacı 2 6 8

Elma ağacı 9 15 24 Ladin 5 3 8
Ceviz ağacı 12 11 23 Selvi ağacı 3 5 8

- 92 -



Dut ağacı 4 15 19 Akasya 2 5 7
Kiraz ağacı 5 13 18 Gül ağacı 5 2 7
Söğüt 5 12 17 Köknar 1 6 7
Erik ağacı 1 14 15 Ayva ağacı 1 4 5
İncir ağacı 8 6 14 Badem ağacı 3 2 5
Zeytin 
ağacı

3 10 13 Vişne ağacı 0 5 5

Limon 
ağacı

2 10 12

Tablo 15: Türkçe, Ağaç, Toplam sayısı

Tablo 15’te toplam olarak bakıldığında Türkiye’de en çok düşünülen ağaç çam

olduğu gösterilmiştir. Çam yine baskındır. Ayrıca insanlar daha çok meyvelerle ağacı

çağrıştığı gösterilmiştir. Örneğin insanlar kestane, elma, ceviz, dut, kiraz, erik, incir, zeytin,

limon, kayısı, ayva, badem ve vişne gibi bitki meyvelerin ağaçlarını düşünmüştür. Ayrıca

gül gibi çiçek ile çağrışım da vardır. Vişne ağacı ve ıhlamur ağacı, içecek vasıtasıyla

düşünülmüş olabilir. Kadın ve erkek benzer bir şekilde ağaç ulamlamaktadır. Düşünülen

ağaçların hepsi temel düzeyindedir.

3.2.1.8. Tatlı

Tatlı E K Toplam
Baklava 8 9 17
Profiterol 4 7 11
Künefe 4 4 8
Sütlaç 1 4 5
Tiramisu 0 5 5

Tablo 16: Türkçe, Tatlı, 1. Sıra

Tablo 16’ın gösterdiği gibi Türkiye’de akla ilk gelen tatlıların oranı düşüktür.

Demek ki akla ilk gelen tatlılar çeşitlidir. Baklava, akla ilk gelen tatlılar içinde en çok

tercih edilendir. Buna rağmen baskın değildir. Ayrıca akla ilk gelen tatlı Türkiye’deki
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pastanede veya restoranda en çok satılan tatlıdır. Dolayısıyla tatlı ulam yapısı daha çok

karşılaşma sıklığı ve bireysel tercih ile ilgili olabilir.

Tatlı E K Toplam Tatlı E K Toplam
Baklava 28 42 70 Güllaç 3 10 13
Sütlaç 21 36 57 Pasta 3 10 13
Kazandibi 19 22 41 Waffle 5 8 13
Profiterol 9 27 36 Yaş pasta 3 10 13
Puding 12 24 36 Dilber dudağı 7 4 11
Künefe 14 18 32 Kek 4 7 11
Aşure 9 16 25 Vezir parmağı 9 2 11
Şekerpare 9 15 24 Hanım göbeği 6 4 10
Tiramisu 8 11 19 Dondurma 2 6 8
Supangle 7 11 18 Kemal paşa 6 2 8
Kadayıf 7 9 16 Ekler 4 3 7
Keşkül 10 6 16 Kabak tatlısı 3 4 7
İrmik 3 12 15 Çikolata 2 4 6
Tavuk 
göğüsü

6 9 15 Şöbiyet 5 1 6

Tulumba 9 6 15 Cheesecake 2 3 5
Muhallebi 5 9 14 Helva 2 3 5

Tablo 17: Türkçe, Tatlı, Toplam sayısı

Tablo 17’de toplam olarak Türkiye’de düşünülen tatlılar gösterilmektedir. Pek

baskın bir tatlı yoktur. En çok düşünülen tatlı yine baklavadır. Türklerin tatlı ulamında

daha çok kendilerine özel tatlılar vardır. Yabancı tatlılar profiterol, puding, tiramisu,

supangle, waffle, yaş pasta, çikolata ve cheesecakedir. Ayrıca profiterol, puding, yaş pasta

gibi tatlılar Türkiye’de özel bir şekilde yapılmaktadır. Demek ki tatlı gibi yemekler yerel

kişilerin damak tadına göre ayarlanmış olabilir. Bunların dışında çikolata da tatlı olarak

tanınmaktadır.
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3.2.1.9. İçecek
İçecek E K Toplam
Su 12 24 36
Kola 3 15 18
Bira 8 3 11
Çay 2 5 7
Kahve 1 4 5

Tablo 18: Türkçe, İçecek, 1. Sıra

Tablo 18, Türkiye’de akla ilk gelen içecekleri göstermektedir. Türkiye’de akla ilk

gelen içeceklerden en baskını sudur. Öne çıkan içecek, su, kola, bira, çay ve kahvedir.

Demek ki su ve içki de içecek ulamındadır. Kadınlar daha çok kolayı tercih ederken

erkekler daha çok birayı tercih etmiştir.

İçecek E K Toplam İçecek E K Toplam
Su 28 45 73 Fanta 4 12 16
Kola 20 44 64 Viski 10 6 16
Çay 16 36 52 Limonata 6 9 15
Ayran 15 35 50 Portakal suyu 6 6 12
Kahve 15 27 42 Ice tea 2 9 11
Bira 22 19 41 Tekila 5 3 8
Meyve suyu 9 27 36 Şalgam 5 2 7
Vodka 16 10 26 Sıcak çikolata 2 4 6
Rakı 15 10 25 Türk kahvesi 0 6 6
Şarap 14 11 25 Ihlamur çayı 1 4 5
Soda 6 18 24 Sahlep 1 4 5
Gazoz 8 13 21 Sprite 2 3 5
Süt 5 15 20

Tablo 19: Türkçe, İçecek, Toplam sayısı

Tablo 19’da tercih edilen içeceklerin toplam oranı gösterilmektedir. İçecek

ulamında baskın bir içecek yoktur. Ayrıca çoğu içecek marka adıyla tanınmaktadır.

Örneğin, kola, gazoz, fanta, ice tea ve sprite markadır. İçecek ulamında birden fazla

düzeyden gelen öğeler vardır. Örneğin, Portakal suyu, meyve suyunun alt ulamı; Türk
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kahvesi, kahvenin alt ulamı, ıhlamur çayı, çayın alt ulamdır. Bunlar temel düzey statüsü

kazanmış olabilir. Su ve kola Türklere özel içecek olan, çay, ayran ve kahveden daha çok

düşünülmüştür. Bira, vodka, rakı, şarap, viski, tekila gibi içkiler içecek ulamında ve

oldukça fazla tercih edilmiştir. Kola daha çok düşünülürken Gazoz, Fanta, ice tea ve Sprite

daha az düşünülmüştür. Bunlar gibi uluslararası içecek markası Türklerin içecek ulamında

büyük bir payı vardır.

3.2.2. Tayvan Çincesi

3.2.2.1. Sebze
Sebze E K Toplam

Lahana 20 28 48
Ipomoea aquatica 2 5 7

Hua Ye Cai(Brokoli veya Karnıbahar) 2 5 7
Da Bai Cai(Bir çeşit marul) 4 2 6

Patlıcan 1 5 6
Havuç 2 3 5

Tablo 20: Çince, Sebze, 1. Sıra

Tablo 20’ye göre Tayvan’da akla ilk gelen sebzelerden en çok tercih edilen

lahanadır.3 Lahana akla ilk gelen sebzelerden en baskınıdır. Deneklerin yaklaşık yüzde

50sinin aklına ilk gelen sebze lahanadır. Kadın ve erkek benzer bir sebze ulam yapısını

paylaşmaktadır. Ayrıca Çincedeki Hua Ye Cai ulamı, Türkçedeki brokoli ve karnıbahar

ulamını içermektedir.

Sebze E K Toplam Sebze E K Toplam

Lahana 36 53 89 Biber(Yeşil) 5 8 13
Ipomoea aquatica 20 28 48 Qin Cai(bir çeşit Kereviz) 4 7 11

3. Tayvan’da bulunan lahana özel bir çeşittir. Türkiye’dekiden daha küçük ve yumuşaktır.
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Shanghai marulu 12 29 41 Si Gua(Bir çeşit kabak) 7 3 10
Ispanak 16 25 41 Soğan 6 2 8

Hua Ye Cai 19 21 40 Taze Soğan 3 5 8
Havuç 16 19 35 Mısır 5 2 7
Marul 7 18 25 Bal kabağı 1 6 7

Tatlı patates yaprağı 5 19 24 Xiang Cai(bir çeşit Kişniş) 3 4 7
Patlıcan 6 18 24 Patates 2 5 7
Domates 8 16 24 Luo Bo(Beyaz turp veya havuç) 1 6 7

Çin marulu 7 16 23 Ku Gua(Kudret narı) 3 3 6
Küçük marul 5 10 15 Tong Hao(Tere gibi bir sebze) 1 5 6

Salatalık 7 8 15 Long Xu Cai(Çin’de özel bir sebze) 5 1 6
Fasulye Filizi 8 7 15 Jie Lan Cai(Pazı gibi bir sebze) 2 3 5

Bai Cai(bir çeşit
marul) 5 9 14 Jin Zhen Gu(Uzun ve ince bir çeşit

mantar) 1 4 5

Kıvrıcık marul 5 9 14 Jiu Cai(Taze soğan gibi bir sebze) 4 1 5
A Cai(Tayvan marulu) 6 7 13 Bamboo filizi 4 1 5

Beyaz turp 3 10 13
Tablo 21: Çince, Sebze, Toplam sayısı

Tablo 21’e göre Tayvan’da en çok seçilen sebze yine lahanadır. Baskın bir sebzedir.

Ayrıca erkek ve kadın benzer bir sebze ulam yapısını paylaşmaktadır. En çok tercih edilen

sebzelerde daha çok bitki yaprağı bulunur. Demek ki Tayvan’da insanların sebze ulamını

yeşil ve bitki yapraklarından oluşmaktadır. Havuç, patlıcan, domates, salatalık gibi bitki

meyveleri daha geride kalmıştır. Taze soğan, Qin Cai4, Xiang Cai5, Jiu Cai6 gibi baharat

olarak kullanılan bitkilerin de sebze ulamında olduğu düşünülmektedir. Tayvan’da insanlar

marul çeşitlerini farklı sebze olarak tanımaktadır. Dolayısıyla farklı marul çeşitleri temel

düzeydedir. Turp çeşitleri de farklı sebze olarak tanınmaktadır. Luo Bo ulamı, havuç ve

beyaz turp ulamını içermektedir. Luo bo ulamı, temel düzey statüsü kazanmış olabilir.

4. Çin’de özel bir kereviz.

5. Çin’de özel bir kişniş.

6. Yeşil soğana benzer. Şiddet bir tadı var.

- 97 -



3.2.2.2. Kuş
Kuş E K Toplam

Serçe 13 21 34
Ying Wu 4 8 12
Lao Ying 6 5 11
Güvercin 3 5 8

Çin bülbülü 0 5 5
Tablo 22: Çince, Kuş, 1. Sıra

Tablo 22’ye göre Tayvan’da akla ilk gelen kuşlardan en çok seçilen kuş serçedir.

Baskın da sayılabilir. Kadın ve erkek benzer bir ulam yapısını paylaşmaktadır. Akla ilk

gelen kuşlar içinde Ying Wu(Papağan veya Muhabbet Kuşu) hariç hepsi yaban kuşlarıdır.7

Kuş E K Toplam Kuş E K Toplam
Serçe 34 53 87 Acridotheres cristatellus 6 8 14

Lao Ying 21 39 60 Zosterops japonicus 6 8 14
Güvercin 14 30 44 Ördek 8 6 14
Papağan 17 27 44 Urocissa 4 10 14
Karga 9 21 30 Kuğu 3 8 11

Küçük ak balıkçıl 7 18 25 Küçük kaşıkçı 2 9 11
Çin bülbülü 11 12 23 Deve Kuşu 7 3 10

Tavuk 8 12 20 Gracula religiosa 2 7 9
Tavus Kuşu 7 10 17 Megalaima nuchalis 5 4 9

Baykuş 6 11 17 Martı 1 8 9
Urocissa caerulea 5 11 16 Cava serçesi 2 6 8

Penguen 6 9 15 Sinek kuşu 4 4 8
Tayvan saksağanı 7 8 15 Kaz 3 5 8

Kırlangıç 7 8 15 Kanarya 4 3 7
Tablo 23: Çince, Kuş, Toplam sayısı

Toblo 23’e göre toplam değerlendirmeye bakıldığında en çok seçilen kuş serçedir.

Serçe baskın sayılabilir. Kadın ve erkek daha farklı ulam yapısını paylaşmaktadır.

7. Tayvan'da papağan genelde evcildir.
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Tayvan’da yaban kuşları daha çok tercih edilenler arasındadır. Ayrıca tavuk, ördek, kaz gibi

yenilebilen kuşlar da oldukça düşünülmektedir. Daha çok düşünülen kuşlar serçe, güvercin,

karga, kırlangıç gibi sokakta görülen kuşlar, hayvanat bahçesindeki tavus kuşu, penguen,

deve kuşu gibi kuşlar, Lao Ying, küçük ak balıkçıl, çin bülbülü, baykuş gibi yaban kuşları,

Urocissa Caerulea, Zosterops Japonicus, küçük kaşıkçı gibi Tayvan’daki veya Çin’deki

özel kuşları, papağan, Acridotheres cristatellus, Gracula religiosa, Cava serçesi,

Megalaima nuchalis, kanarya gibi ev hayvanlarıdır. Urocissa Caerulea bir çeşit

Urocissadır, Tayvan’a özel olduğu için temel düzey statüsü kazanmışdır.

3.2.2.3. Balık
Balık E K Toplam

Japon balığı 7 13 20
Tilapia 3 12 15
Somon 5 6 11
Lepistes 2 8 10

Köpek balığı 5 2 7

Tablo 24: Çince, Balık, 1. Sıra

Tablo 24’ün gösterdiği gibi Tayvan’da deneklerin çoğu tarafından tercih edilen

balık japon balığıdır. Japon balığı pek baskın değildir. Kadın ve erkek farklı bir ulam

yapısını paylaşmaktadır. İlk tercih edilen balıklar arasında Japon balığı ve lepistes gibi ev

hayvanları, ve tilapia ve somon gibi yemeklerde bulunan balıklar vardır.

Balık E K Toplam Balık E K Toplam

Japon balığı 24 31 55 Grouper 5 7 12
Somon 17 33 50 Trichiurus lepturus 5 6 11
Tilapia 12 35 47 Çupra 3 8 11

Köpek balığı 16 29 45 Uçan balık 3 7 10
Lebistes 15 20 35 Uskumru 4 6 10

Palyaço balığı 13 19 32 Yılan balığı 3 7 10
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Ton balığı 10 21 31 Sardalya 4 4 8
Balina 12 12 24 Doradidae 3 5 8
Mezgit 4 19 23 Aslan balığı 2 5 7
Beta 10 10 20 Tropikal balık 5 1 6

Sazan 9 11 20 Fener balığı 4 2 6
Chanos chanos 9 9 18 Perca fluviatilis 2 4 6

Sivrisinek balığı 8 9 17 Whitebait 2 3 5
Cololabis saira 7 10 17 Red Scleropages 4 1 5

Dasyatis 3 12 15 Piranha 0 5 5
Kalkan balığı 2 12 14 Pterophyllum 1 4 5
Kılıç balığı 4 9 13 Coryphaena hippurus 2 3 5

Tablo 25: Çince, Balık, Toplam sayısı

Tablo 25’nin gösterdiği gibi en çok seçilen balık yine Japon balığıdır. Japon

balığının pek baskın olmadığı görülür. Deneklerin çoğu tarafından tercih edilen balıklar,

somon, tilapia, ton balığı, mezgit, Chanos chanos, Cololabis saira, Grouper, Trichiurus

lepturus, çupra, uskumru, yılan balığı, sardalya, Perca fluviatilis, whitebait sofralarda

tanıdığımız balıklardır. Buna göre deneklerin yaklaşık yüzde 50’sinin balık deyince

akıllarına daha çok yenilebilen balıklar gelmiştir. Tabloda gösterilen balıkların hepsi temel

düzeydedir.

3.2.2.4. Meyve
Meyve E K Toplam
Elma 19 36 55

Karpuz 5 2 7
Muz 2 5 7

Elma guava 3 3 6
Üzüm 2 3 5

Tablo 26: Çince, Meyve, 1. Sıra
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Tablo 26’ya göre Tayvan’da akla ilk gelen meyvelerden en çok seçilen meyve

elmadır. Aynı zamanda elma baskın olan meyvedir. Kadınların ve erkeklerin yaklaşık yüzde

50’sinin akıllarına ilk gelen meyve elmadır.

Meyve E K Toplam Meyve E K Toplam
Elma 37 47 84 Armut 6 10 16
Muz 30 47 77 Kiraz 6 9 15

Elma guava 22 31 53 Domates 4 10 14
Mandalina 21 28 49 Papaya 9 4 13

Üzüm 20 28 48 Pitaya 2 11 13
Karpuz 16 26 42 Kavun 3 10 13
Çilek 13 24 37 Wax apple 6 6 12

Portakal 14 13 27 Liçi 3 6 9
Mango 6 16 22 Hurma 3 5 8

Kivi 10 12 22 Limon 2 5 7
Ananas 9 10 19 Çarkı felek 1 4 5
Şeftali 4 14 18 Xiang Gua(içi yeşil

kavun)
1 4 5

Sulu armut 7 10 17 Durian 2 3 5

Tablo 27: Çince, Meyve, Toplam sayısı

Tablo 27’de gösterildiği gibi en çok tercih edilen meyve yine elmadır. Ancak toplam

olarak bakıldığında elma pek baskın değildir. Tayvan’da en çok yazılan meyvelere

bakıldığında o anki mevsim ile ilgisi yoktur. Ama Tayvanlılar daha çok tropikal meyveleri

yazmıştır. Örneğin, Elma Guava, mango, ananas, pitaya, liçi ve durian gibi meyveler

tropikal meyvelerdir. Ayrıca Tayvanlılara göre domates ve limon meyve olarak

tanınmaktadır. Sulu armut bir çeşit armuttur.8

8. Çince’deki 梨⼦子 (li zi), Türkçe’deki armut ulamı altında bir çeşit sarı ve top şeklindeki
armuttur. 
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3.2.2.5. Enstrüman
Enstrüman E K Toplam

Piyano 22 29 51
Keman 2 11 13
Gitar 4 9 13

Di Zi(Flüt gibi enstrüman) 4 1 5

Tablo 28: Çince, Enstrüman, 1. Sıra

Tablo 28’e göre Tayvanlıların akıllarına ilk gelen enstrümanlar içinde piyano öne

çıkmıştır. Piyano, Tayvanlılara göre baskın olan enstrümandır. Deneklerin yüzde 50’si ilk

tercihlerine piyanoyu yazmıştır. Hem kadınların hem de erkeklerin ilk seçtikleri

enstrümanlar arasında en çok piyano çıkmıştır. Çince’deki Di zi denen enstrüman, flüt

veya yan flüt gibi bir enstrümandır.

Enstrüman E K Toplam Enstrüman E K Toplam

Piyano 35 57 92 Korno 7 4 11
Keman 26 45 71 Akordeon 3 6 9
Gitar 20 35 55 Pi Pa(Çin’de ud gibi

bir enstrüman)
3 6 9

Yan Flüt 17 26 43 Bateri 1 7 8
Davul 19 22 41 Melodika 4 3 7
Çello 13 23 36 Vibraphone 4 3 7

Zhi Di(Blok flüt) 9 17 26 Ukulele 1 5 6
Er Hu 5 14 19 Yangqin 1 5 6

Trompet 6 13 19 Klarnet 2 4 6
Di Zi 7 10 17 Elektro gitar 1 5 6

Gu Zheng(Çin’de
kanun gibi bir

enstrüman)

4 12 16 Shu Di(Blok flüt) 1 5 6

La Ba(trompet, ve
saksafon, korno gibi

enstrüman)

7 9 16 Obua 4 2 6

Saksafon 6 9 15 Trampet 0 4 5
⼝口琴(Mızıka) 5 9 14 Viyola 4 1 5

Üçgen 4 8 12 Tef 3 2 5
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Bas gitar 8 4 12 Pipe Organ 3 2 5
Lir 3 9 12 Xiao(Çin’de ney gibi

bir enstrüman)
3 2 5

Ksilofon 5 6 11

Tablo 29: Çince, Enstrüman, Toplam sayısı

Tablo 29’a göre Tayvan’da en çok seçilen enstrüman yine piyanodur. Ama piyano

pek baskın sayılamaz. Tayvanlıların enstrüman ulam yapısında oldukça tür ilişkisi(type-of

relationship) vardır. Örneğin, bateri ve trampet bir çeşit davul; blok flüt9 ve yan flüt bir

çeşit Di zi; trompet, saksafon, ve korno hepsi La ba’nın türleri; bas gitar ve elektro gitar

gitarın türleridir. Bunların hepsinde temel düzel statüsü vardır. Ayrıca Tayvanlıların

düşündükleri enstrümanlarda Er hu, Gu zhen, Pi pa, Yang qin, Xiao gibi Çin'in geleneksel

enstrünmanları vardır.

3.2.2.6. Akrabalık
Akrabalık E K Toplam

Shu Shu(Babanın erkek kardeşi) 5 11 16

Baba 10 6 16
Teyze 3 10 13
Hala 3 7 10
Anne 2 6 8
Dayı 3 4 7

Biao Ge(kendinden büyük teyze, hala,
ve dayı oğlu)

2 3 5

Tablo 30: Çince, Akrabalık, 1. Sıra

Tablo 30’da gösterildiği gibi Tayvan’da akla ilk gelen akrabalardan en çok

düşünülen Shu shu (babanın erkek kardeşi), baba, teyze ve haladır. Fakat baskın

9. Çince’de 直笛(Zhi di) ve 豎笛(Shu di) blok flütün farklı anlatımıdır.
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değillerdir. Kadınlar ilk olarak Shu shu (babanın erkek kardeşi), teyze ve hala; erkekler ise

daha çok babayı düşünmüştür.

Akrabalık E K Toplam Akrabalık E K Toplam
Teyze 25 45 70 Abla 6 7 13

Shu Shu(Babanın
erkek kardeşi)

19 38 57 Biao Mei(kendinden küçük teyze,
hala, ve dayı kızı)

6 7 13

Hala 22 27 49 Jiu Ma(Dayının eşi) 5 8 13
Dayı 16 28 44 Anneanne 6 6 12
Anne 11 17 28 Erkek kardeşi 4 7 11

Bo Bo(Babanın abisi) 9 18 27 Gu Zhang(Halanın eşi) 5 6 11
Baba 11 16 27 Wai Gong(Annenin babası) 2 7 9

Biao Ge(kendinden
büyük teyze, hala, ve

dayı oğlu)

12 14 26 Bo Mu(Büyük amcanın eşi) 7 2 9

Shen Shen(Babanın
erkek kardeşinin eşi)

10 16 26 Kız kardeşi 4 5 9

Nine 1 18 19 Tang Di(kendinden küçük amca
oğlu)

2 6 8

Dede 4 15 19 Biao Qin(Kuzen) 2 5 7
Biao Jie(kendinden

büyük teyze, hala, ve
dayı kızı)

7 11 18 A Gong(Annenin babası, lehçe) 4 3 7

Biao Di(kendinden
küçük teyze, hala, ve

dayı oğlu)

7 10 17 A MA(nine, lehçe) 3 4 7

Yi Zhang(Teyzenin
eşi)

7 8 15 Tang Mei(kendinden küçük amca
kızı)

1 5 6

Ağabey 5 10 15 Bo Fu(Babanın abisi) 4 1 5
Tang Jie(kendinden
büyük amca kızı)

7 7 14 Zhi Zi(kendinin abisinin veya
erkek kardeşinin oğlu )

2 3 5

Tang Ge(kendinden
büyük amca oğlu)

9 5 14

Tablo 31: Çince, Akrabalık, Toplam sayısı

Tablo 31’de gösterildiği gibi toplam olarak Tayvan’da en çok düşünülen akraba

teyzedir. Ama teyze baskın olarak seçilen bir akraba değildir . Erkekler ve kadınlar farklı

bir akrabalık ulamını paylaşmaktadır. Anne, baba, amca, teyze gibi nesiller daha çok
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düşünülmektedir. Ayrıca babanın ve annenın düşünülme sayıları yaklaşık olarak aynıdır.

Demek ki baba akıllarına geldiğinde aynı zamanda anne de gelmiştir. Bunun sebebi

Çince’de Ba Ba Ma Ma (Baba ve anne) söyleminin var olması ile ilgili olabilir. Aynı

zamanda sormacada akla ilk gelen akrabalara bakıldığında babanın anneden daha öne

çıktığı görülmüştür. Sebebi bu da olabilir. Ayrıca Çince’de Xiong Di Jie Mei (Ağabey,

erkek kardeşi, abla, kız kardeşi) kelimesi var olduğu için birlikte çıkmaların ihtimali daha

yüksek olabilir. Aynı zamanda Biao Ge, Biao Di, Biao Jie, Biao Mei, Tang Ge, Tang Di,

Tang Jie, Tang Mei’nin birlikte çıkmaların ihtimali de daha yüksek olabilir. Bunun dışında

Çince’de akrabalık için bazı lehçe kullanışları vardır. Örneğin A Gong lehçedeki annenin

babası, A Ma lehçedeki nine demektedir. Üstelik Çince’de Bo Bo (Babanın abisi), Da Bo

veya Bo Fu da denir.

3.2.2.7. Ağaç
Ağaç E K Toplam

Çin Bayan 18 32 50
Çam 7 5 12

Alstonia scholaris 3 2 5

Tablo 32: Çince, Ağaç, 1. Sıra

Tablo 32 Tayvan’da akla ilk gelen ağaçları göstermektedir. Tayvan’da akla ilk

gelen ağaçlardan en çok düşünülen ağaç Çin bayan ağacıdır. Çin bayan ağacı oldukça

baskın bir ağaçtır. Deneklerin yüzde 50 si ilk olarak Çin bayan ağacını düşünmüştür.

Ağaç E K Toplam Ağaç E K Toplam
Çin Bayan 33 58 91 Ekmek ağacı 6 4 10

Çam 20 34 54 Bamboo 3 6 9
Akçaağaç 22 26 48 Çay ağacı 4 4 8
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Palmiye ağacı 11 29 40 Sedir 2 5 7
Söğüt 12 18 30 Erik ağacı 3 4 7

Kafur ağacı 14 16 30 Ficus religiosa 6 1 7
Alstonia scholaris 11 16 27 Madagascar Almond 1 5 6

Elma ağacı 3 23 26 Mabet ağacı 1 5 6
Doğu mazısı 11 13 24 Meşe 3 3 6

Chamaecyparis 10 12 22 Areca catechu 3 3 6
Cherry Blossom 6 14 20 Cycas revoluta 2 4 6

Ateş ağacı 5 9 14 Betula platyphylla 1 4 5
Bombax ceiba 6 7 13 Muz ağacı 1 4 5
Zeytin ağacı 5 7 12 Osmanthus fragrans 2 3 5
Kiraz ağacı 4 7 11

Tablo 33: Çince, Ağaç, 1. Toplam sayısı

Tablo 33’e göre Tayvan’da en çok düşünülen ağaç yine Çin bayan ağacıdır.

Toplam olarak bakıldığında Çin bayan ağacı oldukça baskın bir ağaçtır. Daha çok

düşünülen ağaçlar genelde Tayvan’da çok görülen ağaçlardır. Kadınlar daha çok elma

ağacını tercih etmesine rağmen erkekler pek düşünmemiştir. Bamboo da ağaç olarak

düşünülmektedir. Bundan başka Tayvan’da daha çok düşünülen ağaçlar temel düzeyde

olmaktadır. Bunun dışında çay, elma, zeytin, kiraz, muz gibi şeylerin ağaç çağrışımına

etkisi vardır.

3.2.2.8. Tatlı

Tatlı E K Toplam
Pasta 10 15 25

Puding 5 8 13
Macaron 4 8 12
Çikolata 5 4 9
Browni 4 5 9
Donuts 2 3 5

Tablo 34: Çince, Tatlı, 1. Sıra
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Tablo 34 Tayvan’da akla ilk gelen tatlıları göstermektedir. Tayvan’da akla ilk gelen

tatlılardan en çok yazılan tatlı pastadır. Pasta baskın olarak seçilen bir tatlıdır. Çince’de

browni bir çeşit pasta olduğu için onların tür ilişkileri vardır.

Tatlı E K Toplam Tatlı E K Toplam
Pudding 20 33 53 Turta 2 10 12

Pasta 20 33 53 Donuts 2 10 12
Macaron 20 31 51 Douhua 6 4 10
Çikolata 19 30 49 Red bean soup 3 4 7

Dondurma 16 23 39 Crème brûlée 5 2 7
Bisküvi 11 16 27 Mitangtusi 1 6 7
Browni 10 16 26 Mille-feuille 2 4 6
Waffle 6 18 24 Scone 4 2 6

Tiramisu 10 13 23 Mafin 1 5 6
Nai lao 8 11 19 Egg tart 5 1 6

Jöle 4 12 16 Elmalı turta 1 5 6
Profiterol 10 6 16 Sütlaç 2 3 5

Cheesecake 6 10 16 İmagawayaki 2 3 5
Şeker 8 7 15 Pineapple shortcake 1 4 5

Tablo 35: Çince, Tatlı, Toplam sayısı

Tablo 35’e göre toplam olarak Tayvan’da en çok düşünülen tatlı pasta ve

puddingdir.10 Ama baskın değillerdir. Kadınlar ve erkekler farklı bir tatlı ulam yapısını

paylaşmaktadır. Tatlı ulam yapısında tür ilişkileri vardır. Örneğin browni, tiramisu ve

cheesecake pasta türleridir. Mille-feuille, egg tart, elmalı turta, turta türleridir. Ayrıca çoğu

kişiye göre çikolata tatlıdır. Ve Tayvan’daki bisküvilerin hepsi de tatlı ulamı içine girer.

Bundan başka macaron, Crème brûlée, Mitangtusi ve Scone son yıllarda kızlar arasında

popüler tatlılardır. Dou Hua, Red bean soup, Imagawayaki, Pineapple shortcake,

10. Tayvan’daki pudding ve Türkiye’deki puding farklıdır. Türkiye’deki puding çikolatalı
olmasına rağman Tayvan’daki puding yumurtadan yapılmaktadır. Sarı renkli, dibinde
karamel vardır.
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Tayvan’ın geleneksel tatlılardır. Donuts, Egg tart, ve Elmalı turta, Mister Donut, KFC,

McDonold’s’ta satılan tatlılardır.

3.2.2.9. İçecek
İçecek E K Toplam

珍珠奶茶(Bobble Tea) 5 14 19
Kola 7 8 15

Siyah çay 4 9 13
Sütlü çay 4 7 11
Yeşil çay 2 5 7

Meyve suyu 1 5 6

Tablo 36: Çince, İçecek, 1. Sıra

Tablo 36 Tayvan’da akla ilk gelen içecekleri göstermektedir. Tayvan’da akla ilk

gelen içeceklerden en çok düşünülen içecek bobble teadir.11 Buna rağmen pek baskın

değildir. Akla ilk gelen içeceklere bakılacak olursa çoğu çaydır. Kadının ve erkeğin benzer

bir içecek ulam yapısı vardır.

İçecek E K Toplam İçecek E K Toplam
Siyah çay 19 42 61 Sıcak çikolata 4 8 12

Meyve suyu 20 29 49 İçki 4 8 12
Kola 22 23 45 Soya sütü 1 9 10

Yeşil çay 13 31 44 Yakult 5 5 10
Kahve 11 29 40 Portakal suyu 4 4 8

Sütlü çay 12 25 37 Bira 5 3 8
Bobble Tea 14 21 35 Elma suyu 4 3 7

Süt 12 18 30 Latte 2 4 6
Oolong çayı 5 15 20 Meyve çay 1 4 5

Çay 11 8 19 Winter melon punch 2 3 5
Su 9 10 19 Kokteyl 1 4 5

11. Tayvan’da özel bir sütlü çaydır.

- 108 -



Sprite 7 11 18 Limon çayı 2 3 5
Gazlı içecek 8 9 17

Tablo 37: Çince, İçecek, Toplam sayısı

Tablo 37 gösterdiği gibi Tayvan’da en çok düşünülen içecek siyah çaydır. Pek

baskın sayılamaz. İçecek ulamında çok fazla tür ilişkileri vardır. Örneğin siyah çay, yeşil

çay, sütlü çay, oolong çayı, meyve çay, Dong gua cha, ve limon çayı gibi çay çeşitleri;

portakal suyu, elma suyu gibi meyve suları; kola ve sprite gibi gazlı içecekleri; bira,

kokteyl, gibi içki türleri; latte gibi kahve türleridir. İçki ve su daha geride kalmıştır Demek

ki Tayvanlılara göre içecek, daha çok çay, gazoz, kahve, ve meyve suyu gibi içecek

türleridir.

3.2.3. Kültürel Karşılaştırma

3.2.3.1. Sebze

İlk olarak Türkiye’de en çok düşünülen sebze domatesken Tayvan’da en çok lahana

düşünülmüştür. İkisi de baskındır. Ama Tayvan’da deneklerin yaklaşık yüzde ellisi lahana

düşünmekteyken Türkiye’de yaklaşık yüzde 25i düşünmüştür. Toplam değerlendirmede

Türkiye’de baskın sayılabilecek bir sebze çeşidi yoktur. Tayvan’da lahana baskın olarak

düşünülmüştür. Ayrıca Türkiye’de daha çok domates ve patlıcan gibi bitki meyveler

düşünülmekteyken Tayvan’da daha çok lahana gibi bitki yaprakları düşünülmüştür.

Domates ve patlıcan Türkiye’de daha çok (domates 61 kez, patlıcan 51 kez)

düşünülmekteyken Tayvan’da ise oldukça az (domates 24 kez, patlıcan 24 kez)

düşünülmüştür. Türkiye’de patates daha çok düşünülmekteyken (38 kez) Tayvan’da pek
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düşünülmemiştir. (7 kez) Tayvan’da mısır 7 kez yazılmasına rağmen Türkiye’de mısır çok

az sayıda yazılmıştır. Üstelik Türkiye’de soğan daha çok (30 kez), Tayvan’da ise daha az

(8 kez) düşünülmüştür. Tayvan’da daha çok turp çeşitleri düşünülmüştür. Bunun dışında

Tayvan’daki marul çeşitleri farklı türde sebzeler olarak tanınmakta ve temel düzeyde

olmaktadır. Tayvan’da brokoli ve karnıbahar tek bir ulam (Hua Ye Cai) ile

kavramlaştırılmaktadır. Demek ki Türkiye’de brokoli ve karnıbahar hep temel

düzeydeyken Tayvan’da onların üst ulamı temel düzeydedir. Mantarlar hem Türkiye’de

hem de Tayvan’da sebze olarak tanınıyor olabilir. Fakat ne Tayvan’da ne de Türkiye’de

buğday, pirinç gibi ulamlar düşünülmüştür. Demek ki sebze, et, ekmek, pilav olmayan

yiyecek olarak kavramlaştırılmakta olabilir.

3.2.3.2. Kuş

Hem Tayvan’da hem de Türkiye’de ilk olarak en çok düşünülen kuş serçedir. Ama

Tayvan’da serçe daha baskındır. Akla ilk gelen kuşlardan hem Tayvan’da hem de

Türkiye’de serçe, kartal, papağan, ve güvercin vardır. Toplam olarak en çok düşünülen

kuşlarda, hem Türkiye’de hem de Tayvan’da kartal, serçe, güvercin, ve papağan vardır.

Ama Tayvan’da tavuk, ördek, ve kaz kuş olarak tanınmaktayken Türkiye’de kuş olarak

tanınmamakta olabilir. Ayrıca Türkiye’de kartal, şahin, atmaca, ve doğan ayrı kuş çeşitleri

olarak tanınmakta ve temel düzeyde olduğu halde Tayvan’da hep Lao Ying olarak

kavramlaştırılmaktadır. Demek ki Tayvan’da kartal, şahin, atmaca, ve doğanın üst ulamı

temel düzeydedir. Türkiye’de papağan ve muhabbet kuşu, Tayvan’da tek bir ulam, Ying Wu

(Ying wu) olarak tanınmaktadır. Demek ki Tayvan’da papağan ve muhabbet kuşu temel
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düzeyde olmamakta, Ying Wu temel düzeydedir. Türkiye’de anka gerçek olmayan bir kuş

olmasına rağmen pek çok düşünülmüştür ama Tayvan’da pek düşünülmemiştir. Bunlardan

başka Tayvan’da daha çok düşünülen kuşlardan daha çok evcil hayvanlar vardır. Papağan,

Acridotheres cristatellus, Zosterops japonicus, Gracula religiosa, Megalaima nuchalis,

cava serçesi, ve kanarya)

3.2.3.3. Balık

Akla ilk gelen balıklardan, Tayvan’da pek baskın bir balık yokken Türkiye’de

hamsi baskın olarak düşünülmüştür. Türkiye’de ilk olarak en çok düşünülen balık olan

hamsi, yemektir; Tayvan’da ilk akla gelen balık olan japon balığı, ev hayvanıdır. Toplam

olarak Türkiye’de en çok düşünülen balık yine hamsidir ve oldukça baskındır; Tayvan’da

ise japon balığı, baskın değildir. Ayrıca hem Tayvan’da hem de Türkiye’de köpek balığı,

japon balığı, balina ve somon oldukça düşünülmüştür. Üstelik hem Tayvan’da hem de

Türkiye’de daha çok düşünülen balıklar genellikle yiyecek olan balıklardır. Oysa

Tayvanlılar akvaryumda beslenen balıkları oldukça fazla düşünmüşlerdir. İlginç olan şey

balina ve yunus gibi memeli hayvanlar balık olarak tanınmaktadır. Tayvan’da tropikal

balık temel düzey statüsünü kazanmış olabilir. Demek ki hem Tayvan’da hem Türkiye’de

balık ulamı daha çok yemek ve akvaryum çeşitleri olarak tanınmaktadır.

3.2.3.4. Meyve

Hem Tayvan’da hem de Türkiye’de akla ilk gelen meyvelerden en çok düşünülen

meyve elmadır. Fakat Tayvan’da elma daha baskındır. Oysa ki toplam olarak bakıldığında

ne Tayvan’da ne de Türkiye’de baskın bir meyve vardır. İki ülkede de en çok düşünülen
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meyve elma ve muzdur. Ayrıca bu araştırma kasım ve aralık aylarında yapılmasına rağmen

hem Tayvanlıların hem de Türklerin düşündükleri meyvelerin o an yaşadıkları mevsimle

hiç alakası yoktur . Bunun dışında Tayvan’da kavun Xiang Gua (yeşil olan) ve Ha Mi Gua

(turuncu renkli olan) iki ulam olarak kavramlaştırılmaktadır. Tayvan’da Li Zi (top şekli

armut) ve Xi Yang Li (armut) ayrı meyve olarak tanınmaktadır ve Sulu armut Temel düzey

statüsü kavanmıştır. Üstelik Tayvan’da domates meyve olarak tanınmaktadır. Tayvan’da

deneklerin yüzde 14’ ü meyve ulamı için domates düşünmüştür. Ayrıca Tayvan’da limon,

Türkiye’de incir meyve olarak tanınmaktadır.

3.2.3.5. Enstrüman

Türkiye’de akla ilk en çok gelen enstrüman gitar, Tayvan’da ise piyanodur. İkisi de

baskındır. Toplam olarak yine de Türkiye’de en çok gitar, Tayvan’da piyano

düşünülmüştür. Ama toplam olarak baskın değillerdir. Hem Tayvan’da hem de Türkiye’de

en çok düşünülen enstrümanlar gitar, keman ve piyanodur.Türkiye’de çello aynı zamanda

viyolensel, Tayvan’da Zhi Di (blok flüt) aynı zamanda Shu Di olarak tanınmaktadır. Ayrıca

Tayvan’da La Ba, trompet, ve saksafon, korno gibi enstrümanların üst ulamı da temel

düzey statüsünü kazanmıştır. İki ülkede bas gitar, elektro gitar gibi gitar çeşitleri temel

düzey statüsünü kazanmıştır. Tayvan’da Di Zi, yan flüt, blok flüt gibi enstrümanların üst

ulamı da temel düzey statüsünü kazanmıştır. Üstelik Tayvanlılar ve Türkler kendi

kültürlerindeki enstrümanları daha fazla düşünmüşlerdir. Ayrıca iki kültürde de batıdan

gelen enstrümanlar vardır. En çok düşünülen, akla ilk gelen enstrümanlar hep batıdan

gelen enstrümanlardır. Görülen o ki iki kültürde batı kültüründen fazlasıyla etkilenmiştir.
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3.2.3.6. Akrabalık

Türkiye’de çoğu kişinin aklına gelen ilk akraba annedir ve baskındır. Tayvan’da ise

daha öne çıkan amca (kendi babasından küçük olan) ve babadır ama baskın değillerdir.

Oysa toplam olarak en çok düşünülen akrabalar, Tayvan’da teyze, Türkiye’de dayıdır.

Anne ve baba daha az düşünülmüştür. Ayrıca hem Tayvan’da hem de Türkiye’de anne ve

babanın düşünülme sayıları yaklaşık olarak aynıdır. Demek ki anne ve baba birlikte olarak

akıllarına gelmiştir. Ancak Tayvan’da baba daha öne çıkarken, Türkiye’de anne daha öne

çıkmıştır. Ancak bu durum Tayvan’da daha çok baba anne (Ba Ba Ma Ma), Türkiye’de

daha çok anne baba söyleminin var olmasından dolayı ortaya çıkmış olabilir. Böyle bir

söylem dizisi kulağa daha düzgün gelmekte veya alışkanlık olmuş olabilir. Ayrıca

Türkiye’de kuzen ulamı temel düzeyde olduğu halde Tayvan’da kuzen ulamının altındaki

Biao Ge, Biao Di, Biao Jie, Biao Mei, Tang Ge, Tang Di, Tang Jie, Tang Mei temel

düzeydedir. Bundan dolayı Türkiye’de kuzen daha fazla toplam düşünülme sayısına sahip

olabilir. Türkçe’deki kardeş, ağabey, abla, kız kardeşi, erkek kardeşini belirtmekteyken

Tayvan’da ayrı olarak düşünülmektedir. Demek ki Türkiye’de kardeş ulamı temel

düzeydedir. Bundan başka hem Tayvan’da hem de Türkiye’de anne, baba, teyze, hala,

amca, dayı gibi kendisinden bir nesil daha büyük akrabalar daha çok düşünülmüştür. Bu

durum sorulan deneklerin genç olduklarından dolayı ortaya çıkmış olabilir. Ama Tayvan’da

anne ve baba, teyze, amca, hala ve dayıdan daha az düşünüldüğü halde Türkiye’de daha

çok düşünülmüştür. Demek ki Tayvan’da anne ve baba bu kadar tipik bir akraba

olmayabilir. Ayrıca Tayvan’da aynı akraba aynı zamanda daha çok söyleyişi vardır.

Örneğin babanın abisi aynı zamanda Bo Bo, Da Bo, Bo Fu söylenir; dede, nine, babaanne,
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anneanne gibi akrabalar daha çok lehçede söylenir. Bunların dışında hem Tayvan’da hem

de Türkiye’de anne ve baba, babaanne, anneanne ve dede akıllarına daha çok yan yana

gelmiştir. Tayvan’da kuzenler ve kardeşler daha çok beraber olarak yazılmıştır. Demek ki

zihinde akrabalar öbek olarak depolanmakta olabilir. Aynı öbekteki akrabaların birbirine

daha sık bağlamları vardır.

3.2.3.7. Ağaç

Türkiye’de çam, Tayvan’da çin bayan ağacı, en öne çıkan ağaç türleridir ve

baskınlardır. Toplam değerlendirmeye bakıldığında yine çam ve çin bayan ağacı en

baskındır. Türkler ve Tayvanlılar daha çok kendi coğrafyasında var olan ağaçları

düşünmektedir. Ayrıca Türkiye’de insanlar daha çok yiyeceklerin (meyveler, zeytin, kestane

gibi) ağaçlarını düşünmekteyken Tayvanlılar daha çok sokakta görülebilen ağaçları

düşünmüştür. Hem Tayvan’da hem de Türkiye’de meyve ağaçları, çiçekler ve odun türleri

düşünülmüştür.

3.2.3.8. Tatlı

En öne çıkan tatlı Türkiye’de baklava, Tayvan’da ise pastadır. İkisi de pek baskın

sayılmaz. Toplam olarak Türkiye’de baklava daha baskın olarak düşünülmekteyken

Tayvan’da daha çok düşünülen tatlılar puding, pasta, macaron, ve çikolatadır. Tayvanlılar

daha çok çikolata (49 kez) ve dondurma (39 kez) düşünmekteyken Türkler daha az

düşünmüştür. (çikolata 6 kez, dondurma 8 kez) Ayrıca Tayvanlılar bisküviyi 27 kez

düşündükleri halde Türkler pek düşünmemişlerdir. Demek ki Tayvanlılar bisküvi, çikolata

ve dondurmayı daha çok tatlı olarak kavramlaştırmaktadır. Tayvanlılar da ve Türkler de
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kendi kültüründeki tatlıları düşünmüştür. Ayrıca Tayvanlılar, Türklerden daha çok batıdan

gelen tatlıları düşünmüştür. Bundan başka Tayvanlılar daha çok macaron, bisküvi, browni,

waffle, turta, Crème brûlée, Mitangtusi, Mille-feuille, scorn, ve mafin’i düşünmüştür. Bu

durum Tayvan’da gençlerin ikindi çayı (afternoon tea) kültüründen dolayı ortaya çıkmış

olabilir. Dolayısıyla günlük popüler tatlılar da insanların tatlı ulamını etkiliyor olabilir.

Hem Tayvan’da hem de Türkiye’de tatlı daha ayrıntılı olarak kavramlaştırılmaktadır.

Temel düzey daha alt seviyede bulunmaktadir.

3.2.3.9. İçecek

En öne çıkan içecek, Türkiye’de su, Tayvan’da Bobble teadır. Su daha baskındır

ama bobble tea baskın değildir. Toplam olarak su yine Türkiye’de en çok düşünülmüştür.

Tayvan’da ise en çok düşünülen içecek siyah çaydır. Ayrıca hem Türkiye’de hem de

Tayvan’da en çok düşünülen içecekler kola, çay, ve kahvedir. Demek ki iki kültürde kola,

çay, ve kahve önemli içeceklerdir. Oysa Türkiye’de en çok düşünülen su (73 kez),

Tayvan’da az düşünülmüştür. (19 kez) Bundan başka Türkiye’de içecek için bira (41 kez),

vodka (26 kez), rakı (25 kez), şarap (25 kez), viski (16 kez), tekila (8 kez) gibi içkiler

oldukça düşünülmekteyken Tayvan’da pek düşünülmemiştir. (içki 12 kez, bira 8 kez,

kokteyl 5 kez) Tayvan’da düşünülen içki ve kokteyl temel düzeydeyken, Türkiye’de bira,

vodka, rakı, şarap, viski, ve tekila gibi alt ulamlar temel düzeydedir. Demek ki Türkiye’de

gençlerde içki kültürü daha baskındır. Ayrıca içecek ulamında çoğu içecekler marka olarak

ulamlanmaktadır, örneğin kola, fanta, ice tea, sprite, ve Yakult. Hem Tayvan’da hem de
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Türkiye’de içecek için daha ayrıntılı olarak kavramlaştırılmaktadır. Temel düzey daha alt

seviyede konumlanmaktadır.

3.2.4. Ön Yaşantı

Bireylerin kişisel yaşantılarına dayalı olarak farklı bilişsel modelleri vardır. Aynı

zamanda bu bireyin kavramlara bakış açısı ve ulamlama sürecine yaklaşımı kendi bilişsel

modeli tarafından etkilenmektedir. Bir toplumdaki kültürel modeller de bireylerin bilişsel

modellerini etkilemektedir ama tüm bireylerde tamamen örtüşemez. Aynı toplumda

yaşayan insanların benzer ulamları düşünme yaklaşımları varken bireylerin ulamlaması

mutlaka ön yaşantısı tarafından etkilenmektedir. Örneğin çoğu kişinin aklına ilk gelen kuş

serçe olmasına rağmen onlardan birisi ördek beslediği için ilk olarak ördeği

düşünebilmektedir. 

Bu araştırmanın veri tabanı incelendiğinde de 5 kereden az düşünülen öğelerin

sayısının oldukça yüksek olduğu görülebilecektir. Demek ki yalnız bir kaç kişinin

düşündüğü ve önyaşantıya dayalı öğeler çoktur. Ek1'de görülebileceği gibi kuş, balık,

ağaç, tatlı ve içecek ulamlarında daha çok çeşitli ulam öğeleri bulunmaktadır. Bu durumun

nedeni, söz konusu ulamlardaki çeşit sayısının çok oluşudur. Bireysel tercihlerin çok ön

plana çıktığı ulamlar, tatlı ve içecektir.

İnsanın yaşadığı bölge, kullandığı dil veya lehçe, izlediği televizyon programları

veya filmler, beslediği hayvanlar, çalabildiği enstrümanlar, dinlediği müzikler, tercih ettiği

yemekler, tatlılar ve içecekler, görüştüğü akrabalar hep kendi sınıflandırmasına
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dayanmaktadır. Dünyada çok farklı düşünen ve yaşayan insanlar vardır. Dolayısıyla da

birbirinden farklı düşünürler ve dünyayı farklı ulamlarlar.

3.2.5. Önceki Araştırmalarla Karşılaştırma

3.2.5.1. Önal’ın Araştırmasıyla Karşılaştırması

İlk önce bu araştırma sonucu Önal’ın yaptığı yüksek lisans teziyle

karşılaştırılacaktır (Önal, 2012). Bu araştırmanın yöntemi Önal’ın yaptığıyla aynıdır. İki

araştırmada her ulam için akla gelen öğelerin sıralanması istenmiştir. Önal’ın araştırması

da bu araştırma da hep üniversitede (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)

yapımıştır. (Önal’ın yaptığı genç grubu 19-24 yaş, bu araştırmadaki genç grubu 18-28 yaş)

İki araştırmada meyve, tatlı, ağaç, ve içecek ulamına yapılmıştır (Önal, 2012).

Önal(2012) Toplam Bu araştırma,
Türkiye

Toplam Bu araştırma,
Tayvan

Toplam

Elma 72.9% Muz 76.0% Elma 84.0%

Muz 72.9% Elma 69.0% Muz 77.0%
Armut 60.0% Çilek 66.0% Elma

guavası
53.0%

Portakal 58.6% Kivi 50.0% Mandalina 49.0%
Kivi 52.9% Portakal 48.0% Üzüm 48.0%
Çilek 47.1% Armut 45.0% Karpuz 42.0%
Erik 41.4% Mandalina 38.0% Çilek 37.0%

Tablo 38: Önal, Karşılaştırma, Meyve

Tablo 38’e göre en çok düşünülen meyve elma ve muzdur. Takipçileri armut,

portakal, kivi ve çilektir. 2012 yılında yapılan araştırma sonucu bu araştırmadaki sonucuyla

benzer bir ulam yapısı vardır. Hem Türkiye’de hem de Tayvan’da en çok düşünülen yine

meyve elma ve muzdur. Takipçileri daha farklıdır.
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Önal(2012) Toplam Bu araştırma,
Türkiye

Toplam Bu araştırma,
Tayvan

Toplam

Profiterol 87.1% Baklava 70.0% Pudding 53%
Baklava 62.9% Sütlaç 57.0% Pasta 53%
Sütlaç 58.6% Kazandibi 41.0% Macaron 51%

Kazandibi 44.3% Profiterol 36.0% Çikolata 49%
Pasta 41.4% Puding 36.0% Dondurma 39%

Kadayıf 40.0% Künefe 32.0% Bisküvi 27%
Künefe 30.0% Aşure 25.0% Browni 26%

Tablo 39: Önal, Karşılaştırma, Tatlı

Tablo 39’a göre Önal’ın çalışmasında profiterol daha çok düşünülmüştür. Baklava,

sütlaç ve kazandibi aynı sıradadır. Demek ki bu 3 yıl sürecince tatlı ulam yapısı değişmiş

veya insanların tatlı ulam yapısı sürekli değişmekte olabilir. Tayvan’da tamamen farklı bir

tatlı ulam yapısı vardır. Daha çok batıdan gelen tatlılar vardır.

Önal(2012) Toplam Bu araştırma,
Türkiye

Toplam Bu araştırma,
Tayvan

Toplam

Çam 75.7% Çam 82.0% Çin Bayan 91%
Kavak 65.7% Kavak 56.0% Çam 54%
Meşe 41.4% Çınar 50.0% Akçaağaç 48%
Çınar 41.4% Meşe 50.0% Palmiye ağacı 40%

Elma ağacı 37.1% Gürgen 39.0% Söğüt 30%
Söğüt 35.7% Palamut ağacı 35.0% Kafur ağacı 30%

Gürgen 32.9% Kestane ağacı 27.0% Alstonia scholaris 27%

Tablo 40: Önal, Karşılaştırma, Ağaç

Tablo 40’a göre 2012 yılında yapılan araştırmada ağaç ulam yapısı ve şimdiki ağaç

ulam yapısı benzemektedir. En çok düşünülen ağaç öğeleri yine de çam, kavak, çınar ve

meşedir. Diğer takipçilerinde daha yüksek bir çeşitlilik vardır. Tayvan’da ise çam ve

söğütten başka farklı ağaç öğeleri düşünülmüştür.

Önal(2012) Toplam Bu araştırma,
Türkiye

Toplam Bu araştırma,
Tayvan

Toplam

Su 85.7% Su 73.0% Siyah çay 61%
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Kola 85.7% Kola 64.0% Meyve suyu 49%
Çay 42.9% Çay 52.0% Kola 45%

Ayran 41.4% Ayran 50.0% Yeşil çay 44%
Meyve
suyu

40.0% Kahve 42.0% Kahve 40%

Kahve 35.7% Bira 41.0% Sütlü çay 37%
Süt 34.3% Meyve suyu 36.0% Bobble Tea 35%

Tablo 41: Önal, Karşılaştırma, İçecek

Tablo 41’e göre Önal’ın sonucu ve bu araştırmadaki sonuç benzemektedir. Su, kola,

çay ve ayran hep en düşünülen içeceklerdir. Son yıllarda biranın zihindeki konumu artmış

olabilir. Ama genel olarak içecek ulam yapısı pek değişmemiş. Tayvan’da ise çay, meyve

suyu, kola ve kahve de daha çok düşünülen içeceklerdir.

3.2.5.2. Gökmen'in(2013) Araştırmasıyla Karşılaştırma

Gökmen'in araştırmasında bu araştırmayla örtüşen ulamlar, meyve, kuş, sebze, ve

içecektir. Onun araştırmasında kullanılan yöntem Önal'ın yaptığı gibi deneklerin akıllarına

ilk gelen ulam üyeler istenmesidir (Gökmen, 2013). Bu dört ulamda en öne çıkan üç öğe

bu araştırmanın sonucuyla karşılaşılacaktır.

Gökmen(2013) Bu araştırma
Elma Muz
Muz Elma

Portakal Çilek

Tablo 42: Gökmen, Meyve, Karşılaştırma

Tablo 42'e göre iki araştırmada en çok düşünülen meyve muz ve elmadır, ama bu 

araştırmada portakal en öne çıkan üç öğeden değildir.

Gökmen(2013) Bu araştırma
Kartal Kartal

Güvercin Serçe
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Bülbül-Muhabbet
kuşu

Güvercin

Tablo 43: Gökmen, Kuş, Karşılaştırma

Tablo 43'e göre iki çalışmada en çok düşünülen öğelerde kartal ve güvercin vardır,

ama Gökmen'in yaptığı çalışmasında serçe en önlerde değildir.

Gökmen(2013) Bu araştırma
Domates Domates
Havuç Patlıcan

Patlıcan Pırasa

Tablo 44: Gökmen, Sebze, Karşılaştırma

Tablo 44'e göre iki araştırmada sebze ulamı için domates ve patlıcan en öne

çıkmıştır, ama bu araştırmada havuç öne çıkmamıştır.

Gökmen(2013) Bu araştırma
Su Su

Çay Kola
Kola Bira

Tablo 45: Gökmen, İçecek, Karşılaştırma

Tablo 45'e göre iki araştırmada su ve kola Türklerin en çok düşündükleri içecektir, 

ama bu çalışmada çay en çok düşünülen 3 öğede değildir.

Bu karşılaştırmada gösterildiği gibi aynı yöntem ve aynı yerde yapılan araştırma,

araları da yalnız bir sene olduğu halde değişmiştir. Demek ki az da olsa insanların

düşündükleri ulam öğeleri zamanla değişmektedir.
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3.2.5.3. Seferoğlu'nun(1999) Araştırmasıyla Karşılaştırma

Şeferoğlu'nun araştırmasında kullanılan yöntem Rosch'un kullandığı gibi ne derece

prototipik olduklarıyla değerlendirmesidir. Şerferoğlu'nın sonucu bu araştırmada en çok

düşünülen 10 öğeyle karşılaştırılacaktır (Seferoğlu, 1999).

Seferoğlu(1999) Bu araştırma
Elma Muz

Portakal Elma
Üzüm Çilek
Şeftali Kivi

Mandalina Portakal
Erik Armut

Kavun Mandalina
Kapuz Ananas
Kiraz Erik
Muz Kapuz

Tablo 46: Seferoğlu, Meyve, Karşılaştırma

Tablo 46'da iki araştırmada örtüşen öğeler, elma, portakal, mandalina, erik, kapuz,

ve muzdur. Şeferoğlu'nun araştırmasında en tipik meyve, elma da öne çıkmıştır, ama bu

araştırmada en öne çıkan meyve muz, Şeferoğlu'nın araştırmasında daha arkaya kalmıştır.

Seferoğlu(1999) Bu araştırma
Kanarya Kartal

Serçe Serçe
Güvercin Güvercin

Karga Papağan
Martı Şahin
Kartal Baykuş
leylek Muhabbet

kuşu
Bülbül Kanarya

Papağan Karga
Kırlangıç Akbaba

- 121 -



Tablo 47: Seferoğlu, Kuş, Karşılaştırma

Tablo 47'e göre iki araştırmada örtüşen öğeler, kanarya, serçe, güvercin, karga,

kartaldır. Serçe ve güvercin iki araştırmada hep öne çıkmıştır. Ama bu araştırmada en öne

çıkan kartal, Serferoğlu'nın araştırmasında daha arkada kalmıştır.

Seferoğlu(1999) Bu araştırma
Domates Domates
Patlıcan Patlıcan
Ispanak Pırasa

Yeşil fasulye Ispanak
Salatalık Brokoli
Patates Salatalık
Biber Biber
Marul Patates
Havuç Havuç
Pırasa Kabak

Tablo 48: Seferoğlu, Sebze, Karşılaştırma

Tablo 48'e göre iki araştırmada örtüşen öğeler, domates, patlıcan, ıspanak, 

salatalık, patates, biber, havuç ve pırasadır. İki araştırmada domates, patlıcan ve ıspanak 

en öne çıkmıştır. Bu araştırmada daha öne çıkan pırasa, Şeferoğlu'nın araştırmasına göre 

pek tipik sebze değildir.

Bu karşılaştırmaya göre iki araştırma arasında yüzde 50'den fazla öğe

örtüşmektedir. Demek ki akıllarına gelen bazı öğeler daha çok tipiktir. Tipik öğeler ve akla

ilk gelen öğeler aralarında bezerlilik vardır. Ama yine de birçok tipik öğeler akıllarına

gelmemiştir.
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3.2.5.4. Rosch’un(1975) Araştırmasıyla Karşılaştırma

Bu araştırmada irdelenmiş ulamların bazılarını 1975 yılında Rosch Amerika’da da

yapmıştır. Örneğin meyve, sebze, kuş ulamı irdelenmiştir. Sonuçları bu araştırmadaki

Türkçe ve Çince sonuçlarıyla karşılaştırılacaktır. Rosch’un kullandığı yöntem bu

araştırmanın yönteminden farklıdır. Rosch’un araştırmasında denekler hazırlanmış öğelerin

değerlendirilmeleri istenmişlertir. Rosch’un keşfettiği sonuçlarda en öne çıkan 10 öğeler

alınıp bu araştırmadaki en çok düşünülen 10 öğeler ile karşılaştırılacaktır (Rosch, 1975).

Rosch(1975) Türkçe Çince
Bezelye Domates Ipomoea aquatica
Havuç Patlıcan Shanghai marulu

Fasulye (Green beans) Pırasa Ispanak
Fasulye (String beans) Ispanak Hua Ye Cai

Ispanak Brokoli Havuç
Brokoli Salatalık Marul

Kuşkonmaz Biber Tatlı patates yaprağı
Mısır Patates Patlıcan

Karnıbahar Havuç Domates
Brüksel lahanası Marul Çin marulu

Tablo 49: Rosch, Karşılaştırma, Sebze

Tablo 42’de Amerika’da İnglizce konuşanların, Türkiye’de Türkçe konuşanların ve

Tayvan’da Çince konuşanların en çok düşündükleri sebzelerdir. Üç kültürün ortak sebzeler

sadece brokoli, ıspanak, ve havuçtur. Amerikalıların, Türklerin ve Tayvanlıların sebze ulam

yapısı tamamen farklı söylenebilir.

Rosch(1975) Türkçe Çince

Nar bülbülü Kartal Serçe
Serçe Serçe Lao Ying (Kartal,

şahin vb.)
Mavi alakarga Güvercin Güvercin
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Mavi kuş Papağan Ying Wu(Papağan
veya muhabbet kuşu)

Kanarya Şahin Karga
Karatavuk Baykuş Küçük ak balıkçıl
Güvercin Muhabbet kuşu Çin bülbülü

Toygargiler Kanarya Tavuk
Kırlangıç Karga Tavus Kuşu

Muhabbet kuşu Akbaba Baykuş

Tablo 50: Rosch, Karşılaştırma, Kuş

Tablo 43’e göre serçe, üç kültürde hep baskın bir kuştur. Amerika’da güvercin daha

arkada kalmıştır. Ayrıca üç dilde de muhabbet kuşu vardır. Amerika’da kartal pek

düşünülmemiştir. Bundan başka Amerika’da tavuğa da kuş olarak bakılmamıştır. Üç

kültürde kuş ulam yapısının farklı olduğu gösterilmektedir.

Rosch(1975) Türkçe Çince
Portakal Muz Elma

Elma Elma Muz
Muz Çilek Elma guava
Şeftali Kivi Mandalina
Armut Portakal Üzüm
Kayısı Armut Karpuz

Mandalina Mandalina Çilek
Erik Ananas Portakal

Üzüm Erik Mango
Nektar Karpuz Kivi

Tablo 51: Rosch, Karşılaştırma, Meyve

Tablo 44’e göre üç kültürde elma ve muz baskın meyvelerdir. Ayrıca mandalina,

portakal de üç farklı kültürde oldukça düşünülen ortak meyvelerdir. Elma ve muzdan başka

üç kültürde meyve ulam.
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3.3. Değerlendirme

Türkçe’de akla ilk gelen ulam öğelerinde baskın olarak bahsedilen öğeler, sebzede

domates, balıkta hamsi, enstrümanda gitar, akrabalıkta anne, ağaçta çam ve içecekte

sudur. Çince’de ise akla ilk gelen öğelerden baskın olarak gösterilen sebzede lahana, kuşta

serçe, meyvede elma, enstrümanda piyano, ağaçta Çin bayan, tatlıda pastadır. Diğer

ulamlarda baskın olarak bahsedilen öğeler yoktur. Toplam olarak Türkçe’de en çok

düşünülen öğelerden sadece balıkta hamsi ve ağaçta çam baskın olarak gösterilmiştir.

Çince’de ise sadece sebzede lahana, kuşta serçe ve ağaçta Çin bayan baskın olarak

bahsedilmiştir. Diğer ulamlarda baskın olarak bahsedilen öğeler yoktur. 

1. sırada düşünülen öğeler, Türkçe’de sebze, kuş, meyve, tatlı, içecek ulamlarda

kadın ve erkek deneklerin tercihlerine göre daha belli farklılığa sahip olmaktayken balık,

enstrüman, akrabalık, ağaç ulamlarında belli bir çeşitlilik gösterilmemiştir. Çince’de ise 1.

sırada düşünülen öğelerde balık, akrabalık, içecek ulamlarında kadın ve erkek deneklerin

tercihlerinde daha belli farklılık vardır ama sebze, kuş, meyve, enstrüman, ağaç, tatlı,

içecek ulamlarında belli bir farklılık yoktur. Toplam olarak Türkçe’de kadın ve erkek

deneklerin sebze, kuş, ağaç, tatlı, içecek ulamların tercihlerinde daha belli farklılık vardır.

Çince’de balık, ağaç, tatlı, içecek ulamlarında kadın ve erkek denenkler daha farklı tercih

etmiştir.

Hem Türkçe’de hem de Çince’de bilimsel sınıflandırmaya göre ulama ait olmayan

öğeler vardır. Bu ölçüde 5’ten fazla düşünülen ulam öğeleri ispat edilecektir. Sebze

ulamında domates, salatalık, patates, patlıcan, havuç gibi bitki meyveleri halk
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sınıflandırmada sebze sayılır. Bilimsel bitki sınıflandırması gibi yapıları yoktur. Halk

sınıflandırmada sebze ulamı bitki olarak görülmeden yaprak, meyve gibi ayrımları yoktur.

Ayrıca mantar gibi bitki olmayan şeyler de sebze ulamına aittir. Kuş ulamında ise çoğu

düşünülen kuş öğeleri bilimsel sınıflandırmaya göre ulama aittir. Ama Türkiye’de tavuk

pek kuş ulamına sahip olduğu düşünülmemiştir. Balık ulamında ise hem Türkçe’de hem de

Çince’de balina, yunus gibi memeli hayvanları balık olarak görülmektedir. Meyve

ulamında düşünülen bütün öğeleri bitki meyvelerine aittir. Ağaç ulamında düşünülen öğeler

bitkilere aittir. Enstrüman, akrabalık, tatlı ve içecek ulamları bilimsel sınıflandırma

olmadığı için değerlendirilmemiştir.

Türkçe’de sebze ulamında domates, kuşta serçe, balıkta hamsi, enstrümanda gitar,

ağaçta çam, tatlıda baklava, içecekte su daha önde sıralanmış ve daha çok düşünülmüştür.

Ama meyve, akrabalık ulamlarında en öne sıralanan öğe en çok düşünülmemiştir. Meyve

ulamında en öne çıkan elmayken en çok düşünülen meyve muzdur. Akrabalık için en öne

sıralanan anne olmaktayken dayı en çok düşünülmüştür. Çince’de ise sebze, kuş, balık,

meyve, enstrüman, ağaç ulamlarında en öne sıralanan öğe en çok düşünülmüştür. Ama

akrabalık ve içecek ulamlarında farklıdır. Ayrıca deneklerin tepkisine göre daha sevilen

sebze, balık, meyve, tatlı ve içecek daha önce düşünülmektedir. Akrabalık ulamında

Türkçe’de anne, Çince’de baba daha önde sıralanmaktadır. Genelde insanların daha önde

düşündükleri öğeler daha çok düşünülmüştür.

Bu araştırmada deneklerin ulama ait öğeleri yazmaları istendiği için parça-bütün

ilişkisi gösterilmemiştir. Ama atılan sormacalardan çoğu parça-bütün ilişkisinden dolayıdır.
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Demek ki çağrışımda denekler kolayca parça-bütün ilişkisini düşünmektedir. Ayrıca ulam

öğeler arasında şema-örnek ilişkisi vardır. Çince’de sebze ulamında Luo bo, beyaz turp ve

havucun şemasıdır, enstrüman ulamında Di Zi, flüt ve yan flütün şemasıdır, La ba, trompet,

saksafon, korno gibi enstrümanların şemasıdır. Ayrıca davul benzer enstrümanların şeması

olabilir. Gitar, bas gitar ve elektro gitarın şeması olabilir. Tatlı ise pasta cheese cake, yaş

pasta gibi tatlıların şeması olabilir. Çince’de turta, Egg tart, elma turtası gibi tatlıların

şemasıdır. İçecek ise içki, meyve suyu, çay, kahve gibi içeceklerin örnekleri de

düşünülmüştür.

Çince’de sebze ulamında farklı marul ve turp çeşitleri temel düzey statüsünü

kazanmıştır. Çince’de balık ulamında tropikal balık, armut çeşitleri temel düzeydedir.

Enstrüman ulamında gitar çeşitleri, flüt çeşitleri, bateri gibi temel düzeyde olmayan öğeler

de temel düzey statüsünü kazanmıştır. Tatlı ve içecek ise daha çok temel düzeyin alt

düzeydeki öğeler temel düzey statüsünü kazanmıştır. Tayvan’da içki ulamı temel düzey

statüsünü kazanmıştır. 

Çoğu denekler bazı öğelerin ulama ait olup olmamasında emin olamamıştır.

Bireysel çeşitliliği yüksektir. 5 kereden az düşünülen öğeler çoktur. Böyle öğelerden ulama

ait olmayanların oranı daha yüksektir. Bu durum yanlış bilgi, hata, özensiz kullanımdan

ortaya çıkmış olabilir. Örneğin insanlar yunusun ve balinanın balık olmadığını ve memeli

hayvanlar olduğunu bilmemekte olabilir. Aynı zamanda yunusu ve balinayı özensiz olarak

balık ulamına koymuş da olabilir. Belirli ulam farklı insanlara göre farklı anlamlara

gelebilir. Ayrıca tatlı ulamında imam bayıldı düşünmüş olan da vardır. Bu tür kodlamaların
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hatalı olduğu düşünülmektedir. Sonuçta gösterildiği gibi sebze anlamı et olmayan, tatlı

olmayan yiyecek olmak ihtimalı vardır. İnsanlar öğeleri alıp zihindeki kavramla

karşılaştırarak ulama ait olup olmadığına karar vermektedir. Dolaysıyla karar verirken sınır

çizmekte olabilir.

Daha öncelikli sıralanan ve daha çok düşünülen öğeler, daha sonraki sıralarda yer

verilenlere benzememektedir. Örneğin brokoli, domatese; serçe, kartala; hamsi, japon

balığına; elma, muza; gitar, kemana; dayı, teyzeye; çam, kavağa; baklava, profiterola; su,

kolaya, dış görütüsü, tadı, işlevi gibi ölçütlere göre benzememektedir. Ayrıca Tayvanlılara

göre düşünülmüş sayı olarak penguen, kanaryadan daha çok öne çıkmıştır. Demek ki akla

gelen kuşlardan en çok düşünülen kuş, diğer öğelerin referans noktası değildir. Daha çok

düşünülen ve daha öne sıralanan öğeler öntipe daha benzemekte değildir. 

Daha arkaya çıkan veya daha az düşünülen öğelerin eşit statüsü vardır. Tayvan’da

penguen kanaryadan daha çok düşünülmüştür. 5’ten fazla düşünülen öğelere göre bütün

öğeler ulamına aittir. Daha arkada kalan veya daha az düşünülen öğeler yine de ulama

aittir. Deneklerin daha çok düşündükleri öğeler vardır, ama üyelikleri eşittir. 

Kuş, balık, ağaç gibi ulamlarında öğelerin daha çok belli ortak özellikleri vardır,

çünkü böyle ulamların daha benzer dış görüntüleri veya hareketleri vardır. Oysa sebze,

meyve, enstrüman, tatlı ve içecek gibi ulamlar daha çok toplama işlevine (collection

function) sahip olmaktadır. Örneğin sebze et olmayan yiyecek; meyve tatlı bitki meyvesi;

enstrüman müzik aleti gibi işlevsel orta özellikleri vardır. Akrabalık ise toplumsal veya
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kinsel ilişki vardır. Demek ki biyolojik ulamların daha belli bir görsel ortak özellikleri

varken diğer ulamlar daha çok işlevsel veya ilişkisel ortak özelliklere sahip olmaktadır.

5 kereden az düşünülen öğeler 5 kereden fazla düşünülenlerden daha çoktur.

Demek ki kişisel çeşitliliği yüksektir. Kimi insan belli alanlarda daha ilgi çekilmekte ve

daha çok bilgilerine sahip olmakta olabilir. Bu kişisel çeşitlilik bireyin tecrübesi, çerçevesi,

ilgisi, okudukları ile ilgili olabilir. Ayrıca daha iyi bilinen ulamların kişisel bilgileri daha

çok olabilir. Örneğin tatlı ve içecek ulamlarının daha fazla ve ayrıntılı öğeleri

düşünülmüştür. Deneklerin ifade ettiklerine göre daha sevdikleri öğeler daha kolay

akıllarına gelmektedir. 

Sebze, kuş, balık, ve ağaç ulamlarında daha çok coğrafya etkileri vardır. Tayvanlılar

ve Türkler kendi coğrafya bölgesinde var olan öğeleri düşünmüşlerdir. Diğer ulamlarda

pek belli değildir. Örneğin Türkiye’deki marul çeşitleri Tayvan’da gibi çeşitli olmadığı için

halk sınıflandırmada ayrı düşünülmemektedir. Üstelik bir kültürde var olan bir öğenin,

diğer bir kültürde olmadığı durumlar bellidir. Örneğin pırasa Tayvan’da yoktur.

Dolayısıyla Tayvan’da pırasa düşünülmez. Fakat bu çeşitliliğin bir payı kültür etkisinden

etkilendiğinden dolayı çıkmış olabilir, çünkü coğrafaya aynı zamanda kültürü

etkilemektedir.

Sebze, balık, enstrüman, akrabalık, tatlı ve içecek ulamlarında daha çok kütürel

farklıkları vardır. Sebze ve balık ulamları iki kültürün farklı mutfağı olduğundan dolayı

kullanılan yemek malzemeler ve yenen sebze ve balık çeşitleri de farklıdır. Örneğin Türk

mutfağında daha çok domates kullanılmaktayken Tayvan’da daha çok meyve olarak
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kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu farklı kullanım ve işlevi farklı ulama oluşturmuştur. Tatlı

ve içecek ise kültürsel damak tadıyla ilgili olabilir. Ayrıca iki kültürde eskiden beri şimdiye

kadar yenmeye devam eden geleneksel tatlılar ve içecekler büyük bir ölçüde ulam yapısını

etkilenmiştir. Bundan başka genç Türklerin daha çok içki kültürüne sahip olduğu için

içecek ulamında daha çok içki düşünülmesine de sebep olmuştur. Üstelik akrabalık

ulamında iki kültürde akrabalık adlarının farklı ulam sınırına sahip olmaktadır. (kuzen,

amca, kardeş gibi) 

Dilsel olarak Türkçe’de daha çok anne baba, Çince’de daha çok baba anne

söylendiği için Türkiye’de anne daha öne, Tayvan’da baba daha öne sıralanmasına neden

olmuştur. İki kültürde kuzen, amca, kardeş gibi ulamların sınırları, anlamsal bilgilerin

farklı olmasından ortaya çıkmış olabilir. Türklerin ve Tayvanlıların aynı akrabalık ilişkisi

için farklı kullanım veya dilsel anlatım ile kullanılmakta, kavramların çeşitlilikleri de

vardır. Örneğin kuzen için amcaların çocuklarının özel anlatımları vardır. Demek ki Çin

kültüründe amcaların çocukları daha önemli bir toplumsal konuma sahip olmaktadır.

Ayrıca Luo Bo, Di Zi gibi özel ulamlar Türkçe’de de yoktur. Bu durum dilsel ve anlamsal

bilgilerinden etkilenmiş olabilir. Bunlardan başka iki kültür batı kültürler ve küresel ticaret

tarafından etkilenmiş olduğu için meyve, enstrüman, tatlı ve içecek ulamlarında daha çok

batıdan gelen öğelerin olduğu gösterilmiştir.

Bu araştırmadaki Türkçe sonuçlari Önal (Önal, 2012)’ın araştırma sonuçlarına

benzemektedir. Önal’ın sonucuyla karşılaştırıldığında sıklıklara göre en öne çıkan öğeler,

bu araştırmadaki en çok düşünülen öğeler yaklaşık aynıdır. Seferoğlu (Seferoğlu,
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1999)'nun çalışmasıyla bu çalışmadaki karşılaştırmaya göre iki araştırma arasında da yüzde

50'den fazla öğe örtüşmektedir. Ama bu araştırmadaki Türkçe ve Çince sonuçları, Rosch

(Rosch, 1975)’un araştırma sonuçlarından daha farklıdır. Aralarında pek benzerlilikleri

yoktur. Bu çeşitlilik kültürel bilgilerin farklı olduğundan dolayı ortaya çıkmış olabilir.

Demek ki ABD’lilerin ulam yapısı Türklerin ve Tayvanlıların ulam yapısından farklıdır.

4. Sonuç

Dış dünya varlıkları ulamlanarak bilişte kalmaktadır. Ulamlama dış dünya ve iç

dünya arasındaki köprüdür. Dil, ulam havuzudur. İnsan dil edinirken ulamlayarak dış

dünyadaki varlıkları öğrendiği dil anlatımlarıyla bağlamaktadır. Aynı zamanda bilişte

kavram oluşturmaktadır. Dolayısıyla dış dünya, biliş ve dil arasında ayrılmaz bir ilişki

vardır. Psikolog ve dilbilimciler ulamlama üzerine birçok araştırma ortaya koymuşlardır.

Ulamlama teorileri de gittikçe tamamlanmıştır. Ulamlarda bulunan öntip etkisinin ortaya

çıkması, dilin bilişe ilişkin olmasını kanıtlamıştır. Herhangi bir kişi, hatta bir toplum için

daha tipik ulamların bulunduğu görülmüştür.

Rosch'tan (Rosch, 1975) itibaren ingilizce üzerine birçok araştırma ortaya çıkmıştır.

Türkiye'de Seferoğlu (Seferoğlu, 1999), Gökmen (Gökmen, 2013), Önal (Önal, 2012) ve

diğer dilbilimciler de Türkçe üzerine incelemelerde bulunmuşlardır. Önal (Önal, 2012)'ın

çalışmasında İngilizce konuşanların ve Türkçe konuşanların tipik ulamlarının arasında

çeşitlilik var olduğu görülmüştür. Fakat Gökmen ve Önal'ın çalışmalarında (Önal, 2012;

Gökmen, 2013) kullanılan yöntem, Rosch (Rosch, 1975)'un kullandığı yöntemden

farklıdır. Bu araştırmada Gökmen ve Önal'ın çalışmalarını, Rosch'un (Rosch, 1975)
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kullandığı yöntemi kullanan Seferoğlu (Seferoğlu, 1999)'un çalışmasıyla kıyaslamıştır.

Sonuçta Rosch (Rosch, 1975) ve Seferoğlu (Seferoğlu, 1999)'nun kullandıkları tipik

derecesinin değerlendirilmesinin ve Gökmen (Gökmen, 2013) ve Önal (Önal, 2012)'ın

araştırmalarında kullanılan akla ilk gelen öğelerin listelenmesinin sonuçları yüksek derece

benzemiştir.

Bu araştırmanın temel amacı, öntip etkisini kültür açısından incelemektir.

Türkiye'de ve Tayvan'da Türkçe ve Çince konuşanların sebze, kuş, balık, meyve,

enstrüman, akrabalık, ağaç, tatlı ve içecek ulamlarında akıllarına ilk gelen öğeler

araştırılmıştır. Beklendiği üzere, sonuç olarak Tayvanlıların ve Türklerin düşündükleri

ulam öğelerinin farklı olduğu görülmüştür. Sonuca göre iki kültürde baskın ve öne çıkan

öğelerin çeşitlilik göstermektedir. İki kültürde öntipe coğrafya ve dil etki etmektedir.

Görülmektedir ki, yalnız coğrafya ve kültür değil, dil kullanımı da ulamlamayı

etkilemektedir. Ayrıca bu araştırmada temel düzey statüsü kazanma fenomeni, halk

sınıflandırması ve iki kültürde de kişisel çeşitliliğin yüksek olduğu görülmüştür. Bilgi

miktarına göre alt ve üst ulamlar temel statüsü kazanabilir. Bilimsel sınıflandırma ve batı

sınıflandırması halk sınıflandırmasını etkilediği halde çeşitlilik de vardır. Bunların dışında

referans noktası ve derecelendirilme üyeliği fenomenleri bulunmamıştır. Daha çok

düşünülen öğelerin belirli sınırları vardır. Ulam öğeleri daha çok öne çıkan öğelerin

benzerliğine göre sıralanmamıştır. 5 defadan fazla düşünülen öğelerin eşit statüsünün var

olduğu görülmüştür.

- 132 -



Bu araştırmada seçilen ulam çeşitleri somuttur ve daha yüksek kültürel çeşitlilikleri

beklenmektedir. Kullanılan yöntem deneklerin akıllarına ilk gelen öğelerin sıralanmasıdır.

Denekler Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve National Chengchi

Üniversitesi öğrencidir. Gelecekteki araştırmalar, daha çeşitli veya soyut ulamları

inceleyebilir. Başka yötemlerle öntip etkisi tespit edilebilir. Ayrıca farklı ülkeler ve farklı

kültürlerde de farklı dil konuşanlar veya farklı yaş aralıkları incelenebilir.
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Ek1

Öğeler

Bu bölümde deneklerin akıllarına gelen öğeler alfabetik sırasıyla listelenmektedir.

Sebze

Türkçe- Avokado, Bakla, Bamya, Barbunya, Bezelye, Biber, Boru otu, Börülce,

Brokoli, Dereotu, Domates, Enginar, Fasulye, Havuç, İceberg, Isırgan otu, Ispanak, Kabak,

Karnıbahar, Karpuz, Kereviz, Kıvırcık, KovaLahana, Kuru fasulye, Kuru soğan,

Kuzukulağı, Lahana, Limon, Mantar, Maraşotu, Marul, Maydanoz, Mercimek, Mısır,

Nohut, Pancar, Patates, Patlıcan, Pazı, Pırasa, Roka, Salata, Salatalık, Sarımsak, Semizotu,

Soğan, Taze fasulye, Turp, Yer elması, Yeşil soğan 

Çince- A菜,九層塔,⼤大⽩白菜,⼤大陸妹,⼤大⿈黃⽠瓜,⼤大蒜,⼤大頭菜,⼩小⽩白菜,⼩小⿈黃⽠瓜,⼭山

藥,川七,⽊木⽿耳,⽔水蓮,⽜牛番茄,冬⽠瓜,四季⾖豆,⽟玉⽶米,⽢甘藍菜,⽣生菜,⽩白菜,⽩白蘿蔔,地⽠瓜,地

⽠瓜葉,⽵竹筍,芋頭,⾖豆芽菜,⾖豆莢,空⼼心菜,芥藍菜,芥蘭,芫荽,花菜,花椰菜,芹菜,⾦金針

菇,⻘青江菜,⻘青花菜,⻘青花椰菜,⻘青椒,南⽠瓜,洋蔥,玻璃菜,秋葵,紅胡蘿蔔,紅蘿蔔,胡蘿

蔔,苜宿芽,苦⽠瓜,茄⼦子,⾲韭菜,⾹香菜,海草,茼窩,茼蒿,酒菜,⾺馬鈴薯,⾼高麗菜,甜菜,皎⽩白

筍,荸薺,莧菜,雪菜,番茄,筍⼦子,紫⾼高麗菜,紫菜,絲⽠瓜,菠菜,萵苣,過貓,辣椒,蔥,橄

欖, 蕨類, 蕪菁, ⻯⿓龍鬚菜, 蘿蔓, 蘿蔔

Kuş

Türkçe-Ağaçkakan, Akbaba, Albatros, Angut, Anka, Atmaca, Aydın, Baykuş,

Bıldırcın, Bülbül, Cennet papağan, Civciv, Daz, Deve kuşu, Doğan, Ejderha kuşu,



Flamingo, Guguk, Güvercin, Hin bülbülü, Hindi, Hurna kuşu, Kanarya, Karga, Kartal,

Kaz, Keklik, Kelaynak, Kırlangıç, Kiwi kuşu, Kuğu, Kumru, Kuzgun, Leylek, Martı,

Minik kuş, Muhabbet kuşu, Ördek, Papağan, Pelikan, Penguen, Şahin, Saka, Saksağan,

Serçe, Sülün, Tavuk, Tavus kuşu, Turna, Yabik, Yalıçapkını, Yarasa, Yusufçuk 

Çince-七⾊色⿃鳥,九官⿃鳥,⼋八⾊色⿃鳥,⼋八哥,⼗十姊妹,⼤大冠鷲,⼤大嘴⿃鳥,⼤大鵬,⼩小⽩白鷺,⼩小

⿇麻雀,⼩小鴨,五⾊色⿃鳥,公雞,天堂⿃鳥,天鵝,孔雀,⽂文⿃鳥,⽕火雞,台灣藍鵲,布榖⿃鳥,⽩白⽂文⿃鳥,

⽩白頭翁,⽩白鴿,⽩白鷺鷥,企鵝,灰⾯面鷲,⽼老雀,⽼老鷹,⾏行⿃鳥,伯勞⿃鳥,杜鵑,杜鵑⿃鳥,禿鷹,夜

鷹,夜鷺,⾦金剛⿃鳥,⾦金剛鸚鵡,⾦金絲雀,⾦金翼⽩白眉,信天翁,冠⽻羽畫眉,帝雉,相思⿃鳥,紅尾

伯勞,紅隼,紅嘴⿊黑鴨,紅嘴⿊黑鵯,紅鶴,候⿃鳥,海鷗,烏鴉,珠頸斑鳩,班鳩,酒紅朱雀,

隼,⾼高蹺⾏行⿃鳥,⾼高蹺䲳,啄⽊木⿃鳥,⿇麻雀,喜鵲,斑鳩,畫眉⿃鳥,雁⼦子,雲雀,⿈黃雀,⿈黃鶯,⿈黃鸝

⿃鳥,⿊黑⾯面琵鷺,⿊黑⾯面鷺鷥,⿊黑喉潛⿃鳥,蜂⿃鳥,遊隼,雉雞,鳩,綠頭鴨,綠繡眼,鳳凰,鳶,燕

⼦子,貓頭鷹,鴕⿃鳥,鴛鴦,鴞,鴨⼦子,鴿⼦子,織布⿃鳥,藍鵲,藍鸚鵡,雞,鵜鶘,鵝,關雎,鵪鶉,

鵰, 鶴, 鷓鵠, 鸚鵡

Balık

Türkçe- Ahtapot, Akkuşağı alabalık, Alabalık, At balığı, Ayı balığı, Balina, Balon

balığı, Barakuda, Barbun, Bemba gold, Beta, Beyaz balina, Bizim evdeki balıklar, Büyük

beyaz, Ciklet, Çinekop, Çupra, Deniz anası, Deniz atı, Deniz kestanesi, Derebalığı,

Dilbalığı, Döpek balığı, Ejderha balığı, Elektrik balığı, Fok balığı, Green puffer, Hamsi,

İskorpit, İstakoz, İstavrit, İstiridye, Japon balığı, Kalamar, Kalkan balığı, Karides, Katil

balina, Kedi balığı, Kefal, Kılavuz balığı, Kılıç balığı, Köpek balığı, Koya Levreği,

Lazanya balığı, Lepistes, Levrek, Lüfer, Mavi köpek balığı, Melanur, Mercan, Mersin



balığı, Mezgit, Midye, Mürekkep balığı, Müren balığı, Okçu balığı, Orkinos, Palamut,

Palyanço, Pantalon balığı, Piranha, Sardalya, Sardunya, Sazan, Somon, Su yılanı, Süs

balığı, Ton balığı, Turna, Uskumru, Vatoz, Yayın balığı, Yengeç, Yılan balığı, Yunus

Çince-⼀一夜干,七彩神仙⿂魚,⼈人⿂魚,三⾊色錦,⼟土魠⿂魚,⼤大⽩白鯊,⼤大肚⿂魚,⼩小丑⿂魚,中

國娃娃,天使⿂魚,孔雀⿂魚,孔雀⿃鳥,⽇日光燈⿂魚,⽐比⺫⽬目⿂魚,⽩白⼝口⿂魚,⽩白昌⿂魚,⽩白倉⿂魚,⽩白帶⿂魚,

⽯石斑⿂魚,企鵝,成吉思汗⿂魚,⾎血鸚鵡,吳郭⿂魚,吻仔⿂魚,沙丁⿂魚,刺⿂魚,垃圾⿂魚,河豚,⻁虎⿂魚,

虱⺫⽬目⿂魚,⾦金⿂魚,⾦金槍⿂魚,⻘青绀,娃娃⿂魚,柳葉⿂魚,秋⼑刀⿂魚,紅太陽,紅球,紅蓮燈⿂魚,紅燈⿂魚,

紅魽,紅⻯⿓龍,紅鯛,紅绀,飛⿂魚,⻝⾷食⼈人⿂魚,剝⽪皮⿂魚,差⿂魚,海⾺馬,海豚,海鱺,烏⿂魚,神仙⿂魚,⾾鬥

⿂魚,⻤⿁鬼頭⼑刀,曼波⿂魚,章⿂魚,雪鸚鵡,⿈黃⾦金⿂魚,⿈黃⿂魚,⿊黑鮪⿂魚,溪哥,獅⼦子⿂魚,旗⿂魚,瑪琳⿂魚,

蓋衍⾾鬥⿂魚,魟⿂魚,劍⿂魚,彈塗⿂魚,熱帶⿂魚,魴⿂魚,魷⿂魚,燈籠⿂魚,⻯⿓龍膽⽯石斑,鮪⿂魚,鮭⿂魚,斷頭

⿂魚,翻⾞車⿂魚,鯉⿂魚,鯊⿂魚,鯽⿂魚,鯖⿂魚,鯛⿂魚,鯡⿂魚,鯨⿂魚,鯰⿂魚,鰈⿂魚,櫻花鉤吻鮭,鰻⿂魚,鱈

⿂魚, 鱷⿂魚, 鱸⿂魚

Meyve

Türkçe- Ahududu, Amarula, Ananas, Anayasa, Armut, Avokado, Ayva, Bergamot,

Böğürtlen, Cennet Elması, Çilek, Domates, Dut, Elma, Erik, Fındık, Greyfurt, Hurma,

İncir, Japon elması, Karadut, Karpuz, Kanun, Kayısı, Kiraz, Kivi, Kızılcık, Limon,

Mandalina, Mango, Muz, Nar, Pepino, Portakal, Şeftali, Üzüm, Vişne, Yeni dünya, Yeşil

elma

Çince-⼩小番茄,⼭山⽵竹,⽊木⽠瓜,⽔水梨,⽔水蜜桃,⽕火⻯⿓龍果,⽢甘蔗,⽯石榴,百⾹香果,⻄西⽠瓜,李

⼦子,杏桃,芒果,奇異果,波羅蜜,芭樂,⾦金桔,哈密⽠瓜,柚⼦子,柳丁,柿⼦子,紅⽑毛丹,⾹香⽠瓜,⾹香



蕉,桃⼦子,草莓,荔枝,梅⼦子,梨⼦子,棗⼦子,無花果,番⽯石榴,番茄,椰⼦子,楊桃,葡萄,葡萄

柚, 酪梨, 榴槤, 鳳梨, 蓮霧, 蔓越莓, 橘⼦子, ⻯⿓龍眼, 檸檬, 藍莓, 覆盆⼦子, 蘋果, 釋迦, 櫻桃

Enstrüman

Türkçe- Akordeon, Akustik gitar, Arp, Bağlama, Bas gitar, Bateri, Bendir, Bongo,

Buzuki, Cajon, Çello, Cümbüş, Cura, Darbuka, Davul, Djembe, Dombra, Düdük, Elektro

gitar, Flüt, Gitar, Harmonika, Kabak kemane, Kanun, Kaval, Keman, Kemançe, Klarnet,

Klavye, KontraBas gitars, Kopuz, Lir, Mandolin, Melodika, Mızıka, Ney, Obua, Org,

Perküspn, Piyano, Saksifon, Santur, Saz, Tambur, Tef, Trampet, Trombone, Tulum,

Turntable, Ud, Ukulele, Violensel, Viyola, Yan flüt, Yaylı tambur, Zil, Zurna

Çince-⼆二胡,三⾓角鐵,⼝口⾵風琴,⼝口琴,⼤大提琴,⼤大⿎鼓,⼤大鍵琴,⼩小喇叭,⼩小提琴,⼩小

號,⼩小⿎鼓,中胡,中提琴,⼿手⾵風琴,⽊木吉他,⽊木笛,⽊木⿂魚,⽊木琴,古琴,古箏,吉他,伸縮號,低

⾳音⼤大提琴,⾙貝斯,定⾳音⿎鼓,法國號,直笛,⻑⾧長笛,⻑⾧長號,南胡,洞簫,胡琴,⾵風琴,⾵風管,烏克

麗麗,⾼高胡,笙,笛⼦子,陶笛,喇叭,單簧管,揚琴,琴,琵琶,⿊黑管,嗩吶,搖滾吉他,鈴⿎鼓,

鈸,電⼦子琴,電吉他,⿎鼓,箜篌,管⾵風琴,豎笛,豎琴,踢踏舞鞋,蕭,鋼琴,爵⼠士⿎鼓,簫,薩克

斯⾵風, 雙簧管, 鐘, 鐵琴, 響板, 鑼

Akrabalık

Türkçe- Abla, Ağabey, Amca, Amcaoğlu, Anne, Anneanne, Baba, Babaanne,

Bacanak, Bacı, Baldız, Bilader, Büyükanne, Büyükbaba, Çocuk, Damat gelin, Dayı, Dede,

Elti, Eme, Emmioğlu, Enişte, Erkek kardeş, Eş, Görümce, Hacı, Hala, Kardeş, Karı, Kayın,



Kayınbirader, Kayınvalide, Keke, Kız, Kız kardeş, Koca, Kuzen, Nine, Oğul, Süt kardeş,

Teyze, Torun, Yeğen, Yenge

Çince-⼆二舅公,⼤大伯,兄弟,外公,外公外婆,外婆,外甥,外甥⼥女,奶奶,⽼老婆,伯

⽗父,伯⺟母,伯伯,弟弟,弟妹,侄⼦子,兒⼥女,兒⼦子,叔公,叔叔,妯娌,妹妹,姊夫,姊妹,姊姊,

姐夫,姐姐,姑丈,姑姑,姑姑姑丈,姑婆,姑媽,姑舅,爸爸,表兄弟,表弟,表妹,表姊,表

姐,表姑,表姑媽,表哥,表舅,表親,阿公,阿伯,阿姨,阿嬤,姨丈,姨婆,姨媽,姪⼥女,姻

親,哥哥,孫⼥女,祖⽗父,祖⽗父⺟母,祖⺟母,乾妹妹,堂兄弟,堂兄弟姊妹,堂弟,堂叔,堂妹,堂

姊,堂姐,堂表兄弟,堂哥,堂親,婆婆,媽媽,嫂嫂,爺爺,爺爺奶奶,舅媽,舅舅,舅舅舅

媽, 嬸嬸

Ağaç

Türkçe- Ak söğüt, Akasya, Akçaağacı, Ardıç, Armut ağacı, At kestanesi, Ayva

ağacı, Badem ağacı, Bonzai, Boruotu, Çalılık, Çam, Ceviz ağacı, Çim, Çınar, Dardağan,

Defne, Dişbudak, Dut ağacı, Elma ağacı, Erik ağacı, Eukaliptus, Fındık ağacı, Fıstık ağacı,

Gergen, Göknar, Gül ağacı, Gürgen, Haşhaş, Hint keneviri, Huş ağacı, İğde, Ihlamur ağacı,

İncir ağacı, Kağıt ağacı, Kanada kavağı, Karadut ağacı, Kauçuk, Kavak, Kayın, Kayısı

ağacı, Kazak, Keçiboynuzu, Kenevir, Kestane ağacı, Kiraz ağacı, Kızıl ağaç, Köknar,

Ladin, Limon ağacı, Maki,, Mandalina ağacı, Manolya ağacı, Marijuanna, Mavi ladin,

Meşe, Meyve ağacı, Mint keneviri, Muz ağacı, Okaliptus, Palamut ağacı, Palmiye ağacı,

Portakal ağacı, Sakura, Salkım söğüt, Sandal, Sedir ağacı, Şeftali ağacı, Sekoya, Selvi

ağacı, Sıtma, Söğüt, Sucuk ağacı, Süs ağacı, Üzüm ağacı, Vişne ağacı, Zeytin ağacı



Çince- Family tree,七⾥里⾹香,九芎樹,千層,⼤大⺩王椰⼦子樹,⼤大葉欖仁,⼩小葉欖仁,⼭山

⽑毛櫸,五葉松,尤加利樹,尤佳利樹,⽉月桂樹,⽊木⽠瓜樹,⽊木⿇麻⿈黃,⽊木棉,⽊木棉樹,⽔水柳,⽔水筆

仔,⽕火樹銀花,仙⼈人掌,台灣欒樹,⽟玉蘭花,⽩白千層,⽩白板樹,⽩白楊樹,⽩白樺樹,光臘樹,⽵竹

⼦子,⽺羊蹄甲,⾏行道樹,冷杉,杉⽊木,李樹,杏樹,芒果樹,松樹,果樹,油桐⽊木,波羅蜜,芭樂

樹,阿伯勒,阿⾥里⼭山神⽊木,阿勃勒,⾬雨⾖豆樹,扁柏,柏樹,柚⽊木,柳樹,流蘇,相思樹,紅樹,

紅檜,美⼈人樹,胡楊樹,茄冬,⾹香蕉樹,桂花樹,桂樹,桃樹,桐花樹,桐樹,桑樹,神⽊木,茶

樹,茶樹,荔枝,⾺馬拉巴栗,梅花樹,梅樹,梧桐樹,棕櫚樹,筆筒樹,菩提樹,⿈黃⾦金楓鈴⽊木,

⿊黑板樹,搖錢樹,椰⼦子樹,椰棗樹,楊柳樹,楓樹,楠⽊木,聖誕樹,榕柏,榕樹,銀杏,鳳凰

⽊木,鳳凰花,鳳凰樹,槭樹,樟樹,樺樹,橄欖樹,橘⼦子樹,橡⽊木,橡膠樹,橡樹,⻯⿓龍眼樹,檀

⽊木,檜⽊木,檜樹,檳榔樹,檸檬樹,騙⼈人樹,蘇鐵,蘋果樹,麵包樹,櫻花樹,櫻桃樹,鐵樹,

欒樹, 欖仁樹, 鑾樹

Tatlı

Türkçe- Alman pastası, Aşure, Ayva tatlısı, Baklava, Benimo, Bisküvi, Bisküvi

pastası, Bonibon, Browni, Bülbül yuvası, Büzme tatlısı, Burçak tatlısı, Ceviz tatlısı,

Cheesecake, Çikolata, Creame chocholat, Dilber dudağı, Dondurma, Eclair, Ekler, Ekler-

kuru Pasta, Ekmek tatlısı, Elmalı pasta, Fıstık sarma, Fıstıklı Dolama, Fıstıklı dürüm

sarma, Fondue, Gül tatlısı, Güllaç, Halka tatlı, Hanım göbeği, Helva, Höşmerim, İmam

bayıldı, Incir tatlısı, İrmik, Islak kek, Ispanaklı pasta, Istık sarma, Jelibon, Kabak tatlısı,

Kadayıf, Kadın budu, Kakaolu pasta, KalburaBas gitartı, Kaymaklı ekmek kadayıf,

Kazandibi, Kedi dili, Kek, Kemal paşa, Kerhane tatlısı, Keşkül, Kestane Şekeri, Kinder,

Künefe, Kurabiye, Lokma, Lokum, MveMs, Meyveli Pasta, Muhallebi, Muzlu kek, Muzlu



puding, Nutella, Olips, Parmak tatlısı, Pasta, Pişmaniye, Profiterol, Puding, Raffaelo,

Reçel, Revani, Sakız, Sakızı muhallebi, Şambal, Samsa, Sarelle, Sarıburma, Şarlot,

Şekerpare, Seveni, Skitles, Şöbiyet, Sufle, Supangle, Sütlaç, Sütlü nuriye, Tahin helvası,

Tavuk göğüsü, Tel kadayıf, Tiramisu, Toblerone, Tulumba, Turta, Un helvası, Vezir

parmağı, Waffle, Yaş pasta, Yoğurt tatlısı

Çince-⼋八寶冰,千層派,千層蛋糕,⼝口⾹香糖,⼟土⽿耳其軟糖,⼩小⻄西點,⼩小餅乾,太陽餅,

⼿手⼯工餅乾,⽉月餅,⽐比利時巧克⼒力,⽔水果,⽔水果派,⽔水果蛋糕,⽔水果塔,⽔水果優格,⽜牛奶糖,⽜牛

軋糖,仙草,可拿茲,可樂,可麗餅,可麗露,司康,奶昔,奶皇包,奶凍捲,奶酪,巧克⼒力,

巧克⼒力派,巧克⼒力⾹香蕉煎餅,巧克⼒力蛋糕,布丁,布朗尼,布蕾,冰,冰沙,冰淇淋,年輪蛋

糕,⽶米布丁,⾁肉桂捲,⻄西⽶米露,杏仁⾖豆腐,汽⽔水糖,沙拉,芋冰,芋泥卷,芋頭酥,芒果蛋糕,

⾖豆花,⾙貝果,乖乖桶,乳酪,乳酪蛋糕,咖啡,旺旺仙⾙貝,杯⼦子蛋糕,果凍,泡芙,波⼠士頓派,

波麗露,社⻤⿁鬼酥,花⽣生湯芝⿇麻湯圓,花⽣生糖,剉冰,派,紅⾖豆湯,紅⾖豆餅,紅⾖豆糕,紅⻱⿔龜粿,

美國派,拿破崙卷,海啾軟糖,烤布蕾,紐約起司蛋糕,脆笛酥,茶凍,草莓⽜牛奶,草莓蛋

糕,起⼠士蛋糕,起司,起司蛋糕,⾺馬卡⻯⿓龍,⾺馬芬,御菓⼦子,戚⾵風蛋糕,捲⼼心酥,曼陀珠,涼糕,

甜派,甜甜圈,蛋捲,蛋⿈黃酥,蛋塔,蛋糕,軟糖,雪花冰,⿆麥芽糖,⿇麻糬,提拉⽶米蘇,棉花

糖,湯圓,焦糖布丁,焦糖布蕾,紫⽶米粥,舒芙蕾,⿊黑森林,⿊黑森林蛋糕,塔,愛⽟玉,椰棗,煎

餅,聖代,葡式蛋塔,葡萄乾,蜂蜜蛋糕,熔岩巧克⼒力蛋糕,瑪德蓮,綠⾖豆椪,綠⾖豆湯,綠⾖豆

糕,蒙布郎,蜜糖⼟土司,蜜糖吐司,餅乾,鳳梨酥,慕尼⿊黑蛋糕,慕斯,蓮⼦子羹,養樂多,樹

幹蛋糕,燒仙草,糖果,餡餅,薑餅⼈人,霜淇淋,檸檬派,雞蛋糕,鬆餅,鯊⿂魚咬⼟土司,蘋果,

麵包, 櫻桃派



İçecek

Türkçe- Ada çayı, Alkollü içecekler, Amarula, Ananas suyu, Asitli içecekler, Ayran,

Bira, Bomonti, Boza, Burn, Çay, Cin, Didi, Elma suyu, Enerji içeceği, Fanta, Gazoz,

Greyfurt suyu, Havuç suyu , Hoşaf, Ice tea, Ihlamur çayı, Ihlamur suyu, Jack Daniel,

Jagermaister, Kahve, Karpuz suyu, Kefir, Kımız, Kiraz suyu, Kokteyl, Kola, Kuşburnu

çayı, Likör, Limonata, Limonlu soda, Maden suyu, Malibu, Martini, Meyve çayı, Meyve

suyu, Milk shake, Mojito, Nane-limon, Nar suyu, Nescafe, Oralet, Palinke, Patalya çayı,

Pekmez, Portakal suyu, Rakı, Red-bull, Sahlep, Şalgam, Şanpanya, Şarap, Schweppes,

Şeftali suyu, Şerbet, Sıcak çikolata, Soda, Soğuk çay, Sprite, Su, Süt, Tekila, Türk kahvesi,

Viski, Vişne suyu, Vişne-Vodka, Vodka, Yeşil çay, Zenzen

Çince- Lemonade, wine,七喜,⽂文⼭山包種茶,⽊木⽠瓜⽜牛奶,⽊木⽠瓜汁,⽔水,⽔水果冰沙,⽔水

果茶,⽜牛奶,仙草茶,仙草蜜,冬⽠瓜茶,卡布奇諾,可⼝口可樂,可可,可爾必斯,可樂,四季

春,奶昔,奶茶,奶綠,巧克⼒力,巧克⼒力⽜牛奶,⽩白桃蜜烏⻯⿓龍,⽩白開⽔水,⽩白蘭地,伏特加,冰沙,

多多,多多綠,百事,百⾹香果汁,百⾹香綠珍珠,⽶米漿,⻄西⽠瓜汁,伯爵茶,汽⽔水,沙⼠士,芒果清

茶,⾖豆漿,乳酸飲料,咖啡,抹茶,東⽅方美⼈人茶,果汁,果茶,波霸珍珠,玫瑰茶,芬達,芭樂

汁,芭樂綠茶,花茶,⾦金桔茶,⾦金桔檸檬,⻘青茶,⻘青草茶,威⼠士忌,客家擂茶,星冰樂,柳橙

汁,柳橙綠,珍珠奶茶,紅⽜牛,紅茶,紅茶拿鐵,紅酒,⾹香蕉⽜牛奶,⾹香檳,拿鐵,桂圓茶,氣泡

⽔水,烏⻯⿓龍奶茶,烏⻯⿓龍茶,烏⻯⿓龍綠茶,茶,酒,啤酒,梅⼦子汁,梅⼦子綠茶,現榨果汁,雪碧,⿆麥

茶,普洱茶,焦糖瑪奇朵,舒跑,菊花茶,菠蜜,⿊黑松沙⼠士,奧利多,椰⼦子汁,溫開⽔水,獅⼦子

奶,葡萄柚汁,葡萄柚綠,葡萄柚綠茶,蜂蜜⽔水,蜂蜜檸檬,蜂蜜蘆薈,運動飲料,酪梨⽜牛

奶,碧蘿春,碳酸飲料,綠茶,維他露B,翡翠檸檬,蔓越莓,調味乳,調酒,醋,養樂多,養



樂多綠,⻯⿓龍⾆舌蘭,優格,優酪乳,薄荷葉,薏仁漿,薑茶,鮮奶茶,檸檬汁,檸檬紅茶,檸檬

茶,檸檬綠,檸檬蔓越莓,蘇打⽔水,蘋果汁,蘋果⻄西打,蘋果茶,蘋果醋,鐵觀⾳音,鐵觀⾳音奶

茶



Ek2

Sormaca

Denek No/試卷號碼: 

Yaş/年齡:

Cinsiyet/性別:

Uyruk/國籍:

Açıklama/問卷說明:

Bu araştırmanın amacı belirli kavram alanlarına ilişkin olarak temel düzey

kavramların nasıl kategorilendirildiğini belirlemektir. Örneğin, ev hayvanı kategorisi için

aklınıza ilk gelen örnek kedi olabilir. O zaman birinci boşluğa kedi yazınız. Bundan sonra

aklınıza gelen ikinci örnek köpek olabilir. İkinci boşluğa köpek yazınız. Yedi boşluk

tamamlandıktan sonra ikinci aşamada, sizin için kategoriyi en iyi temsil ettiğini

düşündüğünüz üyeden başlayarak sağdaki boş alana sıralama yapınız. Örneğin, sizin için

ev hayvanlarında kategoriyi en iyi temsil edilen örnek kediyse, kedinin en sağına 1 yazınız.

Tavşanın ev hayvanlarını yeterince iyi temsil etmediğini düşünüyorsanız daha alt sıralara

yazınız. Aşağıda size kolaylık sağlaması için yapmanız gerekenler örneklendirilmiştir.

此問卷⺫⽬目的在於研究特定概念下基本層次概念的構成模式。舉例⽽而⾔言，對於

寵物這個集合名詞，我們第⼀一個聯想到的例⼦子可能會是貓，由此請將貓填⼊入第⼀一個

空格。之後聯想到的第⼆二個例⼦子可能是狗，請將狗填⼊入第⼆二個空格。以此類推將七

個空格填滿之後，請將最能代表下列集合名詞的例⼦子標⽰示名次。例如，若認為貓最



能代表寵物這個概念的話，請於最右側空格中標⽰示1，若認為兔⼦子最不能代表寵物這

個概念的話請填⼊入7。提供以下範例做參考。

Ör./範例

Ev hayvanları/寵物
1 Kedi貓 1
2 Köpek狗 2
3 Tavşan兔⼦子 7
4 Fare天竺⿏鼠 5
5 Kaplumbağ烏⻱⿔龜 4
6 Kuş⿃鳥 6
7 balık⿂魚 3

Aşağıdaki soruları örnektekine uygun olarak, aklınıza ilk gelen örnekten başlayarak

yazınız ve sonrasında da kategoriyi en iyi temsil ettiğini düşündüğünüz üyeden başlayarak

numaralandırınız.

請依照上述範例將看到下列集合名詞後聯想到的例⼦子按照順序填⼊入空格。完

成後請在右側將最能代表下列集合形象的例⼦子標上名次。

Sebze蔬菜
1
2
3
4
5
6
7

Kuş/⿃鳥



1
2
3
4
5
6
7

Balık/⿂魚
1
2
3
4
5
6
7

Meyve/⽔水果
1
2
3
4
5
6
7

Enstrüman/樂器
1
2
3
4
5
6
7

Akrabalık/親戚
1



2
3
4
5
6
7

Ağaç/樹
1
2
3
4
5
6
7

Tatlı/甜點
1
2
3
4
5
6
7

İçecek/飲料
1
2
3
4
5
6
7
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ÖZET
Yüksek Lisans Tezi

Türkçe ve Tayvan Çincesinde Öntipler Üzerine Bir Karşılaştırma
Chih-Yung Li
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Sosyal Bilimleri Enstitüsü

Dilbilim Anabilim Dalı
Danışman: Doç. Dr. Seda Gökmen

Ulamlama, bilişsel bilim ve dilbilim alanlarında önem taşımaktadır. Dili oluşturan bütün
birimler, ulamlamayla ilgilidir. Dolayısıyla, ulamlamayı araştırmak, insanların nasıl
düşündüğünü ve bilişin nasıl işlemleme yaptığını anlamamıza yardımcı olur. Ulamlamada,
Yunan felsefesinin etkisinden dolayı, Aristo’nun klasik teorisi olarak uzlaşımsal bilim
dünyasında kabul edilmektedir. 
Rosch’tan itibaren ulamlama bilimsel çalışmalarının gözde konusu olmaya devam
etmektedir. Türkiye’de ise Gökmen (Gökmen, 2013), Seferoğlu (Seferoğlu, 1999) ve Önal
(Önal, 2012) öntip üzerine incelemelerde bulunmuşlardır. Öntip pek çok dilde
irdelenmiştir. Ancak dillerarası ve kültürlerarası karşılaştırmalı çalışmalarının sayısı
oldukça azdır. Bu araştırmada 18-28 yaş arası Türk ve Tayvanlı deneklerin sebze, kuş,
meyve, balık, akrabalık, enstrüman, ağaç, tatlı, içecek ulamlarındaki öntip tecihleri ele
alınmıştır. Sonuçlar Rosch (Rosch, 1975)’un sonuçları, Önal (Önal, 2012)’ın sonuçları,
Seferoğlu (Seferoğlu, 1999)’nun sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Ayrıca bu çalışmada
Tayvanlıların ve Türklerin ulamlama yapıları, öğelerin sıraları, sayıları ve sıklıkları, ulam
altındaki ilişkileri ve temel düzeyleri incelenmiştir. Bir başka deyişle, bu iki farklı bölgede
coğrafya, kültür ve yaşam tarzının dildeki yansıması araştırılmıştır. Çalışmanın niteliksel
ve niceliksel sonuçlarına da ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
Haziran 2014, 133 sayfa 
Anahtar Kelimeler: Rosch, Öntip, öntür, prototip, çince, türkçe, NSC, bilişsel bilimler,
ulam, ulamlama, kavram, temel düzey, bağlam, kişisel bilgi, kültürel bilgi, anlamsal bilgi
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Categorization has been very important in the fields of Cognitive Science and Linguistics.
Each of the linguistic units in our languages is relative to categorization. Researches in
categorization, therefore, can help us to understand how human thinks and how our brains
work. Categorization has been unquestionable for thousands of years under the effect of
the Greek philosopher Aristoteles. Years after, since the researches of Rosch,
categorization became a topic under examination again. In Turkey, Gökmen (Gökmen,
2013), Seferoğlu (Seferoğlu, 1999) and Önal (Önal, 2012) had done many researches on
categorization. However, although many researches in different languages have been done,
there are only a few on the comparison of prototypes between different cultures. In this
paper, the prototypes of vegetable, bird, fruit, fish, relatives, instrument, tree, dessert, and
beverage will be examined again in Turkey and Taiwan. The results will be compared with
the work of Rosch (Rosch, 1975), Önal (Önal, 2012), and Şeferoğlu (Seferoğlu, 1999).
Besides the internal structures of categorization; the sequences, numbers and frequencies
of the members; the relationships under categories; and basic levels of turkish and
taiwanese being tested, the influence of geographies, cultures, and living styles between
the two culture will also be studied. Any other new discoveries will too be mentioned in
this paper.
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Key Words : Rosch, Prototype, Chinese, Turkish, NSC, cognitive science, category,
categorization, concept, basic level, context, personal knowledge, cultural knowledge,
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