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ÖNSÖZ 

Bu çalışmada “Wals Info” veri tabanına göre Almanca, Fransızca ve Türkçede, 

adcıl kategori, yalın tümceler, sesbilim, sözcük dizilişi, eylemcil kategori, biçimbilim, 

sözlükçe, adcıl sözdizim ve bileşik tümceler gibi dokuz alanda toplanan 138 özellik 

çerçevesinde karşılaştırılma yapılması amaçlanmaktadır. Kapsam ve sınırlılıklar 

açısından bu tez dokuz alanla sınırlanmıştır. Yazı sistemleri, şapırtıların dil-dışı 

kullanımları ve işaret dili gibi üç diğer alan bu tezde yer almamaktadır. Araştırmanın 

içeriği açısından çalışmada önce, Greenberg’ün 40 evrencesi, tipoloji, dilsel tipoloji ve 

Wals info veri tabanına ilişkin bilgi verilmekte, sonra karşılaştırılma yapılmakta ve son 

olarak ta tartışmaya, çalışmada elde edilen bulgulara ve bulgulara dayalı sonuçlara ve 

yüzde hesaplarına yer verilmektedir. 

Somutlaştıracak olursak tezin gelişme bölümünde dokuz alanda toplanan 138 

özellik açıklanacak ve bu özelliklere karşılık gelen değerlere bakılarak Almanca, 

Fransızca ve Türkçe karşılaştırılacaktır. Çalışmanın kuramı Hint-Avrupa dil ailesinden 

gelen Latince tabanlı Almanca ve Fransızca ile Ural-Altay dil ailesinden gelen Türkçeyi 

karşılaştırmaktır. 

Bu tezde araştırma deseni ve araştırma grubu kullanılmamıştır. 

Tezin sonuç bölümünde 138 değer çok kısaca Almanca, Fransızca ve Türkçe 

açısından belirtilecek ve veriler çözümlenecektir, yani bu dokuz alandaki 138 değerin 

(bu dokuz alanda bakılarak) Almanca-Fransızca, Almanca-Türkçe ve Fransızca-Türkçe 

açısından, benzerlik ve farklılıkları yönünden yüzde hesapları alınacaktır ve tez 

sonuçlandırılıcaktır. 

M. Erkin TECİM 
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TEŞEKKÜR 

Bu tezi Jean Philippe Rameau, Freddie Mercury, Kurt Cobain, Steeve Hurdle, 

Serge Fiori, Pierre Lapointe, Fransız klasik müzik kanalı mezzo.tv, Anorexia 

Nervosa’nın Drudenhaus albümüne ve Ayrancı Lisesinden Gülsün Öykü Doğan’a, 

Miguel Valade, Gimar Yestra, Davut Wunderlich, Devri Wickwire, Joseph Ricciardi ve 

bana son zamanlarda hep moral veren profesör Edith Moravcsik’e ve çok sevdiğim spor 

hocam Arif Can Kahraman’a adıyorum. İlk olarak ölmeden önce hayatımda çok önemli 

yer eden ve beni şu an en sevdiğim Fransız arkadaşım Miguel’le tanıştıran Fransız 

arkadaşım Steeve Hurdle’a teşekkürü borç bilirim! Steeve’e yılar önce bana hayatımın 

en kötü döneminde destek olduğu için de çok teşekkür ediyorum. Steeve’e ayrıca 

benimle röportaj yapma onurunu gösterdiği ve bana beste yapma konusunda verdiği 

fikirler için de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Dilek Peçenek ve Özcan Demirel 

hocalarımıda çok teşekkür ediyorum ve yabancı dil öğretimindeki yeni araştırma 

görevlisi Kübra Karaca’yada çok teşekkür ediyorum. Tezimin Almanca kısmında bana 

başından beri destek olan annem Almanca öğretmeni Sara Engin Tecim’e teşekkürü 

borç bilirim. Ayrıca annemin Alman Kültürden arkadaşı Tahir Deveciye ve çok 

sevdiğim Alman abim Davut (Peter David)  Wunderlich’e son kontroller için çok 

teşekkür ediyorum. Davut Wunderlich’le görüşmeler olmadan bu tezin Almanca kısmı 

asla nesnel olamazdı. Davut Abime bu tezdeki tüm hataları düzelttiği için defalarca 

teşekkür ediyorum. En sevdiğim Fransız arkadaşım Miguel Valade’a bana sürekli 

zaman ayırdığı ve tezimde yaptığı tüm düzeltmeler için de çok teşekkür ediyorum. 

Miguel’e ayrıca yıllardır bana hep destek olduğu için, hayatımı değiştirdiği için ve 

benimle yıllarca paylaştığı Fransızca müzikler için çok teşekkür ediyorum. Fransız 

Kültürden Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi hocam Zeynep Alp’a, çeviri ve 
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örnekler konusunda yardım ettiği için teşekkür ediyor ve bu dünyadaki en sevdiğim 

arkadaşım Miguel’le çalışmaya başlamadan önce tezimin Fransızca kısmındaki 

yanlışları düzelten Nuriye Terzioğlu’nu da çok teşekkür ediyorum. Tezimin ön sözünü 

hazırlamama yardım eden Elif Arıca Akkök hocama da teşekkürü borç bilirim. Ayrıca 

maddi ve manevi desteklerinden dolayı Türkiye’nin ilk kız punk rock grubunu kuran 

felsefe öğretmeni ablam Yasemin Tecim ve ressam heykeltraş babam Ünal Tecim’e 

teşekkür ediyorum. Ayrıca balerin teyzem Fatma Karaca’ya ve Paris’te altı sene 

bulunmuş ve Fransızcada bana hep ilham veren rahmetli ressam dedem Nusret 

Karaca’ya teşekkür ediyorum. Manevi desteklerinden dolayı Miguel’le birlikte en 

sevdiğim Hollandalı arkadaşım Gimar Yestra’ya da teşekkür ediyorum. Ayrıca Gimar’a 

Hollandaca’dan Almanca’ya örnekleri çevirdiği için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 

Evrensel müzikten Kenan Turgut’a ve elektro gitar hocam Özgür Abbak ve Dylan 

Hoey’e çok teşekkür ediyorum. Seçkin Kırtasiyeden Seçkin ve Nazım Sönmez’e ve 

bölüm sekreterimiz Selma Mürekkepçi’ye teşekkür ediyorum. Frans Plank ‘a tezime 

yeni bir boyut kazandıran Wals Values Evaluated çalışması için ve benimle bulunması 

zor birçok makale paylaştığı için teşekkür ediyorum. Annemin Almanca hocası Heinz 

Kristunus’a teşekkür ediyorum. Word Prosodic Systems in the Languages of Europe 

kitabını hediye eden “Holandaca’da Vurgu ve Hece Yapısı” üzerine doktora tezini 

gönderen ve Fransızcada ritmik vurgu için beni François Dell’in L’accentuation dans les 

phrases en français makalesine yönlendiren profesör Harry van der Hulst’e, Fransızca 

ve Almanca’da sesbilimsel karışım ve Fransızca’da tüm dil tipolojisi ve Fransızca’da 

yerlemi bulmama yardımcı olan Johanna Nichols’a ve Bilkent’ten benim için tüm 

kitapları alan İdil Dönderici’ye çok teşekkür ediyorum. Bana yardım eden Gerrit 

Kentner (Almanca’da ve Fransızcada ikileme), Stephan Schmid (ses bilimsel tipoloji 

üzerine makalesini paylaştığı için ve Almancada ritmik vurguyu açıkladığı ve örnek 

verdiği için ), Caroline Féry, Lena Baunaz, Ferdinand de Haan, Jae Jung Song 
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(Almanca’da dolaylı ve dolaylı olmayan ettirgen yapılarda kaynak bildirimi yaptığı ve 

yorumlarda bulunduğu için), van der Auwera Johan, Östen Dahl (Almanca’da koda 

ünsüzü ve Almanca’da bitmişlik ve bitmemişliği anlamama yardım ettiği için) , bölüm 

başkanımız hocam İclal Ergenç’e (Türkçe’de sözlüksel vurgunun öngörülemez 

olduğunu çok iyi açıkladığı için) ve Dilek Peçenek hocama İtalyancada sözce 

tümcelerinde dengesizi açıkladığı için  çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, beni çok iyi 

motive eden spor hocam Arif Can Kahraman’a ve beni çok iyi anlayan arkadaşlarım 

Gözde Mutlu ve Ayşe Akbulut’a çok teşekkür ediyorum! Son olarak senelerdir manevi 

destekte bulunan Amerikalı arkadaşlarım Devri Wickwire, Daniel Wickwire ve Joseph 

Ricciardi’ye teşekkürü borç bilirim. Ayrıca, Profesör Ian Maddieson’a Almanca, 

Fransızca ve Türkçe’de hece yapısının neden karmaşık değer sergilediğini anlamama 

yardım etiği için ve Wals’ın ilk iki bölümünde ne yapmam gerektiği konusunda beni 

yönlendirdiği için çok teşekkür ediyorum. Edith Moravcsik’e Almanca’da ve 

Fransızca’da çağrışımsal çoğulu anlamama yardım ettiği için çok teşekkür ediyorum. 

Profesör Matthew Baerman’a Türkçe’de durum aynılaşmasını açıkladığı için çok 

teşekkür ediyorum. Profesör Oliver Alexander Iggesen’le Almanca’da asimetrik durum 

işaretlemede uygun adıllarda aynılaşma üzerine yaptığımız tartışma için, eski tez 

danışmanım profesör Nadir Engin Uzun’a exponence gibi Türkçe karşılığı olmayan 

terimlerde yardımcı olduğu ve her şeyden önemlisi bu çalışmayı bana sağladığı ve 

hayatımı değiştirdiği için ve yeni tez danışmanım Leyla Uzun’a son zamanlarda verdiği 

tüm destek için  çok teşekkür ediyorum. Son olarak tezimi teslim etmeden önce tezimin 

biçimini düzelten Toefl hocam Yusuf Serdar Demirtaş’a , Türkçede renkler konusunda 

yorumda bulunan profesör Paul Kay’e,  üç yıl içinde dünya genelinde bana yardım eden 

ve adını hatırlayamadığım tüm profesörlere ve savunmadan sonra bana çok yardımcı 

olan Kanadalı arkadaşım Richard Ward’a çok  teşekkür ediyorum. 



vi 

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ ………………………………………………………………………… ii 

TEŞEKKÜR …………………………………………………………………… iii 

İÇERİK TABLOSU …………………………………………………………… vi 

KISALTMALAR ……………………………………………………………… viii 

TABLO LİSTESİ……………………………………………………………… x 

I. GİRİŞ ……………………………………………………………………….. 1 

I.1Çalışmanın Amacı ve Araştırma Soruları ……………………………… 3 

I.2Çalışmanın Önemi ……………………………………………………… 5 

I.3Çalışmanın Odağı ve Sınırlamaları   …………………………………….. 5 

I.4Sonuç …………………………………………………………………… 6 

II. KURAMSAL ÇERÇEVE …………………………………………………. 7 

II.1WALS  Nedir? ………………………………………………………… 7 

II.2Greenberg’in 40 Evrencesi  …………………………………………….. 10 

II.3Tipoloji …………………………………………………….………….. 11 

II.3.1Dilsel Tipoloji ……………………………………………………. 14 

II.3.1.2Dilsel Tipoloji Türleri ………………………………………….. 16 

II.4Sonuç ………………………………………………………………….. 22 

III. YÖNTEM ………………………………………………………………… 23 

III.1Verilerin Toplanması ve Kodlanması…………………………………. 23 

III.2Verilerin Tabloya Dökülmesi …………………………………………. 27 

III.3Sonuç …………………………………………………………………. 45 

IV. WALS INFO VERİ TABANINA GÖRE  DOKUZ KATEGORİDE

ALMANCA, FRANSIZCA VE TÜRKÇENİN  KARŞILAŞTIRILMASI …... 46 

IV.1Sesbilim ……………………………………………………………… 46 

IV.2Biçimbilim ……………………………………………………………… 63 



vii 

IV.3Adcıl Kategori …………………………………………………..……… 76 

IV.4Adcıl Sözdizim ………………………………………………………… 98 

IV.5Eylemcil Kategori ……………………………………………………… 104 

IV.6Sözcük Dizilişi ………………………………………………………… 121 

IV.7Yalın Tümceler ………………………………………………………… 135 

IV.8Bileşik Tümceler ……………………………………………………… 159 

IV.9Sözlükçe ……………………………………………………………… 165 

IV.10Sonuç …………………………………………………………………  170 

V. TARTIŞMA VE SONUÇ ………………………………………………. 171 

V.1Tartışma …………………………………………………………….. 171 

V.2Genel Değerlendirme ………………………………………………. 172 

V.3Yüzde Hesapları …………………………………………………… 181 

VI. KAYNAKLAR ………………………………………………………. 184 

VII. ÖZET …………………………………………………..…………….  189 



viii 

KISALTMALAR 

A : Agent (Kılıcı)  

P : Patient (Etkilenen) 

S: Subject (Özne) 

SVO : Subject, Verb, Object (Özne, Fiil, Nesne) 

SV : Subject, Verb (Özne, Fiil) 

VS: Verb, Subject (Fiil, Nesne) 

VO : Verb Object (Fiil Nesne) 

OV : Object Verb (Nesne Fiil) 

GenN : Genitive, Noun (Tamlayan, Ad) 

NGen :  Noun, Genitive (Ad, Tamlayan) 

AdjN : Adjective, Noun (Sıfat, Ad) 

Nadj : Noun, Adjective (Ad, Sıfat) 

VOX : Verb, Object, Oblique (Fiil, Nesne, Eğik) 

XVO : Oblique, Verb, Object (Eğik, Fiil, Nesne) 

XOV : Oblique, Object, Verb (Eğik, Nesne, Fiil) 

OVX : Object, Verb, Oblique (Nesne, Fiil, Eğik) 

OV & RelN : Object, Verb & Relative Noun ( Nesne, Fiil& İlgi Tümceciği Ad) 

OV & NRel : Object, Verb & Noun Relative (Nesne, Fiil & Ad  İlgi Tümceciği) 

VO & RelN : Verb, Object & Relative, Noun  (Fiil, Nesne & İlgi Tümceciği Ad) 

VO &  NRel : Verb, Object & Noun Relative (Fiil, Nesne & Ad İlgi Tümceciği) 

DemN : Gösterme, Ad.  

VO & Prep : Verb, Object & Preposition (Fiil, Nesne & İlgeç) 

OV & Prep : Object Verb & Preposition (Nesne, Fiil & İlgeç)  

VO & AdjN : Verb Object & Adjective Noun (Fiil Nesne & Sıfat Ad) 

OV & AdJN : Object Verb & Adjective Noun (Nesne, Fiil & Sıfat Ad) 

NRel : Noun Relative  (Ad İlgi Tümceciği) 
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RelN : (Relative Noun  İlgi Tümceciği Ad) 
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I. GİRİŞ 

Bu çalışma dilsel tipoloji üzerine yoğunlaşmıştır. Almanca, Fransızca ve Türkçeyi Wals 

Info veri tabanındaki 9 kategori açısından inceleyecektir. Tipolojiyi bir şeylerin 

sınıflandırılması olarak dilsel tipolojiyi de (belirli kategorilere ayırarak) dillerin 

sınıflandırılması olarak tanımlayabiliriz. 

Dilsel tipolojide en yaygın sınıflandırma biçimbilimsel, sözdizimsel ve sesbilimsel 

sınıflandırmadır. Ancak tezde de belirtileceği gibi Wals’te sözlükçe, yalın tümceler, bileşik 

tümceler, adcıl kategori, adcıl sözdizim ve eylemcil kategori gibi kategoriler de dilsel tipolojiye 

dahil edilmiştir. 

Dilsel tipolojide  Greenberg’ün 40 evrencesi ilk ayrıntılı kabul edilen dilsel tipoloji 

çalışmasıdır. Günümüzde ise tezimin odağı olan Wals Info veri tabanı dünyadaki birçok dili 

birçok farklı  yönden incelemektedir. 

Sesbilimsel tipoloji sesbilimsel özellikleri temel alarak dilsel sistemlerin 

sınıflandırılmasıdır. 

Biçimbilimsel tipoloji ise biçimbirimleri birleştirerek dillerin sözcükleri nasıl 

biçimlendirdiğini araştırmaktadır. 

Adcıl kategori ise dillerde cinsiyet özelliklerini, dillerdeki çoğulluk yapılarını, belirli - 

belirsiz artikelleri, bağımsız adıllarda içsel dışsal ayırımını, eylemsel çekimde içsel dışsal 

ayırımını, göstermede mesafe zıtlıklarını, adılsıl ve adımsı göstermeleri, üçüncü tekil kişi 

adıllarını ve göstermelerini, bağımsız kişisel adıllarda cinsiyet ayrımını, adıllarda nezaket 

ayrımını, belgisiz adılları, pekiştirici ve dönüşlü adılları, durum sayılarını, asimetrik durum 

belirlemeyi, durum eklerinin konumunu, birliktelik durumu ve araçsallığı, sıra sayılarını, 
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dağıtımsal sayıları, sayı sınıflandırıcılarını, bağlaçsal ve evrensel nicelikleri ve adcıl iyeliksel 

eklerin konumunu incelemektedir. 

Adcıl sözdizim ise iyelik çekimlerini, iyelik sınıflandırmasını, tamlayan durumunu, 

sıfatlar ve ilgi tümceciklerini, adsız sıfatları, hareketli adcıl yapıları, ad öbeği bağlacını, adcıl ve 

eylemsel bağlaçları incelemektedir.  

Eylemcil kategori bitmişlik ve bitmemişlik görünümünü, dilde geçmiş zamanı, gelecek 

zamanı, perfekti, zaman-görünüş eklerinin konumunu, biçimbilimsel emiri, yasaklayıcıyı, istek 

kipini, durumsal olasılığı, bilgisel olasılığı, durumsal ve bilgisel kipsel işaretleme arasında 

örtüşmeyi, kanıtlanabilirliğin anlamsal ayrımını, kanıtlanabilirliği kodlamayı, zaman ve 

görünüme göre başkalaşmayı ve eylemcil sayı ve başkalaşmayı çalışmaktadır.  

Sözcük dizilişi ise dillerde sözcüklerin dizilişini incelemektedir.   

Yalın tümceler tam ad öbeğinin durum belirlemesinin sıralanışını, adılların  durum 

belirlemesinin sıralanışını, eylemcil kişi belirlemesinin sıralanışını, adılsıl öznelerin  ifadesini, 

eylem üzerinde kişi işaretlemesini, eylemcil kişi işaretlemesinde üçüncü kişi sıfırını,  fiil 

üzerinde kişi belirticilerin dizilişini, çift geçişli yapılar : vermek fiilini, işteşlik yapılarını,  

edilgen yapıları, anti edilgen yapıları, çift yapıları, dolaylı ettirgen yapıları, dolaylı  olmayan 

ettirgen yapıları, olumsuz biçimbirimleri,  simetrik ve asimetrik olumsuzlamayı, asimetrik 

standard olumsuzlamanın alt türlerini, olumsuz belgisiz adıllar ve yüklem olumsuzlamayı, evet 

hayır sorularını, yüklem iyeliğini, yüklemcil sıfatları, adcıl ve konumsal yüklemeyi, yüklemcil 

adcıllar için sıfır koşacı ve karşılaştırnalı yapıları çalışmaktadır.  

Bileşik tümceler özneler üzerinde ilgilendirmeyi, eğikler üzerinde ilgilendirmeyi, istek 

tümleç öznelerini, amaç tümcelerini, when tümcelerini, neden tümcelerini ve sözce tümleç 

tümcelerini incelemektedir.  
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Sözlükçe ise el ve kol ayrımını, parmak ve el ayırımını, sayısal tabanları, türetilmemiş 

temel renk kategorilerinin sayısını, temel renk kategorilerinin sayısını, yeşil-mavi ilişkisini, 

kırmızı-sarı ilişkisini, m-t adıllarını, n-m adıllarını ve çay sözcüğünün kökenini   

incelemektedir.  

Dilin belli kategorilerle sınıflandırılması dilbilimcileri son zamanlarda oldukça meşgul 

etmektedir. Bu çalışmalardan en öne çıkanı ise bu tezde çalışılacak olan Wals Info veri 

tabanıdır. Wals info dilleri sesbilim, biçimbilim ve bunu gibi bir çok farklı kategori açısından 

detaylı bir şekilde incelemektedir.  

Bu bölüm çalışmanın amacı ile ve  araştırma soruları ile başlamaktadır. I.1 bölümünde 

soruların incelenmesi ve çalışmanın amaçları üzerine kısa bir bilgi verildikten sonra, I.2 

çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Bölüm I.3 kısıtlamalar açısından çalışmanın odağını 

belirtmektedir. Bölümün özeti ve bunu takip eden bölümün planı I.4 de belirtilerek bölüm 

sonuçlandırılmaktadır.  

I.1 Çalışmanın Amacı ve Araştırma Soruları  

Çalışmanın ilk amacı Wals Info’daki 9 ana kategoriyle toplam 138  değeri Almanca, 

Fransızca ve Türkçe açısından belirlemek ve üç dilde bu değerlerin benzerliklerini ve 

farklıklarını belirterek karşılaştırma yapmaktır.  

Bu çalışma da ayrıca gönderime açık akademik kaynak olduğu sürece değer yanlışsa 

akademik kaynak sayfa numarası verilerek bu değerin tartışmaya açık olduğu belirtilecektir. Bu 

açıdan bu çalışma aşağıdaki sorulara cevaplar aramaktadır :  

1) Sesbilim açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe ne gibi benzerlikler ve 

farklılıklar taşımaktadır ? 
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2) Biçimbilim açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe ne gibi benzerlikler ve 

farklılıklar taşımaktadır ? 

3) Adcıl kategori açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe ne gibi benzerlikler ve 

farklılıklar taşımaktadır ? 

4) Adcıl sözdizim açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe ne gibi benzerlikler ve 

farklılıklar taşımaktadır ? 

5) Eylemcil kategori açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe ne gibi benzerlikler 

ve farklılıklar taşımaktadır ? 

6) Sözcük dizilişi açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe ne gibi benzerlikler ve 

farklılıklar taşımaktadır ? 

7) Yalın tümceler açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe ne gibi benzerlikler ve 

farklılıklar taşımaktadır ? 

8) Bileşik tümceler açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe ne gibi benzerlikler ve 

farklılıklar taşımaktadır ? 

9) Sözlükçe açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe ne gibi benzerlikler ve 

farklılıklar taşımaktadır ? 

Wals’te hiç bir dil bu 138 değer açısından ayrıntılı bir şekilde incelenmemiştir. Plank’ın 

makalesi Wals Values Evaluated benim tezim dışında bulabildiğim en detaylı çalışmadır. 

Ancak Plank değerleri betimlememiş sadece kendi bireysel yaklaşımları ile düzeltmelerde 

bulunmuştur. Bu çalışma eğer dillerden en azından birinde bu değer varsa bu değerleri ayrıntılı 

şekilde açıklayacak ve eğer bu değere yönelik akademik kaynak varsa bu kaynağı göstererek 

değerin  geçerliliğini güçlendirecektir.  
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I.2 Çalışmanın Önemi  

Çalışmanın ilk amacı Wals’in daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Çalışmanın önemi 

Wals’teki 9 kategoriyle 138 değeri üç dilde dikkatlice incelemek ve dillerin Wals’te nasıl 

karşılaştırıldığını daha iyi anlamaya çalışmaktır. Wals’teki bir çok değer bir çok kişinin 

bilmediği karmaşık dillere gönderimde bulunularak açıklanmıştır. Bu çalışmada bu dillere 

kıyasla daha az karmaşık olan Almanca, Fransızca ve Türkçe gibi dillerde bu değerler daha açık 

olarak ve bu konuda çok bilgisi olmayan birinin bile anlayacağı düzeyde açıklanmaya 

çalışılıcaktır. Örneğin sesbilimsel karışım ve varlık gibi anlaşılması zor olan konular Almanca, 

Fransızca ve Türkçe gibi daha az karmaşık dillerde incelenerek açıklığa kavuşturulacaktır.  

Bu tez ayrıca bu üç dilde Wals’te kodlanmayan değerleri de kodlamıştır. Almancada 

bütün kodlanmamış değerler Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında kodlanmıştır, 

Fransızcada sadece iki değer Wals’te kodlanmamıştır ve bunlar Almanca ile benzerlik ilişkisi 

kurularak kodlanmıştır. Türkçede ise sadece renkler ile ilgili dört değer kodlanmamıştır. Bu 

değerler bu bölümün yazarının fikirleri alınarak kodlanmıştır.   

Bunlara ek olarak eğer kodlanan değer tartışmaya açıksa ve buna kanıt gösterecek 

kaynak varsa, kaynak adı ve sayfa numarası belirtilerek dilsel sınıflandırmanın problematik 

yani sorunlu olabileceği de dile getirilecektir. 

I.3 Çalışmanın Odağı ve Sınırlamaları 

Bu çalışmanın odağı Wals’teki değerleri betimlemek ve açıklamaktır. Ancak tartışmaya 

açık değerler akademik kaynak olduğu sürece belirtilecektir.  Bu tezin amacı Wals’i eleştirmek 

değil Wals’in ne yapmaya çalıştığını ayrıntılı bir şekilde açıklamaktır. Bu tez dokuz kategoriyle 

sınıflandırılmıştır. Yazı sistemleri, şapırtıların dil dışı kullanımları ve işaret dili gibi diğer üç 

alan bu tezde yer almamaktadır.  
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I.4 Sonuç  

 Bu çalışma Wals’teki ilk 9 kategorideki 138  değeri ele alarak Almanca, 

Fransızca ve Türkçe dillerini karşılaştırmaktadır. Birinci bölümde Wals hakkında Uzun 

(2012)’un makalesinden bilgiler paylaşılacak, Wals’in ne olduğu hakkında bilgiler verilecek, 

dilsel sınıflandırmayı ilk kez ortaya koyan Greenberg’ün 40 evrencesi  kısaca açıklanacak, 

tipoloji ve dilsel tipoloji açıklanacak ve en yaygın dilsel tipoloji türleri belirtilecektir. 

Çalışmanın ikinci kısmında Wals Info veri tabanındaki ilk  9 kategoriye göre Almanca, 

Fransızca ve Türkçe dilleri açısından 138 değer göz önüne alınarak karşılaştırılıcaktır.  

 Sonuç bölümünde ise tartışmaya yer verilecek, Wals’teki değerler bu üç dil 

açısından kısaca tekrar belirtilecek ve yüzde hesaplarıyla tez  sonuçlandırılıcaktır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

II. KURAMSAL ÇERÇEVE

Bu bölümde WALS INFO’nun ne olduğu konusunda kısaca Uzun N.E. 2012 ‘’Wals  

Yapabilir miyiz?’’den bilgiler paylaşılacak ve WALS’ın güçlü ve zayıf yönleri belirtilecektir, 

ayrıca Greenberg’ün 40 evrencesi, tipoloji ve dilsel tipoloji hakkında bilgiler de 

paylaşılacaktır. 

II.1.WALS Nedir? 

WALS Türkçede  “Dil Yapılarının Dünya Atlası”  anlamına gelen, 2005 yılında Oxford 

Üniversitesi editörleri olan Martin Haspelmath, Matthew S. Dryer, David Gil ve Bernard 

Comrie tarafından yayınlanmış bir kitaptır. Kitabın dijital formatı ise bilgisayar programcısı 

Hans Jörg Bibiko tarafından geliştirilmiştir ve CD ile satılmaya başlanmıştır. Bu proje Max 

Planck Enstitüsü tarafından yürütülmektedir ve 2008 yılında internet erişimine açılmış olup 

www.wals.info adresinden ulaşılabilmektedir (Uzun, 2012: 1). 

 Uzun (2012) ‘’Wals  Yapabilir miyiz?’’ tarafından yönetilen bir çalışmada WALS ile 

ilgili  önemli bilgiler verilmektedir : 

“WALS veri tabanına göre 2560 dünya dili 142 özellik karşısında en  az   2,  en  çok 9 

farklı değerden birine ait olarak alınmış, her özellik en az 35, en çok  1370, dolayısıyla 

ortalama 398 farklı dilde   sergiledikleri değerler açısından kodlanmıştır.  Ünsüz  ve ünlü 

sayılarından,    vurgu, ton türlerine, eylem çekimlerinde ayrışma olup olmadığından kişi ve 

işaret zamirlerinin işlevlerine, tümcede sözcük sıralarından dilde renklerin nasıl  ayrıştırılıp  

adlandırıldığına kadar yüzlerce özellik WALS’da sorgulanmıştır.” (Uzun, 2012 : 1) 

WALS özelliklerinin alanlara göre dağılımı şöyledir: 

 Adcıl Ulamlar (Nominal Categories) 28

 Yalın Tümceler (Simple Clauses)  24

http://www.wals.info/
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 Sesbilim (Phonology) 19

 Sözcük Dizilişi (Word Order ) 17

 Eylemcil Ulamlar (Verbal Categories) 16

 Biçimbilim (Morphology) 10

 Sözlükçe (Lexicon) 10

 Adcıl Sözdizim (Nominal Syntax) 7

 Bileşik Tümceler (Complex Sentences) 7

 Diğerleri (Others) 4

Baş editör  M. Haspelmath, WALS’ın şu iki sorunun yanıtını araştırmak üzere 

düzenlendiğini söylemektedir : “Dilbilgisinin farklı alanlarındaki yapısal özellikler arasında ne 

gibi   korelasyonlar var (...) Yapısal özellikler bize ne gibi coğrafi örüntüler  sunmaktadır ?” 

(Uzun, 2012 : 3) 

Uzun (2012) ‘’Wals  Yapabilir miyiz?’’ Wals Info hakkında şunları da belirtmektedir :  

“WALS verisi içinde her bir özellik için, bu özelliğin hangi dillerde ne gibi açılardan  

sorgulandığını örneklerle anlatan makalelere ulaşmak mümkün olduğu gibi, özelliklerin  

birbirleriyle kombinasyon kurarak değer-dil gruplaşmalarını görmek, hatta, haritayı göster 

düğmesiyle her bir özelliğin dünya coğrafyasındaki değer dağılımlarına göre  dilleri tek tek bu 

harita üzerinde görmek de mümkündür’’. (Uzun, 2012: 2) 
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Ancak WALS’te tutarsızlıklar 1 2da var olmaktadır. Örneğin 73’üncü değer olan istek 

kipinin Türkçede çekimli olmadığı iddia edilsede İmer (2011) ‘ de istek kipinin  Türkçede 

çekimsel olduğu belirtilmektedir.  Ayrıca 29’uncu değerin Türkçede olmadığı söylensede 

Türkçede aynılaşmanın olduğu İmer (2011) ‘de belirtilmektedir.  

“WALS’ın sağlam bir veri tabanı olup olmadığını WALS’ın başkanlarından  

M.Haspelmath şöyle belirtmektedir: “Eğer biri WALS veri tabanına niceliksel, istatiksel bakış 

açısıyla yaklaşmaya çalışırsa WALS’ın mükemmel olmadığını hemen görecektir’’. ’’ (Uzun, 

2012 : 5)  

Haspelmath (2009)’a göre ise  WALS 2560 dil hakkında 141 özellik açısından veri 

hücresi sunmakta ama sunduğu toplam veri hücre sayısı 360.960 olması gerekirken 58.000’le 

sınırlı kalmaktadır. (Uzun, 2012 : 5)  

WALS verisiyle yoğun istatiksel çalışmalar yapan M. Lysouw,  böylesine boş bir 

verinin , niceliksel çözümlemeler için çeşitli sorunlara yol açacağını belirtmektedir. (Uzun, 

2012 : 5) Somutlaştıracak olursak “Haspelmath (2009)’a destek olacak biçimde en iyi 

betimlenmiş 200 dilde bile dolu hücre oranı %74, en iyi betimlenmiş 100 dilde dolu hücre oranı 

ise hala % 76,5’ tir ’’.  (Uzun, 2012: 5)  

Ayrıca WALS kavramsal ve deneysel sorunlar da taşımaktadır. (Uzun, 2012 : 5)  “J. 

Rijkhoff, WALS çözümlemelerinde dilbilimsel alan karışıklığı olduğunu söylemektedir: 

‘WALS ve pek çok başka tipolojik çalışmalarda olduğu gibi dillerarası anlambilimsel ulamları 

kullanmanın çeşitli dezavantajları vardır’’. ” (Uzun, 2012 : 5)  

                                                           
1 Frans Plank ise Wals Values Evaluated çalışmasında Wals’te Almancadaki tartışmaya açık değerleri belirtmiştir 

ve tezde bu değerlerin altında dipnot açılacak ve tartışmaya açık olduğu belirtilecektir. Aynı şekilde akademik 

kaynak olduğunda Fransızca ve Türkçede de tartışmaya açık değerler belirtilecektir  

2 Frans Plank    ayrıca         çalışmasında         Wals’teki görevlilerin yanlış değerleri düzelttiğini ve bunu  

http://www.eva.mpg.de/lingua/research/errata.php.     ve       http://blog.wals.info/errata  gibi sitelerde 

paylaştıklarını belirtmektedir.  

http://www.eva.mpg.de/lingua/research/errata.php
http://blog.wals.info/errata
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Uzun (2012) “Wals  Yapabilir miyiz?’’  de Comrie (2010)’un dillerin tipikliğinden 

bahsettiğini, ama bunun bize dilbilimsel olarak ne anlattığını açıklamadığını da belirtmektedir. 

Uzun (2012) “Wals  Yapabilir miyiz?’’ hesaplamalar açısındansa kümülatif hesaplamaların 

ortaya koyacakları sonuçların sağlamlığını etkileyen etmenlerin bulunduğunu belirtmektedir. 

Uzun (2012) bu etmenlerin başında da oranlama ve puanlamanın dikkate alınmadığını 

belirtmekte  ancak  tipiklik ve tutarlılık açısından önemli olacak denli dillerin farklı grup 

büyüklüklerinde yer alabileceğini  belirtmektedir  (Uzun, 2012 : 7).  

Sonuç olarak WALS istatiksel çalışmalar için henüz sağlam bir veri  tabanı 

sunmamaktadır. WALS web sitesinde halen çalışmalar devam etmekte ve belirli aralıklarla 

değerler güncellenmekte ve olmayan değerler halen bulunmaya çalışılmaktadır.  

II.2.Greenberg’ün 40 Evrencesi 

Greenberg dilsel tipolojinin temellerini atan ilk dilbilimcidir. Greenberg’den önce 

Trubetzkoy sesbilimsel sınıflandırmalar yapsada ve bunun ardından Jakobson çocuk dili ve 

afaziyi temel alarak sesbilimsel sınıflandırmada bulunsada ilk kez genelleştirmelerde bulunarak 

tipolojinin temelini atan Greenberg’dür ( Schmid, 2012 : 46 ).  

  Greenberg önce biçimbilim ve sözcük dizilişi yönünden bazı dilleri 

sınıflandırmış ( biçimbilim ve sözcük dizilişinin dil evrenceleri ) , ve bu da dilsel tipolojinin 

başlangıcı olarak görülmüştür.  Greenberg daha sonra sesbilime gönderimde bulunmuş, 

ünsüzlerin ötümlüleşmesi, ünlü genizsilleşmesi ve ünlü niceliği gibi konularla ilgilenmiştir 

(Schmid, 2012 : 46). 

Greenberg örneğin az sayıda dilde inceleme yaparak ötümlemeli patlamalıların,  

genizsil ünlülerin ve uzun ünlülerin, ötümlemeli olmayan patlamalılardan, ağızsıl ünlülerden ve 

kısa ünlülerden daha az işaretlendiğini ortaya koymuştur. Greenberg çalışmalarına devam 



11 
 

ederek “Universals of Human Language” adlı dört ciltlik eserini yayımlamıştır  (Schmid, 2012 : 

46, 47).  

Greenberg’ün 40 evrencesi, ayrıca, dilbilgisinin evrenselliğini ve özellikle anlam 

taşıyan öğeleri (meaningful  elements) kapsamaktadır. Ancak, çalışılan otuz üzerinde dil göz 

önüne alındığında, bu 40 evrence örnek ortaya koymada başarısız olduğu için (mutlak 

evrenceller var olsada), anlam taşıyan öğeler (meaning elements), mutlak evrenceller ortaya 

koyamamaktadır (Howe, 2012 :  229). 

II.3.Tipoloji 

Karışık durumlar ve karışıklıklar her zaman gözlemlenmiştir, özellikle de nesneler, 

şeyler ve maddeler bir araya geldiğinde bu karışıklıklar ortaya çıkmıştır. Bu gibi durumlarda, 

bir nesneyi diğerinden ayırt etmek zordur, çünkü bir bireyin ne istediğini tanımlamak zor bir 

periyodun parçası haline gelmiştir. Bu da maddeleri veya nesneleri birlikte gruplama anlamına 

gelmektedir. Maddelerin tanımlanmasındaki gruplama tek bir grupta birlikte konan aynı 

özelliklere sahip maddeler gibi özellikler üzerinde temellendirilmektedir.  Sınıflandırma 

açısından birbirinden kolaylıkla ayırt edilebilen gruplar biçimlendirilmektedir. Bu da çok geniş 

bir gruptan seçme yükünü ortadan kaldırmaktadır.  

Tipoloji geniş ölçüde sahip oldukları yaygın özellikleri göz önüne alan şeylerin ve 

maddelerin sınıflandırılmasına dayanmaktadır. Aynı özelliklere sahip şeyler aynı gruba 

konmaktadır fakat farklı özelliklere sahip şeyler farklı gruplara konmaktadır. Sınıflandırma 

grupları sınıflamacı birimler (taxonomic units) olarak adlandırılmaktadır (Aikhenvald, 2013:  

66). Tipoloji tiplerin çalışması olarak  tanımlanabilmekte ve tiplerin çeşitli bölünmelerine 

yönelik olarak sınıflandırılabilmektedir.  
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Tipoloji antropolojik tipolojiyi, kentsel planlama ve mimariyi, arkeolojiyi, psikolojiyi, 

istatiksel tipolojiyi ve teolojik tipolojiyi kapsamaktadır.  

Antropoloji insan ırkının biyolojik ve davranışsal bakış açılarıyla ve soyu tükenmiş 

atalarımızla ve primatlarla nasıl bağlı olduğuyla ilgilidir. Fiziksel antropoloji ise ırkları göz 

önüne alan kültürlerdeki farklılıkların çalışması olarak algılanmaktadır. 

Kentsel planlama ve mimari,  kentsel alanlarda alan ve çeşitli binaları sınıflandırmakta 

ve  yaygın olarak paylaştıkları özellikleri göz önüne almaktadır. Böyle sınıflandırmalar doğal 

alanlardan kırsal alanlara ve son olarak büyük ölçüde kentsel alanlara yönelik olarak 

derecelendirilen kentsel alanlarda yerleşim yerlerinin gelişiminin yoğunluğu veya düzeyi olarak 

(böyle özellikler üzerinde) temellendirilmektedir (Comrie, 1989 : 98).  Binalar ve kentsel 

alanlar, alanın fiziksel ölçeğine yönelik hiyerarşiyi öne süren belirli örüntüler açısından birlikte 

sınıflandırılmaktadır.  

Arkeolojik tipoloji keşfedilmiş çeşitli eserlerin sınıflandırmalarının çalışmasıdır ve 

dünyada daha önceki zamanlarda yaşayan insanların etkinliklerine bağlıdır (Croft, 2002:  154). 

Arkeolojik tipoloji keşfedilmiş çeşitli eserleri inceleyerek insanoğlunun evriminin çeşitli 

aşamalarını tanımlamayı ve belirlemeyi amaçlamaktadır. Arkeolojik tipoloji taşınabilir eserleri 

sınıflandırdığı gibi binalar, anıtlar ve kaleler gibi hacimce büyük eserleri de sınıflandırmaktadır 

(‘’Typology (Archaelogy), ’’ 15 August. 2016. Web.,  para. 1).  

Psikolojik tipoloji farklı tür kişilikler üzerinde temellenmiş bireylerin sınıflandırmasına 

dayanmaktadır. Bu tipoloji insanlar arasındaki nicel farklılıklara karşı olarak  nitel farklılıklarla 

ilgilenmektedir. Bu tipoloji içine kapanık ve dışa dönük kişileri tamamıyla farklı grup ve 

kategoriye ait insanlar olarak sınıflandırmaktadır (Derbyshire, 1985: 89).  



13 
 

Bunların yanı sıra, araştırma tasarımı, sosyal bilimler ve istatistikteki kavramlarla 

uğraşan istatistiksel tipoloji de var olmaktadır.   

“İstatiksel tipoloji çoklu değişkenler üzerinde nitelikleri3  açısından gözlemlerin 

sınıflandırlmasını  kapsayan komposit ölçüdür   ve gruplandırma  genellikle nominal ölçüde 

yapılmaktadır.” ( ‘’Typology (Statistics), ’’ 26 November. 2016.  Web.,  para. 1 ). Genci, 

hastayı, yaşlıyı, sağlıklıyı kapsayan yaş ve sağlık yönüyle belli bir alandaki insanların 

demografik gruplandırma sınıflandırması istatiksel tipolojinin bir örneğidir (‘’Typology 

(Statistics), ’’ 26 November. 2016.  Web., para. 2).  

Teolojik tipoloji de tipoloji türlerinden biridir. Teolojik tipoloji İncil’deki Eski Ahit ve 

Yeni Ahit arasında var olan ilişkiyle ilgilenen teoriyle uğraşmaktadır. Tam bir komposizyon 

oluşturmak için Eski Ahit’teki özelliklerle Yeni Ahit’teki özellikleri birbirine bağlamaktadır. 

Bu tipoloji erken zamandaki Hristiyan sanatında çoğunlukla kullanılmıştır. Eski Ahit’teki 

karakterler ve Yeni Ahit’teki antitipler (antitypes) kahramanlar olarak görülmüştür (Dixon, 

2008 : 130).  

 

                                                           
3 “Nitelik bir kişinin veya şeyin özelliğidir. Değişkense niteliklerin mantıksal dizisidir ve değişiklik göstermekte 

örneğin düşük vey yüksek olabilmektedir. Yükseklik ve düşüklük niteliğin değeri tarafından belirlenmektedir.  ( 

‘’Variable and Attribute (Research), ’’ 2 July. 2017. Web. ,  para. 1  )  Komposit ölçü ise istatistik ve araştırma 

tasarımında çoklu veri maddeleri üzerindeki ölçümlere dayanmaktadır.” (‘’Composite Measure, ’’ 3 November. 

2016. Web. , para. 1 )  
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II.3.1.Dilsel Tipoloji 

 Tezin bu kısmındaki odağın büyük ölçüde ağırlığı dilsel tipolojidedir. Dilsel 

tipoloji dilbilim alanında uzmanlaşmaktadır ve işlevsel ve yapısal nitelikleri göz önüne alan 

dillerin sınıflandırılmasıyla ve incelenmesiyle ilgilidir. Dilsel tipolojinin amacı dünyadaki 

dillerin yapılarındaki çeşitliliği ve yaygın özellikleri tanımlamak ve açıklamaktır. Dilsel tipoloji 

dünya genelinde binden az sayıda konuşmacı tarafından konuşulan 6500 dili keşfetmeyi 

hedeflemektedir. Dilsel tipoloji özellikle  anlamsal farklılkları göz önüne alarak var olan dünya 

dilleri arasındaki farklılıkları tanımlamayı amaçlamaktadır.  

Böyle farklılık insanların dili düzgün şekilde kullanmalarını sağlamakta, ayrıca iletişim 

için yabancı dilleri kullanan insanlar arasında daha iyi bir kavrama yetisi sağlamaktadır (Dixon, 

2008: 39). Diller arasındaki farklılıklar tamamen keşfedilmesede, araştırma ve çalışmalar halen, 

konuşmacı ve dillerin tam sayılarını belirlemek için devam etmektedir.  

Dilbilimdeki belirli tipolojileri tartışmak ve anlamak için birkaç ölçüt kullanılarak geniş 

dil grupları daha kısa ölçekli dil gruplarına kısıtlanmaktadır. Bu ölçütler yapısal benzerlik, soya 

ait benzerlik ve coğrafik dağılım olarak ele alınmaktadır. Dil aile grupları da bu açıdan şöyle 

sınıflandırılmaktadır : Nijer-Kongo, Hint-Avrupa, Avusturya dili, Japonca, Altay ve Tai-

Kadai’nin yanı sıra Sino-Tibet dili. Sino-Tibet ve Hint-Avrupa dilleri dünya nüfusunun 

ortalama %67’sini oluşturarak en çok konuşulan diller olarak kabul edilmektedir. Dillerin 

sınıflandırılması dünyadaki bağlantıları üzerine temellendirilmektedir.  

Bazı diller  ise herhangi bir dil grubunda gruplandırılamamakta ve izole edilmiş diller 

olarak adlandırılmaktadır. Buna örnek olarak Avrupa’daki Bask dili örnek verilebilmektedir. 

Bu dil Avrupa’daki ve dünyadaki hiçbir dille benzerlik göstermemektedir.  
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Dilsel tipoloji coğrafik ve tarihsel yönüyle dili kullanırken bunun yanı sıra dünya 

dillerini sınıflandırmak için sosyopolitik açıyı da kullanmaktadır. Bu ölçüte dayanarak dünya 

dilleri areal, soya ait ve tipolojik olarak gruplandırılmıştır (Dixon, 2008 : 94).  

Tipolojik sınıflandırma farklılık ve benzerliklerin dilbilgisel yapılarda göz önüne 

alındığı formal ölçüt tarafından dilleri sınıflandırmaktadır. Bu sınıflandırma çeşitli türlerden 

oluşmaktadır. Bunlar : eklemeliler/bitişimli, sözcüğün biçimbilimsel kaynağını göz önüne alan 

sözcüğün kökü ve esnekliktir.  

Soya ait sınıflandırma dillerin tarihsel arka planını göz önüne alarak diller arasındaki 

bağlantıyı keşfetmektedir. Bu sınıflandırmada, dilsel ve tarihsel ölçüt, sınıflandırmanın temeli 

olarak kullanılmaktadır.  

Areal sınıflandırma coğrafik ölçüde işlev görmekte ve birbirine yakın dilleri 

keşfetmekte ve sonuç olarak yapılarında benzerlikler geliştirmektedir (Fairbairn, 1985 : 126 ). 

Yoğun karşılıklı etkileri ile bu diller, dillerin arasındaki birlikteliği ortaya koyabilmiştir.  

Dilsel tipoloji üç ana alt dala ayrılmıştır ve bunlar nitel tipoloji, nicel tipoloji ve son 

olarak teorik tipolojidir. Nitel tipoloji dillerin karşılaştırlmasıyla ve dillerdeki çeşitliklerle 

ilgilenmektedir. Nicel tipoloji ise  dünya dillerinin  yapılarının örüntülerini keşfetmekte, alan ve 

tercihlerin örüntülerini ve sezdirimsel ve yalın tümelleri (absolute universals) kapsamaktadır. 

Teorik tipoloji  ise bu dağılımları keşfetmekte ve açıklamaktadır. ( ‘’Linguistic Typology, ’’ 23 

June. 2017. Web. , para. 1  ) 

Dili sınıflandırmak için kullanılan en yaygın ölçüt ise  sözdizimsel, biçimbilimsel ve 

sesbilimsel ölçütlerdir. Biçimbilimsel ölçüt sözcüklerin yapılarına, sesbilimsel ölçüt dilin ses 

örüntülerine ve sözdizimsel ölçüt sözcük dizişiline dayanmaktadır.   
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II.3.1.2 .Dilsel Tipoloji Türleri 

1.Biçimbilimsel Tipoloji  

Biçimbilimsel tipoloji sözcüğün yapısı ile ilgilenmekte ve bunu tanımlamaktadır. 

Dillerin sınıflandırılmasında biçimbilimin dört türü vardır. Bunlar eklemeli, çözümlemeli, 

birleştirmeli ve çekimseldir. Bu sınıflandırmalar dilin nasıl biçimlendirildiği ve dilin nasıl 

çalıştığına değinmektedir.   

a) Çözümlemeli Diller 

Bu diller dilbilgisel ilişikileri çekimsel biçimbirimler olmadan taşımaktadır. ‘’Bileşik 

yapıları biçimlendirmek dışında biçimbirimleri birleştirmeyen  dillerdir’’ (Vajda). Bunlara 

ayrıca ayrışkan  diller de denmektedir çünkü bağımsız biçimbirim denen kopuk 

biçimbirimlerden oluşmaktadır. Kopuk biçimbirimler dog (köpek) veya sad (üzgün) gibi 

sözcüklerdir. Yapı bakımından çok az çözümlemeli olan diller önek vey sonek 

kullanmamaktadır.  Ancak bir dilin az miktarda çözümlemeli olması nadirdir çünkü birçok dil 

çözümlemeli ya da birleştirmeli dil olarak sınıflandırılabilmektedir.  

Çözümlemeli dile Mandarin Çincesi ve Vietnam dilleri örnek olarak verilebilmektedir. 

Bu dillerde gözlemlenen resimyazısal yazım şemaları çözümlemeli dile katkıda bulunmaktadır 

çünkü her simge (işaret) bir sözcüğü sembolize etmektedir. ‘’Mandarin Çincesi ve Vietnam 

dilleri yalınyacı ya da ayrışkan kabul edilmektedir çünkü bu dillerdeki sözcüklerin yarıya 

yakını tek biçimbirimsel ya da tek heceseldir’’. (Vajda)  

‘’Çözümlemeli diller çok az sayıda türetimsel ve çekimsel biçimbirimlere sahip olduğu 

için bileşik yapıları bağımsız biçimbirimleri birleştirerek sağlamaktadır’’  (Vajda).  

İngilizce ise Avrupa’daki  en çözümlemeli dil olarak algılansada çekimli dil olarak 

sınıflandırılmaktadır ( Stump and Finkel, 2013 : 44 ). Örneğin ‘’she come’’ gibi bir ifade yanlış 
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kabul edilmekte çünkü ‘’to come’’ çekimlemelidir ve üçüncü kişi tekil ekini almalıdır. Bu da 

‘’she comes’’ ın doğru olduğunu belirtmektedir. 

b) Çekimsel Diller 

 Bu diller karışımsal dil olarak ta bilinmektedir. Çekimli diller sentetik dillerin 

bir alt kategorisidir çünkü çoklu dilbilgisel, sözdizimsel ve anlamsal değişiklikleri temsil etmek 

için eklerle birlikte tek biçimbirim kullanarak eklemeli dillerden baskın olmaktadır. Çekimsel 

dillerde bitişik biçimbirimler birbirleri ile sesbilimsel değişikliklere uğramaktadır (Vajda).  

Çekimli diller eklemeli dillerle karşılaştırılabilmektedir fakat biçimbirim perimetreleri 

ayırt edilmede daha sorunludur. Ekler sıklıkla köklerle bağlanmıştır ve çeşitli anlamlara sahip 

olabilmektedir. İspanyolca özelllikle fiiller göz önüne alındığında çekimli dillerden birisidir.              

Bu morfolojik dilin tipik bir örneği de  Latin dilidir ve bu dilde çok sayıda sözcükler her 

tür uyum (agreement), kip, zaman, durumlar için biçimlendirilmekte ve işaretlenmektedir 

(Trosborg, 1997 :  125).  Latin dilinde örnek “ducam” fiilidir. Bu “ducam”  fiili “I will lead”  

olarak  İngilizceye çevirilebilmekte ve “am”  son eki ile yapılmakta ve bu birinci tekil kişiyi ve 

gelecek zamanı ifade etmektedir.  

Bazı diller yüksek derecede çekime sahiptir çünkü kolayca çekimlenebilmektedir. Buna 

örnek olarak Latincenin ve İspanyolcanın yanı sıra  Yunanca, ve Sanskritçe verilebilmektedir. 

c) Eklemeli Diller  

Eklemeli diller yeni  sözcükleri ekler ile oluşturmaktadır. Quileute gibi ön ekler ile 

oluşturulan diller olduğu gibi Türkçe dili gibi son ekler ile oluşturulan diller de bulunmaktadır. 

(Vajda)  Eklemeli dillere örnek olarak Türkçe, Igboid, Korece, Japonca, Tunguz, Moğol, 

Avusturya, Bantu, Eskimo, Muskogean, Berberi ve  Almanca dillerini örnek verilebilmektedir.  
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d) Birleştirmeli Diller 

Bunlar sözcüklerin birçok sayıda morfemden yapıldığı dillerdir. Birleştirmeli diller 

birçok sözcük içerdikleri için çok uzun parçacıklardan oluşmaktadırlar. Sözcük ve biçimbirim 

oranlaması çok yüksektir ve şu ana kadar bazı yazarlar tarafından birleştirmeli teriminin oy 

birliğiyle kararlaştırılmış bir tanımı ortaya konmamıştır. Halen diğer yazarlar adların yaygın bir 

şekilde birleştirildiği dillerde birleştirme diller terimini  kullanmaktadırlar (Dixon, 2008 : 314 ). 

Ayrıca bir dili birleştirmeli dil olarak adlandırmak kolay değildir çünkü morfemler ve sözcükler 

arasında kesin ve açık bir ayrım yoktur ve diller bir noktada çekimli olabilmekte ve diğer bir 

noktada daha az çekimli olabilmektedir.  Bu Güney Athabaskan ve Inuit dillerinde bulunan ad 

ve fiillerde yaygındır.  

Birleştirmeli dilleri öğrenmek çok zordur çünkü uygun şekilde anlaşılamamakta ve tek 

fiil genellikle çok sayıda çekime uğramaktadır. Bunun örneğine fiiline 15 kategorinin üzerinde 

öneklerin eklendiği  Navajo fiilleri örnek verilebilmektedir ve bu 15 kategori 16’dan 200’e 

kadar üyeye sahiptir. 

Birleştirmeli dillere örnekler aşağıda gösterilmektedir :  

(1) ‘Təmeyŋəlevtpəγtərkən.'(Rus dili) (Derbyshire, 1985 : 66 ). 

  Bu,  şiddetli baş ağrım var olarak çevirilmektedir ve şu biçimbirimlere sahiptir : 

‘t-ə-meyŋ-ə-levt-pəγt-ə-rkən'.   

Nahuatl dilinde ise şu örnek verilmektedir :  

(2)  ‘Nimitztētlamaquiltīz’.  

Bu da I shall make somebody give something to you (birinin  sana bir şey vermesini 

sağlayacağım) diye çevirilmekte ve ayrıca birleştirmeli ve aynı zamanda eklemeli kabul 

edilmektedir.  
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2. Sözdizimsel Tipoloji 

Sözdizimsel tipoloji sözcüklerin dizilişi üzerinde temel alarak dilleri keşfetmekte ve 

normal olarak özne, nesne ve fiilin öbekleri üzerinde temellendirilmektedir. Bu üç öbek,  özne-

nesne-fiil, özne-fiil-nesne, fiil-özne-nesne, nesne-özne-fiil, nesne-fiil-özne ve son olarak fiil-

nesne-özne yi kapsayarak farklı altı dizilişi ortaya koyarak düzenlenebilmektedir. Birçok 

durumda özne-nesne-fiil ve özne-fiil-nesne dizilişi kullanılmakta ve dillerin %40 ından 

fazlasını kapsamaktadır (Song, 2013: 91 ).   

Özne-fiil-nesne dizilişi İngilizce ve Mandarin Çincesi gibi dilleri kapsamaktadır. Örnek 

olarak  İngilizcede I eat food ve Mandarin Çincesinde  Wǒ kàn shū verilebilmektedir. Bu 

örneklerde özne fiilden önce gelmekte ve nesne fiili takip etmektedir. Nesne tümcenin son 

konumunda görünmektedir.  

Hintçe, Korece ve Japonca gibi diller ise  özne-nesne-fiil dizilişini takip etmektedir. 

Örnek olarak  Japoncada Watashi-ga hon-o yomimasu tümcesi verilebilmektedir. Bu örnekte 

fiil, fiil öbeğinin başı olarak işlev görmek için kullanılmaktadır ve özne fiil öbeği ile tam tümce 

oluşturmak için fiil öbeğine katılmaktadır.  

Fiil-özne-nesne dizilişini gösteren diller, Tagalog, Arapça ve Welsh dillerini 

kapsamaktadır.  

3. Sesbilimsel Tipoloji 

 “Sesbilimsel tipoloji sesbilimsel özellikleri temel alarak dilsel sistemlerin 

sınıflandırılmasıdır. Sesbilimsel tipoloji sesbilimsel sistemi oluşturan unsurların 

sınıflandırılması olarak ta değerlendirilebilmektedir”. (Hammond, 2006 :  523) 
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  Sesbilimsel tipoloji dilde ne tür sesbirimsel dökümlerin ve ses sınıflarının 

bulunduğunu da çalışmaktadır. Sesbilimsel tipoloji sesbilimin bugünkü kuramlarını anlamayı 

amaçlamaktadır . 

Sesbilimsel tipoloji ünlü ve ünsüz ses birimlerini, sesbilimsel tipolojide eklemlemenin 

yerini ( dudaksıl, diş yuvasıl, art damaksıl ,  > diş yuvasıl damaksıl >, küçük dil ünsüzü, dişsil, 

üst damaksıl >  yutaksıl ) eklemlemenin sergilediği davranışı ( patlamalılar > sürtünücü, 

genizsil ), sesbilimsel karşıtlıkları ( engelliler – patlamalılar – sürtünücüler ) , titreşimlilerin, 

ünlülerin ortaya koyduğu sonuçları ve ünlü benzeşmesini incelemektedir. 

  Sesbilimsel tipolojide vokalik ( ünlü ağırlıklı ) ve ünsüz ağırlıklı diller 

arasındaki ikili ayırım da yapılmaktadır. Örneğin Fransızca gibi vokalik kabul edilen dillerde 

öncül ve ikincil öğeler arasındaki oran sıfırdan büyüktür ancak Leh dili gibi ünsüz ağırlıklı 

dillerde oran sıfırın altındadır (Schmid, 2012 : 47). Günümüzde Wals’te ünlü niteliklerinin 

miktarı ve ünsüz miktarının arasındaki oran sesbilimsel tipoloji yönünden incelenmektedir ve 

bunlar düşük, nispeten düşük ve ortalama, nispeten yüksek ve yüksek olarak 

sınıflandırılmaktadır.  (Schmid, 2012:  48).  

Sesbilimsel tipoloji dillerde ritimi de incelemektedir. Ritim açısından diller dilbilimciler 

tarafından ikiye ayrılmıştır. 2 grup , vurgu zamanlı diller ve hece zamanlı dillerdir. Vurgu 

zamanlı diller vurgulanan hecenin belli aralıklarda tekrarlandığı dillerdir. Örnek olarak 

İngilizce ve Arapça dilleri verilebilmektedir. Hece zamanlı diller ritimin eşit olarak dağıtıldığı 

dillerdir ve her hece diğerleri gibi aynı ağırlığa sahiptir. Bu dillere örnek olarak Japonca 

verilebilmektedir. (Moravcsik, 2012 : 289). 

Sesbilimsel tipoloji dillerde tonu da incelemektedir. Örneğin Mandarin Çincesi çeşitli 

sözcük ve heceler arasında farklılığı ortaya koymak için tonu kullanmaktadır. Dil dört tür tona 
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sahiptir. Örneğin , sǐ (düşük alçalan ve yüksek tonla) ölüm anlamına gelmekte, sǐ (yüksek tonla 

söylendiğinde) düşünce veya fikir anlamına gelmekte, , sǐ (düşük tonla söylendiğinde) dört 

anlamına gelmektedir. Tümcenin farklı kısımlarına uygulanan vurgu ve tonlamadaki 

çeşitlilliklerden çeşitli anlamlar ortaya çıkmaktadır. Tonlamalı dillerin kullanımı Thai, Vietnam 

ve Burmese gibi Doğu Asya dillerinde yaygındır fakat ayrıca Yoruba (Afrika) ve Navajo 

(Amerika) dillerinde bulunmaktadır. 

Greenberg’ün 13 ana maddeden oluşan sesbilimsel incelemeleri sesbilimsel tipolojiye 

öncülük etmiştir. Bunlar ses sistemlerini, genizsil ünlüleri, ünsüz kümelerini, sesbilimsel 

süreçleri, ton ve ezgi gibi değerleri kapsamaktadır. Ayrıca Kroft (1990) tarafından yazılan 

önsöz, Haspelmath’in 2001 de yazdığı iki ciltlik eseri ( evrenceler ve tipoloji üzerine ) ve Wals 

‘te önemli eserlerdendir (Schmid, 2012 : 47).   

David Gil ise dilin bürünsel tipolojisini ortaya sunmuştur. Bu tipolojide hecede daha az 

parçacıklar olan yüksek derecede ünsüz-ünlü oranına sahip ve temel sözcük dizilişi olarak özne 

nesne fiil gösteren iambik dillerle ( iambik : bir kısa bir uzun hece ölçüsü ) , hecede daha fazla 

parçacığın ortaya çıktığı düşük ünlü-ünsüz oranı sergileyen ve temel sözcük dizilişi olarak özne 

fiil nesne dizilişini sergileyen trokaik dil arasında ayrım yapılmaktadır.  Gil iambik dillere 

vurgu zamanlı ve trokaik dillere hece zamanlı demektedir (Schmid, 2012 : 48).  Almanca 

benzeri diller vurgu zamanlı, Roman dilleri ise hece zamanlı kabul edilmektedir (Schmid, 2012 

: 54).   

Maddieson  ise 2005’de hece yapısını sınıflandırmıştır: basit, nispeten karmaşık ve 

karmaşık ( Schmid, 2012 : 52 ).  

Son olarak Wals (2013)’te sesbilimsel tipoloji çalışmaları devam etmekte ve değerler 

güncellenmektedir.  
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II.4. Sonuç  

Farklılıklar ortaya çıktığında sınıflandırma zoruınlu hale gelmektedir. Tezin bu 

bölümünde tezin ana konusu olan Wals Info hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra dilleri ilk 

kez belli açılardan sınıflandıran Greenberg ve Greenberg’ün 40 evrencesi  hakkında bilgiler 

verilmiş, tipoloji ve dilsel tipoloji ve dilsel tipolojinin alt türleri açıklanmıştır.  

Tezin üçüncü bölümünde tezin yöntemi hakkında bilgi verilecektir. Tezin bu bölümü 

verilerin toplanması ve kodlanmasını, verilerin tabloya dökülmesini kapsayacak ve bu bölüm 

sonuç bölümüyle sonlandırılacaktır.    
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III. YÖNTEM 

III.1 Verilerin Toplanması ve Kodlanması  

Bu çalışma Wals Info veri tabanındaki ilk 138 değeri Almanca, Fransızca ve Türkçe 

açısından değerlendirmektedir. Bu tezde verilerin toplanmasında dört  yöntem kullanılmıştır. İlk 

yöntem www.wals.info adresinden  languages (diller) butonuna basarak gelen sayfada name (ad) 

yazan başlığın altındakı kutuya İngilizce olarak incelenmek istenen dilin adını kodlamaktır. 

Örneğin French (Fransızca) dili kodlandığında altta Fransızca dili ve türevleri listelenecektir. Bunun 

ardından gelen listede veri tabanında  incelenmek istenen dil veya dil türüne tıklanmalıdır. 

Tıklamanın ardından girilen dille ilgili kodlanmış değerlerin dökümü ortaya çıkacaktır. Value 

(değer) başlığının altında o bölüm için kodlanan değeri, feature (özellik) başlığı altında  o bölümün 

başlığını, source (kaynak) başlığı altında eğer varsa o değere yönelik kaynaklara hatta bazen 

kaynaklardaki sayfa numaralarına bile ulaşmak mümkündür. Son olarak area (alan) başlığı altında 

bu tezde çalışılacak 9 kategoriden birini görmek mümkündür. Aşağıda üç figürle yukarıda 

bahsedilenler aşama aşama gösterilmiştir :  

Figür 1. Dil Butonu (Languages)  

 

http://www.wals.info/
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Figür 2. Dili Kodlama  

 

Figür 3. Walste Kodlanan Değerleri Görüntüleme   

 

Ancak Wals’te kodlanmamış değerler de vardır. Bu noktada verilerin toplanmasında 

diğer yöntemler ortaya çıkmaktadır. İkinci yöntem akademik kaynaklarda bu değerlere 

bakmaktır. Örneğin bu tezde Almancada tartışmaya açık bütün değerlerde referans verilen 
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Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında Almancada bu tezde çalışılıcak  ilk 138 

değerden tüm kodlanmamış değerler kodlanmıştır. Plank iki yöntem kullanmıştır. İlk yöntem  

kendi bilgilerine başvurmaktır. Örneğin Almancada Wals’te kodlanmayan 56’ıncı, 60’ıncı, 

61’inci ve 63’üncü değerleri Frans Plank kendi bilgileriyle kodlamıştır. Frans Plank tarafından 

kodlanan bu  değerlerde hiçbir belirsizlik yoktur çünkü Almanca açısından Wals’teki temel 

alınmış değer sınıflandırlmasıyla örtüşmektedir. Aşağıda figür 4’de Frans Plank’ın bu değerleri 

nasıl kodladığı gösterilmektedir : 

Figür 4 Frans Plank’ın Kodlanmamış Değerleri Kodlamada Kullandığı İlk Yöntem 

 

 

Plank’ın kullandığı ikinci yöntem  Almancaya benzer dillere bakarak  bu değerleri o 

şekilde kodlamaktır. Örneğin değer 117, 118, 119, 120 ve 121 Almancada kodlanmamıştır. 

Plank çalışmasında bu değerlerin Almancada sorunsuz şekilde Hollandacada olduğu şekliyle 

kodlanabileceğini belirtmiştir (Plank, 2008 : 67) . Hollandaca ve Almanca kuzen diller olduğu 

için ve Hollandacada bu değerlerin hepsi kodlandığı için Almancada da bu değerler aynı kabul 

edilmiştir. Aşağıda Plank’ın bu değerleri nasıl kodladığı gösterilmektedir :  
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Figür 5 : Plank’ın Kodlanmamış Değerleri Kodlamada Kullandığı İkinci Yöntem  

 

 

Kodlanmamış verileri kodlamada  akademik kaynaklara ulaşılamadığında benzerlik 

ilişkisi temel alınmaktadır. Fransızcada ilk 138 değerde sadece değer 110 ve değer 117 

kodlanmamıştır. 110’uncu değer dolaylı ettirgen yapılardır. Öncelikle Fransızcada dolaylı 

ettirgen yapı örneği gösteren kaynağa ulaşılmıştır.   Paul (2012) ‘de Fransızcada dolaylı ettirgen 

yapıya örnek bulunmuştur. Daha sonra Türkçe yapısal olarak farklı bir dil olduğu için ve 

Almanca Hollandaca İngilizce ve Fransızca gibi diller birbirine benzediği için Almancada 

dolaylı ettirgen yapıya bakılmıştır. Almancadaki lassen dolaylı ettirgen yapısıyla Fransızcadaki 

laisser ve faire dolaylı ettirgen yapıları benzerlik göstermektedir bu yüzden Almancada olduğu 

gibi Fransızcada bu değer ardışık ama amaca yönelik olmayarak değerlendirilmektedir. 117inci 

değerde de aynı yaklaşım kullanılmıştır. Almancada have ‘ e yani yüklemcil iyeliğe denk gelen 

haben Fransızcada avoir olarak var olmaktadır. Bu durumda bu değer tartışmasız Fransızcada 

da have olarak kodlanacaktır.  

Kodlanmamış değerlerde son yöntem ise bireysel değerlendirmelere başvurmaktır ve 

veri tabanının yazarlarıyla tartışmaktır. Türkçede ilk 138 değerde sadece değer 132, 133, 134 

ve 135 kodlanmamıştır. Bu değerler renklerin sınıflandırılmasıyla ilgilidir. Değer 134 ve 135’i 

kodlamakta bir sorun yoktur çünkü Almanca ve Fransızcada olduğu gibi mavi-yeşil ve sarı-

kırmızı ilişkisi gözlemlenmektedir. Değer 132 ve 133 içinse veri tabanının yazarıyla 

görüşülmüş ve bu değerlerin Almanca ve Fransızcayla benzer kabul edileceği ancak akademik 

kaynak gösterilerek tartışmaya açık olabileceğinin de belirtilebileceği ortaya konmuştur.  
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Sonuç olarak kodlanan veriler veri tabanından alınmış, Almancada bütün kodlanmamış 

değerler Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında kodlanmıştır ve Almancada 

kodlanmamış değerlerden 128’inci değer hariç  kodlanmamış değerlerin hepsi yukarıda Figür 4 

ve Figür 5’de gösterilmiştir. Fransızcada sadece  iki değer kodlanmamıştır ve bu değerlerden 

biri kaynakta bulunup   Almancayla ilişki kurularak kodlanmış diğer değer ise Almanca ile 

benzerlik gösterdiği için tartışmasız şekilde kodlanmıştır. Türkçede ise kodlanmamış dört 

değerden son ikisi Almanca ve Fransızca ile  benzerlik kurularak, ilk ikisi ise hem benzerlik 

kurularak hem de tartışmaya açık olduğu belirtilerek kodlanmıştır.  

III.2  Verilerin Tabloya Dökülmesi  

Tezin bu bölümünde tezde betimlenecek değerler 9 kategoriye göre tablolara 

konacaktır. Her kategori üç dilde olacağı için en az  üç tabloya konacaktır.  Böylelikle tezi 

okuyacaklar değerleri toplu halde tablolarda görebileceklerdir. Aşağıda kategorilerine göre 

tablolar verilmektedir :  

Tablo 1. Almancada  Sesbilim Değerlerinin Kodlanması  

Sesbilim  Almanca  

Özellik Değer  

Özellik 1 Ünsüz Dökümü  Ortalama  

Özellik 2 Ünlü Dökümü  Geniş (7-14) 

Özellik 3 Ünsüz - Ünlü Oranı  Düşük  

Özellik 4 Patlamalı ve Sürtünücülerde  

Ötümlüleşme 
Hem Patlamalılarda Hem Sürtünücülerde  

Özellik 5 Patlamalı ve Dizgelerde 

Ötümlüleşme ve Boşluk 
Hiçbiri eksik değil /p t k b d g/ 

Özellik 6 Küçük Dil Ünsüzleri  Küçük Dil Ünsüzleri Sürerlikliği  

Özellik 7 Gırtlaksıl Ünsüzler  Gırtlaksıl Ünsüz yok 

Özellik 8 Yan Ünsüzler  /l/ Engelli Yan Ünsüz yok 

Özellik 9 Artdamaksıl Genizsil  İlk konumsal Artdamaksıl Genizsil yok  

Özellik 10 Ünlü Genizsilleşmesi  Karşıtsallık yok  

Özellik 11 Ön yuvarlak ünlü  Yüksek ve Orta  
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Özellik 12 Hece Yapısı  Karmaşık  

Özellik 13 Ton  Ton yok 

Özellik 14 Sabit Vurgu Konumları  Sabit Vurgu yok  

Özellik 15  Ağırlık Duyarlı Vurgu  Sağ Odaklı : Son Üçten Birisi  

Özellik 16 Ağırlık Duyarlı Vurguda Ağırlık 

Faktörü  
Koda Ünsüzü  

Özellik 17 Ritim Türleri  Trokaik  

Özellik 18 Yaygın Ünsüzlerin Yokluğu  Hepsi Var 

Özellik 19 Yaygın Olmayan Ünsüzlerin 

Varlığı  
Hiçbiri Yok  

 

Tablo 2.  Fransızcada Sesbilim Değerlerinin Kodlanması  

Sesbilim  Fransızca  

Özellik Değer  

Özellik 1 Ünsüz Dökümü  Ortalama  

Özellik 2 Ünlü Dökümü  Geniş (7-14) 

Özellik 3 Ünsüz - Ünlü Oranı  Düşük  

Özellik 4 Patlamalı ve Sürtünücülerde  

Ötümlüleşme 
Hem Patlamalılarda Hem Sürtünücülerde 

Özellik 5 Patlamalı ve Dizgelerde 

Ötümlüleşme ve Boşluk 
Hiçbiri eksik değil /p t k b d g/ 

Özellik 6 Küçük Dil Ünsüzleri  Küçük Dil Ünsüzleri Sürerlikliği  

Özellik 7 Gırtlaksıl Ünsüzler  Gırtlaksıl Ünsüz yok 

Özellik 8 Yan Ünsüzler  /l/ Engelli Yan Ünsüz yok 

Özellik 9 Artdamaksıl Genizsil  Artdamaksıl Genizsil yok  

Özellik 10 Ünlü Genizsilleşmesi  Karşıtsallık yok  

Özellik 11 Ön yuvarlak ünlü  Yüksek ve Orta  

Özellik 12 Hece Yapısı  Karmaşık  

Özellik 13 Ton  Ton yok 

Özellik 14 Sabit Vurgu Konumları  Sabit Vurgu yok  

Özellik 15  Ağırlık Duyarlı Vurgu  
Sağ-Kenarlı : Sondan bir önceki veya son 

hece üzerindeki 

Özellik 16 Ağırlık Duyarlı Vurguda Ağırlık 

Faktörü  
Önem  

Özellik 17 Ritim Türleri  Belirsiz  

Özellik 18 Yaygın Ünsüzlerin Yokluğu  Hepsi Var 

Özellik 19 Yaygın Olmayan Ünsüzlerin 

Varlığı  
Hiçbiri Yok  
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Tablo 3.  Türkçede Sesbilim Değerlerinin Kodlanması  

Sesbilim  Türkçe  

Özellik Değer  

Özellik 1 Ünsüz Dökümü  Ortalama  

Özellik 2 Ünlü Dökümü  Geniş (7-14) 

Özellik 3 Ünsüz - Ünlü Oranı  Ortalama  

Özellik 4 Patlamalı ve Sürtünücülerde  

Ötümlüleşme 
Hem Patlamalılarda Hem Sürtünücülerde 

Özellik 5 Patlamalı ve Dizgelerde 

Ötümlüleşme ve Boşluk 
Hiçbiri eksik değil /p t k b d g/ 

Özellik 6 Küçük Dil Ünsüzleri  Yok 

Özellik 7 Gırtlaksıl Ünsüzler  Gırtlaksıl Ünsüz yok 

Özellik 8 Yan Ünsüzler  /l/ Engelli Yan Ünsüz yok 

Özellik 9 Artdamaksıl Genizsil  Artdamaksıl Genizsil yok  

Özellik 10 Ünlü Genizsilleşmesi  Karşıtsallık yok  

Özellik 11 Ön yuvarlak ünlü  Yüksek ve Orta  

Özellik 12 Hece Yapısı  Kısmen Karmaşık  

Özellik 13 Ton  Ton yok 

Özellik 14 Sabit Vurgu Konumları  Sabit Vurgu yok  

Özellik 15  Ağırlık Duyarlı Vurgu  Sınırsız : Vurgu her yerde olabilir  

Özellik 16 Ağırlık Duyarlı Vurguda Ağırlık 

Faktörü  
Sözlüksel Vurgu  

Özellik 17 Ritim Türleri  Ritmik Vurgu Yok  

Özellik 18 Yaygın Ünsüzlerin Yokluğu  Hepsi Var 

Özellik 19 Yaygın Olmayan Ünsüzlerin 

Varlığı  
Hiçbiri Yok  

 

Tablo 4. Almancada Biçimbilim Değerlerinin Toplanması  

 

Biçimbilim Almanca  

Özellik Değer  

Özellik 20 Seçili Çekimsel Oluşturucuların 

Karışımı  

Çoğunlukla Ardışık 

Özellik 21 Seçili Çekimsel Oluşturucuların 

Varlığı  

Durum + sayı  

Özellik 22 Eylemin Çekimsel Sentezi  2-3 kategori  

Özellik 23 Tümcede İşaretleyicinin Yeri  Bağımlı İşaretleme  
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Özellik 24 İyelik Ad Tümcelerinde 

İşaretleyicinin Yeri  

Bağımlı İşaretleme  

Özellik 25 Belirliyecinin Yeri: Tüm Dil 

Tipolojisi 

Bağımlı İşaretleme  

Özellik 26 Çekimsel Biçimbilimde 

Öneklemeli ve Soneklemeli  

Çoğunlukla Son Eklemeli  

Özellik 27 İkileme / Yineleme  Üretken İkileme Yok  

Özellik 28 Durum Aynılaşması  Çekirdek ve Çekirdek Olmayan  

Özellik 29 Eylemcil/Kişi/Sayı İşaretlemede 

Aynılaşma  

Sinkretik  

 

Tablo 5.  Fransızcada Biçimbilim Değerlerinin Kodlanması  

Biçimbilim Fransızca  

Özellik Değer  

Özellik 20 Seçili Çekimsel Oluşturucuların 

Karışımı  
Çoğunlukla Ardışık 

Özellik 21 Seçili Çekimsel Oluşturucuların 

Varlığı  
Varlık Yok  

Özellik 22 Eylemin Çekimsel Sentezi  4-5 kategori  

Özellik 23 Tümcede İşaretleyicinin Yeri  İşaretleme Yok 

Özellik 24 İyelik Ad Tümcelerinde 

İşaretleyicinin Yeri  
Bağımlı İşaretleme  

Özellik 25 Belirliyecinin Yeri: Tüm Dil 

Tipolojisi 
Tutarsız ve Diğeri  

Özellik 26 Çekimsel Biçimbilimde 

Öneklemeli ve Soneklemeli  
Çoğunlukla Son Eklemeli  

Özellik 27 İkileme / Yineleme  Üretken İkileme Yok  

Özellik 28 Durum Aynılaşması  Çekirdek ve Çekirdek Olmayan  

Özellik 29 Eylemcil/Kişi/Sayı İşaretlemede 

Aynılaşma  
Sinkretik  

 

Tablo 6. Türkçede Biçimbilim Değerlerinin Kodlanması  

Biçimbilim Türkçe 

Özellik Değer  

Özellik 20 Seçili Çekimsel Oluşturucuların 

Karışımı  
Çoğunlukla Ardışık 

Özellik 21 Seçili Çekimsel Oluşturucuların 

Varlığı  
Tek Varlıksal Durum  

Özellik 22 Eylemin Çekimsel Sentezi  6-7 kategori  
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Özellik 23 Tümcede İşaretleyicinin Yeri  Bağımlı İşaretleme  

Özellik 24 İyelik Ad Tümcelerinde 

İşaretleyicinin Yeri  
Çift İşaretleme  

Özellik 25 Belirliyecinin Yeri: Tüm Dil 

Tipolojisi 
Tutarsız ve Diğeri  

Özellik 26 Çekimsel Biçimbilimde 

Öneklemeli ve Soneklemeli  
Çoğunlukla Soneklemeli  

Özellik 27 İkileme / Yineleme  Üretken Tam İkileme ve Kısmi İkileme  

Özellik 28 Durum Aynılaşması  Sinkretism Yok  

Özellik 29 Eylemcil/Kişi/Sayı İşaretlemede 

Aynılaşma  
Sinkretik Değil  

 

Tablo 7.  Almancada Adcıl Kategori Değerlerinin Kodlanması  

Adcıl Kategori  Almanca  

Özellik  Değer  

Özellik 30 Cinsiyet Sayısı  Üç  

Özellik 31 Cinsiyet Temelli ve Cinsiyet 

Temelli Olmayan Cinsiyet Sistemleri 
Cinsiyet Temelli  

Özellik 32 Cinsiyet Atama Sistemleri Anlamsal ve Biçimsel  

Özellik 33 Adcıl Çoğulluğu Kodlama Çoğul Son Ek  

Özellik 34 Adcıl Çoğulluğun Görünümü Tüm Adlar, Her Zaman Zorunlu  

Özellik 35 Bağımsız Kişisel Adıllarda 

Çoğulluk  
Kişi-Sayı Gövdesi  

Özellik 36 Çağrışımsal Çoğul  Eşsiz Dolaylı Çağrışımsal Çoğul  

Özellik 37 Belirli Artikeller Belirli artikel göstermeden farklı  

Özellik 38 Belirsiz Artikeller  Belirsiz artikel bir sayısıyla aynı  

Özellik 39 Bağımsız Adıllarda İçsel/Dışsal 

Ayrımı 
Ayrım Yok  

Özellik 40 Eylemsel Çekimde İçsel/Dışsal 

Ayrımı 
Ayrım Yok  

Özellik 41 Göstermede Mesafe Zıtlıkları Mesafe Zıtlığı Yok  

Özellik 42 Adılsıl ve Adımsı Göstermeler Özdeş  

Özellik 43 Üçüncü Tekil Kişi Adılları ve 

Göstermeleri 
Cinsiyet Belirliyiciler Tarafından Bağlı 

Özellik 44 Bağımsız Kişisel Adıllarda 

Cinsiyet Ayrımı 
Sadece Üçüncü Tekil Kişi  

Özellik 45 Adıllarda Nezaket Ayrımları İkili Nezaket Ayrımı  

Özellik 46 Belirsiz Adıllar (Belgisiz 

Adıllar)  
Karışık  
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Özellik 47 Pekiştirici ve Dönüşlü Adıllar Farklı  

Özellik 48 İlgeçler Üzerinde Kişi Belirleme Kişi İşaretlemesi Yok  

Özellik 49 Durum Sayıları (Durum 

Miktarları)  
Dört Durum  

Özellik 50 Asimetrik Durum Belirlerme Uygun adıllarda aynılaşma  

Özellik 51 Durum Eklerinin Konumu  Durum Son Ekleri  

Özellik 52 Birliktelik Durumu ve Araçsallık Özdeş  

Özellik 53 Sıra Sayıları  İlk, İkinci, Üçüncü  

Özellik 54 Dağıtımsal Sayılar (Rakamlar) 
Devam Eden Sözcük Tarafından 

İşaretlenmektedir  

Özellik 55 Sayı Sınıflandırıcıları Yok  

Özellik 56 Bağlaçlar ve Evrensel 

Niceliyiciler 
Biçimsel Olarak Farklı  

Özellik 57 Adcıl İyeliksel Eklerin Konumu   İyelik Ekleri Yok 

 

Tablo 8.  Fransızcada Adcıl Kategori Değerlerinin Kodlanması  

Adcıl Kategori  Fransızca 

Özellik  Değer  

Özellik 30 Cinsiyet Sayısı  İki 

Özellik 31 Cinsiyet Temelli ve Cinsiyet 

Temelli Olmayan Cinsiyet Sistemleri 

Cinsiyet Temelli  

Özellik 32 Cinsiyet Atama Sistemleri Anlamsal ve Biçimsel  

Özellik 33 Adcıl Çoğulluğu Kodlama Çoğul Son Ek  

Özellik 34 Adcıl Çoğulluğun Görünümü Tüm Adlar, Her Zaman Zorunlu  

Özellik 35 Bağımsız Kişisel Adıllarda 

Çoğulluk  

Kişi-Sayı Gövdesi + Kişi-Çoğul Eki  

Özellik 36 Çağrışımsal Çoğul  Çağrışımsal Çoğul Yok 

Özellik 37 Belirli Artikeller Belirli Artikel Göstermeden Farklı  

Özellik 38 Belirsiz Artikeller  Belirsiz Artikel Bir Sayısıyla Aynı  

Özellik 39 Bağımsız Adıllarda İçsel/Dışsal 

Ayrımı 

Ayrım Yok  

Özellik 40 Eylemsel Çekimde İçsel/Dışsal 

Ayrımı 

Ayrım Yok  

Özellik 41 Göstermede Mesafe Zıtlıkları Mesafe Zıtlığı Yok  

Özellik 42 Adılsıl ve Adımsı Göstermeler Farklı Gövde  

Özellik 43 Üçüncü Tekil Kişi Adılları ve 

Göstermeleri 

Cinsiyet Belirliyiciler Tarafından Bağlı 

Özellik 44 Bağımsız Kişisel Adıllarda Sadece üçüncü tekil kişi  
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Cinsiyet Ayrımı 

Özellik 45 Adıllarda Nezaket Ayrımları İkili Nezaket Ayrımı  

Özellik 46 Belirsiz Adıllar (Belgisiz 

Adıllar)  

Kapsayıcı Ad Temelli  

Özellik 47 Pekiştirici ve Dönüşlü Adıllar Farklı  

Özellik 48 İlgeçler Üzerinde Kişi Belirleme Kişi İşaretlemesi Yok  

Özellik 49 Durum Sayıları (Durum 

Miktarları)  

Biçimbilimsel Durum İşaretleme Yok  

Özellik 50 Asimetrik Durum Belirlerme Durum İşaretleme Yok  

Özellik 51 Durum Eklerinin Konumu  Edatsal Biçimceler  

Özellik 52 Birliktelik Durumu ve Araçsallık Özdeş  

Özellik 53 Sıra Sayıları  Birinci ve İkinci Farklı Üçüncü Aynı  

Özellik 54 Dağıtımsal Sayılar (Rakamlar) Dağıtımsal Sayı Yok  

Özellik 55 Sayı Sınıflandırıcıları Yok  

Özellik 56 Bağlaçlar ve Evrensel 

Niceliyiciler 

Biçimsel Olarak Farklı  

Özellik 57 Adcıl İyeliksel Eklerin Konumu   İyelik Ekleri Yok 

 

Tablo 9. Türkçede Adcıl Kategori Değerlerinin Kodlanması 

Adcıl Kategori  Türkçe  

Özellik  Değer  

Özellik 30 Cinsiyet Sayısı  Yok  

Özellik 31 Cinsiyet Temelli ve Cinsiyet 

Temelli Olmayan Cinsiyet Sistemleri 
Cinsiyet Yok 

Özellik 32 Cinsiyet Atama Sistemleri Cinsiyet Yok  

Özellik 33 Adcıl Çoğulluğu Kodlama Çoğul Son Ek  

Özellik 34 Adcıl Çoğulluğun Görünümü Tüm Adlar, Her Zaman Zorunlu  

Özellik 35 Bağımsız Kişisel Adıllarda 

Çoğulluk  
Kişi-Gövdesi + Adcıl Çoğul Eki  

Özellik 36 Çağrışımsal Çoğul  Adcıl Çoğullukla Aynı  

Özellik 37 Belirli Artikeller Belirli Artikel Yok Belirsiz Artikel Var   

Özellik 38 Belirsiz Artikeller  Belirsiz Artikel Bir Sayısıyla Aynı  

Özellik 39 Bağımsız Adıllarda İçsel/Dışsal 

Ayrımı 
Ayrım Yok  

Özellik 40 Eylemsel Çekimde İçsel/Dışsal 

Ayrımı 
Ayrım Yok  

Özellik 41 Göstermede Mesafe Zıtlıkları İki Yollu Karşıtlık  

Özellik 42 Adılsıl ve Adımsı Göstermeler Farklı Çekim  
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Özellik 43 Üçüncü Tekil Kişi Adılları ve 

Göstermeleri 
Uzak Göstermelere Bağlı  

Özellik 44 Bağımsız Kişisel Adıllarda 

Cinsiyet Ayrımı 
Cinsiyet Ayrımı Yok  

Özellik 45 Adıllarda Nezaket Ayrımları İkili Nezaket Ayrımı  

Özellik 46 Belirsiz Adıllar (Belgisiz 

Adıllar)  
Kapsayıcı Ad Temelli  

Özellik 47 Pekiştirici ve Dönüşlü Adıllar Benzer 

Özellik 48 İlgeçler Üzerinde Kişi Belirleme Kişi İşaretlemesi Yok  

Özellik 49 Durum Sayıları (Durum 

Miktarları)  
6-7 durum  

Özellik 50 Asimetrik Durum Belirlerme 
 

Simetrik  

Özellik 51 Durum Eklerinin Konumu  Durum Son Ekleri  

Özellik 52 Birliktelik Durumu ve Araçsallık Özdeş  

Özellik 53 Sıra Sayıları  Birinci/İlk Farklı, İkinci Üçüncü Aynı  

Özellik 54 Dağıtımsal Sayılar (Rakamlar) Son Ekle İşaretli  

Özellik 55 Sayı Sınıflandırıcıları İsteğe Bağlı  

Özellik 56 Bağlaçlar ve Evrensel 

Niceliyiciler 
Biçimsel Olarak Farklı  

Özellik 57 Adcıl İyeliksel Eklerin Konumu   İyeliksel Son Ekler  

 

Tablo 10. Almancada Adcıl Sözdizim Değerlerinin Kodlanması  

Adcıl Sözdizim  Almanca  

Özellik  Değer  

Özellik 58  Zorunlu İyelik Çekimi  Yok  

Özellik 59  İyelik Sınıflandırması  Zorunlu İyelik Sınıflandırması Yok 

Özellik 60 Tamlayan Durumu, Sıfatlar ve 

İlgi Tümcecikleri  

Yüksek Derecede Farklılaşma  

Özellik 61 Adsız Sıfatlar İşaretleme Almadan  

Özellik 62 Hareketli Adcıl Yapılar  Özgeçişli-İyelik 

Özellik 63 Ad Öbeği Bağlacı    ‘Ve' 'İle' den Farklı  

Özellik 64 Adcıl ve Eylemsel Bağlaç Özdeş  

 

Tablo 11. Fransızcada Adcıl Sözdizim Değerlerinin Kodlanması  

Adcıl Sözdizim  Fransızca  

Özellik  Değer  

Özellik 58  Zorunlu İyelik Çekimi   Yok  
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Özellik 59  İyelik Sınıflandırması  Zorunlu İyelik Sınıflandırması Yok 

Özellik 60 Tamlayan Durumu, Sıfatlar ve 

İlgi Tümcecikleri  
Yüksek Derecede Farklılaşma  

Özellik 61 Adsız Sıfatlar İşaretleme Almadan  

Özellik 62 Hareketli Adcıl Yapılar  Özgeçişli-İyelik 

Özellik 63 Ad Öbeği Bağlacı    ‘Ve' 'İle' den Farklı  

Özellik 64 Adcıl ve Eylemsel Bağlaç Özdeş  

 

 

Tablo 12. Türkçede Adcıl Sözdizim Değerlerinin Kodlanması  

Adcıl Sözdizim  Türkçe 

Özellik  Değer  

Özellik 58  Zorunlu İyelik Çekimi   Yok  

Özellik 59  İyelik Sınıflandırması  Zorunlu İyelik Sınıflandırması Yok 

Özellik 60 Tamlayan Durumu, Sıfatlar ve 

İlgi Tümcecikleri  
Yüksek Derecede Farklılaşma  

Özellik 61 Adsız Sıfatlar İşaretleme Almadan  

Özellik 62 Hareketli Adcıl Yapılar  İyelik-Belirtme  

Özellik 63 Ad Öbeği Bağlacı    ‘Ve'  ‘İle' den Farklı  

Özellik 64 Adcıl ve Eylemsel Bağlaç Özdeş  

 

Tablo 13.  Almancada Eylemcil Kategori Değerlerinin Kodlanması  

Eylemcil Kategori  Almanca  

Özellik  Değer 

Özellik 65 Bitmişlik ve Bitmemişlik 

Görünümü  
Dilbilgisel İşaretleme Yok  

Özellik 66 Geçmiş Zaman   Var, Uzaklılk Ayırımı Yok  

Özellik 67 Gelecek Zaman Çekimsel Değil  

Özellik 68 Perfekt İyelik Yapılarından  

Özellik 69 Zaman-Görünüş Eklerinin 

Konumu   
Zaman-Görünüş Son Ekleri  

Özellik 70 Biçimbilimsel Emir İkinci Tekil Kişi  

Özellik 71 Yasaklayıcı  Normal Emir-Normal Olumsuz  

Özellik 72 Emir-Zorlayıcı Sistemleri Sistemin Hiçbir Türü  

Özellik 73 İstek Kipi  Çekimsel İstek Kipi Yok  

Özellik 74 Durumsal Olasılık   Eylemcil Yapılar  

Özellik 75 Bilgisel Olasılık  Eylemcil Yapılar  
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Özellik 76 Durumsal ve Bilgisel Kipsel 

İşaretleme Arasında Örtüşme 
Olasılık ve Gereklilik İçin Örtüşme  

Özellik 77 Kanıtlanabilirliğin Anlamsal 

Ayrımı   
Sadece dolaylı  

Özellik 78 Kanıtlanabilirliği Kodlama  Kipsel Biçimbirim  

Özellik 79 Zaman ve Görünüme Göre 

Başkalaşma  
Zaman 

Özellik 80 Eylemcil Sayı ve Başkalaşma  Yok  

 

Tablo 14.  Fransızcada  Eylemcil Kategori Değerlerinin Kodlanması 

Eylemcil Kategori  Fransızca  

Özellik  Değer 

Özellik 65 Bitmişlik ve Bitmemişlik 

Görünümü  
Dilbilgisel İşaretleme Var 

Özellik 66 Geçmiş Zaman   Var, Uzaklılk Ayırımı Yok  

Özellik 67 Gelecek Zaman Çekimsel Gelecek Zaman Var  

Özellik 68 Perfekt İyelik Yapılarından  

Özellik 69 Zaman-Görünüş Eklerinin 

Konumu   
Zaman-Görünüş son ekleri  

Özellik 70 Biçimbilimsel Emir İkinci Tekil Kişi  

Özellik 71 Yasaklayıcı  Normal Emir-Normal Olumsuz  

Özellik 72 Emir-Zorlayıcı Sistemleri Sistemin Hiçbir Türü  

Özellik 73 İstek Kipi  Çekimsel İstek Kipi Yok  

Özellik 74 Durumsal Olasılık   Eylemcil Yapılar  

Özellik 75 Bilgisel Olasılık  Eylemcil Yapılar  

Özellik 76 Durumsal ve Bilgisel Kipsel 

İşaretleme Arasında Örtüşme 
Olasılık ve Gereklilik İçin Örtüşme  

Özellik 77 Kanıtlanabilirliğin Anlamsal 

Ayrımı   
Sadece dolaylı  

Özellik 78 Kanıtlanabilirliği Kodlama  Kipsel Biçimbirim  

Özellik 79 Zaman ve Görünüme Göre 

Başkalaşma  
Zaman ve Görünüm  

Özellik 80 Eylemcil Sayı ve Başkalaşma  Yok  

 

Tablo 15. Türkçede  Eylemcil Kategori Değerlerinin Kodlanması 

Eylemcil Kategori  Türkçe  

Özellik  Değer 

Özellik 65 Bitmişlik ve Bitmemişlik Dilbilgisel İşaretleme Var 
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Görünümü  

Özellik 66 Geçmiş Zaman   Var, Uzaklılk Ayırımı Yok  

Özellik 67 Gelecek Zaman Çekimsel Gelecek Zaman Var  

Özellik 68 Perfekt Perfekt Yok  

Özellik 69 Zaman-Görünüş Eklerinin 

Konumu   
Zaman-Görünüş Son Ekleri  

Özellik 70 Biçimbilimsel Emir İkinci Tekil Kişi ve İkinci Çoğul Kişi  

Özellik 71 Yasaklayıcı  Normal Emir-Normal Olumsuz  

Özellik 72 Emir-Zorlayıcı Sistemleri Maksimal Sistem  

Özellik 73 İstek Kipi  Çekimsel istek kipi yok  

Özellik 74 Durumsal Olasılık   Eylem üzerinde ekler  

Özellik 75 Bilgisel Olasılık  Eylem üzerinde ekler  

Özellik 76 Durumsal ve Bilgisel Kipsel 

İşaretleme Arasında Örtüşme 
Olasılık ve gereklilik için örtüşme  

Özellik 77 Kanıtlanabilirliğin Anlamsal 

Ayrımı   
Hem Doğrudan Hem  Dolaylı  

Özellik 78 Kanıtlanabilirliği Kodlama  Zaman Sisteminin Bir Parçası 

Özellik 79 Zaman ve Görünüme Göre 

Başkalaşma  
Zaman  

Özellik 80 Eylemcil Sayı ve Başkalaşma  Yok  

 

Tablo 16.  Almancada Sözcük Dizilişi Değerlerinin Kodlanması  

Sözcük Dizilişi  Almanca  

Özellik 81 Özne, Nesne, Fiil Dizilişi Baskın Diziliş Yok  

Özellik 82 Özne Fiil Dizilişi Özne Fiil  

Özellik 83 Nesne ve Fiil Dizilişi  Baskın Diziliş Yok  

Özellik 84 Nesne, Eğik (Oblique) ve Fiil 

Dizilişi 
Baskın Diziliş Yok  

Özellik 85 Adöbeği ve İlgeç Dizilişi  Ön Konumsal Edatlar (İlgeçler)  

Özellik 86 Ad ve Tamlayan Durumu 

Dizilişi  
Ad - Tamlayan  

Özellik 87 Sıfat ve Ad Dizilişi  Sıfat-Ad  

Özellik 88 Gösterme Adılı ve Ad Dizilişi  Gösterme-Ad  

Özellik 89 Sayı ve Ad Dizilişi Sayı-Ad  

Özellik 90 İlgi Tümceciği ve Ad Dizilişi Ad-İlgi Tümceciği  

Özellik 91 Derece Sözcük ve Sıfat Dizilişi  Derece Sözcük - Sıfat  

Özellik 92 Evet Hayır Soru Partikellerinin 

Konumu 
Soru Partikeli Yok  
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Özellik 93 İçerik Sorularında Soru 

Öbeklerinin Konumu 
Soru Sözcükleri İlk Konumda  

Özellik 94 Belirtecimsi Yan Tümce Bağlacı 

ve Tümcenin Dizilişi  
Yan Tümce Bağlaç Sözcüğü İlk Konumda  

Özellik 95 “Nesne ve Fiil Dizilişi” ve 

“Adöbeği ve İlgeç” Arasındaki İlişki  
Diğer 

Özellik 96 “Nesnenin Dizilişi ve Fiil” ve 

“İlgi Tümceciği ve Adın Dizilişi” 

Arasındaki İlişki  

Diğer 

Özellik 97 “Fiil ve Nesne Dizilişi” ve “Sıfat 

Ad Dizilişi” Arasındaki İlişki 
Diğer  

 

Tablo 17. Fransızcada  Sözcük Dizilişi Değerlerinin Kodlanması 

Sözcük Dizilişi  Fransızca 

Özellik 81 Özne, Nesne, Fiil Dizilişi Özne Fiil Nesne 

Özellik 82 Özne Fiil Dizilişi Özne Fiil  

Özellik 83 Nesne ve Fiil Dizilişi  Fiil Nesne  

Özellik 84 Nesne, Eğik (Oblique) ve Fiil 

Dizilişi 
Fiil Nesne Eğik  

Özellik 85 Adöbeği ve İlgeç Dizilişi  Ön Konumsal Edatlar (İlgeçler)  

Özellik 86 Ad ve Tamlayan Durumu 

Dizilişi  
Ad - Tamlayan  

Özellik 87 Sıfat ve Ad Dizilişi  Ad-Sıfat  

Özellik 88 Gösterme Adılı ve Ad Dizilişi  Gösterme-Ad  

Özellik 89 Sayı ve Ad Dizilişi Sayı-Ad  

Özellik 90 İlgi Tümceciği ve Ad Dizilişi Ad-İlgi Tümceciği  

Özellik 91 Derece Sözcük ve Sıfat Dizilişi  Derece Sözcük - Sıfat  

Özellik 92 Evet Hayır Soru Partikellerinin 

Konumu 
İlk Konumda  

Özellik 93 İçerik Sorularında Soru 

Öbeklerinin Konumu 
Soru Sözcükleri İlk Konumda  

Özellik 94 Belirtecimsi Yan Tümce Bağlacı 

ve Tümcenin Dizilişi  
Yan Tümce Bağlaç Sözcüğü İlk Konumda  

Özellik 95 “Nesne ve Fiil Dizilişi” ve 

“Adöbeği ve İlgeç” Arasındaki İlişki  
Fiil Nesne ve Ön Konumsal Edatlar  

Özellik 96 “Nesnenin Dizilişi ve Fiil” ve 

“İlgi Tümceciği ve Adın Dizilişi” 

Arasındaki İlişki  

Fiil Nesne ve Ad İlgi Tümceciği  

Özellik 97 “Fiil ve Nesne Dizilişi” ve “Sıfat 

Ad Dizilişi” Arasındaki İlişki 
Fiil Nesne ve  Ad Sıfat  
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Tablo 18.  Türkçede Sözcük Dizilişi Değerlerinin Kodlanması 

Sözcük Dizilişi  Türkçe  

Özellik 81 Özne, Nesne, Fiil Dizilişi Özne Nesne Fiil  

Özellik 82 Özne Fiil Dizilişi Özne Fiil  

Özellik 83 Nesne ve Fiil Dizilişi  Nesne Fiil  

Özellik 84 Nesne, Eğik (Oblique) ve Fiil 

Dizilişi 
Eğik Nesne Fiil 

Özellik 85 Adöbeği ve İlgeç Dizilişi  Son Konumsal Edatlar (İlgeçler)  

Özellik 86 Ad ve Tamlayan Durumu 

Dizilişi  
Tamlayan - Ad  

Özellik 87 Sıfat ve Ad Dizilişi  Sıfat - Ad  

Özellik 88 Gösterme Adılı ve Ad Dizilişi  Gösterme-Ad  

Özellik 89 Sayı ve Ad Dizilişi Sayı-Ad  

Özellik 90 İlgi Tümceciği ve Ad Dizilişi İlgi Tümceciği - Ad  

Özellik 91 Derece Sözcük ve Sıfat Dizilişi  Derece Sözcük - Sıfat  

Özellik 92 Evet Hayır Soru Partikellerinin 

Konumu 
Son Konumda  

Özellik 93 İçerik Sorularında Soru 

Öbeklerinin Konumu 
Soru Sözcükleri İlk Konumda Değil  

Özellik 94 Belirtecimsi Yan Tümce Bağlacı 

ve Tümcenin Dizilişi  
Karışık  

Özellik 95 “Nesne ve Fiil Dizilişi” ve 

“Adöbeği ve İlgeç” Arasındaki İlişki  
Nesne Fiil Son Konumsal Edatlar  

Özellik 96 “Nesnenin Dizilişi ve Fiil” ve 

“İlgi Tümceciği ve Adın Dizilişi” 

Arasındaki İlişki  

Nesne Fiil ve İlgi Tümceciği Ad  

Özellik 97 “Fiil ve Nesne Dizilişi” ve “Sıfat 

Ad Dizilişi” Arasındaki İlişki 
Nesne Fiil ve Sıfat Ad 

 

Tablo 19.  Almancada Yalın Tümceler Değerlerinin Kodlanması  

Yalın Tümceler  Almanca   

Özellik Değer  

Özellik 98 Tam Ad Öbeğinin Durum 

Belirlemesinin Sıralanışı 
Yalın-Belirtme (Standard)  

Özellik 99 Adılların Durum Belirlemesinin 

Sıralanışı 
Yalın-Belirtme (Standard)  

Özellik 100 Eylemcil Kişi Belirlemesinin 

Sıralaması 
Belirtme  
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Özellik 101 Adılsıl Öznelerin İfadesi Özne Konumunda Zorunlu Adıllar  

Özellik 102 Eylemcil Kişi İşaretlemesi  Sadece Kılıcı  

Özellik 103 Eylemcil Kişi İşaretlemesinde 

Üçüncü Kişi Sıfırı 
Üçüncü Kişi Sıfırı Yok  

Özellik 104 Fiil Üzerinde Kişi Belirticilerin 

Dizilişi    

Kılıcı ve Etkilenen Eylem Üzerinde Tek 

Tek ya da Beraber Görünmez  

Özellik 105 Çift Geçişli Yapılar: Vermek  

Fiili 
Dolaylı-Nesne Yapısı  

Özellik 106 İşteşlik Yapıları  Karışık  

Özellik 107 Edilgen Yapılar  Var  

Özellik 108 Anti Edilgen Yapılar Anti Edilgen Yapı yok  

Özellik 109 Çift Yapılar  Çift Yapılar Yok  

Özellik 110 Dolaylı  Ettirgen Yapılar  Ardışık Ama Amaca Yönelik Değil  

Özellik 111 Dolaylı Olmayan Ettirgen 

Yapılar   
Biçimbilimsel Ama Bileşik Değil  

Özellik  112  Olumsuz Biçimbirimler  Olumsuz Partikel  

Özellik 113 Simetrik ve Asimetrik 

Olumsuzlama 
Simetrik  

Özellik 114 Asimetrik Standard 

Olumsuzlamanın Alt Türleri 
Devredilemez  

Özellik 115 Olumsuz Belirsiz (Belgisiz) 

Adıllar ve Yüklem Olumsuzlama   
Yüklem Olumsuzlama Yok  

Özellik 116 Evet Hayır Soruları Soru Sözcük Dizilişi  

Özellik 117 Yüklem İyeliği Have (Sahip Olmak)  

Özellik 118 Yüklemcil Sıfatlar Sözsüz Kodlama  

Özellik 119 Adcıl ve Konumsal Yükleme  Özdeş  

Özellik 120 Yüklemcil Adcıllar İçin Sıfır 

Koşaç   
İmkansız 

Özellik 121 Karşılaştırmalı Yapılar  Partikel  

 

Tablo 20. Fransızcada Yalın Tümceler Değerlerinin Kodlanması  

Yalın Tümceler  Fransızca  

Özellik Değer  

Özellik 98 Tam Ad Öbeğinin Durum 

Belirlemesinin Sıralanışı 
Nötr 

Özellik 99 Adılların Durum Belirlemesinin 

Sıralanışı 
Yalın-Belirtme (Standard)  

Özellik 100 Eylemcil Kişi Belirlemesinin 

Sıralaması 
Belirtme  
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Özellik 101 Adılsıl Öznelerin İfadesi Özne Konumunda Zorunlu Adıllar  

Özellik 102 Eylemcil Kişi İşaretlemesi  Sadece Kılıcı  

Özellik 103 Eylemcil Kişi İşaretlemesinde 

Üçüncü Kişi Sıfırı 
Üçüncü Kişi Sıfırı Yok  

Özellik 104 Fiil Üzerinde Kişi Belirticilerin 

Dizilişi    

Kılıcı ve Etkilenen Eylem Üzerinde Tek 

Tek ya da Beraber Görünmez  

Özellik 105 Çift Geçişli Yapılar: Vermek  

Fiili 
Dolaylı-Nesne Yapısı  

Özellik 106 İşteşlik Yapıları  Karışık  

Özellik 107 Edilgen Yapılar  Var  

Özellik 108 Anti Edilgen Yapılar Anti Edilgen Yapı yok  

Özellik 109 Çift Yapılar  Çift Yapılar Yok  

Özellik 110 Dolaylı  Ettirgen Yapılar  Ardışık Ama Amaca Yönelik Değil  

Özellik 111 Dolaylı Olmayan Ettirgen 

Yapılar   
Hem Biçimbilimsel Hem Bileşik  

Özellik  112  Olumsuz Biçimbirimler  Olumsuz Partikel  

Özellik 113 Simetrik ve Asimetrik 

Olumsuzlama 
Simetrik  

Özellik 114 Asimetrik Standard 

Olumsuzlamanın Alt Türleri 
Devredilemez  

Özellik 115 Olumsuz Belirsiz (Belgisiz) 

Adıllar ve Yüklem Olumsuzlama   
Karışık Davranış  

Özellik 116 Evet Hayır Soruları Soru Partikeli  

Özellik 117 Yüklem İyeliği Have (Sahip Olmak)  

Özellik 118 Yüklemcil Sıfatlar Sözsüz Kodlama  

Özellik 119 Adcıl ve Konumsal Yükleme  Özdeş  

Özellik 120 Yüklemcil Adcıllar İçin Sıfır 

Koşaç   
İmkansız 

Özellik 121 Karşılaştırmalı Yapılar  Partikel  

 

Tablo 21. Türkçede Yalın Tümceler Değerlerinin Kodlanması  

Yalın Tümceler  Türkçe  

Özellik Değer  

Özellik 98 Tam Ad Öbeğinin Durum 

Belirlemesinin Sıralanışı 
Yalın-Belirtme (Standard)  

Özellik 99 Adılların Durum Belirlemesinin 

Sıralanışı 
Yalın-Belirtme (Standard)  

Özellik 100 Eylemcil Kişi Belirlemesinin 

Sıralaması 
Belirtme  

Özellik 101 Adılsıl Öznelerin İfadesi Yüklem Üzerinde Özne Ekleri  
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Özellik 102 Eylemcil Kişi İşaretlemesi  Sadece Kılıcı  

Özellik 103 Eylemcil Kişi İşaretlemesinde 

Üçüncü Kişi Sıfırı 
Tüm Üçüncü Tekil Kişilerde Sıfır  

Özellik 104 Fiil Üzerinde Kişi 

Belirticilerin Dizilişi    

Kılıcı ve Etkilenen Eylem Üzerinde Tek 

Tek ya da Beraber Görünmez  

Özellik 105 Çift Geçişli Yapılar: Vermek  

Fiili 
Dolaylı-Nesne Yapısı  

Özellik 106 İşteşlik Yapıları  Dönüşlü İşteşten Farklı  

Özellik 107 Edilgen Yapılar  Var  

Özellik 108 Anti Edilgen Yapılar Anti Edilgen Yapı yok  

Özellik 109 Çift Yapılar  Çift Yapılar Yok  

Özellik 110 Dolaylı  Ettirgen Yapılar  Amaca yönelik ama ardışık değil  

Özellik 111 Dolaylı Olmayan Ettirgen 

Yapılar   
Biçimbilimsel ama bileşik değil 

Özellik  112  Olumsuz Biçimbirimler  Olumsuz Ek  

Özellik 113 Simetrik ve Asimetrik 

Olumsuzlama 
Simetrik Ve Asimetrik  

Özellik 114 Asimetrik Standard 

Olumsuzlamanın Alt Türleri 
Asimetrik Kategori  

Özellik 115 Olumsuz Belirsiz (Belgisiz) 

Adıllar ve Yüklem Olumsuzlama   
Yüklem Olumsuzlama da Var  

Özellik 116 Evet Hayır Soruları Soru Partikeli  

Özellik 117 Yüklem İyeliği İyelik (Tamlayan)  

Özellik 118 Yüklemcil Sıfatlar Sözsüz Kodlama  

Özellik 119 Adcıl ve Konumsal Yükleme  Özdeş  

Özellik 120 Yüklemcil Adcıllar İçin Sıfır 

Koşaç   
İmkansız 

Özellik 121 Karşılaştırmalı Yapılar  Konumsal  

 

Tablo 22. Almancada Bileşik Tümceler Değerlerinin Kodlanması  

Bileşik Tümceler  Almanca  

Özellik  Değer  

Özellik 122 Özneler Üzerinde İlgilendirme  İlgi Adılı  

Özellik 123 Eğikler (Obliques) Üzerinde 

İlgilendirme  
İlgi Adılı  

Özellik 124 İstek Tümleç  Özneleri   Özne Üstü Kapalı Bırakılmaktadır 

Özellik 125 Amaç Tümceleri Dengeli/Dengesiz  

Özellik 126 When Tümceleri   Dengeli/Dengesiz  

Özellik 127 Neden Tümceleri  Dengeli 

Özellik 128 Sözce Tümleç Tümceleri  Dengeli/Dengesiz  
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Tablo 23. Fransızcada Bileşik Tümceler Değerlerinin Kodlanması  

Bileşik Tümceler  Fransızca  

Özellik  Değer  

Özellik 122 Özneler Üzerinde İlgilendirme  İlgi Adılı  

Özellik 123 Eğikler (Obliques) Üzerinde 

İlgilendirme  
İlgi Adılı  

Özellik 124 İstek Tümleç  Özneleri   Özne Üstü Kapalı Bırakılmaktadır 

Özellik 125 Amaç Tümceleri Dengesiz  

Özellik 126 When Tümceleri   Dengeli/Dengesiz  

Özellik 127 Neden Tümceleri  Dengeli/Dengesiz  

Özellik 128 Sözce Tümleç Tümceleri  Dengeli/Dengesiz  

 

Tablo 24. Türkçede Bileşik Tümceler Değerlerinin Kodlanması  

Bileşik Tümceler  Türkçe  

Özellik  Değer  

Özellik 122 Özneler Üzerinde İlgilendirme  Boşluk 

Özellik 123 Eğikler (Obliques) Üzerinde 

İlgilendirme  
Boşluk  

Özellik 124 İstek Tümleç  Özneleri   Özne Üstü Kapalı Bırakılmaktadır 

Özellik 125 Amaç Tümceleri Dengesiz  

Özellik 126 When Tümceleri   Dengesiz  

Özellik 127 Neden Tümceleri  Dengeli/Dengesiz  

Özellik 128 Sözce Tümleç Tümceleri  Dengeli/Dengesiz  

 

Tablo 25. Almancada Sözlükçe Değerlerinin Kodlanması  

Sözlükçe  Almanca  

Özellik  Değer  

Özellik 129 El ve Kol  Farklı  

Özellik 130 Parmak ve El   Farklı 

Özellik 131 Sayısal Tabanlar    Ondalık (Desimal)  

Özellik 132 Türetilmemiş Temel Renk 

Kategorilerinin Sayısı  
6 

Özellik 133 Temel Renk Kategorilerinin 

Sayısı  
11 

Özellik 134 Yeşil ve Mavi  Maviye Karşı Yeşil  

Özellik 135 Kırmızı ve Sarı  Sarıya Karşı Kırmızı  
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Özellik 136 M-T Adılları  Paradigmatik  

Özellik 137 N-M Adılları    Yok 

Özellik 138 Çay  Çince Te Sözcüğünden Türemiştir.  

 

Tablo 26. Fransızcada Sözlükçe Değerlerinin Kodlanması  

Sözlükçe  Fransızca  

Özellik  Değer  

Özellik 129 El ve Kol  Farklı  

Özellik 130 Parmak ve El   Farklı 

Özellik 131 Sayısal Tabanlar    Ondalık (Desimal)  

Özellik 132 Türetilmemiş Temel Renk 

Kategorilerinin Sayısı  
6 

Özellik 133 Temel Renk Kategorilerinin 

Sayısı  
11 

Özellik 134 Yeşil ve Mavi  Maviye Karşı Yeşil  

Özellik 135 Kırmızı ve Sarı  Sarıya Karşı Kırmızı  

Özellik 136 M-T Adılları  Paradigmatik  

Özellik 137 N-M Adılları    Yok 

Özellik 138 Çay  Çince Te Sözcüğünden Türemiştir.  
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Tablo 27.  Türkçede Sözlükçe Değerlerinin Kodlanması 

Sözlükçe  Türkçe 

Özellik  Değer  

Özellik 129 El ve Kol  Farklı  

Özellik 130 Parmak ve El   Farklı 

Özellik 131 Sayısal Tabanlar    Ondalık (Desimal)  

Özellik 132 Türetilmemiş Temel Renk 

Kategorilerinin Sayısı  
6 

Özellik 133 Temel Renk Kategorilerinin 

Sayısı  
11 

Özellik 134 Yeşil ve Mavi  Maviye Karşı Yeşil  

Özellik 135 Kırmızı ve Sarı  Sarıya Karşı Kırmızı  

Özellik 136 M-T Adılları  Paradigmatik  

Özellik 137 N-M Adılları    Yok 

Özellik 138 Çay  
Sinitik Kökenli Cha Sözcüğünden 

Türemiştir.  

 

III. 3 Sonuç  

Tezin bu bölümünde figürler ve diğer yöntemler ile  verilerin nasıl toplanacağı ve 

kodlanacağı açıklanmış ve  veriler tabloya dökülerek bölüm sonuçlandırılmıştır.  

4’üncü bölümde ise kodlanan değerler Almanca, Fransızca ve Türkçe açısından 

karşılaştırma yapılarak değerlendirilecektir.   
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IV. ÇALIŞMA VE BULGULAR  

WALS INFO VERİ TABANINA GÖRE DOKUZ KATEGORİDE ALMANCA, 

FRANSIZCA VE TÜRKÇENİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Tezin gelişme bölümünde WALS INFO veri tabanındaki dokuz kategoriye göre 

Almanca, Fransızca ve Türkçe karşılaştırılıcaktır :  

IV.1. Sesbilim 

Özellik 1 Ünsüz Dökümü  

“Ünsüz akciğerlerden gelen havanın ses yolunda bir daralma, kapanma ya da 

engellenme ile karşılaşması sonucu çıkarılan sestir”. (İmer, 2011 : 284)  

“Bir dilin ünsüz dökümü ise o dilde kullanılan ünsüzlerin tümüdür”. (Dryer, S. & 

Haspelmath, M. 2013 : 1)  

Wals’te bu bölümde en az 22 ünsüze sahip ve bu ünsüz toplamından üç ünsüz fazla 

veya eksik değer gösteren tüm diller ünsüz dökümü açısından ortalama kabul edilmektedir.  

Almanca1 diğer Hint Avrupa dillerinde olduğu gibi ortalama ünsüz dökümüne sahiptir 

ve alfabeye baktığımızda 21 ünsüze (ancak esstsett ide ekledğimizde bu sayı 22 olabilmektedir) 

sahiptir. Aşağıda Almanca ünsüz dökümü gösterilmektedir :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 49’a 

bakabilirsiniz.  
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Tablo 28. Almanca Ünsüz dökümü 

 
(IPA, 1999:  86)  

Fransızcada ünsüz dökümü ortalama olarak sınıflandırılmaktadır (Dryer, S. & 

Haspelmath, M. 2013 : 1) Fransızca da alfabeye baktığımızda 21 ünsüze sahiptir. Aşağıda 

Fransızca ünsüz dökümü gösterilmektedir :  

Tablo 29. Fransızca Ünsüz Dökümü  

 

(IPA, 1999 : 79) 

Türkçe ünsüz dökümü de ortalama olarak sınıflandırılmaktadır ve Türkçede alfabede 21 

ünsüz vardır. Aşağıda Türkçe ünsüz dökümü gösterilmektedir :  
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Tablo 30. Türkçe Ünsüz Dökümü  

 

(IPA, 1999 : 154 )  

Özellik 2 Ünlü Nitelik Dökümü 

“Ünlü akciğerlerden gelen havanın ses yolunda herhangi bir engelle karşılaşmadan akışı 

ve ses telleri sonucu oluşan sestir : /a/, /e/, /o/, /ü/” (İmer, 2011 : 253).  

Ünlü nitelik dökümü dilde kullanılan ve var olan ünlü seslerin tümüdür (Dryer, S. & 

Haspelmath, M. 2013 : 2) 

Almanca ünlü sesleri bakımından oldukça geniştir. Almancada ikili ünlüleri de 

kapsayarak en çok 12 ünlü niteliği bulunmaktadır bu da ünlü nitelik açısından Almancayı geniş 

sınıfa (7-14) sokmaya yeterlidir (Plank, 2009 : 49). Aşağıda Almancada ünlü nitelik dökümü 

gösterilmiştir :  
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Tablo 31. Almanca Ünlü Dökümü  

 

(IPA, 1999 : 87)  

Fransızcada karmaşık ünlü yapıları gözlemlenmektedir. Örneğin eau su anlamına 

gelmekte ve Türkçede o olarak sesletilmektedir yani üç harf tek harf olarak sesletilmektedir. 

(Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 2)  

Fransızca 13 ağızsıl ünlüye ve 4 genizsil ünlüye kadar çıkabilmektedir. Bu da 

Fransızcayı geniş sınıfa sokmaya yeterlidir ( ‘’ French Phonology ‘’ 28 July. 2017. Web. ) :  
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Tablo 32. Fransızcada Ağızsıl ve Genizsil Ünlü Dökümü  

 

 

( ‘’ French Phonology ‘’ 28 July. 2017. Web. ) 

Aşağıda Fransızcada ünlü nitelikdökümü gösterilmiştir :  

Tablo 33. Fransızca Ünlü Dökümü  

 

(IPA, 1999 : 78) 

Türkçede de ünlü nitelik dökümü geniş sınıfa girmektedir. Türkçede 8 ünlü 

bulunmaktadır. Aşağıda Türkçede ünlü nitelik dökümü gösterilmiştir :  
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Tablo 34. Türkçe Ünlü Dökümü  

 

(IPA, 1999 : 155)  

Özellik 3 Ünsüz Ünlü Oranı  

Ünsüz seslerin miktarı ünlü seslerin ve niteliklerin miktarı tarafından bölündüğünde, 

elde edilen sayısal değerler o dil için ünsüz ünlü oranı diye adlandırılmaktadır (Dryer, S. & 

Haspelmath, M. 2013 : 3).  

Almanca 2 ünlü ünsüz sesler açısından zengin olduğundan ünsüz ünlü oranı düşüktür. 

Yukarıda birinci özellikteki Almanca ünsüz dökümü tablosuna bakıldığında Almancada en az 

22 ünsüz olduğu, özellik 2’de Plank (2009) ‘ın çalışmasına bakıldığında Almancada 12 ünlü 

bulunduğu görülmektedir. 22 ünsüz miktarı 12 ünlü miktarına bölündüğünde 1,83 gibi bir 

sonuç çıkmaktadır. Wals Info (2013)’da özellik 3’de Maddieson 2,0 oranına eşit gelen veya 

düşük olan ünlü ünsüz oranlarının düşük olduğu belirtilmiştir. Bu yüzden Almancada ünlü 

ünsüz oranı düşüktür.  

Fransızca da ünlü ünsüz sesler açısından zengin olduğundan ünsüz ünlü oranı düşüktür. 

Özellik 1’deki ünsüz dökümü tablosuna bakıldığında Fransızcada en az 21 ünsüz olduğu ve 

                                                           
2 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 49’a 

bakabilirsiniz.  
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özellik 2’de Fransızcada Ağızsıl ve Genizsil Ünlü Dökümü tablosunda belirtildiği gibi en az 17 

ünlü olduğu görülmektedir. 21 ünsüz miktarı 17 ünlü miktarına bölündüğünde 1,23 gibi bir 

sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden Fransızcada da ünlü ünsüz oranı düşüktür.  

 Türkçede ise ünsüz sesler yüksekken ünlü sesler kısmen düşük olduğu için ünsüz ünlü 

oranı ortalama değer göstermektedir. Özellik 1’deki Türkçe ünsüz dökümü tablosuna 

bakıldığında Türkçede en az 24 ünsüz olduğu ve Özellik 2’deki Türkçe ünlü dökümü tablosuna 

bakıldığında Türkçede en az 8 ünlü olduğu görülmektedir. 24 ünsüz miktarı 8 ünlü miktarı 

tarafından bölündüğünde sonuç 3 çıkmakta bu yüzden Türkçe ünsüz ünlü oranı açısından 

ortalama sınıfa girmektedir.  

Özellik 4 Patlamalı ve Sürtünücüde  Ötümlüleşme 

Ünsüzler iki sınıfa ayrılmaktadır, bunlar patlamalı ve sürtünmelidir. 

“Patlamalılar oluşum noktasında eklemleyicilerin birbirlerinden seri bir biçimde 

ayrılarak hava akımının dışarıya aniden ve basınç altında çıkmasıyla oluşturulan ünsüzler : 

(p,t,k) ötümsüz, (b,d,g) ötümlü patlamalılardır”. (İmer, 2011 : 212)  

‘’Sürtünücü sürtünme izlenimi vererek çıkarılan ünsüzdür.  (İmer, 2011 :  234) Bunlar 

f,s,v,z gibi harflerle ilişkilidir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 4).  

Bazı dillerde bu sesler sesletilir, fakat bazı dillerde sesletilmez. Bu ötümlüleşme deseni 

patlamalı ve sürtünmelilerde ötümlüleşme olarak tanımlanmaktadır (Dryer, S. & Haspelmath, 

M. 2013 : 4).  

Ötümlü patlamalılarda ve sürtünücülerde, havanın ses kordları arasında serbestçe 

akmasına izin verilmektedir fakat ötümsüz patlamalı ve sürtünücülerde ses kordları sistematik 

ötümlüleşmeyi üretmek için titreşmektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 4).  

Ötümlüleşme b,d,g gibi ötümlü patlamalıların varlığından dolayı ve p,t,k yı kapsayan 

ötümsüz patlamalıların varlığından dolayı görülmektedir (İmer,  2011 : 212).  
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Sürtünücülerde ise ötümlüleşme, ötümsüz sürtünücü f,s ve ötümlü sürtünücü v,z 

varlığında görünmektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 4).  

Fransızca hem ötümlü hem ötümsüz patlamalılara sahiptir. Fransızca aynı zamanda 

ötümlü ve ötümsüz sürtünücülere de sahiptir.  

 Almanca da3 hem ötümlü hem ötümsüz patlamalılara sahiptir. Almanca aynı zamanda 

ötümlü ve ötümsüz sürtünücülere de sahiptir.  

Türkçede de bu değer Almanca ve Fransızcayla aynıdır.  

Özellik 5 Patlamalı ve Dizgelerde Ötümlüleşme ve Boşluk 

‘’Akciğerlerdeki havanın ağız ve buruna doğru akışının  kesilmesi ile ve hava akışının 

kesilmesinin ardından ortaya çıkan basınç sonucu patlamalı sesler meydana gelmektedir. ‘’ 

(Dryer, 2013 : 5) Patlamalılar  ‘’Pat, kid, bag gibi İngilizce sözcüklerdeki p,t,k,b,d,g harfleriyle 

ilgili sesler patlamalı sesler için örnektir”. (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 5)  

Almancada patlamalı ötümlü ve ötümsüzlerin (p,t,k,b,d,g)   hiçbiri eksik değildir : 

(3)  a. das Kind. 

 b. der Bag. 

    c. das Bagne. 

    d. der Patient. 

Fransızcada da  patlamalı ötümlü ve ötümsüzlerin (p,t,k,b,d,g)   hiçbiri eksik değildir :  

(4) a. patent.  

b. kidnapper. 

c. bagage. 

Türkçede de patlamalı ötümlü ve ötümsüzlerin  (p,t,k,b,d,g)  hiçbiri eksik değildir :  

(5) a. patlamak. 

b.  kitlemek. 

c. bagaj. 

 

                                                           
3 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 50’ye 

bakabilirsiniz.  
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Özellik 6 Küçük Dil Ünsüzleri 

“Belli ünsüz sesler, dilin arka tarafını artdamağa doğru veya birinin genizsil boşluğunun 

içine açıldığı yerde bulunan noktaya doğru kaldırarak meydana gelmektedir. Küçük dil ünsüzü 

dil sırtının geriye küçük dile doğru yükselmesi ile çıkarılan ünsüzdür. Fransızcadaki (r) sesi 

küçük dil ünsüzüdür”. (İmer, 2011: 185) Fransızcaya örnek olarak précis, Paris ve rester 

sözcüklerini örnek verebiliriz.  

Almancada4 değer sadece küçük dil ünsüzleri sürerlikliğidir, Almanca dahil 11 dil bu 

kategoridedir, Bach olarak örnek vereceğimiz sözcükteki son iki harf küçük dil ünsüzü olarak 

telafuz edilmektedir. Bu ses [χ]. olarak belirtilmektedir. (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 :6) 

Ayrıca das Bachbett, die Bachstelze, die Bäche örnek olarak verilebilir.  

Türkçede ise Almanca ve Fransızcanın tersine küçük dil ünsüzleri yoktur. Türkçe 

İngilizce gibi sesbilimseldir. Yani, harfin telafuzu atandığı karaktere yönelik olarak belirgindir. 

Örneğin Almanca rot sözcüğündeki r harfi sesletilmiş küçük dil ünsüzü olarak kabul 

edilmektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 :6). Fakat araba sözcüğündeki r hafifçe 

döndürülmektedir.  

Özellik 7 Gırtlaksıl Ünsüzler 

‘’Tüm diller ötümsüz seslere sahiptir ve bu ötümsüz sesler açık ses telleri tarafından 

üretilmektedir ve bazı sesler ise ötümlü kabul edilmektedir’’ (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 

:7). Bunların dışında gırtlaksıl sesler de var olmaktadır.   Gırtlaksıl sesler ya ses tellerinin daha 

sıkı bir şekilde daraltılmasıyla ya da boğazda aşağı veya yukarı doğru olarak (kısa mesafede 

gırtlağın hareketini kapsayan) gırtlağın daha az kullanılmasıyla oluşmaktadır. (Dryer, S. & 

Haspelmath, M. 2013 : 7). Böyle ünsüzler gırtlaksıl ünsüzler olarak kabul edilmektedir.  

                                                           
4 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 50’ye 

bakabilirsiniz.  
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Almanca, Fransızca ve Türkçede gırtlaksıl ünsüz yoktur.  

Özellik 8 Yan Ünsüzler 

Belli ünsüzler yan ünsüz olarak bilinmektedir. ‘’Yan ünsüz dil ucunun dişlere ya da 

damağa dokunuşu sırasında soluğun ağız kanalını kapatan dilin iki yanından çıkarılmasıyla 

oluşan ünsüzdür”. (İmer, 2011 : 263)  

Almanca yan ünsüz sesine sahiptir. Die Last, das Laster, das Latein, der Lastwagen 

sözcüklerindeki l sesi buna örnek olarak verilebilmektedir. Ancak Almancada engelli yan ünsüz 

yoktur.  

Fransızca ise sadece /I/ sesine sahiptir (lycée (lise) ) ve engelli yan ünsüzler yoktur.  

Türkçede de yan ünsüzler bulunmaktadır. Lale, limon, lise gibi sözcüklerdeki l sesi buna 

örnek olarak verilebilmektedir ve engelli yan ünsüz yoktur.  

Özellik 9 Artdamaksıl Genizsil  

‘’Artdamaka karşı dilin arkasını yerleştirerek, havanın akışını durudurarak ve genizsil 

boşluğa karşı havanın kaçmasını sağlayarak ötümlü artdamaksıl genizsil üretilmektedir’’ 

(Antonsen, 2009 : 29). 

Bu sesbilimsel özelliğin başka bir kategorisi ötümsüz artdamaksıl genizsildir ve bu 

Almancada yoktur. Almancada ilk konumsal artdamaksıl genizsil yoktur. Fakat artdamaksal 

genizsile örnek olarak lang sözcüğündeki ng harfleri verilebilir ( ‘’ Velar Nasal ’’ 15 July 2017. 

Web. ).  

Fransızcada5 artdamaksıl genizsil yoktur (/ŋ/) Bazı Fransızca konuşanlar bunu var 

olarak algılasada, /ŋ/ ses birimi Fransızcada yoktur.  

Türkçede de artdamaksıl genizsil yoktur.  

 

                                                           
5 Bu değer tartışmaya açıktır. Wolfgang Fischer ve Anne-Marie Le Plouhinec’in Mastering French Vocabulary 

kitabında sayfa 222’de camping sözcüğüne bakılabilir.  
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Özellik 10 Ünlü Genizsilleşmesi  

‘’Genizsil yumuşak damağın açılması, yutaktan gelen havanın hem ağza 

hem de buruna geçirilmesi oluyla oluşan sesdir. Ünlüler de ünsüzler de bu yolla 

çıkarılabilmektedir. /m/ ve /n/ genizsil ünsüzlerdir ; Türkçede sesbilimsel olarak 

genizsil ünlü olmamasına karşın, genizsil ünsüzlerden önce gelen ünlüler ses 

benzeşmesi sonucu olarak genizsilleşir; örn an, on. ‘’ ( İmer, 2011 : 135-136 )  

Karşıtsal genizsel ünlülerin varlığı birçok dilde ortaya çıkmaktadır. Örneğin 

Fransızcada pain sözcüğü ekmek anlamına gelmekte, paix sözcüğü barış anlamına gelmektedir. 

Pain sözcüğü ünlü ses genizselleştirilerek sesletilirken, paix sözcüğü ünlü ses 

genizsilleştirilmeden kullanılmaktadır. Bu nedenle genizsilleştirme nedeniyle ünlü seslerindeki 

karşıtsallık, Fransızca gibi dillerde farkedilmektedir. (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 10)  

Ama Almancada 6 bu değer yoktur.  

Türkçede de bu değer yoktur.  

Özellik 11 Ön Yuvarlak Ünlü  

“Önünlü söyleyiş sırasında dilin ağız boşluğunda ön konumda bulunması ve tınlamanın 

önde gerçekleşmesi ile oluşan ünlüdür. Türkçede /e/, /i/, /ö/, /ü/ önünlüdür ’’. (İmer, 2011 : 204)  

 Bunlardan ö ve ü ön yuvarlak ünlü kabul edilmektedir ve bunlar çenenin tamamen 

açılması sonucu ve orta yuvarlak ünlülerin oluşması için dudakların yuvarlak ve çıkıntılı bir 

şekil alması sonucu meydana gelmektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 11).  

Almancada 7 değer yüksek ve ortadır (yüksek : ü, orta : ö) Almancada ø ve y sesbilimsel 

semboller olarak örnek verilebilmektedir. Almancada Göethe ve über sözcükleri ön yuvarlak 

ünlüye örnektir.  

                                                           
6 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 50’ye 

bakabilirsiniz.  
7 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 51’e 

bakabilirsiniz.  
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Fransızca da y, ø, ve œ’ yü kapsayan orta ve yüksek ön yuvarlak ünlülere sahiptir. Bu 

ünlüler Fransizcada dudaklar yuvarlatalarak sesletilir. (dudakların köşeleri bir araya getirilir) 

Fransızcada œil ve plus ön yuvarlak ünlüye örnek olarak verilebilmektedir (yüksek : ü, orta : ö).  

Türkçede de değer yüksek ve ortadır : ölmek ve üzülmek gibi sözcükler ö ve ü sesine 

yani ön yuvarlak ünlülere örnek olarak verilebilmektedir (yüksek : ü, orta : ö). 

Özellik 12 Hece Yapısı 

‘‘Seslem (hece) tek bir sesleme eylemiyle çıkarılan ses ya da sesler öbeğidir. Seslem, 

bir söyleyiş birimidir; örn dil-bi-lim sözcüğünde üç seslem vardır. Seslem, ses dizilişinin temel 

yapısını oluşturur. Ünlü ile biten açık, ünsüz ile biten ise kapalı seslem oluşturur.‘‘ (İmer , 2011 

: 222)  

Wals Info (2013) veri tabanında Almanca, Fransızca ve Türkçe hece yapısı açısından 

karmaşık 8kabul edilmektedir çünkü en azından hecenin kodasında hepsi en azından iki ünsüze 

(ünlüyü takip eden) izin vermektedir. Fakat hece yapısı açısından bu üç dil bazı önemli 

farklılıklar göstermektedir. Almanca ve Fransızca hecenin seslem başlangıcında üç ünsüze 

kadar izin vermektedir. Fransızcada ‘trois’ /tʁwa/ (üç), Almancada ‘Strom’/ʃtʁom/ (akım) buna 

örnek verilebilmektedir. Kodada ise Fransızca üç ünsüze (örneğin ‘filtre’ /filtʁ/) ve Almanca 

dört ünsüze (örneğin. ‘Artzt’ /aʁtst/”doktor”) izin vermektedir. Ancak Türkçe yabancı dilden 

geçmiş sözcükler dışında hecenin başlangıcında birden fazla ünsüze yer vermemektedir ve 

kodada ikiden fazla ünsüze (örneğin semt) yer vermemektedir. Almanca ise şu açıdan farklılık 

göstermektedir : Almancada sözcüğün son hecesindeki ünsüz dizimleri sıklıkla dilbilgisel veya 

türetimsel sonekler sözcüğün köküne eklenerek sağlanmaktadır. Örneğin ‘springst’ 

/ʃpᴚɪŋst/”atlamak anlamına gelmekte ikinci tekil kişiyi belirtmektedir “yani –st soneki 

                                                           
8 Profesör Ian Maddieson’a Almanca, Fransızca ve Türkçede hece yapısını anlamama yardım ettiği için teşekkür 

ediyorum!  
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springen eylemindeki ikinci tekil kişiyi belirtmektedir. Fransızca ve Türkçe ise son eklerde 

Almancadaki bu yapıyı sergilememektedir.  

Özellik 13 Ton 

Ton sözcüklerin dilbilgisel biçimlerini veya sözcükleri ayırt etmek için 

kullanılmaktadır. Tondaki alçalma veya yükselme sözcüğün anlamını değiştiriyorsa buna kayan 

ton denmektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 :13 ).  

Örneğin Mandarin Çincesi çeşitli sözcük ve heceler arasında farklılığı ortaya koymak 

için tonu kullanmaktadır. Dil dört tür tona sahiptir. Örneğin , sǐ (düşük alçalan ve yüksek tonla) 

ölüm anlamına gelmekte, sǐ (yüksek tonla söylendiğinde) düşünce veya fikir anlamına 

gelmekte, , sǐ (düşük tonla söylendiğinde) dört anlamına gelmektedir. Tümcenin farklı 

kısımlarına uygulanan vurgu ve tonlamadaki çeşitlilliklerden çeşitli anlamlar ortaya 

çıkmaktadır. Tonlamalı dillerin kullanımı Thai, Vietnam ve Burmese gibi Doğu Asya dillerinde 

yaygındır fakat ayrıca Yoruba (Afrika) ve Navajo (Amerika) dillerinde bulunmaktadır. 

Almanca 9, Fransızca Türkçede bu değer yoktur.  

Özellik 14 Sabit Vurgu Konumları 

Bazı dillerde vurgu her sözcükte aynı hecede bulunmaktadır. Bu noktada sabit vurgu 

ortaya çıkmaktadır  (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 14). Almanca, Fransızca ve Türkçede 

bu değer yoktur.  

Özellik 15 Ağırlık Duyarlı Vurgu 

“Vurgu bir sözcükteki ya da öbekteki bir seslemi, öteki seslemlerden daha belirgin, 

daha baskılı bir biçimde söyleme; böylece kimi zaman yeni bir anlam ortaya koymadır. Vurgu, 

parça üstü özelliklerden birisidir ’’ (İmer, 2011 : 258) . 

                                                           
9 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 51’e 

bakabilirsiniz.  
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Hece ağırlığı, hece özelliklerinin vurgunun konumunu etkilediği sistemler üzerinde 

hafif ve ağır hece olarak merkezlenmektedir. ‘’ Ağır  heceler vurguyu üstlerine çekerken, hafif 

heceler, diziliş açısından hecenin sağ konumunda bulunduklarında vurgu almaktadır ‘’ (Dryer, 

S. & Haspelmath, M. 2013 : 15 ) . 

Almancada değer sağ odaklı ve son üçten birisidir (Jessen, 1999 : 519). Vurgu alan 

kısımlar aşağıda kalın harfle gösterilmiştir : 

(6)  a. ge-ar-bei-tet. 

 b. La-ckie-ren. 

 c. Her-me-lin. 

  d. schma-rotzt. 

  e. Cham-pi-gnon. 

  f. ge-pre-digt. (Jessen 1999 : 516- 541 )  

Fransızcada vurgu, hecelerin ağırlığı tarafından sınırlandırılmakta, sonuç olarak vurgu 

sondan bir önceki veya sondaki hece üzerinde olduğundan sağ kenar olarak 

sınıflandırılmaktadır (van Oostendorp, 1995 :  217, 218). Sıklıkla, Fransızcada vurgu en 

sağdaki hece üzerine düşmektedir. Sondan bir önceki veya son hece üzerindeki vurgu aşağıda 

örneklenmektedir : 

(7) a. cer-tai-ne-ment. 

b. abric’ot. 

   c. chant’ais.  

   d. chanter’ai. 

   e. chanter’ais (Roca, 1999 : 667-718).  

Türkçe ise sınırsız gruptadır. Çünkü vurgu sözcükteki herhangi bir heceye 

atanabilmektedir (Kornfilt, 1997 : 504). Örneğin vurgu ya-tak sözcüğünde olduğu gibi son 

hecede ya da bu-ra-da sözcüğündeki gibi ilk hecede ya da lo-kan-ta sözcüğündeki gibi orta 

hecede olabilmektedir (Kornfilt, 1997 : 504).  

Özellik 16 Ağırlık Duyarlı Vurguda Ağırlık Faktörü 

Bu özellik her sözcükte var olan, çeşitli hecelere yönelik vurgunun nasıl ayarlanacağını 

açıklamaktadır.  
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Sesbilimsel ağırlık çoğunlukla  ayırıcı, doğal ve ritmik bir ağırlığı kapsayan bir 

kavramdır. ‘’ Genellikle heceler vokal öncesi kısım denilen seslem başlangıçlarına ve kalan 

kısımlara  bölünmekte ve sonraki kısım çekirdek (vokalik kısım) ve kodayı kapsamaktadır ‘’ 

(Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 16).   

Almancada 10 11değer koda ünsüzüdür. Koda ünsüzü basitçe hecenin sonundaki (ünlüyü 

takip eden) ünsüzdür. Örneğin Deutschland iki heceli birleşik addır (Deutsch+Land) ve 

Deutsch ve Land tek başlarına basit sözcüklerdir ve her biri tek hece olarak görünmektedir ve 

sırasıyla koda ünsüzleri ”tsch” ve ”nd” dir. Sonuç olarak ağırlık faktörü koda ünsüzünde 

gözlemlenmektedir çünkü Almanca koda ünsüzü yönünden çok zengin bir dildir.  

Fransızcada değer önemdir (prominence), yani Fransızcada nicel olmayan belirgin 

hecelerin nitelikleri ağır-hafif ayrımının şekillendirilmesini ortaya koymaktadır : 

(8) a. C’est NEcesSAIRE. 

  b. C’est IMposSIBLE. (Rebuschat, 2012 : 38 ).  

Yukarıdaki örnekte büyük harfle yazılmış kısımlar ağırken küçük harfle yazılmış 

kısımlar hafiftir.  

Sesbilimsel ağırlıklarda üç ağırlıktan biri ayırıcı (diacritic) sözlüksel işaretleme sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Türkçe sözlüksel vurgu yönünden sözlüksel işaretleme sınıfına girmektedir 

ve sonuç olarak öngörülemez vurguyu ortaya çıkarmaktadır. 15’inci özellikte görüldüğü gibi 

vurgu konumu sınırsızdır ve bununla birlikte ağırlık duyarlı vurguda ağırlık faktörünü 

belirlemek için kurallar ortaya koymak mümkün değildir yani ağırlık faktörü öngörülemezdir. 

Yani Fransızcada olduğu gibi ağır hafif ayırımıyla veya Almancada olduğu gibi koda ünsüzü 

gibi değerlerle sınırlandırılamamaktadır :  

 

                                                           
10 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 51’e 

bakabilirsiniz.  
11 Koda ünsüzünü anlamama yardım eden profesör Östen Dahl’a çok teşekkür ediyorum.  
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(9) a. gel-Dİ. 

b. GEL-me-di. 

Türkçe12 dili sağa doğru genişleyen bir dildir Vurgu, sözcüğün kök biçimbiriminin 

üzerindeyken eklenen biçimbirimlerle birlikte sağa doğru kaymaktadır. Ancak üstüne vurgu 

almayan biçimbirimler de vardır. Örnek olarak –yor ve –ma olumsuzluk eki verilebilmektedir. 

Bu biçimbirimlerin olduğu sözcüklerde vurgu biçimbirimleri atlayıp sağa doğru kaymamakta, 

bir önceki hecede kalmaktadır. Örnek olarak gel-Dİ (vurgu geçmiş zaman ekinin üzerindedir) 

ve GEL-me-di (vurgu gelmek eyleminin üzerindedir) sözcükleri verilebilmektedir. Ayrıca 

vurgu bağlaçlarda ilk hece üzerinde görülmekte ve buna AN-cak bağlacı örnek 

verilebilmektedir. Yer adlarında vurgu sola doğru kaymaktadır. Örnek olarak ER-zu-rum 

(vurgu ilk hecededir) ve er-ZİN-can ‘ı (vurgu ikinci hecededir) verilebilmektedir. Sonuç olarak 

Türkçede ağırlık duyarlı vurguda ağırlık faktörünün öngörülemezdir çünkü vurgu sözlükseldir 

ve farklı sözcük ve farklı yapılarda vurgu farklı yollarla ortaya çıkmaktadır. Bunlara ek olarak 

yabancı sözcükler Türkçede bile kendi vurgu özelliklerini korumaktadır (eroz.’yon ve 

kur.’ban). Ayrıca soru sözcükleri ve zaman belirteçlerinde vurgu ilk hecede görünmekte ve yer 

değiştirmemektedir (NA-sıl, YA-rın, NE-re-ye, Nİ-çin, YA-rın, ŞİM-di, SON-ra).  

Özellik 17 Ritim Türleri  

“Ritim çeşitli sesbilgisel ve sesbilimsel özelliklerin söz zincirinde düzenli biçimde ve 

belli aralılklarla yinelenmesidir. Düzenlilikler ve yinelemeler vurgulu-vurgusuz, uzun-kısa 

seslemler, yüksek-alçak ton v.b. ile açıklanmaktadır ’’. (İmer, 2011 : 214) Ritim heceler ayak 

denen kuruculara gruplandırıldığında ortaya çıkmaktadır (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 

17).  

                                                           
12 Bölüm başkanımız İclal Ergenç Hoca’ma bana Türkçede vurgunun neden sözüksel olduğunu açıkladığı için çok 

teşekkür ediyorum.  
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Almancada değer13 trokaiktir. Bu da ayaktaki sol hecenin sesletim sırasında güçlü 

olduğu anlamına gelmektedir. Almancada nazım sanatı ayak temellidir. Örneğin tümce 

açısından”Da steh ich nun ich armer Tor und bin so klug als wie zu vor ’’ tümcesinde vurgu” 

anakrüsis (anacrusis) ’’dir yani ilk zayıf hece sayılmamaktadır. Bu yüzden de tümcesel açıdan 

trokaiktir. Sözcüksel açıdan ise Almanca ”Stammbetonung’’ a sahiptir yani sözlüksel vurgu 

biçimbilimsel olarak belirlenmektedir (vurgu sözcüğün kökündedir). Örneğin wErkstaat ‘ta da 

gewErkschaft ’ ta da ritmik vurgu solda kalmaktadır bu da Almancada ritimik vurgunun trokaik 

olduğu anlamına gelmektedir.  

Fransızca tümcesel açıdan hece temellidir. Fransızcada Almancanın tersine ayaklar değil 

heceler gözönüne alınmaktadır (alexandrin gibi). Sözcüksel açıdan ise Fransızca sözlüksel 

vurguya sahip değidir fakat vurgu daha önce de belirtildiği gibi genellikle sözcüğün son 

hecesindedir. Bu yüzden ritmik vurgu belirsiz kalmıştır. Örneğin14 une  femme grande comme  

Amélie örneğine bakıldığında ritmik vurgunun hem une femme  hem de grande  üzerinde 

olabileceği görülmektedir. Eğer ritmik vurgu une femme üzerinde olursa grande üzerinde ritmik 

vurgu olamayacaktır, fakat ritmik vurgu grande üzerinde olursa une femme üzerinde ritmik vurgu 

olamayacaktır. Bu durumda Fransızcada ritmik vurgu belirsizdir (Dell, 1984 : 84).  

Türkçe dilinde ise ritmik vurgu yoktur.  

Özellik 18 Yaygın Ünsüzlerin Yokluğu 

Genizsil, sürtünücü ve çift dudaksıllar dünya dillerinde bulunan ünsüz seslerin en 

yaygın olanlarıdır. Fakat belli dillerde bu ünsüz seslerin bir veya birkaçı bulunmayacaktır. 

(Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 18)  

Bu özellik Almancada bulunmaktadır. Der Mast’teki m sesi genizsile bir örnektir, hat’ 

teki h sesi sürtünücüye örnektir ve der Papagei‘ daki p sesi çift dudaksıla örnektir. 

                                                           
13Almanca ve Fransıcada ritmik vurguya yardım eden Profesör Stephan Schmid’e teşekkür ediyorum.  
14  Fransızcada ritmik vurguya örnek bulmam için beni François Dell’in makalesine yönlendiren Profesör Harry 

van der Hulst’e çok teşekkür ediyorum.  
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Fransızca, genizsilleri, sürtünücüleri ve çift dudaksılları kapsayan tüm yaygın ünsüzlere 

sahiptir. Genizsil olarak m ve n sesine örnek olarak maboul ve nacelle verilebilir. Sürtünücü 

olarak v, f, s and z sesleri Fransızcada bulunmakta ve örnek olarak vapeur, facteur, salemen ve 

zapper verilebilmektedir. Çift dudaksıl olarak p, b sesleri bulunmakta percolation ve béton 

örnek olarak verilebilmektedir.  

Bu değer Türkçede Almanca ve Fransızcayla aynıdır. Genizsil olarak makale, market, 

nazik, nane, sürtünücü olarak vapur, varmak, fare, fabrika, sarımsak, sana, zafer, zaman, çift 

dudaksıl olarak para, plan, piyaz ve beyaz ve benim örnek olarak verilebilmektedir.  

Özellik 19 Yaygın Olmayan Ünsüzlerin Varlığı 

Yaygın olmayan ünsüz olarak tanımlanabilecek dört sınıf ünsüz vardır. Bu dört sınıf, 

şaklama, dudaksıl artdamaksıl patlamalı ve yutaksıllar ve dişsil veya diş yuvasıl ıslıklı olmayan 

sürtünücülerdir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 19).  

Fransızca,  Almanca ve Türkçe  yutaksıllar, dişsil ıslıklı olmayan sürtünücüler, dudaksıl 

artdamaksıl patlamalılar ve şaklamalar diye sınıflandırılan yaygın olmayan ünsüzlere sahip 

değildir. Sonuç olarak İngilizcedeki ”th sesi’’ Almanca, Fransızca ve Türkçede yoktur. (Dryer, 

S. & Haspelmath, M. 2013 : 19).  

IV.2. Biçimbilim 

Özellik 20 Seçili Çekimsel Oluşturucuların Karışımı  

Karışım dilbilgisel belirticilerin konuk sözcüğe sesbilimsel olarak bağlanması derecesi 

anlamına gelmektedir. Karışımın altında bazı sınıflar bulunmaktadır. Bunlar sözcük türü 

açısından tamamen sesbilimsel olan yalınlıyan oluşturucular ve sesbilimsel olarak 

sınıflandırılmış ardışıklaştırılmış oluşturuculardır. Bu ikinci sınıf için oluşturucular bağımsız 

olarak göz önüne alınmamakta ve karışım birçok sesbilimsel değişikliğe doğru yönelmektedir 
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(Bickel, 2005 : 13-15). Son sınıf ise doğrusal olmayan oluşturuculardır ve bunlar doğrusal 

sistemde var olmadığı için birleşime yönelik olarak uysal değildirler.  

Bu değer Almanca, Fransızca ve Türkçede çoğunlukla ardışıktır.  

Ardışık oluşturucular sesbilimsel olarak bağlıdır. Telafuzları için bir 

diğer konuk sözcüğe ihtiyaç duymaktadır ve bu konukla birlikte tek bir 

sesbilimsel sözcük oluşturmaktadırlar. Ardışık oluşturucular tek başlarına 

vurgulanamamakta ve oluşturucu ve konuk bir araya gelince çeşitli sesbilimsel 

düzeltmelere (phonological adjustments) uğramaktadır (Dryer, S. & 

Haspelmath, M. 2013 : 20).  

Almancada 15 değer Wals’te ardışık olarak saptanmıştır ve bu zayıf fiillerde (machen, 

machte, gemacht) gözlemlenmektedir (Plank, 2009 : 52). Almancada sözcükler üzerinde de bu 

değer ardışıktır. Buna örnek Almancada bileşik16 sözcüklerdir. Schneefall (snowfall), 

Schwarzbrot (black bread), Schlafwagen (sleeping car (on a train) ve Nachtdiens (night duty) 

buna örnek olarak verilebilir.  

Fransızcada17 karışımsal ardışıklık passé composé de düzenli fiiller üzerinde 

görünmektedir : 

Passé composé être ve avoir yardımcı fiileriyle yapılmakta, ardından gelen ana fiil –er 

le bitiyorsa passé composé de é almakta, -ir’le bitiyorsa –i almakta, -re ile bitiyorsa –u 

almaktadır : 

 

                                                           
15 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 52’ye 

bakabilirsiniz.  
16 Profesör Johanna Nichols’a Almancada sözcükler üzerinde sesbilimsel karışımda ardışıklığa örnek verdiği için 

teşekkür ediyorum!  
17 Ancak bu değer düzensiz fiillerde Fransızcada passé composé’de bunun ardışık olmayacağını doğrusal olmayan 

olarak değerlendirilmektedir. Bu değer tartışmaya açıktır. Michael Deneux’nün Mastering French Grammar 

kitabında 84’üncü sayfaya bakabilirsiniz. Fransızcada sesbilimsel karışımı anlamama yardım eden Profesör 

Johanna Nichols’a çok teşekkür ediyorum.  
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(10) a. aimer: J’ai aimé, tu as aimé, il a aimé, nous avons aimé, vous 

avez aimé, ils ont aimé 

b. finir: j’ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, 

 ils ont fini 

c. attendre: j’ai attendu, tu as attendu, il a attendu, nous avons 

attendu, vous avez attendu, ils ont attendu (Deneux  2007 : 83, 

84).  

Fransızcada da Almancada olduğu gibi sesbilimsel karışım ardışık değer sergileyerek 

bileşik sözcükler üzerinde görülmektedir : 

(11) a. wagons-lits (yataklı vagonlar).  

  b. décrets-lois (kanun hükmünde kararname yasalar). 

  c. boy-scouts (oğlan izciler).  

  d. pipe-lines (boru hatları). 

“Türkçe dili ise ardışıktır. Yani oluşturucuların sesletimi bağlandıkları 

sözcüklere dayanmaktadır. Dahası, oluşturucuların sesletimi ve konuk sözcük 

değişmektedir. Örnek Türkçe dilindeki geçmiş zaman –ti’dir. Yap-tı da tı’dır fakat git-ti 

de ti’dir. Bunun nedeni Türkçe dilinin belkide ünlü uyumunu uygulaması ve sözcük 

yapımında ünsüz mutasyonunu uygulamasıdır. Sonuç olarak bir dizi kurallar 

bulunmakta ve son ekleri kullanırken takip edilmesi gereken ünlü örüntüleri 

bulunmaktadır ’’. (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 20) 

Özellik 21 Seçili Çekimsel Oluşturucuların Varlığı  

Varlık tek oluşturucuya çokluk sağlayan birçok sayıda sınıfı ima etmek için 

kullanılmaktadır. Varlık, nadir olan bir tür tarafından eş zamanlı olarak kodlanan çok varlıksal 

oluşturucular ve varlıksal olmayan oluşturucular olarak kullanılmaktadır. Varlık morfolojik bir 

kavramdır çünkü sesbilimsel ve bağlantılı olarak ortasında bulunan konuklardan ve 

oluşturucudan bağımsızdır. Sonuç olarak tek varlıksal oluşturucular herhangi bir karışım 

türüyle birleştirilebilmektedir. Benzer olarak çok varlıksal oluşturucular herhangi bir karışım 

türüyle birleştirilebilmektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 21).  
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Türkçe açısından sınıflandırmalar tek oluşturucuya kümelenmediğinde 

herbiri kendi ayrı belirleyiciye sahiptir. Türkçede durum böyledir yani sayı her 

zaman -ler son ekinin aracılığıyla adlar üzerinde ifade edilmektedir ve her 

durum için –ler’le eşleşen ayrı bir son ek vardır. Örneğin tamlayan durumu –in 

hali (çoğul –ler-in), belirtme durumu –i (çoğul -ler-i), yönelme durumu –e 

(çoğul –ler-e)  (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 21). Örnek olarak çocuk-lar-

ın, çocuk-lar-ı ve çocuklar-a verilebilmektedir.  

 

Almancada ise bu değer durum ve sayı tarafından temsil edilmektedir Almancada 

yönelme (dative) bağlamlarında adlar üzerinde iki kez işaretlenme yapılmaktadır, hem sayı hem 

durum işaretlenmektedir yani sözcük üzerinde hem çoğul eki hem de yönelme eki 

bulunmaktadır : 

(12) a. den Kind-er-n (çocuk-lar-a)  

b. den Tisch-e-n (masa-lar-a) (Müller, 2016 : 2).  

Fransızca ise varlığın görülmediği 75 dilden birisidir. (Dryer, S. & Haspelmath, M. 

2013 : 21). Sonuç olarak Fransızcada çoğul eki olsada durumsal ekler bulunmamaktadır. 

Fransızcada yönelme, belirtme ve tamlayan ekleri bulunmamakta, ancak bu durumlar  ilgeçler 

aracılığıyla ifade edilmektedir.  

Özellik 22 Eylemin Çekimsel Sentezi  

“Zaman, ötüm ve uyum gibi dilbilgisel sınıflandırmalar bireysel sözcükler ya da 

sözcüğe eklenen ekler tarafından sağlanabilmektedir. Eğer sözcük ekle çekimleniyorsa sonuç 

çekimlidir, değilse sonuç çözümlemedir ’’. (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 22) Almanca, 

Fransızca ve Türkçede eylem genellikle eklerle çekimlenmektedir.  



67 
 

Fransızcanın 18çekimsel eylemi dört beş kategoride sınıflandırılmaktadır ve zaman ve 

eylem uyumunu korumaktadır: 

(13) a. j’aime (seviyorum). 

  b. j’ai aimé (sevdim). 

  c. j’aimerai (seveceğim). 

  d. j’aimerais (severdim)  

  e. j’aimais (seviyordum).  

  f. j’aimai (sevdim) (Deneux : 2007)  

Almancanın çekimsel eylemi 2-3 kategoriyle sınıflandırılmaktadır : 

(14) a. Ich esse (yiyorum/yerim). 

  b. Ich ass (yiyordum). 

  c. Ich habe gegessen (yedim).  

Türkçe filler ise sözcük için 6-7 kategoriye sahiptir :  

(15) a. veririm.  

  b. veriyorum. 

  c. vereceğim. 

  d. verdim. 

e. vermiştim. 

  f. verirdim. 

  g. verecektim. 

h. veriyordum.  

i. verecekmişim. 

  j. vermişim.  

Özellik 23 Tümcede İşaretleyicinin Yeri  

Yerlem baş/bağımlı işaretlemeyi atamak için uygun tek sözcük ifadesi  olarak 

kullanılabilmektedir. ‘’Her tür öbekte, öbek içinde sözdizimsel ilişkileri yansıtan açık 

biçimsözdizimsel işaretleme öbeğin başı üzerinde ya da başşız ya da hem baş üzerinde hem de 

baş üzerinde olmadan (bağımlı olarak) ya da her ikisi üzerinde ya da hiçbiri üzerinde olmadan 

konumlandırılabilmektedir’’ (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 23).  

   Tümcede işaretleyicinin yeri çeşitli sınıflara ayrılmaktadır: baş işaretleyici, bağımlı 

işaretleyici, çift işaretleyici ve işaretlemesiz. Bir çok dil hem bağımlı hem baş işaretlemeyi 

                                                           
18 Bu değer tartışmaya açıktır. Ayrıntılı bilgi için Deneux’nün Mastering French Grammar kitabında 100’üncü 

sayfaya bakabilirsiniz.  
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kullanmakta, bazı dillerse çift işaretlemeyi bazılarıysa sıfır işaretlemeyi kullanmaktadır (Dryer, 

S. & Haspelmath, M. 2013 : 23).  

Almanca 19 ve Türkçede bağımlı işaretleme görünmektedir. Bağımlı işaretlemeli diller, 

baştan çok bağımlı üzerinde görünme eğiliminde olan öbeklere ait sözcüklerde uyum ve durum 

açısından dilbilgisel işaretlemelere sahiptir.  

Bağımlı işaretlemeye Almanca ve Türkçede örnekler şöyledir :  

(16) John bu insanları onunla aldatıyor (bu insanları kısmındaki bu 

bağımlı işaretleyicidir çünkü bu yerine bunlar kullanılamamaktadır, 

onunla aldatıyor kısmındaki onunla kısmı bağımlı işaretleyicidir 

çünkü onunla yerine o kullanılamamaktadır). 

(17)  John betrügt diese Menschen mit ihm (John bu insanları onunla 

aldatıyor) (diese Menschen kısmındaki diese bağımlı işaretleyicidir 

çünkü diese yerine diesen kullanılamamaktadır, mit ihm kısmındaki 

ihm bağımlı işaretleyicidir çünkü ihm yerine er veya es 

kullanılamamaktadır). (Almanca da adıllar bağımlı gösterme 

belirticinin çoğul biçimine gereksinim göstermektedir. İlgeçler ise 

bağımlı kişisel adılın nesne biçimine gerek duymaktadır. Dilbilgisel 

düzey açısından kuruculardaki bağımlılık baş veya bağlı öğe 

üzerinde biçimbilimsel olarak işaretlenmektedir) 

Fransızcada ise bağımlı işaretleme ya da herhangi bir işaretleme20 görülmemektedir. 

Yani işaretlemesizdir.  

John trompe ces gens avec lui (John bu insanları onunla aldatıyor )  tümcesinde 

ces gens ve lui’nin temel üye rolünü dolduran ad öbeklerine içsel olarak bağlı olduğu, ces 

nin gens la sayı yani miktar açısından uyumlu olduğu ama ces gens a herhangi bir 

durumun atanmadığı ve avec lui nin bağımlı işaretlemeli bir ilgece sahip olduğunu ama 

bunun durumsal olarak bağımlı işaretleme olamayacağı, avec lui nin ilgeç tarafından 

bağımlı işaretleme aldığı  görülmektedir. Ces gens ın üzerinde Fransızca dilinin herhangi 

bir bağımlı işaretlemeye sahip olmadığı da görülmektedir.   

 

                                                           
19 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 51 ve 

52’ye bakabilirsiniz.  
20 Yardımlarından dolayi Profesör Johanna Nichols’a çok teşekkür ediyorum.  
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Özellik 24 İyelik Ad Tümcelerinde İşaretleyicinin Yeri  

İyelik ad tümcelerinde tamlanan ad baş, tamlayan bağımlıdır. İyelik ad tümcelerinde 

yerlem kendisini  baş işaretleme , bağımlı işaretleme ve  çift işaretleme ile gösterebilmekte  ya 

da hiçbir işaretleme almadan kalabilmektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 24).  

Almancada21 bu bağımlı işaretleme değerini taşımaktadır :  

(18) a. das Haus des Vater-s (babanın evi) : Der Vater dan dolayı 

tamlayan artikel des’e dönüşmekte ve Vater s ekini almaktadır 

böylece bağımlı işaretleme ortaya çıkmaktadır.  

 b. Der Vater und sein Haus (onun evi) : Vater der artikeli aldığı için 

Haus kişisel adıl sein ı almaktadır. Oysa Die Mutter olsaydı ihr Haus 

olacaktı bu da Almancanın bağımlı işaretlemeyi kullandığını 

belirtmektedir.  

Fransızca da bağımlı işaretleme değerini taşımaktadır : 

(19) a. la maison du père (babanın evi). 

  b. sa maison (onun evi).  

Fransızcada ilk örnekte de le nün du ye dönüşmekte, ikinci örnekte maison la artikeli 

aldığı için son maison yerine sa maison kullanılmaktadır. Bu da Fransızcada bu değeri bağımlı 

işaretlemeli kılmaktadır.  

Türkçe dili ise çift işaretlemeyi uygulamaktadır. Yani hem başa hem bağımlıya eklenen 

son ekler vardır :  

(20) köpeğ-in tüy-ü.  

Özellik 25 Belirliyecinin Yeri: Tüm Dil Tipolojisi 

Tüm dil tipolojisi22 tüm dile yayılarak yapılar, bağlamlar ve biçimler arasında çeşitlilik 

tek değere indirgendiğinde ortaya çıkmaktadır. Tüm dil tipolojisinde baş-bağımlı işaretleme 

açısından  tümcelerde iki farklı üye incelenmiştir. Bunlar ad ve adılların davranışları, iyelik ad 

öbeklerinin davranışları ve ilgeçsel öbeklerin davranışlarıdır. Bu noktada tüm dil tipolojisi ad 

                                                           
21 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 53’e 

bakabilirsiniz.  

 
22 Profesör Johanna Nichols’a tüm dil tipolojisi üzerine yaptığımız tartışmadan dolayı çok teşekkür ediyorum.  
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öbekleri ve nesneyi göz önüne alarak dilleri beş gruba ayırmaktadır : baş işaretlemeli, bağımlı 

işaretlemeli, çift işaretmeli, işaretlemesiz ve tutarsız  (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 25).  

Almancada 23 bu değer bağımlı işaretlemelidir :  

(21)  a. Sie gibt mir diese Sahen (O bana bunları veriyor) (mir (bana) yerine 

mich (beni) veya ich (ben) kullanamayız, diese Sahen derken dieser 

yada diesem diyemeyiz o yüzden bağımlı işaretlemelidir).  

b. Das gib meiner Schwester oder meinem Bruder ! (Bunu kız 

kardeşime veya erkek kardeşime ver ! ) (das yerine der veya die 

kullanılamaz, meiner Schwester derken meinem veya meines 

diyemeyiz, aynı şekilde meinem Bruder derken meines yada meiner 

diyemeyiz o yüzden bağımlı işaretlemedir.) 

 

Fransızcada24 ise tipoloji tutarsız ve diğer olarak sınıflandırılmaktadır. İyelik ad öbeği 

ve tümce yerlemi tümce boyutunda çeşitli durumlara maruz bırakıldığında tutarlılık 

göstermemektedir.  

(22) a. Il me les donne (O bana bunları veriyor) (Fransızcada baş 

işaretleme örüntüleri yüklemin üzerinde bazen geçişsiz yüklemin 

dolaylı nesnesi olarak bazense geçişli yüklemin öznesi, dolaylı geçişli 

yüklemin öznesi ve geçişli yüklemin nesnesi gibi biçimcelerle 

görünmekte ve özne yüklem uyumu da gözlemlenmektedir).  

  b. Donne le à ma sœur ou mon frère (Bunu kız kardeşime veya erkek 

kardeşime ver!) : Görüldüğü gibi tümcenin içindeki ad öbekleri 

bağımlı işaretlemelidir, sœur la artikelini aldığı için ma ile 

kullanılmakta, frère ise le artikeli aldığı için mon ile kullanılmaktadır. 

Ayrıca dolaylı nesne à ilgeciyle kullanılmakta, iyeliksel durum de 

ilgeciyle sağlanmaktadır). Ek olarak ad öbekleri zaman zaman geçişsiz 

yüklemin dolaylı nesnesi olarak tümcede var olmaktadır.  

Sonuç olarak, Fransızcada tümceler baş işaretlemelidir fakat ad öbekleri bağımlı 

işaretlemelidir bu yüzden Fransızca tutarsız grubundadır.  

Türkçede ise tipoloji tutarsız ve diğer olarak sınıflandırılmaktadır ve Fransızcada 

olduğu gibi birden fazla işaretleme görülmektedir, aşağıda ilk tümcede hem tamlayan hem 

                                                           
23 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 53’e 

bakabilirsiniz.  
24 Yardımları için Profesör Johanna Nichols’a tekrar teşşekkür ediyorum!  
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tamlanan işaretlenmekte ve çift işaretleme görülmekte ikinci tümcede ise bu kalemleri yerine 

bu kalemi dediğimizde farklı bir anlam ortaya çıktığı için bağımlı işaretleme görülmektedir :  

                                (23)    a. Bu senin evindir. (Çift İşaretleme).  

  b. Bu kalemleri kız kardeşime ver ! (Bağımlı İşaretleme).  

Özellik 26 Çekimsel Biçimbilimde Öneklemeli ve Soneklemeli  

Diller ön eklemeli ve eşlik ederek son eklemeli olarak saptanmaktadır (Dryer, S. & 

Haspelmath, M. 2013 : 26).  

Almancada hem ön ekler hem de son ekler kullanılmaktadır ama son eklerin kullanımı 

daha yaygındır : örneğin geçmiş zaman gesungen  (şarkı söylemek; fiilin üçüncü şekli) göz 

önüne alındığında, hem ön ek hem son ek gözlemlenmektedir. Du singst (şarkı söylüyorsun) 

tümcesi göz önüne alındığında  singen fiilinin sen adılıyla geniş zamadan singst olarak 

çekimlendiği yani sonuna –st eki aldığı gözlemlenmektedir. Bu iki örnek fiilerin çekimine 

örnektir. Yine de gesungen niteleyici sözcük olarak kullanıldığında sınıf değiştirebilmektedir :  

(24) a. Ein gesungen-es Lied (söylenmiş şarkı). 

    b. Es hat ein Lied gesungen (o bir şarkı söyledi).  

Fransızca güçlü derecede soneklemelidir ve yüzde sekseni soneklemelidir (Macirone, 

2001 : 127)  :  

Önek  

(25) a. heureux : malheureux (mutlu/mutsuz, şanslı/şanssız). 

b. espace : cyberspace (alan : siber).  

Sonek 

(26) a. enfant : enfantin (çocuk : bebeksi).  

b. idole : idolâtrer (idol : putlaştırmak).  

c. marcher: marcheur (yürümek : yürüyüşçü). 

 Bu değer Türkçede ise çoğunlukla son ek tarafından gözlemlenmektedir : 

(27) a. okul-a git –ti. 

  b. ev-de kal-dı-m. 
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Ön ekler ise çoğunlukla a-normal, a-seksüel ve a-sosyal gibi yabancı sözcüklerde 

görülmektedir.  

Özellik 27 İkileme/Yineleme  

İkileme 25 bir tabanın belirli bir parçasını veya tamamını yineleyerek, bu 

tabandan başka ek ve sözcükler üretme sürecidir ; örn: Türkçe sıfatların ilk 

hecelerini sözcük başına eklemek üzere yineleyerek sıfatın anlamının 

pekiştirilmesidir: sapsarı, kıpkızıl, bembeyaz vb. Bir diğer yaygın görünüm 

sıfatların, belirteçlerin olduğu gibi ya da sözcüklerin ilk seslerinin değiştirilerek 

yinelenmesidir: büyük büyük evler, hızlı hızlı yürümek, yavaş yavaş, güzel güzel, 

para mara  (İmer, 2011 : 154).  

“İkileme, dialektler yönünden üç gruba ayrılmaktadır: İkilemeyi dilsel araç olarak 

kullanmayan, hem parçalı hem tamamen ikilemeli olarak kullanan dialektler ve tam olarak 

ikileme kullanan dialektler” (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 27). ‘’Tam ikileme tüm 

sözcüğün veya sözcük gövdesinin tekrarıdır. Kısmi ikileme ise kendini basit ünsüz 

ikizleşmesinde, ünlü uzamasında  ya da kökün tamamen kopyalanması gibi çeşitli biçimlerde 

gösterebilmektedir’’ (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 27).   

Almancada ikilemeler26 sözcük içindeki sesbilimsel materyal yerine sözcüklerin 

tekrarıdır o yüzden üretken kabul edilmemektedir :  

(28) a. Es wird sehr, sehr schwierig, die nächste Runde der Champions 

League zu erreichen. (Şampiyonlar liginin en son turuna ulaşmak 

çok çok zordu).  

b. Warte, warte (bekle, bekle).  

c. viel, viel früher (çok, çok daha erken). 

d. sehr, sehr viele Bürger (çok, çok birçok vatandaşlar). 

                                                           
25 İmer’in örneklerinde görüldüğü gibi Türkçede hem tam ikileme (sözcügün tamamen yinelenmesi) hem de kısmi 

ikileme (sözcüğün bir kısmının ikilenmesi) görülmektedir.  
26 Bu değer Almanca yönünden tartışmaya açıktır. Gerrit Kentner’ın On the emergence of reduplication in German 

morphophonology çalışmasında ikinci sayfaya bakabilirsiniz.  
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Fransızcada27 ikilemeler hece temellidir ve bunun sonucunda iki seslemli sözcükler 

ortaya çıkmaktadır. Örnek olarak uyumak anlamına gelen dormir yerine dodo, çılgın anlamına 

gelen gateux yerine gaga kullanılmaktadır. Yani ikilemenin ortaya çıkabilmesi için orijinal 

sözcük tek heceye bölünmekte ve sonra da tekrarlanmaktadır : gateux --> ga (Kısaltma 

(Truncation) ) --> gaga (İkileme) (Scullen, 2002 : 178) Bu birçok sözcükte işe yaramaktadır. 

Ancak oncle (amca) gibi sözcüklerde bu işleyiş mümkün olmamakta çünkü ünsüz, seslem 

başlangıçları gereksinim göstermektedir : oncle --> on (Truncation (Kısaltma) ) --> ton 

(epenthesis of onset (seslem başlangıcının içsel türemesi ) --> tonton (İkileme). Ancak at 

anlamına gelen cheval ikilemeye dada olarak dönüşmekte fakat ikiseslemli ikileme yine de 

gözlemlenmektedir. Son olarak Fransızcada (Zinedine Zidane) Zizou, (teyze (tante)) tati gibi 

ikilemeler de görünmekte iki seslemli ikilemeler ortaya çıkmamaktadır. Wals veri tabanı 

açısından bakıldığında  Fransızcada  tüm bu örnek ve açıklamaları gözönüne alındığında 

Fransızcada ikilemelerin üretken olmadığı görülmektedir.   

Özellik 28 Durum Aynılaşması  

Durum aynılaşması tek bir biçimde çoklu ve farklı durumsal değerlerin 

birleşimi anlamına gelmektedir. Belirginlik gösteren durumsal değerler dilin 

belirli temelleri üzerinde etkin kılınmaktadır. Bu şekilde tanımlanan durum 

aynılaşması dildeki diziller arasında gözlenebilir asimetri sergilemektedir. Bir 

dizildeki en açık örüntüde çoklu durum biçimceleri diğer dizillerde tek duruma 

karşılık gelmektedir. Dildeki durum aynılaşmasının varlığı dil sistemindeki 

çekirdek durumları kapsayan aynılaşmanın  varlığına gönderimde bulunmaktadır 

(‘’Case Syncretism’’ , September. 2012. Web.,  para. 1). 

                                                           
27 Profesör Gerrit Kentner’a Fransızcada ikileme üzerine yaptığımız tartışma ve beni yönlendirdiği kaynaklar  için 

çok teşekkür ediyorum.  
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Almancada bu çekirdek ve çekirdek olmayandır: yalın ve belirtme durumu çekirdekken, 

yönelme ve tamlayan durumu çekirdek olmayandır.  

 Adlar, sıfatlar ve belirticiler Almancada durum, sayı ve cinsiyet 

açısından çekimlenmektedir. Fakat bu çekimsel diller açısından tipik olduğu için 

bu morfosentaktik özellikler, farklı ve bireysel olarak belirlenebilir ekler 

tarafından ifade edilmemektedir. Bunun yerine ekler karmaşık kombinasyonlar 

sergilemektedir. Dört durum, üç cinsiyet ve iki sayı belirlemesi açıkça ayırt 

edilse de dilin bilimsel paradigmaları durum aynılaşması tarafından karakterize 

edilmektedir (Crysmann, 2005 : 92). 

(29)  a. Yalın : der alte Computer (eski bilgisayar) (tekil). 

  die alten Computer (eski bilgisayarlar) (çoğul). 

  b. Tamlayan : des alten Computers (eski bilgisayarın) (tekil). 

  der alten Computer (eski bilgisayarların) (çoğul). 

 c.Yönelme: dem alten Computer (eski bilgisayara) (tekil). 

den alten Computern (eski bilgisayarlara) (çoğul). 

 d.Belirtme: den alten Computer (eski bilgisayarı) (tekil). 

die alten Computer (eski bilgisayarları) (çoğul).  

 

Bu örnekteki paradigmada belirtildiği gibi, sözcük düzeyinde Almancada 

çekimli adlar ve sıfatlar yüksek derecede belirsizdir. Fakat öbek düzeyinde 

belirsizlik azaltılmaktadır ve bunun nedeni Almanca ad öbeklerinin durum, sayı 

ve cinsiyet açısından uyumlu olması ve belirtici, sıfat ve adların belirsizliğin 

farklı örüntülerine maruz kalmasıdır (Crysmann, 2005 : 92). 

Fransızcada da çekimsel durumlar çekirdek ve çekirdek olmayan durumları içermekte 

ve her ikisi için işaretleme sinkretik olmaktadır. Durum adıllar üzerinde çekimli olarak ifade 

edilmeye devam etmektedir.  

Fransızcada çekirdek olmayan durumun aynılaşması belirtmeyle ilişkili bir çekirdek 

duruma sahiptir :  
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(30) Belirtme : Je veux les voir: Onları görmek istiyorum (Santorini, 

2007).  

Diğer durumda ise çekirdek olmayan durumların birbirleriyle sinkretik olma olasılıkları 

var olmaktadır. Bu ise çekirdek olmayan durum aynılaşmalarının tamamen veya kısmen 

çöküşüne28 yol açmaktadır. Fransızca dili için bu kısmi çöküş konumsallık açısından yönelme 

durumu üzerinde gözlemlenmektedir :  

(31) Yönelme: Je veux leur parler: Onlarla konuşmak istiyorum 

(Santorini, 2007).  

 Türkçe dili ise sinkretik29 değere sahip değildir. Her bir durum için isime eklenen 

belirli son ekler vardır; yalın, yönelme durumu, tamlayan durumu, belirtme durumu gibi. Yani 

Türkçede dört durum ve dört biçim vardır ve bu hem çoğulda hem de tekilde var olmaktadır. 

Belirsiz nesnelerde (Bilgisayar satın aldım) belirtme ve yalın durumda aynılaşma olsa da 

belirtme durumu belirli nesneler için kullanılmaktadır. Aksi takdirde yalın hal kullanılmaktadır.  

Türkçede durum aynılaşması yoktur ve örnekler şöyledir :  

(32) a. anne (yalın).  

         b. anneye (yönelme). 

         c. annenin (tamlayan). 

                    d. anneyi (belirtme). 

Bu kurallar adılların durumunda benzerdir : 

(33) a. ben (yalın). 

b. benim (tamlayan). 

c. beni (belirtme). 

d. bana (yönelme). 

 

 

 

                                                           
28 Kısmi çöküş birçok sayıda farklı örüntüler bulunduğu zaman ortaya çıkmaktadır: konumsal-yönelme, ya da 

konumsal-tamlayan. Çekirdek olmayan ayrımların tam çöküşü ise niteliyici sıfatlar iki biçime yönelik olarak ayrım 

gösterdiğinde oratya çıkmaktadır : yalın ve eğik (Dryer, 2013 : 28).  
29 Profesör Matthew Baerman’a durum aynılaşmasında çekirdekin nasıl sınıflandırılıdığını bana açıkladığı için ve 

Türkçede durum aynılaşmasındaki yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum.  
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Özellik 29 Eylemcil/Kişi/Sayı İşaretlemede Aynılaşma  

Aynılaşma bir dizimde iki farklı biçimin aynı biçimde gerçekleşerek eş 

adlı sözcük-biçimler yaratmasıdır. Türkçede 30 geldi sözcük biçimi Ahmet geldi 

tümcesinde olduğu gibi üçüncü tekil kişi ya da özne konumu açık bir ad öbeği 

ile dolu olduğunda seçimlik olarak çocuklar geldi yapısında yer alabilir; eylemin 

üçüncü tekil ve bazı yapısal bağlamlarda çoğul kişi çekimleri aynılaşmış olur 

(İmer, 2011 : 36).  

Wals’e göre Türkçede aynılaşma yoktur.  

Almancada birinci ve üçüncü çoğul kişide aynı kullanım mevcuttur :  

(34) wir/sie machen (biz yapıyoruz /onlar yapıyorlar) (Dryer, S. & 

Haspelmath, M. 2013 : 29). 

Fransızca da aynılaşmalı kişi/sayı belirlemesine sahip olan 60 dilden birisidir :  

(35) a. J’aime, il aime (ben seviyorum, o seviyor). 

b. je bois, tu bois (ben içiyorum, sen içiyorsun). 

IV.3. Adcıl Kategori 

Özellik 30 Cinsiyet Sayısı  

Almancada üç cinsiyet31 vardır : erkeksi, kadınsı ve cinsiyetsiz. Cinsiyet artikel 

tarafından yansıtılmaktadır :  

(36) a. der (ein) Mann (adam) (erkeksi). 

  b. die (eine) Frau (bayan) (kadınsı).  

  c. das (ein) Fenster (pencere) (cinsiyetsiz). 

                                                           
30 Wals’te Türkçede aynılaşmanın olmadığı iddia edilsede görüldüğü gibi Türkçede aynılaşma vardır. İmer’in 

çalışmasında 36’ıncı sayfaya bakabilirisiniz.  

 
31 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 53 ve 

54’e bakabilirsiniz. 



77 
 

Fransızcada ise iki cinsiyet vardır : erkek ve kadın. Almancada olduğu gibi 

cinsiyetsizlik yoktur. Her isim bir artikel tarafından eşlik edilmektedir ve bu cinsiyete göre 

değişmektdir :  

(39) a. le chat (kedi) ) (erkeksi ). 

  b. la fin (son) (kadınsı).  

Artikeli belirleyerek Fransızcada cinsiyet belirlenmektedir. Fransızcada cinsiyeti 

belirlemede istisnalar vardır ancak –e’le bitiyorsa kadınsı olması olasıdır, bitmiyorsa erkeksi 

olması olasıdır (Rowlinson, 2000 : 86).  

Bu değer Türkçede yoktur 

Özellik 31 : Cinsiyet Temelli ve Cinsiyet Temelli Olmayan Cinsiyet Sistemleri 

Almanca dilinin cinsiyet sistemi 32biyolojik cinsiyete bağlantılıdır. Üçlü cinsiyet yapısı 

belirli bir duruma dayanarak nesneleri dağıtmaktadır : erkeksi, kadınsı ve cinsiyetsiz. Artikel 

belirlemesi otuzuncu özellikte belirttiğimiz kurallar kapsamında sağlanmaktadır. Almancada 

üçüncü tekil kişide cinsiyet ayrımı vardır. Erkek için er kadın için sie ve cinsiyetsiz kullanımda 

es kullanılmaktadır. Ancak üçüncü çoğul kişide ayrım yoktur ve hem kadın hem erkek için sie 

kullanılmaktadır. Belirtme adıllarında da durum aynıdır. Er ihn (onu) (erkeksi), sie sie (onu) 

(kadınsı) ve es es (onu) (cinsiyetsiz) haline dönüşmekte ve görüldüğü gibi cinsiyet ayrımı 

ortaya çıkmaktadır. Yönelme adıllarında da durum aynıdır. Er ve es ihm’e (erkeksi ona) 

dönüşürken, sie ihr (kadınsı ona) ‘e dönüşmektedir.  

Fransızcada cinsiyet ikiye ayrılmaktadır : kadınsı ve erkeksi. Üçüncü tekil kişide erkek 

için il, kadın için elle kullanılmaktadır ama çoğul kullanımda la femme (kadın) ve l’homme 

(erkek) birlikte onlar anlamında kullanıldığında ils (onlar) olarak kullanılmaktadır. Ancak 

bayanlar yerine elles (onlar) kullanılabilmektedir. Belirtme adıllarında da durum aynıdır. Il 

                                                           
32 Bu değer Almancada tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında 54’üncü sayfaya 

bakabilirsiniz.  
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le’ye (erkeksi onu), elle la’ya (kadınsı onu) dönüşmektedir. Yönelme adıllarında ise ona derken 

hem il hem elle için lui kullanılmaktadır. Cinsiyet sistemi belirli semantik kategoriye bağlıdır. 

Fransızca cinsiyet temelli bir dildir. Soyut kavramları, şekilleri, materyalleri gösteren isimler 

bile cinsiyet tarafından ayırt edilmektedir.  

Bu değer Türkçede yoktur (Kornfilt, 1997 : 291-322).  

Özellik 32 Cinsiyet Atama Sistemleri 

Cinsiyet atama sistemleri anlamsal (semantik) ve biçimsel (formal) değer 

sergileyebilmektedir. Cinsiyet atamasında anlamsallık bir adın anlamının her zaman ya da 

hemen hemen her zaman bu adın cinsiyetini belirlediği anlamına gelmektedir (Corbett, 1991 : 

32) Cinsiyet atamasında biçimsellik ise anlamsal kategorinin dışına düşmekte ve biçimbilimsel 

ve sesbilimsel olarak ikiye ayrılmaktadır. Sesbilimsel atama bir adın tek biçimine gönderimde 

bulunmaktadır, örneğin tekil ad olarak ünlüyle biten sözcükler her zaman kadınsı cinsiyet 

gösterebilmektedir (Corbett, 1991 : 33). Biçimbilimsellik ise anlamsallığın çöktüğü noktada 

ortaya çıkmaktadır. Örneğin sonu belli ekle biten sözcükler erkeksi belli ekle biten sözcükler 

kadınsı olabilmektedir (Corbett, 1991 : 34).  

Almanca ve Fransızcada cinsiyet ataması hem anlamsal hem biçimseldir.  

Anlamsal olarak Almancada kız çocugu anlamına gelen die Tochter verilebilmektedir. 

Tochter anlamsal olarak kadınsı (feminine) özellik gösterdiği için die artikelini yani kadınsı 

artikeli almaktadır. Anlamsal olarak erkeksi çekime ise erkek evlat der Sohn örnek 

verilebilmektedir. Sohn anlamsal olarak erkeksi (masculine) özellik gösterdiği için der 

artikelini yani erkeksi artikeli almaktadır.  

Anlamsal olarak Fransızcada ise le fils ve la fille örnek verilebilmektedir. Fils oğul 

anlamına gelmekte ve le artikeli almakta, fille ise kız evlat anlamına gelmekte ve la artikeli 
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almaktadır, yani fils anlamsal olarak erkeksi olduğu için le erkeksi artikelini almaktayken, fille 

anlamsal olarak kadınsı olduğu için la kadınsı artikelini almaktadır.  

Biçimsel atama ise yukarıdaki paragrafta bahsettiğimiz gibi sesbilimsel ve 

biçimbilimsel olarak ikiye ayrılmaktadır.  

Sesbilimsel olarak örneğin Almancada sonu e ile biten sözcükler her zaman kadınsıdır. 

Örneğin die Dame sözcüğü bayan anlamına gelmekte ve e ile bittiği için kadınsı artikel 

almaktadır.  

Biçimbilimsel olarak ise Almancada sonu ”haft” , ”ung” , ”keit” , ”heit” gibi eklerle 

biten sözcükler her zaman kadınsı die artikelini almaktadır. Örnek olarak die Freundschaft 

(arkadaşlık), die Wohnung (ikamet edilen ev), die Schönheit (güzellik) ve die Aufmerksamkeit 

(dikkat) verilebilmektedir. Ancak sonu ”er” , ”ent” , ”ist” ve “el” ekleri ile biten sözcükler her 

zaman erkeksi der artikeli almaktadır. Örnek olarak der Kamerad (erkek arkadaş), der Lehrer 

(erkek öğretmen), der Student (erkek öğrenci) ve der Dentist (dişçi) verilebilmektedir. 

Almancada son olarak sonu ”lein” ve ”chen” ekleriyle biten sözcükler cinsiyetsiz das artikeli 

almaktadır. Örnek olarak das Mädchen (kız çocuk), das Freulein (bekar bayan) 

verilebilmektedir.  

Sesbilimsel olarak Fransızcada sonu e ile biten sözcüklerin çoğu kadınsı çekim 

almaktadır. Örneğin torture işkence anlamına gelmekte ve la artikelini almaktadır, visite ise 

ziyaret anlamına gelmekte ve une artikelini almaktadır. Corbett (1991)  Fransızcada /z/ sesiyle 

biten sözcüklerin yüzde doksanının kadınsı olduğunu (église) ancak /ʒ/ sesiyle biten 

sözcüklerin yüzde doksandördünün erkeksi (ménage) olduğunu belirtmektedir (Corbett, 1991 : 

59).  
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Biçimbilimsel olarak ise Fransızcada eur ekiyle biten sözcükler her zaman erkeksi, euse 

ekiyle biten sözcükler her zaman kadınsıdır. Örnek olarak un chanteur (erkek şarkıcı) ve une 

chanteuse (kadın şarkıcı) verilebilmektedir.  

Türkçede ise cinsiyet ataması yoktur (Kornfilt, 1997 :  291-322).  

Özellik 33 Adcıl Çoğulluğu Kodlama 

Almancada çoğul genellikle son ek aracılığıyla sağlanmaktadır :  

(40)     a. der Tisch (masa) –die Tische (masalar).  

b. das Kind (çocuk) –die Kinder (çocuklar).  

c. das Handy (seyyar) –die Handys (seyyarlar). 

d. die Frau (bayan)–die Frauen (bayanlar). 

Fransızcada adcıl çoğulluk biçimbilimsel yapıya sahiptir ve son ekin yardımıyla 

biçimlendirilmektedir (Harris, 1988 : 226). Çoğul genellikle sözcüğün sonuna –s eklenerek 

yapılmaktadır (Magill, Edward H., 1870 :  26). Ancak başka ekler de görülebilmektedir :  

(41)      a. ami – des amis (arkadaş – arkadaşlar) (Deneux , 2007 : 17). 

b. un feu – des feux (yangın – yangınlar) (Deneux, 2007 : 18). 

 Türkçede ise adcıl çoğulluk çoğul sözcüğün sonuna –ler ve –lar eki getirilerek 

yapılmaktadır :   

(42)  a. ev, evler. 

  b. okul, okullar.  

Özellik 34 Adcıl Çoğulluğun Görünümü 

Adcıl çoğulluğun görünümünde hem canlı varlıklar hem de cansız varlıklar göz önüne 

alınmaktadır. Zorunlu çoğul işaretlemenin görünümü, gönderim her sezildiğinde çoğulu 

kullanmanın zorunluluğu olarak ifade edilmektedir. Fakat bir çok durumda dilbilgisel ifadelerin 

çoğunda çoğul işaretleme isteğe bağlıdır veya zorunluluk var olmamaktadır.  
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Almanca, her zaman çoğulun zorunlu33 olarak belirlendiği dil grubuna aittir. Adcıllık iki 

gruba ayrılmaktadır ve bu canlılık hiyerarşisine göre belirlenmektedir. Adcıl çoğullar tekil – 

çoğul ayrımıyla nitelendirilmektedir.  

 Fransızcada34 da Wals açısından bu değerde çoğulun her zaman zorunlu olduğu 

söylenmektedir ve canlılık ve cansızlık içeriği çoğul sayıların oluşumunun biçimbilimsel 

özelliklerini etkilemektedir. Sözcüklerin sonu -s ile bitmektedir ve bu şu durumlarda 

kullanılmaktadır : 

Bilinen tarihsel hanedanları belirterek :  

(43)  a. Les Bourbons. 

  b. Les Tudors. 

Coğrafik adlar :  

(44)  Les trois Américains (üç Amerikalı). 

İyi bilinen bir kişiyle başkalarını karşılaştırma yönünden adcıllar kullanıldığında: 

(45) Les Pouchkins sont rares (Pushkins are very rare) (Puşkinler çok 

nadirdir).  

 

Wals’te Türkçede de bu değerin her zaman zorunlu35 olduğu belirtilmektedir. Yani her 

adın çoğulu vardır :  

(46)  a. ev, evler. 

b. okul, okullar. 

Özellik 35 Bağımsız Kişisel Adıllarda Çoğulluk 

Almancada bağımsız kişisel adıllarda çoğulluk kişi-sayı gövdesinin yardımıyla 

biçimlendirilmektedir. Fakat çoğulda kişisel adılların arasında benzerlik olduğu bu durumda, 

                                                           
33 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 54 ve 

55’e bakabilirsiniz.  
34 Bu değer Fransızca açısından tartışmaya açıktır. Michael Deneux’nün Mastering French Grammar kitabında 17 

ve 18’inci sayfalara bakabilirsiniz. 
35 Bu değer Türkçe açısından tartışmaya açıktır. Jaklin Kornfilt’in Turkish kitabında 265’inci sayfaya 

bakabilirsiniz. 
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çoğul sayının belirticisini ayırmak için bunun yeterli olup olmadığını göz önüne almak 

önemlidir. Örneğin hem wir hem ihr adılları r ile bitmektedir. Ancak bu çoğulluğa tam olarak  

işaret edememektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 35).  

Fransızcada bağımsız kişisel adılların çoğulluğu kişi-sayı gövdesi36 + adcıl çoğul eki 

aracılığıyla biçimlenmektedir. Birinci kişinin çoğulu nous, ikinci kişinin çoğulu vous ve üçüncü 

kişi çoğulu erkeksi ils ve kadınsı elles’tir.  

Türkçede de bağımsız kişisel adılların çoğulluğu kişi-sayı gövdesi + adcıl çoğul eki 

aracılığıyla biçimlenmektedir. (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 35). Örneğin ben : ben 

çoğulda biz olmakta ve o ise onlar olmaktadır.  

Özellik 36 Çağrışımsal Çoğul 

Çağrışımsal çoğul yapıları bir ismi (tipik olarak insana gönderimi olan, genellikle bir 

insanın adı) ve diğer biçimleri örneğin önek, biçimce veya sözcüğü kapsamaktadır. Yapının 

anlamı X ve X’le ilişkili diğer insanlardır (Moravcsik, 2007 : 1) Örnek olarak Japoncadaki 

Tanaka-tachi’yi örnek verebiliriz. Tanaka-tachi Tanaka ve ortakları anlamına gelmektedir.  

Wals’te Almancada37 bu değerin eşsiz dolaylı çağrışımsal çoğul olarak nitelendirildiği 

görülmektedir. Örneğin ”Anne und die” (Anne ve bunlar/onlar) 38 örneğinde çağrışımsal 

çoğulluk birden fazla sözcükle ifade edilmektedir bu yüzden dolaylı kabul edilmektedir. 

Almanca açısından bu değer diğer dillerde de görüldüğü için çok ta eşsiz sayılmasa da 

biçimbilimsel ifade yönünden nadirlik göstermektedir.  

                                                           
36 Kişi sayı gövdesi kategorisinde Wals bu dillerin sentez edilemez çoğul yapılara sahip olduğunu belirtmektedir. 

Örneğin Fransızcada birinci tekil kişi je’ken birinci çoğul nous’dur. Bu da çoğulun sentez edilemediğini 

göstermektedir.  
37 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında 55 ve 

56’ıncı sayfalar bakabilirsiniz.  
38 Yardımları için bu bölümün yazarı Profesör Edith Moravcsik’e teşekkür ediyorum. 
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Fransızcada çağrışımsal çoğul yoktur. Les Tudors (Tudorlar) çağrışımsal çoğul izlenimi 

verse de bu ifade sadece Tudor olarak adlandırılmış kişilere gönderimde bulunmaktadır. Oysa 

çağrışımsal çoğul olması için gönderimde bulunulan kişilerin farklı olması gerekmektedir.  

Türkçe dilinde ise çağrışımsal çoğul adcıl çoğullukla aynı stratejiyi kullanmaktadır yani 

adın sonuna çoğul eki getirilmektedir :  

(47)  a. Mehmetler (Mehmet ve ailesi) (Lewis, 1967 : 26). 

  b. Kardeşimler (benim kardeşim ve onun ailesi ) (Lewis, 1967 : 40).  

Özellik 37 Belirli Artikeller 

Almancada belirli artikeller göstermelerden farklıdır39 yani belirli artikeller der, die ve 

das ken göstermelere dies (bu), jene (şu), solche (böyle) ve derjenige (şu) örnek verilebilir :  

(47) a.  diese Frau (bu kadın). 

b. jener Garten (şu bahçe). 

c. solches Kind (böyle çocuk). 

d. diejenige Stube (şu oda). 

Fransızcada da belirli artikeller göstermelerden 40farklıdır. (Göstermeye örnek olarak ce 

monsieur (bu bay), cet hôtel (bu hotel), cette dame (bu bayan), cette histoire (bu tarih), ces 

messieurs (bu baylar), ces hôtels (bu oteller), ces dames (bu baylar), ces histoires (bu tarihler) 

örnek olarak verilebilmektedir) (Deneux, 2007 :  28-29). Belirli artikeller şöyledir :  

(48) a.  le- erkeksi tekil.  

b. la- kadınsı tekil.  

c. les- çoğul her iki cinsiyet için. 

Türkçe dili ise belirli artikel olmayan fakat belirsiz artikel olan gruba girmektedir. Yani 

İngilizcedeki the Türkçede yoktur. Fakat adları belirli kılmak için adlara son ekler 

eklenmektedir :  

(49)  Adam kapı-y-ı kapattı. 

                                                           
39 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında 56 ve 

57’inci sayfalara bakabilirsiniz. 
40 Bu değer Fransızcada tartışmaya açıktır. Michael Deneux’nün Mastering French Grammar kitabında 49’uncu 

sayfaya bakabilirsiniz.  
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Özellik 38 Belirsiz Artikeller 

  Almancada belirsiz artikel ein ve eine olarak bilinmektedir yani bir (ein) 

sayısıyla benzerdir. Almancada belirsiz artikeller şöyledir : 

ein – erkeksi cinsiyet için : tekil :  

(50)  ein Hund (bir köpek) (der Hund). 

 ein – erkeksi cinsiyet için tekil.  

(51)  ein Loch (bir delik) (das Loch)  

 ein- cinsiyetsiz için tekil.   

(52)  eine Maus (bir fare). 

            eine- kadınsı cinsiyet için tekil.  

Fransızcada da ise belirsiz artikel bir sayısıyla (un) aynıdır ve belirsiz artikeller 

şöyledir: 

(53)  a. un- erkeksi tekil 

 b. une- kadınsı tekil 

 c. des- her iki cinsiyet için çoğul 

Türkçede ise belirsiz artikel bir sözcüğüyle sağlanmaktadır ve bir sayısıyla aynıdır :  

(54)  a. bir kedi. 

 b. bir köpek. 

Özellik 39 Bağımsız Adıllarda İçsel/Dışsal Ayrımı 

Almanca, Fransızca ve Türkçede bu değer yoktur.  

Özellik 40 Eylemsel Çekimde İçsel/Dışsal Ayrımı 

Almanca, Fransızca ve Türkçede bu değer yoktur.  

Özellik 41 Göstermede Mesafe Zıtlıkları 

Bu değer Almanca41 ve Fransızcada yoktur.  

Türkçe dili ise bu, şu ve o ile iki yollu karşıtlık sağlamaktadır (Underhill, 1977 : 121). 

Bu İngilizcedeki this e ve o İngilizcedeki that e karşılık gelmektedir. Şu ise hem this hem that e 

karşılık gelmektedir.  

                                                           
41 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında 57’inci 

sayfalara bakabilirsiniz. 
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Özellik 42 Adılsıl ve Adımsı Göstermeler 

Almanca benzer adılsıl ve adımsı göstermeler tarafından nitelendirilmektedir. 

Almancada gösterme adılları belirli artikelin yerini almakta, özneyi somutlaştırmakta ve isim 

tarafından ifade edilmektedir. Kural olarak, Almancada gösterme adılları isimden önce 

yerleştirilmekte, ve isim ve sayı durumunda isim ile uyum göstermektedir. Gösterme adılı isim 

olarak işlev gördüğünde (ad ihmal edilmediğinde) adın işlevine dayanarak tümcede öznenin 

yerini almaktadır. Gösterme adıllarının çoğu çekimlidir. İstisna olanlar selbst (bizzat, kendi) / 

selber (kendisi) adıllarıdır. Bunların biçimleri tüm cinsiyet, sayı ve durumlar için değişmeden 

kalmaktadır. Gösterma adılları şöyledir: der/das/die; dieser/dieses/diese (bu); jener/jenes/jene 

(şu); solcher/solches/solche (böyle); derjenige/dasjenige/diejenige (şu); 

derselbe/dasselbe/dieselbe (aynı); selbst/selber (kendisi). Bunlardan der/das/die (bu); 

dieser/dieses/diese (bu); jener/jenes/jene (şu); solcher/solches/solche (böyle) adımsıdır :  

(55)  a. das Buch (bu kitap). 

b. diese Kirche (bu kilise). 

c. jener Garten (şu bahçe). 

d. solcher Mann (böyle adam). 

Der/das/die ise aynı zamanda adılsıla örnek verilebilmektedir :  

(56)  Gib mir das! (Bana bunu ver!).  

Fransızcada adılsıl ve adımsı farklı gövdelerle biçimlenmektedir. Celui (o) ve celle (o) 

adılları adılsıl uygulamaya sahiptir. Ce (bu) ve cette (bu) ise ad ile kullanılmaktadır :  

(57)  Donne – moi ce livre-là et garde celui-ci pour toi (give me that book 

and keep this one for yourself) (bu kitabı bana ver ve bunu kendin 

için ayır) (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 42).  

 Türkçe dilinde ise adılsıl ve adımsı göstermeler aynı köklere sahip olmakta; 

bunlar hem prosikmal gösterme bu’ yu hem de distal gösterme gösterme o’ yu 

kapsamaktadır. Fakat adılsıl ve adımsı göstermeler çekimsel açıdan farklılık 

göstermektedir. Adılsıl göstermeler durum ve sayıdan etkilenerek çekimlenmekte 
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(a) adımsı göstermeler ise çekimli adı izleyerek çekimsiz partikeller olarak 

kalmaktadır (b):  

a) Ali bun-u unutamıyor.  

b) Bu gazete-yi.” (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 42). 

Özellik 43 Üçüncü Tekil Kişi Adılları ve Göstermeleri 

Almanca42 ve Fransızcada üçüncü tekil adılları ve göstermeler cinsiyet belirleyici 

tarafından bağlılık göstermektedir.  

Almanca adılların çoğu dört çekimin her birinde farklı biçimlere sahiptir. Almancada 

üçüncü tekil adılları yalın durumda er (erkeksi), sie (kadınsı) ve es (nötr/ cinsiyetsiz) dir. 

Yönelme durumunda ise er ihm (ona) olmakta, sie sie (ona) olmakta, es ihm (ona) olmaktadır. 

Belirtme durumunda ise er ihn (onu), sie sie (onu) ve es es (onu) olmaktadır. Belirtme 

durumunda ne cinsiyetsiz es ne de kadınsı sie değişime uğramamaktadır. Fakat yönelme 

durumunda tüm adıllar özelleşmiş yönelme biçimlerini (ihm (ona), ihr (sizlere), ihnen (onlara) ) 

edinmektedir. Adıllar kişi ve şeylere gönderimde bulunmakta ve adların yerini almaktadır. 

Sonuç olarak adıllar tümcede işlevlerine dayanarak durumlara sahiptir (Willshaw, 1985: 99).  

Almancada üçüncü tekil gösterme adıllarına dies örnek verilebilmektedir. Dies (bu) 

yalın, belirtme, yönelme ve tamlayan durumunda bulunabilmektedir. Erkeksi (der) çekimde 

dies yalın durumda dieser, belirtme durumunda diesen, yönelme durumunda diesem, tamlayan 

durumunda dieses’tir. Kadınsı çekimde dies yalın durumda diese, belirtmede diese, yönelmede 

dieser, tamlayanda da dieser’dir. Nötr (cinsiyetsiz) çekimde dies yalın durumda dieses, 

belirtmede dieses, yönelmede diesem, tamlayanda dieses’tir. 

Almancada üçüncü tekil gösterme adılına der/die/das (bu) da örnek verilebilmektedir. 

Erkeksi der yalın durumda der, belirtme durumunda den, yönelme durumunda dem, tamlayan 

                                                           
42 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında 57 ve 

58’inci sayfalara bakabilirsiniz. 
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durumunda dessen’ dır. Kadınsı die yalın durumda die, belirtme durumunda die, yönelme 

durumunda der, tamlayan durumunda deren’ dır. Cinsiyetsiz das yalın durumda das, belirtme 

durumunda das, yönelme durumunda dem, tamlayan durumunda dessen’ dır. 

Almancada üçüncü tekil gösterme adılına jener de örnek verilebilmektedir. Jener 

erkeksi çekimde yalında jener, belirtmede jenen, yönelme durumda jenem, tamlayan 

durumunda jenes’ tir. Jener kadınsı çekimde yalında jene, belirtmede jene, yönelmede jener, 

tamlayanda jener’ dir. Jener cinsiyetsiz çekimde yalında jenes, belirtmede jenes, yönelmede 

jenem ve tamlayanda jenes’ tir. 

Son olarak Almancada üçüncü tekil gösterme adılına derjenige örnek verilebilmektedir. 

Derjenige erkeksi çekimde yalında derjenige, belirtmede denjenigen, yönelmede demjenigen, 

tamlayanda desjenigen’ dır. Derjenige kadınsı çekimde yalında diejenige, belirtmede diejenige, 

yönelmede derjenigen, tamlayanda derjenigen’dır. Derjenige cinsiyetsiz çekimde yalında 

dasjenige, belirtmede diejenigen, yönelmede denjenigen, tamlayanda derjenigen’ dır.  

Fransızcada üçüncü kişi adılları ve göstermeler cinsiyet belirliyiciler tarafından bağlılık 

göstermektedir (Harris, 1988 :  219, 221).  Üçüncü kişi adılları yalın durumda il (erkeksi o) ve elle 

(kadınsı o) dir. Belirtme üçüncü tekil kişi adılları le (erkeksi onu) ve la (kadınsı onu) dır. Belirtme 

durumda ise üçüncü tekil kişi adılları hem erkek hem kadın için les (onu) dir (Deneux, 2007 :  41).  

 Gösterme adılları celui/celle/ceux/celles adlar olarak yer almakta ve işlev görmektedir. 

İki tür gösterme adılı vardır. Değişken gösterme adılları cinsiyet ve sayıyı belirtmekte fakat 

cinsiyetsiz gösterme adılları belirtmemektedir. Göstermeler her zaman yerini alan adılların 

cinsiyeti ve sayısıyla uyumlu olmak zorundadır. Gösterme adılları cinsiyet tarafından şöyle 

ayırt edilmektedir: celle: kadınsı cinsiyet tekil (that) (o), celui: erkeksi cinsiyet tekil (that) (o), 

celles: kadınsı cinsiyet çoğul (those) (onlar), ceux: erkeksi cinsiyet çoğul (those) onlar) 

(Deneux, 2007 : 55). 
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 Türkçe dili ise uzak (remote) göstermelere bağlı olan kategoridedir. Yani Türkçede 

üçüncü kişi tekil kişil adılı o ve üçüncü tekil gösterrnesi benzerlik göstermektedir (Lewis, 1967 :  

67-71) :  

  

(58) a.  O, geldi. 

b. O kitabı versene.  

 Özellik 44 Bağımsız Kişisel Adıllarda Cinsiyet Ayrımı 

Almancada bu sadece üçüncü tekil kişide ortaya çıkmaktadır. Özne olarak er (erkeksi), 

sie (kadınsı), es (erkeksi, kadınsı ve it (bu) ) kullanılabilmektedir.  Es çoğunlukla cansız 

nesneleri göstermek için kullanılmaktadır. Bağımsız kişisel adıllardaki zıtlık üçüncü tekil kişi 

için birinci ve ikinciye göre daha tipiktir. Belirtme adılları üzerinde ise şöyledir : onu erkek için 

ihn’dir, kadın için sie dir, cinsiyetsiz için es dir. Yönelme adıllarında da bu sadece üçüncü tekil 

kişide ortaya çıkmaktadır. Er ve es ihm olarak kullanılırken, sie ihr olarak kullanılmaktadır. 

İyelik adıllarında da sadece üçüncü tekil kişide ortaya çıkmaktadır. Er ve es sein ken, sie ihr dir 

(Deveci, 2012 : 27).  

Fransızcada da bu sadece üçüncü tekil kişide ortaya çıkmaktadır (Harris, 1988 :  219-

221). Özne üzerinde şöyledir : bu il (o erkek) ve elle (o kadın) adılları tarafından temsil 

edilmektedir: il ve ils (onlar) erkeksidir ve elle ve elles (onlar) kadınsıdır (Deneux, 2007 :  42). 

Ancak çoğul kullanımda la femme (kadın) ve l’homme (erkek) birlikte onlar anlamında 

kullanıldığında ils (onlar) olarak kullanılmaktadır. O yüzden Wals’te bu değer Fransızcada 

sadece üçüncü tekil kişi olarak belirlenmiştir. Belirtme adıları ise şöyledir : onu erkek için le 

onu kadın için la’dır (Deneux, 2007 : 43). Yönelme adıllarında ise hem erkek hem kadın için 

lui kullanılmaktadır ve üçüncü tekil kişide ayrım görülmemektedir (Deneux, 2007 : 43). İyelik 

adıllarında ise üçüncü tekil kişide cinsiyet ayrımı ortaya çıkmaktadır ancak kişi değil iyelik 

adılının atanacağı sözcüğün artikeli bu ayrımı ortaya çıkarmaktadır. Örneğin mère (anne) la 



89 
 

artikeli aldığı için sa mère (kadınsı onun annesi ) olmakta ancak père (baba) le artikeli aldığı 

için son père (erkeksi onun babası) olmaktadır (Deneux, 2007 : 31).  

Türkçede bu değer yoktur.  

Özellik 45 Adıllarda Nezaket Ayrımları 

Almanca43 ikili nezaket ayrımına sahiptir. Du (sen) samimi olunan kişilerle 

kullanılırken Sie nezaket amaçlı olarak siz anlamında kullanılmaktadır. Sie biçimi she/they i 

göstermekte ve sen’in (siz) kibar biçimini göstermektedir : 

(59)  Sie ist eine Studentin und können Sie die Tür schliessen? (o bir 

kız öğrencidir ve kapıyı kapatabilir misiniz?).  

Kibarlık ayrımı Sie’nin ilk harfi büyük harfle yazılarak yapılmaktadır.  

Fransızcada adıllar ikili nezaket ayrımı tarafından nitelendirilmektedir. Tu sen vous ise 

siz anlamına gelmektedir. Tu biçimi genellikle aynı sosyal durumdaki kişilere gönderimde 

bulunmak için kullanılmaktadır. Sosyal durum şu özellikleri kapsamaktadır: yaş, meslek 

statüsü, konuşmacıya yönelik tavır. Tu genellike aşina biçim olarak kabul edilmekte, vous ise 

çoğunlukla meslektaşlar, öğretmenler ve iş ortaklarıyla sohbetlerde kullanılmaktadır. Tu bir 

kişiye gönderimde bulunmak için kullanılırken, vous dinleyicilere gönderimde bulunmak için 

kullanılmaktadır.  

Türkçede nezaket ayrımı ”siz” tarafından sağlanmaktadır. ”Sen” daha samimi şekildeki 

hitaplarda kullanılırken, ”siz” nezaket amaçlı kullanılmaktadır :  

(60)  Siz nasılsınız ?  

 

 

 

                                                           
43Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 58’e 

bakabilirisiniz.  
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Özellik 46 Belirsiz Adıllar (Belgisiz Adıllar)  

  Almancada belgisiz adıllar karışık davranış göstermektedir yani bir ve birisi gibi 

adıllar farklılık göstermektedir :  

 (61)  ein (bir), jemand (birisi)  

“Fransızcada belgisiz adılların çoğu kapsayıcı adlardan türetilmiştir :  

un (bir ), quelqu’un (birisi ) 

chose (şey ) quelque chose (bir şey ) 

part (kısım ), quelque part (bir yerlerde).”( Dryer, S. & Haspelmath, M. 

2013 :  46) 

Türkçede de Fransızcada olduğu gibi belgisiz adıllar genellikle kapsayıcı adlardan 

türetilmektedir : 

(62)  a. bir : birisi. 

  b. şey : bir şey. 

Özellik 47 Pekiştirici ve Dönüşlü Adıllar 

Almancada dönüşlü adıllar pekiştirici adıllardan farklıdır Almancada sadece bir tane 

dönüşlü adıl vardır: -sich. Sich’in asıl biçimi sadece üçüncü kişi ve mastarda kullanılmaktadır :  

(63)  Johann sah sich im Spiegel (Johann kendini aynada gördü) 

(Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 47). 

Pekiştirici adıla örnek olarak selbst verilebilmektedir:  

(64)  a. Der Direktor selbst begrüsste uns (Yöneticisi bizzat kendisi bizi 

karşılamak için geldi).  

b. Paul kritisierte sich selbst (Paul kendi kendini eleştirdi) (Dryer, S. 

& Haspelmath, M. 2013 : 47). 

   

Fransızcada da pekiştirici adıllar dönüşlü adıllardan farklıdır. Pekiştirici adıla örnek 

olarak moi-même, toi- même / vous- même (nezaket), lui-meme (erkeksi), elle- même 

(kadınsı), soi- même (nötr), nous- mêmes, vous- mêmes, eux- mêmes (erkeksi çoğul) ve elles- 

mêmes (kadınsı çoğul) verilebilmektedir :  
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(65)  Elle l’a vu elle- même : O bunu kendisi gördü ( ‘’ Elle- Même ‘’ 26 

May. 2017. Web. )   

Fransızcada me, te, se, nous, vous ve se eylemlerle birlikte dönüşlü adıl olarak 

kullanabilmektedir :  

(66)  a. Tu ne te défends pas contre l’accusation ? (Suçlamaya karşı  

kendini savunmuyor musun?). 

b. Il se défend (Kendini savunuyor). (Deneux, 2007 : 44).  

Türkçe dili İngilizce gibi benzer pekiştiricilere ve dönüşlü adıllara sahiptir.  

Pekiştirici adıl :  

(67)  Baba kendisi arabayı tamir etti ya da : baba arabayı kendisi tamir etti. 

Dönüşlü adıl :  

(68)  Baba çöpü almayı kendine hatırlattı. 

Özellik 48 İlgeçler Üzerinde Kişi Belirleme 

Bu değer Almanca, Fransızca ve Türkçede yoktur. Yani ilgeçler üzerinde kişiler 

işaretlenmemektedir.  

Özellik 49 Durum Sayıları (Durum Miktarları)  

Almancada44 dört durum vardır. Yalın hal, -in hali, -e hali ve –i hali. (Conant, 1974 : 2) 

:  

(69)  a. Yalın : der alte Computer (eski bilgisayar) (tekil).  

 die alten Computer (eski bilgisayarlar) (çoğul). 

 b. Tamlayan : des alten Computers (eski bilgisayarın) (tekil). 

 der alten Computer (eski bilgisayarların) (çoğul). 

 c. Yönelme: dem alten Computer (eski bilgisayara) (tekil). 

  den alten Computern (eski bilgisayarlara) (çoğul). 

  d. Belirtme: den alten Computer (eski bilgisayarı) (tekil). 

 die alten Computer (eski bilgisayarları) (çoğul) (Crysmann, 

2005 : 92).  

                                                           
44 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 58 ve 

59’a bakabilirsiniz.  
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Fransızcada ise biçimbilimsel durum belirleyici yoktur. Durum kategorisi tümcede 

uygun önermeler ve sözcük dizilişi tarafından yerleştirilmektedir (Judge, 1985 : 55-68).  

Türkçe dili ise 6-7 kategoriye dayanmaktadır. Türkçe dilinde altı durum vardır: yalın, 

tamlayan durumu, yönelme durumu, belirtme durumu, çıkma durumu ve kalma durumu :  

(70)  a. Yalın : ben  

 b. Belirtme : ben-i 

 c. Tamlayan : ben-im 

 d. Yönelme : ban-a 

 e. Kalma : ben-de 

f. Çıkma : ben-den (Kornfilt, 1997 : 281).  

Özellik 50 Asimetrik Durum Belirlerme 

Almancada bu değer asimetriktir. Almanca dilbilgisi biçimbilimsel olmayan tabanlı 

doğal sınıflar45 tarafından nitelendirilmektedir. Bunlar kişisel adıllar yoluyla ortaya 

çıkmaktadır. Adılların biçimleri yaygın”dizillere”sahip değildir. Örneğin kişisel adıl ich’in 

çekimi yalın halde –ich (ben), -e halinde –mir (bana), -i halinde –mich (beni) ’tir. Kişisel adıl 

du (sen)’ nun çekimi ise yalın halde du (sen), -e halinde dir ve –i halinde dich’dir. Kişisel adıl 

er (erkeksi) yalın halde er, -e halinde ihm, -i halinde ihn dir. Kişisel adıl sie (kadınsı) ise 

yalında sie, -e halinde ihr, -i halinde sie dir. Kişisel adıl es (nötr) ise yalında es, - e halinde ihm, 

-i halinde es dir. Kişisel adıl wir yalında wir, -e halinde uns, -i halinde uns tur. Kişisel adıl ihr 

yalında ihr, -e halinde euch, -i halinde euch tur. Kişisel adıl sie (çoğul) yalında sie, -e halinde 

ihnen, -i halinde sie dir (Eisenbeiss, 2005/2006 : 10).  

Wals (2013)’ te bu değer Almancada uygun adıllarda aynılaşma46 olarak 

değerlendirilmiştir. Örneğin Mein Vater ist alt (benim babam yaşlıdır) ve Dein Vater ist alt 

(senin baban yaşlıdır) derken mein ve dein ‘da durum  aynılaşması gözlemlenmektedir. Aynı 

şekilde Ich bin zu dem Haus meines Vaters gegangen (babamın evine gittim) ve  Ich bin zu 

                                                           
45 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın çalışmasında sayfa 59’a bakabilirsiniz.  

 
46 Aynılaşmayı daha iyi anlamak için özellik 28 ve özellik 49’a bakabilirsiniz.  
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dem Haus deines Vaters gegangen (senin babanın evine gittim) derken meines Vaters ve deines 

Vaters’da da durum aynılaşması gözlemlenmektedir. Bu durum aynılaşması yönelme 

durumunda da gözlemlenmektedir . Örneğin Ich habe meinem Vater ein Glas Wasser gegeben 

(Babama bir bardak su verdim) ve Ich habe deinem Vater ein Glas Wasser gegeben (Senin 

babana bir bardak su verdim) derken meinem ve deinem’de durum aynılaşması ortaya 

çıkmaktadır. Son olarak durum aynılaşması kalma durumunda da gözlemlenmektedir. Örneğin 

Wir sind bei meinem Vater gelieben (Babamın yanında yaşadık)  ve Wir sind bei deinem Vater 

gelieben (Senin babanın yanında yaşadık) derken meinem Vater ve deinem Vater üzerinde 

durum aynılaşması gözlemlenmektedir.   

Fransızcada bu değer yoktur (Judge, 1985 : 55-68).  

Türkçe dili ise simetrik durum gösteren kategoridedir. Yani adsıllar aynı yolla 

işaretlenmektedir. Türkçede herşey bir dizi aynı durum tarafından çekimlenmektedir. Fakat 

örneğin İngilizcede durum böyle değildir. Düzenli ad öbekleri ve özel adlar tamlayan durumu 

açısından kendilerine iliştirilmiş biçimcelere sahiptir fakat özne ve nesne konumundan 

benzerlik göstermemektedir ve yalın belirtme ayrımı yoktur. Fakat adılsıl sistem (he, him, his) 

tüm üç durumu yansıtmaktadır. Türkçeye dönersek aşağıda okul sözcüğüyle örnek 

verilmektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 50) : 

       (71)     a. Yalın : okul. 

 b. Belirtme durumu : okulu. 

 c. Tamlayan durumu : okulun.  

 d. yönelme durumu : okula. 

 e. kalma durumu : okulda. 

 f. çıkma durumu : okuldan. 

 g. araç durumu : okulla. 
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Ayrıca bu değer adıllar üzerinde de gözlemlenmektedir : 

(72)  a. ben (yalın). 

 b. beni (belirtme). 

 c. benim (tamlayan). 

 d. bana (yönelme). 

 e. bende (kalma).  

 f. benden (çıkma). 

 g. benimle (araç durumu) (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 50).  

Özellik 51 Durum Eklerinin Konumu  

Almancada durum ekleri hep sondadır. Almancada durum farklı ekler aracılığıyla 

belirlenmektedir. Örneğin -in hali durumunda erkeksi ve nötr adlar –s veya –es ekini 

almaktadır:  

(73)  a. der Mann (adam) (yalın hal), des Mannes (adamın) (in hali). 

 b. das Buch (kitap), des Buches (kitabın).  

 c. der Vater (baba), des Vaters (babanın).  

Yönelme durumunda ise die Kinder (çocuklar) den Kinder-n (çocuklara) haline 

dönüşerek durum eki almaktadır (Müller, 2016 : 2).  

Fransızcada çekime ait değerler farklı edatlar tarafından ifade edilmektedir : 

İyelik durumu de edatı tarafından ifade edilmektedir : 

(74)  Le livre de Pierre est intéressant (Pierre’s book is interesting) 

(Pierre’in kitabı ilginçtir).  

İsmin –e hali durumu à edatının yardımıyla belirlenmektedir :  

(75)  a. Je donne une lettre à Pierre (I give/am giving a letter to 

 Pierre) (Pierre’e mektubu veririm/veriyorum). 

b. Nous partons à Mark (we are going/ go to Mark) (Mark’a 

gideriz /gidiyoruz). 

Enstrümental durum avec edatının yardımıyla ortaya çıkmaktadır :  

(76)  Il écrit avec le crayon (He writes/is writing with the pencil) (O 

kalem ile yazar/yazıyor).  

Edatsal durum (prepositional case) de ve dans ‘ın yardımıyla biçimlendirilmektedir : 

(77)  a. je parle de Marie (I am talking about Mary) (Mary hakkında 

konuşuyorum). 
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b. Nous sommes dans le jardin (we are in the garden) (Biz 

bahçedeyiz).  

Türkçede de bu Almancada olduğu gibi son eklerle (Lewis, 1967 :  28) sağlanmaktadır :  

(78)  a. okul-u, ev-i (belirtme). 

 b. okul-a, ev-e (yönelme). 

 c. okul-da, ev-de bulunma). 

 d. okul-dan, ev-den (çıkma). 

 e. okul-un, ev-in (tamlayan). 

 f. okul-la, ev-le (araç durumu).  

Özellik 52 Birliktelik Durumu ve Araçsallık 

Bu değer Almanca, Fransızca ve Türkçede özdeştir. Yani aynı edat hem birlikteliği hem 

de araçsallığı karşılamaktadır.  

Birliktelik durumu ve araçsallık ilişkileri Almanca dilinde mit bağlacıyla temsil 

edilmektedir:  

(79)  a. Ich bin mit meiner Mutter Einkaufen gegangen (Annemle birlikte 

alışverişe gittim) (birliktelik). 

 b. Er hat mit einem Schlüssel die Tür göffnet (O bir anahtarla 

kapıyı açtı)  (araçsallık) 

Fransızcada ise birliktelik durumu ve araçsallık ilişkileri avec edatıyla ifade 

edilmektedir :  

(80)  a.  Fredrick est allé au marché avec Francis (Fredrcik went to market 

with Francis) (Fredrick Francis ile markete gitti).  

           (birliktelik)  

b. Elle a ouvert la porte avec une cléf (o bir anahtarla kapıyı 

açtı.) (araçsallık).  

Türkçede ise birliktelik durumu ve araçsallık “ile” ile sağlanmaktadır :  

(81)  a. Babam ile sinemaya gittik (birliktelik). 

 b. Kalemtraş ile kalemi açtım (araçsallık).  

Özellik 53 Sıra Sayıları  

Almancada bu değer ilk (bir ve birinci aynı kökten türememektedir), ikinci (ikinci iki 

kökünden türemektedir) ve üçüncü (üçüncü sıra sayısı üç kökünden türemektedir) sınıfına 

girmektedir :  
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(82)  a. bir sayısı : ein, der erste (birinci) (istisna).  

 b. iki sayısı : zwei, der zweite (ikinci).  

 c. üç sayısı (drei), der dritte (üçüncü) (istisna).  

Fransızca first second threeth sınıfına girmektedir yani birinci ve ikinci sayıları (ikinci 

için benzer kullanım da var olsa da ) bir ve iki sayı köklerinden farklıdır ancak üç aynıdır : 

(83)  a. le premier (birinci), la première. (un : bir), le/la unième) 

 b. le second (ikinci), la seconde. (deux (iki), le/la deuxième (ikinci) ) 

 c. le troisième (üçüncü), la troisième. (trois (üç) ) (Deneux, 2007 :                   

185).  

Türkçe dilinde ise sıra sayıları first/ one-th, two-th ve three-th sınıfına girmektedir yani 

birincinin yanı sıra ilk te kullanılabilmekte, ancak ikinci ikiyle üçüncü üçle benzerlik 

göstermektedir :  

(84)  a. birinci / ilk.  

 b. ikinci.  

 c. üçüncü (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 53).  

Özellik 54 Dağıtımsal Sayılar (Rakamlar) 

Almancada47 dağıtımsal sayılar devam eden sözcük ile belirlenmektedir :  

(85)  Die Männer trugen je drei Koffer (Adamlar üçer bavul taşıyorlardı).  

Bu tümcede üç sayısı each (je) sözcüğüyle devamlı kurucuyu biçimlendirmekte 

abdominal sayı olarak göz önüne alınmaktadır.  

Fransızcada bu değer yoktur. 

Türkçe dilinde ise dağıtımsal sayılar –er ve –ar ekleri eklenerek yapılmaktadır (Kornfilt, 

1997 : 431) :  

 (86)  Adamlar üçer bavul taşıyorlar. 

 

 

                                                           
47 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında 59 ve 

60’ıncı sayfalara bakabilirsiniz.  



97 
 

Özellik 55 Sayı Sınıflandırıcıları 

Bu değer Almanca ve Fransızcada yoktur. Türkçe dilinde ise sayı sınıflandırıcıları 

isteğe bağlıdır :  

(87)  a. İki kahve istiyorum. 

 b. İki bardak kahve istiyorum. 

 c. Dört kitap aldım. 

 d. Dört tane kitap aldım (Lewis, 1967 : 80).  

Özellik 56 Bağlaçlar ve Evrensel Niceliyiciler 

Almancada bağlaçlar evrensel niceliyicilerden farklıdır (Plank, 2009 : 60) Bağlaçlara 

örnek olarak und (ve) verilebilir :  

(88)  Heute hat Dirk in der Kaufhalle Bier, Saft und Sekt gekauft (Bugün 

Dirk halde bira, meyve suyu ve şampanya satın aldı).  

Evrensel niceliyicilere örnek olarak jeder (her) ve jeweils (her defa (each) ) 

verilebilmektedir. Bu sözcükler sıfatsal niceliyecilerdir ve İngilizce each ve every ile benzerlik 

göstermektedir :  

(89)  a. Jeweils zwei Blumen (two flowers each) (ikişer çiçek).  

 b. Jeder Mann (her adam). 

Fransızcada da bağlaçlar evrensel niceliyicilerden farklıdır. Bağlaçlara örnek olarak et 

(ve) verilebilmektedir :  

(90)  Il est grand et fort (o büyük ve güçlüdür). 

Fransızcada evrensel niceliyicilere örnekler şöyledir :  

(91)  a. Juliette a vu toutes les filles (Juliette kızların hepsini gördü).  

b. Juliette les a toutes vues (Juliette onların hepsini gördü).  

(92)  a. Juliette a vu chacune des filles (Juliette kızların her birini gördü).  

  b. Juliette les a vues chacune (Juliette onların her birini gördü)  

     (Baunaz, 2008 :  26).  
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Türkçede de bağlaçlar evrensel niceliyicilerden farklıdır. Bağlaçlara örnek olarak ve, 

evrensel niceliyicilere örnek olarak her ve her biri örnek verilebilmektedir :  

 (93)  a. Ben ve sen sinemaya gittik.  

b. Sınıftaki her kişi hayvanat bahçesine gitti.  

c. Juliette kızların her birini gördü.  

Özellik 57 Adcıl İyeliksel Eklerin Konumu  

Bu değer Almanca ve Fransızcada yoktur.  

Türkçe dili ise ikinci kategoriye girmektedir yani iyelik eklerinin konumu sondadır 

(Lewis, 1967 : 38). Örneğin birinci tekil kişide son ünsüzlere –ım, -im, -um ve –üm ekleri 

eklenmektedir. Ünlüyle bitenlere ise –m eklenmektedir:  

(94)  a. anne-m, baba-m.  

b. kitab-ım, ev-im. 

IV.4. Adcıl Sözdizim 

Özellik 58 : Zorunlu İyelik Çekimi  

Baş işaretli iyelik gösteren birçok dilde bazı adlar zorunlu iyelik çekimi 

gerektirmektedir ve tek başına kullanılamamaktadır (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 58).  

Örneğin Navajo dilinde süt be’dir. Biri ‘’her milk’’ yazmak isterse, o kişi bi-be yazmak 

zorundadır ve bi Navajo dilinde İngilizce”her” anlamına gelen adıldır. Bu tür dillerde adlar 

(örneğin New Mexico’dan yerli Amerika dili Acoma) zorunlu olarak tümcede takip eden 

sözcük ile veya önce gelen sözcük ile birleştirilmektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 

58).  

Almanca, Fransızca ve Türkçede bu değer yoktur.  

Özellik 59 İyelik Sınıflandırması  

İyelik sınıflandırması Almanca, Fransızca ve Türkçede yoktur.  
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Özellik 60 Tamlayan Durumu, Sıfatlar ve İlgi Tümcecikleri  

Tamlayan durumu, sıfatlar ve ilgi tümcecikleri çeşitli yollar ile  adları değiştirmek için 

kullanılmaktadır. Birçok dilde morfosentatik yapılar tamlayan durumuna, sıfatlara ve ilgi 

tümceciklerine yönelik olarak farklılıştırılmaktadır (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 60). 

Fakat, bazı diller farkedilebilir tamlayan durumu, sıfat ve ilgi tümcelerine sahip değildir ve bu 

öbeklerin anlaşılabilirliğini etkilemektedir. Bir dilin göze çarpan genel kodlama uyumu, dilin 

tamlayan durumuna, sıfatlarına, ilgi tümceciklerine yönelik derecesini anlamada göz önüne 

alınmaktadır.  

Almancada değer yüksek derecede farklılaştırmadır (Plank, 2009 : 60) 48 :  

 (95)  a. Das schöne Haus (güzel ev). 

b. Fernando’s Haus (Fernando’nun evi). 

  c. Das Haus von Fernando (Fernando’nun evi). 

d. Das Haus, das Fernando gebaut hat (Fernando’nun inşa etiği ev). 

Bu örneklerin hepsinde Haus baş ad olarak görev görmektedir ve ayrıca niteliyici 

ifadeler bulunmaktadır. İlk tümcede isime niteliyici kazandırılmakta, ikinci ve üçüncü 

tümcelerde öbek Fernando’yu yani devredilebilir tamlayanı ifade etmekte, dördüncü tümcede 

ise baş ad das Haus etkilenendir. 

Fransızcada da morfo sentaktik yapılar yüksek derecede farklılaştırılmış olarak 

sınıflandırılmaktadır. Belirgin sentaktik stratejiler, ilgi tümcecikleri, sıfatlar ve tamlayan 

durumları çeşitli işlevleri kodlamak için kullanılmaktadır (Wichmann, 2009 :  82). 

Devredilebilir taşıyıcı, nesnenin özellikleri ve nesneyi etkileyen aktivite belirgindir ve aşağıda 

belirtildiği gibi açıktır :  

 

 

                                                           
48 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank Wals Values Evaluated çalışmasında 60’ıncı 

sayfaya bakabilirsiniz.  
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 (96)  Le joli tableau or le tableau rouge (güzel resim veya kırmızı resim).  

  

 (97)  a. la maison de Fernando (Fernando’s house) (Fernando’nun evi). 

  b. maison noire (black house) (siyah ev).  

  c. la maison que Fernando a construit (the house Fernando built) 

(Fernando’nun inşa ettiği ev).  

Bu örneklerin hepsinde maison baş ad olarak görev görmektedir ve ayrıca niteliyici 

ifadeler bulunmaktadır: A’daki öbek Fernando’yu yani devredilebilir tamlayanı ifade etmekte, 

b ise ismin özelliklerini ortaya koymaktadır. C de ise la maison etkilenendir. Buna göre, 

Fransızca, morfo sentaktik yapıların yüksek derecede farklılaştığı 77 dilden birisidir. 

Bu değer Türkçede de Fransızca ve Almancada olduğu gibi yüksek derecede farklılık 

sergilemektedir:  

(98)  a. güzel resim. 

  b. Fernando’nun evi. 

  c. Fernando’nun inşa ettiği ev. 

Birinci örnekte ada nitelik kazandırılmakta yani renk adı nitelemekte, ikinci örnekte 

öbek Fernando’yu yani devredilebilir tamlayanı ifade etmekte, üçüncü örnekte ise özel isim ilgi 

tümceceğine bağlanmaktadır ve baş ad ev etkilenendir.  

Özellik 61 Adsız Sıfatlar 

Sıfatlar addan önce veya sonra görünebilmekte  ya da yüklemle birlikte yüklemcil sıfat 

olarak  görünebilmektedir. Sıfatlar adöbekleriyle birlikte  göründüğünde adı nitelemektedirler. 

Fakat diğer durumlarda ad yapıda var olmamakta ve ifadede sıfatlar ana leksikal öğe olarak 

işlev görmektedir  (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 61). 

Almancada sıfatlar adsız olarak görünebilmektedir ve ek işaretleme almamaktadır, sıfat 

durum, sayı ve cinsiyet açısından ortadan kaldırılan isimle uyumludur ve işaretlidir (Plank, 

2009 : 60) :  

(99)  a. Ich brauche das blau-e (Mavi olana / maviye ihtiyacım var).  

  b. Ich will den rot-en (kırmızıya ihtiyacım var).  
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Fransızcada da sıfatlar hem adsız hem de belirtici olmadan görünebilmektedir. 

Fransızcada da Almancada olduğu gibi adsız sıfatlar ek bir işaretleme hatta hiçbir işaretleme 

almadan görünebilmektedir :  

 

 (100)   J’ai besoin du bleu (I need (the) blue one) (Mavi olana ihtiyacım 

var).  

 

Bu değer Türkçede Almanca ve  Fransızcayla aynıdır. Yani sıfatlar adsız ve belirtici 

olmadan görünebilmektedir ve işaretlenmemektedir :  

(101)  a. Mavi olana (maviye) ihtiyacım var.  

b. bir hasta.  

  c. genç (Lewis, 1967 :  53).  

Özellik 62 Hareketli Adcıl Yapılar  

‘’Hareketli adcıl yapılar baş olarak hareketli adıla sahiptir ve hareketli adıl tarafından 

atanan konumda katılımcılara gönderimde bulunmaktadır. Yapılarda hareketli adıllar ya 

adlardır ya da tipik adcıl konumlarda görünmektedir ve ilgeçlerle  çekimsellik de 

sergilemektedir’’ (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 62).  

Almanca özegeçişli iyelik grubuna girmekte etkilenen ve özne tamlayan (possessor) 

olarak işlemekte, kılıcı ise farklı kodlanmakta daha çok periferik ad öbeği olarak işlemektedir.  

 (102) Die Zerstörüng der Stadt durch die Feinde (düşmanlar tarafından 

şehirin imhası). 

Bu tümcede durch die Feinde ilgeçsel öbektir (tüm öbek ilgeç tarafından 

yönetilmektedir ve die ve Feinde belirtme durumundadır). Die Zerstörüng der Stadt derken der 

Stadt şehirin anlamına gelmekte ve iyeliksel durum ortaya koymaktadır.  

 Fransızca da Almanca gibi tamlayan olarak hem S/P (:subject:özne, patient: etkilenen) 

hem de A (agent: kılıcı) nın kayıtsızca işlediği bir dildir ve özegeçişli iyelik olarak 

sınıflandırılmaktadır :  
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 (103) La performance du poème par le pianiste (the performance of 

the poem by the pianist) (pianist tarafından şiirin performansı). 

Bu tümcede par le pianiste ilgeçsel öbektir ( tüm öbek ilgeç tarafından yönetilmektedir 

ve le ve pianiste belirtme durumundadır).  La performance du poème derken poème şiirin 

anlamına gelmekte ve iyeliksel durum ortaya koymaktadır.  

Türkçede ise hareketli adcıl yapılar iyelik belirtme olarak var olmaktadır. Yani kılıcı ve 

özne tamlayan olarak kalmakta fakat etkilenen tümcesel biçimini korumaktadır :  

(104)  a. benim okuduğum kitap. 

  b. benim gittiğim ev.  

c. Türklerin İstanbulu fethi (Kornfilt, 1997 :  225).  

Özellik 63 Ad Öbeği Bağlacı  

‘’Bazı diller birliktelik durumu ve ad öbeği bağlaçları için farklı belirticiler 

kullanmaktadır. Diğer taraftan diğer diller birliktelik durumu öbekleri ve ad öbek bağlacı için 

aynı belirtici kullanmaktadır’’ (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 63).  

İngilizce gibi dillerde and sözcüğü ad öbeği olarak kullanılmaktadır. Fakat, birliktelik 

durumu öbekleri için with kullanılmaktadır. Fakat Endonezyaca gibi dillerde with hem ad öbeği 

hem de birliktelik durumu öbekleri için kullanılmaktadır Endonezyaca dilinden örnek 

verildiğinde dengan hem bağlaçsal hem de birliktelik durumu amaçları için kullanılmaktadır 

(Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 :  63).   

Almancada değer and (ve) in with (ile) ten farklı olmasıdır (Plank, 2009 :  60). Genel 

olarak Almancada bu und (ve) ve mit (ile)’tir :  

 (105)  a. Fredrick und Francis sind zum Geschäft gegangen (Fredrick 

ve Francis markete gittiler). 

b. Fredrick ist mit Francis zum Geschäft gegangen (Fredrick Francis 

ile markete gitti). 
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Fransızcada and (ve) ve with (ile) ayrımı vardır :  

 (106)  a. Fredrick et Francis se sont rendus au marché (Fredrick and 

Francis went to the market) (Fredrick ve Francis markete gittiler). 

  b. Fredrick est allé au marché avec Francis (Fredrcik went to market 

with Francis) (Fredrick Francis ile markete gitti). 

Fransızca yönünden iki tümcenin sentaktik ve semantik yapısı farklıdır ve farklılık avec 

ve et tarafından belirtilmektedir.  

Bu değer Türkçede Almanca ve Fransızcayla aynıdır yani ”ile” ve ”ve” ayırımı 

bulunmaktadır:  

(107)  Ben ve sen Ayşe ile partiye gittik.  

Özellik 64 Adcıl ve Eylemsel Bağlaç 

‘’Bazı diller ad öbeklerini, eylem  öbeklerini ve tümceleri bağlarken  aynı bağlacı 

kullanmaktadır. Diğerleri ise, farklı bağlaçlar  kullanmaktadır. Örneğin İngilizcede and (ve)  

bağlacı hem ad öbeklerini hem de tümceleri bağlamak için kullanılmaktadır’’ (Dryer, S. & 

Haspelmath, M. 2013 : 64).  

Almancada değer özdeştir :  

(108)  John und Sarah sind gute Freunde (John ve Sarah iyi arkadaştırlar). 

Tümcede bağlaç belirtici und adcıl bağlaç olarak işlev görmektedir. 

 (109) Berlin ist weit weg und wir erreichen in München (Berlin’in 

yolu uzaktır ve Münih’e varıyoruz). 

İlk tümcede und (ve) bağlacı adöbeklerini birleştirmekte, ikinci tümcede ise und (ve) 

bağlacı iki farklı tümceyi birleştirmektedir. 

Fransızcada da değer özdeştir :   

 (110)  a.Les chatons mangent de la viande et les kangourous mangent des 

bananes (kittens eat meat and kangaroos eat bananas) (kedi yavruları 

et yer ve kangurular muz yer). 

  b. Vous allez à l’avant et je vais aller derrière (you go in the front 

and I’ll go behind) (sen önden git ve ben arkadan geleceğim). 

       c. Fredrick et Francis se sont rendus au marché (Fredrick and Francis 

went to the market) (Fredrick ve Francis markete gittiler).  



104 
 

İlk iki tümcede et (ve) bağlacı iki farklı tümceyi birleştirmekte, üçüncü tümcede ise et 

(ve) bağlacı adöbeklerini birleştirmektedir. 

Türkçede de bu değer özdeştir :  

(111)  John ve Sarah iyi arkadaştırlar :  

Tümcede bağlaç belirtici”ve”adcıl bağlaç olarak işlev görmektedir. 

(112)  Berlin’in yolu uzaktır ve Münih’e varıyoruz :  

Tümcede bağlaç belirtici ”ve” iki farklı tümceyi birleştirmektedir. 

IV.5. Eylemcil Kategori 

Özellik 65 Bitmişlik ve Bitmemişlik Görünümü  

Fiil sistemlerinde bitmişlik ve bitmemişlik arasındaki ayrım zorunlu rol oynamaktadır 

ve sıklıkla dolaylı olarak ifade edilmek  yerine biçimbilimsel araçlar tarafından ortaya 

koyulmaktadır. (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 65). Bitmemişlik biçimi şimdiki ve 

gelecekteki olayları ifade etmek için kullanılırken, bitmişlik geçmişte tamamlanmış olaylara 

yönelik olarak sınırlandırılmaktadır.  

Almancada bitmişlik ve bitmemişlik arasında dilbilgisel işaretleme49 yoktur. Almancada 

bu değer sistematik olarak işaretlenmemektedir. Konuşma dilinde Almancada da sürerlik 

(progressive) işaretlenebilmektedir :  

(113)  Er war am Essen als ich hereinkam (ben girdiğim zaman o yemek 

yiyordu)  

Ancak bu işaretlenmeden de kalabilmektedir :  

(114)  a. Was hast du gestern um 5 Uhr gemacht? [Dün saat beşte ne 

yapıyordun ?]-  

b. Ich habe Fußball gespielt. (Ben futbol oynadım.)  

(Ich war (gerade) am Fußball spielen. (ben futbol oynuyordum.) 

tümcesi yerine Ich habe Fußball gespielt. (Ben futbol oynadım.) 

tümcesi kullanılabilmektedir.  

 

 

                                                           
Almancada bu değeri anlamama yardım eden Profesör Östen Dahl’a çok teşekkür ediyorum.  
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Aşağıdaki tümcelerde de bitmemişliliğin işaretlenmediği görülmektedir :  

(115) a. Was hast du als Kind gespielt? [Çocukken hangi oyunu 

oynuyordun?) –  

b. Ich habe (immer) Fußball gespielt. (Futbol oynardım)  

c. Ich habe (gerade) Fußball gespielt, als ich mir den Fuß gebrochen 

habe. (Kolumu kırdığımda futbol oynuyordum.)  

Bu yüzden Almancada dilbilgisel işaretlemenin yapılmadığı durumlar 

gözlemlenmektedir.  

Fransızca, bitmemişlik ve bitmişliğin dilbilgisel işaretlemesinin yaygın olduğu 101 

dilden birisidir ve dilbilgisi temel olarak bu iki belirgin görünüm arasında açığa çıkarmak için 

kullanılmaktadır : 

 (116)  a. Fred mangeait quand je suis entré (Fred was eating when I 

entered) (ben girdiğim zaman Fred yemek yiyordu). 

b. Dans la matinée, il s‘asseyait sur le balcon (In the morning he 

would sit down on the balcony) (sabah, balkonda otururdu). 

Açıkça yukarıdaki örneklerde tümcelerin ve öbeklerin sentaktik içeriği korunurken, 

bitmişlik ve bitmemişlik görünümleri arasında ayrımda bulunmak için dilbilgisel işaretleme de 

var olmaktadır.  

Türkçe de bitmemişlik ve bitmişliğin dilbilgisel olarak işaretlendiği 101 dilden birisidir 

(Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 65)  : 

 (117)  a. Ben girdiğim zaman Fred yemek yiyordu. 

  b. Sabah balkonda otururdu. 

Türkçedeki –yor eki imperfektif olarak değerlendirilebilirken, –ir ekinin ise aorist 

olacağını (habitual marker) göz önüne alınmalıdır. Ancak Türkçede örnekteki –yor eki 

imperfektif ve sürerlik (progressive) arasında sınır çizgisi kabul edilebilmektedir.  

Özellik 66 Geçmiş Zaman  

Birçok dilde geçmiş zaman ve şimdiki zaman arasında ayrım vardır (Dryer, S. & 

Haspelmath, M. 2013 : 66). Almanca, Fransızca ve Türkçede geçmiş ve şimdiki zaman ayrımı 

vardır ve geçmiş zamanda zaman farkı değişsede işaretleme yapılmamaktadır :  
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Almancada örnekler aşağıda verilmektedir :  

 (118)  a. Bir gün önce : Sie starben (Onlar öldü).  

b. Bir yıl önce : Sie starben (Onlar öldü)  

c. Birkaç yıl önce : Sie starben (Onlar öldü) 

Görüldüğü gibi geçmiş zamandaki zaman farkı değişsede fiil üzerinde herhangi bir 

işaretleme olmamaktadır.  

Fransızcada da örnekler aşağıda verilmektedir :  

(119)  a. Bir gün önce : Ils moururent (Onlar öldü).  

b..Bir yıl önce : Ils moururent (Onlar öldü). 

c. Birkaç yıl önce : Ils moururent (Onlar öldü). 

Görüldüğü gibi Fransızcada da geçmiş zamandaki zaman farkı değişsede fiil üzerinde 

herhangi bir işaretleme olmamaktadır.  

Türkçede de örnekler aşağıda verilmektedir : 

(120)  a. Bir gün önce : Onlar öldü. 

            b. Bir yıl önce : Onlar öldü. 

c. Birkaç yıl önce : Onlar öldü.  

Görüldüğü gibi Türkçede de  geçmiş zamandaki zaman farkı değişsede fiil üzerinde 

herhangi bir işaretleme olmamaktadır.  

Özellik 67 Gelecek Zaman 

Bazı dillerde gelecek zaman belirli yardımcı yardımcı fiillerin yardımıyla sağlanmakta, 

diğer dillerde ise gelecek zaman çekimli kullanılmaktadır (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 

67).  

Almancada gelecek zaman çekimli değildir. Yani gelecek zamanı göstermek için 

yardımcı fiil kullanılmaktadır : 

(121)  a. Ich werde Wasser trinken (Su içeceğim). 

  b. Ich werde nach Berlin fliegen (Berlin’e uçacağım). 
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 Fransızcada geleceği ifade etmek için étre fiili çekimlenmekte yani yardımcı fiil 

kullanılmakta yada aşağıda belirteleceği gibi fiilin sonuna gelecek zaman eki eklenmektedir :  

(122)  a. Je suis maintenant diplômé (I have graduated/I am a graduate 

now) (Mezun oldum, şimdi mezunum). 

b. Je serai diplômé l’année prochaine (I will graduate next year) 

(gelecek sene mezun olacağım). 

c. Il fait chaud aujourd’hui (it is hot today) (bugün hava sıcaktır).  

d. Ce sera chaud demain (it will be hot tomorrow) (yarın hava sıcak 

olacak).  

e. Je dormirai (uyuyacağım).  

Dormir fiili birinci tekil kişide ”ai” ekini alarak gelecek zamanı ifade etmektedir.  

Bu değer Türkçede Fransızcayla aynıdır yani fiil gelecek zamanı belirtmek için ek 

almaktadır :  

(123)  Ben diploma alacağım.  

Özellik 68 Perfekt 

Perfekt, zamanda gönderimsel bir noktadan önce yer almış  fakat o noktada halen  

önemli ölçüde etkisi olan olayları açıklamak için kullanılmaktadır (Dryer, S. & Haspelmath, M. 

2013 : 68). Perfekt ya deneysel ya da sonuçsal olarak kullanılmaktadır. Deneysel olan, belirli 

aralıklarla bir ya da birkaç kez meydana gelmiş olayları ortaya koyarken, sonuçsal olan  her 

zaman olmasada çoğunlukla yakın zamanda olmuş ve dile getirildiği zaman da etkileri süren 

olayları ortaya koymaktadır.   

Somutlaştırcak olursak, bazen geçmişteki bir olay şimdide etkisini gösterebilmektedir 

Örneğin biri I have a ball derse bu topu geçmişte edindiği ve halen sahipliğinin devam ettiği 

anlamına gelmektedir. Başka bir örnek şöyledir :  

(124)  I have lived in Germany for twenty years.  

Bu tümce geçmişte başlamış ve şimdide devam eden bir eylemi ifade etmektedir. 
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Almanca ve Fransızca perfektlerini iyelik yapılarından türetmekte ve bunlar have 

perfektler olarak terimleştirilmektdir. Perfektleri iyelik yapılarından türettiği için, Almanca ve 

Fransızca perfektler iyelikler ile öbeklere sınırlandırılmaktadır : 

(125)  a. Sie hat sich sehr schnell verändert (O çok çabuk değişti).  

  b. Wir haben das Buch von Bertocht Brecht gekauft (Bertocht 

Brecht’in kitabını satın aldık). 

(126)  a. J’ai quatre maisons (I have four houses) (Dört evim var). 

b. Ils ont mangé (they have eaten) (Onlar yemek yedi). 

Türkçede bu değer yoktur.  

Özellik 69 Zaman-Görünüş Eklerinin Konumu  

Dünya dillerinin çoğunda fiiller farklı koşullar altında farklı biçimler almaktadır. Zaman 

ve görünüş tümcede fiilin ne biçimde ve nasıl kullanıldığını belirleyen önemli iki faktördür 

(Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 69). Örneğin İngilizce son ekleri genellikle zamanı 

göstermek için kullanmaktadır.  Şimdiki zaman ascend, geçmiş zamanda ascended olmaktadır. 

Sonuç olarak –ed son eki İngilizcede zaman gösterim eki olarak anlaşılmaktadır.  

Wals (2013) ‘te zaman-görünüş beş biçimbilimsel gösterge kullanılarak gösterilmiştir: 

önek, sonek, orta ek, ton ve gövde değişikliği. (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 69). Önemli 

olarak, birçok dil zaman ve görünüşü ifade etmek için önek ve sonek kullanmaktadır. Dahası 

zaman görünüş eklerini kullanan diller ayrıca böyle ekler yönünden farklılık göstermektedir. 

Birçok durumda fiiller zorunlu olarak görünüşü değiştirmekte fakat bazı durumlarda zaman-

görünüş ekleri yapıda önemli rol oynamaktadır. 

Almancada değer :”zaman –görünüş son ekleri”50dir. Yani Almancada son ekler fiilleri 

değiştirmek için kullanılmaktadır.  

                                                           
50 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında 60’ıncı 

sayfaya bakabilirsiniz.  
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Örneğin machen fiili imperfekte birinci tekil kişide macht-e olarak çekimlenmekte, 

ikinci tekil kişide macht-est, üçüncü tekil kişide macht-e, birinci çoğul kişide macht-en, ikinci 

çoğul kişide macht-et, üçüncü çoğul kişide macht-en olarak çekimlenmektedir.  

Fransızcada da değer,  ”zaman –görünüş son ekleri” dir.  

(127)  Kim a enfilé les perles (Kim threaded beads) (Kim boncukları ipe 

dizdi). 

Somutlaştıracak olursak enfiler fiili geçmiş zamanda é ekini almaktadır. Son olarak 

enfiler fiilini imperfekt ve basit geçmiş zamanda incelersek zaman-görünüş eklerinin 

Fransızcada hep sonda olduğunu görürüz :  

İmperfekt :  

(128)  a. j’enfil-ais. 

  b. tu enfil-ais. 

  c. il enfil-ait. 

d. nous enfil-ions. 

  e. vous enfil-iez. 

f. ils enfil-iez. 

  g. ils enfil-aient.  

Basit Geçmiş Zaman :  

(129)  a. J’enfil-ai. 

b. tu enfil-as. 

c. il enfil-a. 

d. nous enfil-âmes. 

e. vous enfil-âtes. 

f. ils enfil-èrent.  

  Bu değer Türkçede Almanca ve Fransızcayla aynıdır yani zaman görünüş ekleri 

fiilin sonunda yer almaktadır (Lewis, 1967:  108) :  

(130)  a. Pirinç yi-yor-um.  

  b. Pirinç yi-yece-ğim. 

Özellik 70 Biçimbilimsel Emir 

Biçimbilimsel emir belirli bir dilin ikinci tekil ve çoğul emirlerine sahip olup olmadığını 

biçimbilimsel açıdan incelemektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 70). 
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Bazı diller ikinci kişi emirlerine sahiptir, diğerleriyse değildir. İkinci kişi emirlerine 

sahip olan diller çoğul ve tekil biçimlerde her zaman ayrım göstermemektedir. Fakat böyle 

ayrımların yapıldığı diller de  vardır (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 70).  

Değer Almancada ikinci tekildir :  

(131)  a. Geh! (Git!) (ikinci tekil)  

b. Geht! (Gidin!) (non-honorifik (nezaket biçimi yok) )  

c. Gehen Sie! (Gidiniz!) (honorifik (nezaket biçimi) )  

İlk tümcede emir ikinci tekil biçimdedir. İkinci tümcede ise emir çoğul biçimdedir fakat 

üçüncü tümcede tekil biçimdedir ancak nezaket gözlemlenmektedir. Normal koşullarda 

honorofik (nezaket biçimi) olarak gözlemlenmeyeceği için bu değer ikinci tekil kabul 

edilmektedir.  

 Fransızca51, ikinci tekil dil olarak sınıflandırılmaktadır ancak ikinci tekil ve ikinci çoğul 

ayrımı ve nezaket de gözlemlenmektedir : 

(132)  a. Sais que! : Bunu bilin! 

b. Sachez que! : Bunu biliniz!  

c. Parle ! : Konuşun! 

d. Parlez ! : Konuşunuz!  

Bu örneklerde savoir fiili farklılık göstersede çok az fiil böyle farklılık göstermektedir o 

yüzden bu değer Fransızcada ikinci tekil kabul edilmektedir.  

Türkçe dili ise emir için ikinci tekil kişi veya çoğul kişi yapılarına sahiptir. Doğrudan 

komutlar için ikinci kişi kullanılmaktadır (Kornfilt,  1997 : 40-41) :  

Tekil :  

(133) Al! 

Çoğul :  

(134) Alın!  

                                                           
51 Profesör van der Auwera Johan’a bu değerde yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum.  
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 Birden fazla kişiye hitap edilmek amaçlandığında veya nezaket amaçlanmak 

istendiğinde alın-ız yapısı kullanılmaktadır. Türkçe dilinde emir yapılarını biçimlendirirken 

ünlü uyumuda gözlemlenmektedir : 

Tekil : 

(135) Koş! 

Çoğul :  

(136) Koş-un!  

Özellik 71 Yasaklayıcı  

 Yasaklayıcı yasaklamayı işaret eden ya da belirten buyrumluk kipidir. Yasaklıyıcıda 

olumsuz belirtici görevi gören olumsuz emir yapısının  kullanımı bildirimsel tümcelerde 

kullanandan farklıdır.  Fiil biçimi de emir tümcesindekinden farklılık göstermektedir 

(‘’Prohibitive Mood’’ 2003. Web., para. 1)  

Almancada değer normal emir + normal olumsuzdur yani ikinci tekil kişi emir yapısı 

için kullanılan eylemcil yapı bildirimsel tümcelerde de  kullanılabilmektedir :  

(137)  Gehe nicht! (Gitme!). 

  

(138)   Stoppe! Fahre jetzt nicht! (Durun! Şimdi arabayı sürmeyin!).  

 

Fransızcada da değer normal emir + normal olumsuzdur yani ikinci tekil kişi emir 

yapısı için kullanılan eylemcil yapı bildirimsel tümcelerde de  kullanılabilmektedir : 

(139)  a. Ne pars pas ! (Gitme!).  

b. Arrête! Ne conduit pas maintenant (Dur! Şimdi arabayı sürme!). 

Temel olarak Fransızca hem bildirimsel hem de yasaklıyıcılığın içerildiği tümcelerde 

gözetim ve olumsuzluğu pas üzerinde odaklamaktadır. Bu yakın olarak emir diziline bağlıdır. 
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Türkçe de normal emir ve normal olumsuzu kullanmaktadır, yani 

eylemcil yapının kombinasyonu ikinci tekil kişi yasaklayıcısı için 

kullanılmaktadır ve ayrıca bildirme tümcelerinde veya bildirme kipi 

tümcelerinde (bildirimsel tümcelerde) tümcesel olumsuzluk stratejisi 

bulunmaktadır ve bu noktada bildirme tümcesinin bağıntılı olması göz önüne 

alınmalıdır : Okul-a git!, okul-a git-me!, okul-a gidiyorsun, okul-a git-mi-yor-

sun. İkinci örnekteki yasaklıyıcı ikinci tekil birinci örnekte gösterilen ikinci 

tekilden oluşturulmaktadır, ve olumsuzluk belirten me eki dördüncü örnekteki 

bildirimsel tümcelerde gözlemlenmektedir. (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 

71) 

Özellik 72 Emir-Zorlayıcı Sistemleri 

Zorlayıcı ve emirler kişinin gelecekteki durumu hakkında  konuşmacının isteğini ifade 

etmektedir. Bu açıdan emir ve zorlayıcılar istek kipine benzemektedir  Ancak, istek kipinin 

tersine gelecekteki ortaya çıkacak durumu açıklığa kavuşturmak veya doğrulamak için alıcıya 

yönelik bir istek ortaya koymaktadır (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 72). Eğer aynı 

sentaktik ve biçimbilimsel örüntüler biçimlenmede kullanılırsa, emir ve zorlayıcı sistemlerin 

homojen olduğu söylenebilmektedir. Diller en yüksek derecede homojen veya en düşük 

derecede homojen olarak sonuçlanan kategorilere göre sınıflandırılmaktadır.  

Almanca ve Fransızca ne azami ne minimal sistemi kullanmaktadır. 

Zorlayıcıya Fransızcada Chantons! (Haydi şarkı söyleyelim) u örnek verebiliriz, emire 

de Chante! (Şarkı söyle) ı örnek verebiliriz. Wals (2013)’ de  verilen bilgiye göre eğer ikinci 

tekil kişi diğer biçimlerle benzer değilse o zaman minimal sistem görülmektedir. Ancak 

Fransızcada Chante (Şarkı söyle) ve Chantez (Şarkı söyleyiniz) ya da Chante! ve Chantons! 

(Haydi şarkı söyleyelim) benzerlik gösterdiği için minimal sisteme giremediğini görürüz. 
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Chante! ikinci tekil kişi emir biçimidir. Chantons! ise birinci çoğul kişidir. Maksimal 

sistemdeyse emir ve zorlayıcıların hepsi aynı yolla biçimlenmektedir. Ancak Fransızcada 

üçüncü emir zorlayıcısı birinci kişi emir zorlayıcısıdan farklıdır. Birinci kişi zorlayıcısı 

belirttiğimiz gibi chantons ken üçüncü kişi zorlayıcısı qu’il chante (o şarkı söylesin) ’dır! Bu 

yüzden Fransızca maksimal sisteme de girmemektedir.  

Almancada da52 durum aynıdır. Örneğin Singe! (şarkı söyle!) ikinci tekil kişi emiridir 

ve los, wir sollen singen (şarkı söyleyelim) le benzerlik gösternektedir ya da Geh (Git) ve Geht 

(Gidin) benzerlik gösternektedir, bu yüzden Almanca da minimal sisteme girmemektedir. 

Almanca maksimal sisteme de girmemektedir çünkü Lasst uns gehen (Haydi gidelim) ve dass 

er gehe (o gitsin ) farklıdır.  

Türkçe ise maksimal sisteme girmektedir. Haydi şarkı söyleyelim ve o şarkı söylesin 

benzerlik göstermektedir.  

Özellik 73 İstek Kipi  

İstek kipi özlem, dilek, istek, belirsizlik, geçicilik anlatan kiptir (İmer, 2011 : 160) . 

Dünya dilleri çekimli ve çekimsiz istek kiplerine ayrılmaktadır (Dryer, S. & Haspelmath, M. 

2013 : 73).   

Almancada istek kipi çekimsel değildir (dileğin ifade edilme şekli biçimbilimsel 

değildir) :  

(140)  Möge der Bessere gewinnen! (Daha  iyi olan kazansın!)  

 

Fransızcada da  istek kipi çekimsel değildir (dileğin ifade edilme şekli biçimbilimsel 

değildir) :  

(141)  Que Dieu te bénisse ! (Tanrı seni kutsasın! )  

 

                                                           
52 Almancada bana bu değerde yardım eden ve örnek sağlayan professor van der Auwera Johan’a çok teşekkür 

ediyorum.  
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Wals’te 53 Türkçede de istek kipinin çekimsel olmadığı belirtilmektedir.  

Özellik 74 Durumsal Olasılık  

Durumsal olasılık hem yeterliliği veya hem de  izni ifade edebilmektedir. Yani, hem 

yeterlilik hem izin, olasılık kavramıyla bağdaştırılmaktadır (Dryer, 2013 : 74). Bazı diller 

durumsal olasılık için  fiiller üzerinde ekler kullanırken, diğer diller durumsal olasılığı 

oluşturmak için eylemcil yapılar kullanmaktadır, bazı dillerse başka yollara başvurmaktadır.  

 Almancada değer eylemcil yapılardır :  

 (142) a. Wenn Sheila kommt, dann kann Dorothy gehen (Sheila geldiği 

zaman, Dorothy gidebilir). 

b. Sie können diesen Fluss mit der Fähre überqueren (Siz bu nehiri 

feribotla geçebilirsiniz). 

c.Sie werden mich besuchen können ( Beni ziyaret edebileceksiniz). 

d.Ich konnte dich sehen (Seni görebildim).  

            Almancada Fransızcada pouvoir da olduğu gibi können buna örnektir ve  birinci tekil, 

ikinci tekil ve çoğulda görünebilmekte ve geçmiş zaman olarak ta sergilenebilmektedir. 

Fransızcada yukarıda belirtildiği gibi  pouvoir (can / -ebilmek) eylemcil yapıya örnektir 

ve birinci tekil, ikinci tekil ve çoğulda görünebilmekte ve geçmiş zaman olarak ta 

sergilenebilmektedir :  

1. “Birinci tekil kişi : Je peux le lui donner (I can give it to him/her) 

(onu buna verebilirim) 

2. İkinci çoğul kişi: Vous pourrez me visiter (You will be able to 

visit me)(beni ziyaret edebileceksiniz)  

3. Geçmiş zaman: J’ai pu le voir (I was able to see it/him/her) 

(bunu/onu görebildim).” (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 74). 

                                                           
 
53 Bu değer Türkçe açısından tartışmaya açıktır. Kamile İmer’in Dilbilim Sözlüğü kitabında 160’ıncı sayfaya 

bakabilirsiniz. Ayrıca G. L.Lewis’in Turkish Grammar kitabında sayfa 132’ye bakabilirsiniz.  
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Türkçede ise durumsal olasılık fillerin sonuna ekler ekleyerek sağlanmaktadır (Kornfilt, 

1997 : 374) : 

(143)  a. Sınava başlayabilirsin. 

  b. O opera söyleyebilir. 

Özellik 75 Bilgisel Olasılık  

Bilgisel olasılık konuşmacının belirli derecede kesinlik ifade ettiği durum anlamına 

gelmektedir. Tümcede konuşmacı ne olduğu hakkında açıkça kesinlik göstermiyorsa (tümcede 

hakkında konuşulan), o zaman uygulanan dilbilgisel sentaks, bilgisel kiplik olarak 

adlandırılmaktadır (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 75). Olumlu tümcelerde bilgisel 

olasılıklar çeşitli taktikler kullanılarak ayırt edilmekte, bazı diller fiiller üzerinde ekleri 

kullanmakta, bazıları eylemcil yapıları kullanmakta, diğerleri ise tasarlanmış ve öngörülen 

bilgisel kipliği ifade etmek için diğer yapıları kullanmaktadır.  

Almancada değer eylemcil yapılardır :  

 (144)  a. John hätte ankommen können (John varabilirmiş). 

  b. John muss angekommen sein (John varmış olmalı). 

Almanca können ve mussen konuşmacının kesinlik derecesin ifade etmektedir.  

Fransızca da eylemcil yapıları kullanan 65 dilden birisidir :  

(145)   a. John aurait pu y arriver (John varabilirmiş). 

b. John devrait être y arrivé (John varmış olmalı). 

Fransızca pouvoir ve devoir konuşmacının kesinlik derecesini ifade etmektedir.  

Türkçe bu değer açısından fiiller üzerinde ekler kullanmaktadır. (Kornfilt,  1997 : 376) : 

(146)  a. John varabilirmiş. 

 

Ayrıca –miş olmalı gibi karmaşık yapılar da gözlemlenmektedir : 

(147)  John varmış olmalı. 
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Özellik 76 Durumsal ve Bilgisel Kipsel İşaretleme Arasında Örtüşme 

Bazı dillerde olasılık ve zorunluluk için yapıcılar farklıyken diğerleri zorunluluk ve 

olasılık arasında yüksek derecede örtüşme göstermektedir. Yani bazı dillerde durumsal ve 

bilgisel olasılıklar birbiri üzerine örtüşme gösterebilmektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 

2013 : 76).  

Almancada değer olasılık ve gereklilik için örtüşmedir :  

Almancada bilgisel olasılık ve durumsal açıklama için görevlendirilen sentaks tümcenin 

bağlamı talep ediyorsa birbiri üzerine örtüşecektir :  

(148)  a. Du kannst jetzt nach Hause gehen (Şimdi eve gidebilirsin). 

b. Du musst jetzt nach Hause gehen (Şimdi eve gitmelisin).  

Birinci tümcede konuşmacının izin verdiği durum gözlemlenmekte ikinci tümcede ise 

hitap edilen yönünden zorunluluk gözlemlenmektedir. Bu tür kiplik durumsaldır.  

(149)  a. Bezüglich des Unfall ergebnisses kann Bob sich irren (Kazanın 

sonucu hakkında Bob yanılabilir)  

b. Hannah muss aus Berlin sein (Hannah, Berlin’li olsa gerek/ 

olmalı). 

Birinci tümcede olasılık daha zayıfken ikinci tümcede olasılık daha güçlüdür. Bu 

bilgisel olasılık olarak değerlendirilmektedir.  

Bu örneklerde hem können hem de müssen hem bilgiselliği hem de durumsallığı ifade 

etmektedir yani birbiri üzerine örtüşmektedir.  

 Fransızcada aynı yapıcılar zorunluluk ve olasılık ifade etmekte, bunu hem 

bilgisel hem de durumsal yönden gerçekleştirebilmekte ve bu iki sistem açıkça örtüşmektedir :  

(150)  a. Vous pouvez allez à la maison maintenant (Şimdi eve 

gidebilirsin).  

b. Vous devez allez à la maison maintenant (Şimdi eve gitmelisin).  

Birinci tümcede konuşmacının izin verdiği durum gözlemlenmekte ikinci tümcede ise 

hitap edilen yönünden zorunluluk gözlemlenmektedir. Bu tür kiplik durumsaldır.  
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 (151) a. Bob peut se tromper au sujet de la cause de l’accident 

(Kazanın sonucu hakkında Bob yanılabilir). 

b. Terry dois surement venir de Berlin (Terry Berlin’li olsa 

gerek/ olmalı).  

Birinci tümcede olasılık daha zayıfken ikinci tümcede olasılık daha güçlüdür. Bu 

bilgisel olasılık olarak değerlendirilmektedir.  

Bu örneklerde hem pouvoir hem de devoir herm bilgiselliği hem de durumsallığı ifade 

etmektedir yani birbiri üzerine örtüşmektedir.  

Türkçede de aynı yapıcılar zorunluluk ve olasılık ifade etmekte, bunu hem bilgisel hem de 

durumsal yönden gerçekleştirebilmekte ve bu iki sistem açıkça örtüşmektedir (Kornfilt, 1997 : 373-

376):  

(152)  a. Şimdi eve gidebilirsin.  

b. Şimdi eve gitmelisin.  

Birinci tümcede konuşmacının izin verdiği durum gözlemlenmekte ikinci tümcede ise 

hitap edilen yönünden zorunluluk gözlemlenmektedir. Bu tür kiplik durumsaldır. 

(153)  a. Kazanın sonucu hakkında Bob yanılabilir.  

b. Terry Berlin’li olsa gerek/ olmalı.  

Birinci tümcede olasılık daha zayıfken ikinci tümcede olasılık daha güçlüdür. Bu 

bilgisel olasılık olarak değerlendirilmektedir.  

Türkçede de durumsal olasılık ve bilgisel olasılık örtüşmektedir. –ebilmek ve –meli her 

iki durumda da benzer olarak kullanılmaktadır.  

Özellik 77 Kanıtlanabilirliğin Anlamsal Ayrımı  

Kanıtlanabilirliğin anlamsal ayrımı dillerde dolaylı, doğrudan ya da her iki şekilde 

ortaya çıkabilmektedir. Belli dillerde, partikeller ve yardımcı fiiller kanıtlanabilirliğin anlamsal 

ayrımını ortaya koymak için kullanılabilmektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 77).  



118 
 

Almanca54 ve Fransızcada isteme kipinin olası anlamlarından biri kanıtlanabilirliğin 

dolaylı ifadesidir. Almanca ve Fransızcada doğrudan kanıtlanabilirliği açıklayan biçimbilimsel 

bir karşılık yoktur bu yüzden Almanca ve Fransızca dolaylı kanıtlanabilirlik sınıfına 

girmektedir. Almanca ve Fransızcada açık algısal (overt perception) eylem yapılarında 

doğrudan kanıtlanabilirlik ortaya çıkabilmekte fakat böyle araçlar biçimbilimsel olmamakta ve 

hatta zorunlu bile olmamakta, bu yüzden Almanca ve Fransızca sadece dolaylı 

kanıtlanabilirliğe sahip olarak değerlendirilmektedir. 

Almancada örnekler aşağıda verilmektedir :  

(154) Ich bin mir sicher, dass ich ich den Geist sah (Sözüm söz, hayaleti 

gördüm). 

 

Görsel Kanıtlanabilirlik :  

(155) Ich habe ihn gehen sehen (Onun yürüdüğünü gördüm). 

Anlaşılır Kanıtlanabilirlik :  

(156) Sie müssen betrunken gewesen sein (Sarhoş olmuş olmalılar). 

Alıntısal Kanıtlanabilirlik :  

 (157) Er hat gesagt, dass du betrunken gewesen seiest (senin sarhoş 

olduğunu söyledi).  

Fransızcada örnekler aşağıda verilmektedir :  

Görsel Kanıtlanabilirlik : 

(158)  Je l’ai vu marcher (I saw her walking) (onun yürüdüğünü gördüm). 

Anlaşılır Kanıtlanabilirlik :  

 (159)  Ils doivent avoir été en état d’ébriété (they must have been in a state 

of drunkness) (sarhoşluk durumunda olmuş olmalılar). 

Alıntısal Kanıtlanabilirlik :  

 (160)  Elle a dit que vous étiez ivre (she said you were drunk) (senin sarhoş 

olduğunu söyledi). (Plungian, 2003 : 54). 

                                                           
54 Profesör Ferdinand de Haan’a Almanca ve Fransızcada yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum.  
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“Bir çok dil şahit olunmuş (dolaysız) ve şahit olunmamış (dolaylı) devinmler arasında 

geçmiş zaman bakımından ayrım yapmaktadır. Türkçede –dili geçmiş zaman şahit olunmuşluğu 

belirtirken, -mişli geçmiş zaman şahit olunmamışlığı belirtmektedir: Ahmet gel-di, Ahmet gel-

miş.”( Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 :  77). 

Özellik 78 Kanıtlanabilirliği Kodlama  

Kanıtlanabilirlik biçimbilimsel olarak kodlanabilmektedir ve bu dillerde çeşitli yollar ile 

sağlanmaktadır (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 78).  

Almancada değer kipsel biçimbirimdir. Ek olarak Almancada ayrı kipsel eylem vardır 

ve bu zaman, görünüm ve durum gereklilikleri yönünden değiştirilebilmektedir. Aşağıdaki 

örnekte üçüncü kişi, halkın düşüncesini kapsayan bir bilginin kaynağını göstermek için 

kullanılmaktadır :  

(161)  Es muss ein guter Film sein (O iyi bir film olmalıdır). 

Yukarıdaki tümce İngilizcede it is said to be a good film / it appears to be a good film  

olarak söylenmektedir. İngilizcede kipsel fiil kullanılmasada, Almancada müssen kipsel 

biçimbirim olarak kullanılmaktadır.  

Fransızcada da Almancada olduğu gibi  kipsel biçimbirim aşağıda belirtildiği gibi 

kanıtlanabilirliği belirtmek için kullanılmaktadır : 

 (162)  Ça doit être un bon film (O iyi bir film olmalıdır). 

 

Yukarıdaki tümcede devoir kipsel biçimbirim olarak kullanılmaktadır.   

 “Türkçede ise kanıtlanabilirliğin ayrımı geçmiş zamandaki –dili geçmiş zaman ve –

mişli geçmiş zamanla ortaya çıkmaktadır : Ahmet geldi, Ahmet gelmiş.” (Dryer, S. & 

Haspelmath, M. 2013 : 78). 
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Özellik 79 Zaman ve Görünüme Göre Başkalaşma  

‘’Başkalaşma düzenli anlamsal ilişkilerin öngörülemez biçimsel örüntüler tarafından 

kodlandığı olgular (görüngüler) olarak tanımlanabilmektedir.  Sesbilimsel olarak benzerlik 

gösteren biçimlere zayıf başkalaşma, sesbilimsel benzerlik göstermeyen biçimlere güçlü 

başkalaşma denmektedir ‘’ (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 79). Başkalaşma zamanla, 

görünümle ya da  her ikisiyle birlikte ortaya çıkabilmektedir.  

Almancada değer zamandır : 

Mastar Biçimi :  

(163)  a. können (muktedir olmak). 

b. geben (vermek). 

c. helfen (yardım etmek).  

Er, sie, es ile şimdiki zaman biçimi :  

(164)  a. er kann (o muktedir oluyor).  

  b. er gibt (o veriyor). 

c. er hilft (o yardım ediyor). 

Fransızcada başkalaşma, zaman ve görünümde ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni 

fiillerin hem görünüm hem zaman kodlamasıdır. Fransızcada zaman-görünüm başkalaşması 

avoir fiiliyle passé composé de şöyle örneklenmektedir : 

(165)  a. J’ai eu. 

b. tu as eu. 

c. il a eu. 

d. nous avons eu. 

e. vous avez eu. 

f. ils ont eu. 

 Passé composé hem geçmiş zamanı hemde perfekt biçimi ortaya koymaktadır.  

Türkçede ise değer zamandır ve fiilde zaman eki görünmektedir (Lewis, 1967 :  99-141) 

:  

(166)  a. Ben geliyorum. 

b. Ben yardım ediyorum. 
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Özellik 80 Eylemcil Sayı ve Başkalaşma  

Eylemcil başkalaşma eylem birkaç kez veya birkaç yerde uygulandığında (yinelemeler 

yönünden) sayı uyumuna bağlı olarak ya da eylemde etkin bulunan katılımcıların sayılarını 

belirterek eylem üzerinde ortaya çıkmaktadır. (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 80). 

Almancada, Fransızcada ve Türkçede bu değer yoktur.  

IV.6. Sözcük Dizilişi 

Özellik 81 Özne, Nesne, Fiil Dizilişi 

Nesne, fiil ve özne dizilişi dillerde farklılık göstermektedir. Dünya  dilleri özne, nesne 

ve fiil dizilişi açısından altı kategori sergilemektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 :  81).  

Almancada55 özne, nesne ve fiil dizilişi  baskın  bir diziliş göstermemektedir :  

(167)  a. Hans spielt die Violine (Hans kemanı çalıyor) (Graves, 1990 : 16).  

b. Spielt Hans die Violine? (Hans kemanıçalıyor mu?). 

İkinci tümcede soru sorulduğu için diziliş değişmektedir. Diğer amaçlar için de diziliş 

çeşitlilik göstermektedir :  

(168)  Sie gibt seinem Sohn eine Violine (O oğluna bir keman veriyor)  

Burada diziliş nesneyi vurgulayarak değişmektedir.  

Ek olarak Perfekt yapıda Almancada yardımcı fiil özneden sonra gelmekte, ana fiil ise 

tümcenin sonuna üçüncü şekil olarak gitmektedir ve nesne perfektten sonra gelerek ortada 

kalmaktadır :  

(169)  Der Lehrer hat das Wasser getrunken (Erkek öğretmen suyu içti) 

(Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 81). 

Fransızca, SVO grubunda yer alan 565 dil arasındadır. (Dryer, S. & Haspelmath, M. 

2013 : 81). Özne normal olarak fiilden önce gelirken fiil nesne tarafından takip edilmektedir. 

(McNab, 2005 : 29) :  

                                                           
55 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında 61’inci 

sayfaya bakabilirsiniz.  
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(170)  Natalie a reçu l’orange (Natalie received the orange) (Natalie 

portakalı aldı). 

(171)  Le gouvernement a acheté un restaurant Hashim (The government 

purchased/bought a Hashim restaurant) (Hükümet Haşim 

Lokantasını satın aldı). 

İlk tümcede, özne Natalie, recevoir  fiili tarafından takip edilmekte ve bu da l’orange  

nesnesi tarafından takip edilmektedir. İkinci tümcede ise özne le gouvernement, acheter fiili 

tarafından takip edilmektedir ve bu da un restaurant Hashim nesnesi tarafından takip 

edilmektedir.  

Türkçede varsayılan yapı özne, nesne, fiil dizilişi sırasıyla özne, nesne ve fiil olarak 

görülmektedir (Lewis, 1967 : 240, Erguvanlı, 1984 : 2) :  

(172)  a. Ben okula gittim.  

b. Hans keman çalıyor. 

Özellik 82 Özne Fiil Dizilişi 

SV (fiilden önce öznenin gelmesi) ve VS (özneden önce fiilin gelmesi) dünya dillerinde 

iki ağır basan yapıdır. Bazı diller ya SV ya da VS dizilişine izin vermekte fakat diğerleri her iki 

dizilişe de izin vermekte ve her ikisinden biri baskın olmamaktadır (Dryer, S. & Haspelmath, 

M. 2013 : 82).  

Almancada ana bildirimsel tümcede fiil konumu her zaman ikinci konumdadır : 

(173)  Hans hat die Violine verloren. (Hans kemanı kaybetti).  

Fransızca ise SV dizilişine izin vermekte ve aşağıda belirtilen örneklerde olduğu gibi 

özne fiilden önce gelmektedir :  

(174)  Andy a mangé (Andy ate) (Andy yedi). 

(175)  Le lait bouilli (The boiled milk) (Kaynatılmış süt).  

İlk tümcede Andy öznesi manger fiili tarafından takip edilmektedir. İkinci tümcede ise 

lait öznesi bouillir fiili tarafından takip edilmektedir. Fransızcada tek diziliş böyledir.  
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Türkçede varsayılan yapıda önce özne sonra fiil gelmektedir (Underhill, 1977 : 71) :  

(176)  Andy gitti.  

Özellik 83 Nesne ve Fiil Dizilişi  

Diilerde nesne ve fiilin baskın dizilişi OV ve VO dir fakat bazı durumlarda aynı dilde  

her iki diziliş de  ortaya çıkmaktadır  (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 83). OV’de nesne 

fiilden önce gelmekte, VO’da ise tümcede fiil nesneden önce gelmektedir. Hem OV hem de 

VO’nun izin verildiği dillerde bu iki dizilişten biri ağır basmamakta ve V ve O tümcenin 

doğasına dayanarak değişen konumlarını korumaktadır.  

Almanca56 nesne ve fiil dizişili yönünden baskın bir diziliş göstermemektedir :  

(177)  a. Er liest ein Buch (O bir kitap okuyor). (VO) (Louden, 1992 : 217). 

b. Ich habe ein Buch gelesen (Ben bir kitap okudum). (OV) 

(Louden, 1992 : 219). 

İlk tümcede fiilden sonra nesne gelmekte, ancak ikinci tümcede nesneden sonra fill 

gelmektedir.  

Dass lı tümcelerde (yan tümcelerde)  ise  nesne önce ana fiil sonra gelmektedir :  

(178)  Hans sagt, dass Anna Wasser trinkt (Hans, Anna’nın su içtiğini 

söylüyor) (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 83). 

 Fransızca yapılarında sadece VO dizilişine izin vermektedir. Dahası Fransızcada 

leksikal nesneler fiilden sonra gelmekte ve adılsıl nesneler fiilden önce gelmektedir : 

(179)  a. Je le vois (I see him) (onu görüyorum) (Dryer, S. & Haspelmath, 

M. 2013 : 83). 

b. Cristeano a frappé la balle (Criesteano hit the ball) 

(Criesteano topa vurdu). 

Türkçede ise varsayılan yapıda önce nesne sonra fiil gelmektedir (Underhill, 1977 : 71) 

: 

 (180)  O kitabı okuyor. 

 

                                                           
56 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 61’e 

bakabilirisiniz.  
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Özellik 84 Nesne, Eğik (Oblique) ve Fiil Dizilişi 

‘’Eğik bir tümcede eylemin özne, nesne ve dolaylı tümleç dışında eylemle ilişkisi olan 

diğer adlar olarak tanmlanabilmektedir’’  (İmer, 2011 : 112). Çeşitli dillerde eğik, nesne ve fiile 

göre konumu değişiklik göstermektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 84).  

Almancada57 eğik baskın bir diziliş göstermemektedir :  

(181)  a. John hat mit dem Stab auf den Hund geschlagen (John bir sopayla 

köpeğin üzerine vurdu). 

b. Er hat mit einem Schlüssel die Tür göffnet (O bir anahtarla kapıyı 

açtı). 

c. Mit dem Auto fahre ich zum Grossvater. (Büyük babaya 

otomobille geliyorum). 

Görüldüğü gibi Almancada eğik farklı yerlerde olabilmektedir.  

Fransızca VOX kategorisindedir ve fiiller, nesneler ve eğik öbekler yapılarında bu 

dizilişte görünmektedir : 

(182)  John a frappé le chien avec un baton (John hit the dog with a stick) 

(John bir sopayla köpeği vurdu). 

(183)  Elle a ouvert la porte avec une cléf (o bir anahtarla kapıyı açtı.).  

 

İlk tümcede frapper  fiili le chien nesnesi  tarafından takip edilmekte ve eğik öbek avec 

un baton tümcenin sonunda kullanılmaktadır. İkinci tümcede ise ouvrir fiili la porte nesnesi 

tarafından takip edilmekte ve ve eğik öbek avec une cléf tümcenin sonunda kullanılmaktadır.   

Türkçede varsayılan yapıda önce eğik sonra nesne sonra fiil dizilişi mümkündür :  

(184)  a. John bir sopayla köpeği vurdu. 

b. O bir anahtarla kapıyı açtı. 

Özellik 85 Adöbeği ve İlgeç Dizilişi  

İlgeçler dillerde ön durum , son durum , içsel olarak ya da birden fazla konumda 

bulunabilmektedir. İlk kategoride edatlar göründükleri ad öbeğinden önce gelmektedir fakat 

sonrakinde göründükleri ad öbeğinden sonra gelmektedirler. Bazı diller ilgece sahip değilken, 

                                                           
57 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 61’e 

bakabilirisiniz 
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diğerleri hem ön durumu hem son durumu kullanbilmektedir, bazı dillerde ise ilgeç var 

olmamaktadır  (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 85). 

Almancada edatlar addan önce konumlanmaktadır ve bunlara ön konumsal ilgeçler 

denmektedir : 

 (185) Auf der Geburtstagsfeier (Doğum günü kutlamasında) (Jones and 

Lawlor, 2001:  206 ). 

 (186)  a. Zu dem Rathaus (belediye binasına). 

b. Zu Weihnachten (noelde). 

c. Zu diesem Zweck (bu sebepten, amaçtan) (Jones and Lawlor, 2001 

: 68). 

Fransızcada da edatlar addan önce konumlanmaktadır :  

(187)  Hier, j’étais chez mes grands parents (dün büyük annemlerdeydik). 

Türkçede varsayılan yapıda edatlar ek olarak veya sözcük olarak  ad öbeğinden sonra 

konumlanmıştır (Lewis, 1967:  85) :  

(188) a.Doğum günü kutlamasında.  

                            b. Saatler dakika gibi geçti (Underhill, 1977:  157).  

                                        c.Ahmet ile beraber Ankaraya gittik (Underhill, 1977: 160).  

Özellik 86 Ad ve Tamlayan Durumu Dizilişi  

Tamlayan ad öbeği dizilişi (baş ada gönderimde bulunarak) dünya dillerinde farklılık 

göstermektedir. Fakat iki kategori vardır : GenN ve NGen. GenN’de tamlayan durumu öbeği 

baş addan önce gelmektedir. NGen ‘de ise baş ad, tamlayan durumu öbeğinden önce 

gelmektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 86).  
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Almancada58 ad tamlayandan önce gelmektedir :  

 (189)  a. Das Haus des Vaters (Babanın evi).  

       b. Das Haus der Grossmutter (Büyük annenin evi).  

       c. Das Haus des Fraulein (Genç kızın evi). 

Fransızcada da ad tamlayandan önce gelmektedir :  

(190)  a. le bras de Jean (the arm of Jean or Jean’s arm) (Jean’ın kolu). 

  b. le père de Jean (the father of Jean or Jean’s father) (Jean’ın babası) 

(Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 :  86). 

Türkçede varsayılan yapıda tamlayan durumundan önce ad sonra nesne gelmektedir. 

Ada –in eki, nesneye –i eki getirilmektedir (Underhill, 1977:  91, Lewis, 1967 :  240) :  

(191)  çocuğ-un kitab-ı. 

Mehmedin eli  

Çiftçinin evi  

Özellik 87 Sıfat ve Ad Dizilişi  

Sıfat ve adların birçok dizilişi vardır, AdjN’de sıfat addan önce gelmekteyken, NAdj’de 

ad sıfattan önce gelmektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 87). Benzer olarak diğer 

dillerde her iki diziliş görünmekte ve ne AdjN ne de NAdj ağır basmamaktadır.  

Almancada sıfat her zaman addan önce gelmektedir.  

(192) Er trägt ein neues T-shirt (O yeni bir t-shirt taşıyor). (Schenke and 

Seago, 2003 : 15).  

(193) a. ein guter Mann (iyi bir adam). 

         b. ein gutes Kind (iyi bir çocuk).  

 

Fransızcada varsayılan yapıda ad  niteliyici sıfattan önce gelmektedir, ancak addan önce 

gelen sıfatlar da var olmaktadır (Harris, 1998 : 227) : 

(194) couleure voyante (parlak renk) (Harris, 1998:  235)  

 

 

 

                                                           
58 Bu değer Almancada tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 62’ye 

bakabilirsiniz.  
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Türkçede varsayılan yapıda önce sıfat sonra ad kullanılmaktadır (Lewis, 1967:  239) : 

(195) a. güzel ev. 

         b. cici çocuk. 

         c. büyük ev. 

 

Özellik 88 Gösterme Adılı ve Ad Dizilişi  

Gösterme adılları addan önce, sonra veya önek veya sonek olarak ad üzerinde veya 

herhangi bir konumda yapıda görünebilmektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 88).  

Gösterme adılları Almancada addan önce gelmekte ve  artikellerin yerini almaktadır :  

(196)  a. Sie wohnen in einem Hause (Onlar bir evde ikamet ediyorlar). 

  b. Sie wohnen in jenem Hause (Onlar şu evde ikamet ediyorlar).  

Fransızcada da  gösterme adılları  addan önce gelmektedir : 

 (197)  l’homme a construit cette maison (the man built this house) (adam 

bu evi inşa etti).  

 (198)  ces chaussures (those shoes) (o ayakkabılar) :  

Türkçede varsayılan yapıda önce gösterme adılı sonra ad gelmektedir (Lewis, 1967 :  

71, Underhill, 1977 : 124) : 

(199)  a. bu kitap. 

 b. şu kitap.  

c. o kitap. 

d. o meşhur köy.  

e. Ahmedin babası, o beyaz evde oturuyor.  

Özellik 89 Sayı ve Ad Dizilişi 

Asıl sayılar gönderimde bulunulan şeylerin sayısını ya da miktarını belirlerken, sıra 

sayıları ise tümcede nesnelerin sırasını belirlemektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 89). 

Sıra sayıları  ve asıl sayılar dillerde farklı konumlarda görünebilmektedir.   

Almancada asıl sayılar addan önce gelmektedir :  

(200)  Das Mädchen hat nur einen Kugelschreiber und vier Bleistifte 

genommen (Bu kız çocuk sadece bir dolma kalem ve dört tane 

kurşun kalem aldı).  
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Almancada sıra sayıları da addan önce gelmektedir :  

 (201)  a. Der,die,das erste... –the first (birinci) 

b. Die zweite Stunde (ikinci saat) 

c. Die dritte Stunde (üçüncü saat).  

Fransızcada da asıl sayılar addan önce gelmektedir :  

(202)  a. soixante-dix Américains (seventy Americans) (yetmiş Amerikalı).  

b. plus de cinq voleurs ont été tués au cours de la fusillade (more 

than five robbers were killed during/in the shoot out) (Çatışmada 

beşten fazla soyguncu öldürüldü) (Valdman, 1976 : 113). 

Fransıcada sıra sayıları da isimden önce gelmektedir :  

(203)  le cinquième livre (beşinci kitap).  

Türkçede önce sayı sonra ad gelmektedir (Lewis, 1967 : 26, Kornfilt, 1997 :  430) :  

(204)  a. on iki ada.  

b. birinci yarışmacı.  

Özellik 90 İlgi Tümceciği ve Ad Dizilişi 

  ‘’Bir baş adı niteleyen yan tümceye ilgi tümceciği denmektedir’’ ( İmer, 2011 : 

158). İlgi tümcecği dillerde farklı konumlarda bulunabilmektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 

2013 : 90).  

 Almanca NRel dizilişe sahiptir, ad ilgi tümceciğinden önce gelmektedir : 

: 

(205) a. Mein neuer Freund, der aus London kommt, heisst Alex 

(Londra’dan gelen yeni arkadaşımın adı Alex’tir).  

b. Die Frau, die ich gestern getroffen habe, war sehr schön (Dün 

rastladığım bayan çok güzeldi). 

Fransızca da NRel dizilişe sahiptir, ad ilgi tümceciğinden önce gelmektedir : 

(206)  a. L’arbre cidre qu’ils ont déracinés (the cider tree they uprooted) 

(kökünü kazıdıkları elma ağacı).  

b. La voiture qui a été volé (the car that was stolen/ the stolen car) 

(Çalınmış araba).  

L’arbre cidre, qu’ils ont déracinés ilgi tümceciği tarafından takip edilmekte, la voiture 

ise qui a été volé ilgi tümceciği tarafından takip edilmektedir (Valdman, 1976 : 116).  
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 Türkçede bu değer ilgi tümceciği-addır. Yani addan önce ilgi tümceciği gelmektedir ve 

ilgi adılı yerine ekler kullanılmaktadır (Underhill, 1977 : 276) :  

(207)  a. Londra’dan gelen benim yeni arkadaşımın adı Alex’tir.  

b. Dün rastladığım bayan çok güzeldi.  

Özellik 91 Derece Sözcük ve Sıfat Dizilişi  

Sözcük dereceleri a little, more, very gibi sözcüklerle tanımlanabilmektedir. Bunlar 

sıfatlar tarafından temsil edilen öğelerin derecesini ve önemini belirtmek için sıfatları 

değiştirmektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 91).  

Almancada sıfatın derecesini (üstünlük derecesi ve en üstünlük derecesi) gösteren 

sözcükler yoktur çünkü tüm sıfat dereceleri (karşılaştırmada)-er ve –e(st) veya am...en 

tarafından biçimlendirilmektedir :  

 

(208)  a. Jung: jünger – am jungsten (genç, daha genç, en genç). 

b. Ausgebildet – ausgebildeter- ausgebildeste (tahsilli, daha tahsilli, 

en tahsilli) (Clarke and Murray, 1929 : 123). 

(209)  Ich bin jünger Student als Mikael (Ben Mikael’den daha genç bir 

öğrenciyim).  

Ancak Almancada yeterince, çok ve biraz gibi aşırılık derecesi yapılarını belirten derece 

sözcükleri vardır ve sıfattan önce gelmektedir : 

(210)   a. der Wagen ist genug gross für uns ( Araba bizim için yeterince 

büyüktür). 

b. sehr tief (çok derin).  

c. etwas gefürchtet (biraz korkmuş).    

Fransızcada sıfat derecelemesini belirten “daha”  (üstünlük derecesi) ve “en” (en 

üstünlük derecesi)  sıfattan önce gelmektedir :  

(211)  a. Eric est plus grand que Pierre (Eric Pierre’den daha büyüktür) 

(Deneux, 2007 :  168). 

      b. Annick est la fille la plus sportive (Annick en sportif kızdır) 

(Deneux,  2007 : 169).  
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Ancak Fransızcada yeterince, çok ve biraz gibi aşırılık derecesi yapılarını belirten 

derece sözcükleri vardır ve sıfattan önce gelmektedir : 

(212)  a. très profonde (çok derin). 

b. un peu peur (biraz korkmuş).       

Türkçede sıfat dizilişinde ikincil derece daha ile üçüncül derece ise en ile yapılmakta ve 

bu sıfattan önce gelmektedir ve bunlar konumsal derecelendirme sıfatlarıdır (Underhill, 1977 :  

224)  :  

(213)  a. genç. 

b. daha genç. 

c. en genç (Ben onların arasında en genç öğrenciyim). 

Ek olarak Türkçede biraz, çok  ve yeterince gibi derecelendirme sözcükleri de 

bulunmaktadır ve sıfattan önce gelmektedir :  

(214)  a. biraz korkmuş. 

b. çok derin. 

c. yeterince küçük.  

Özellik 92 Evet Hayır Soru Partikellerinin Konumu 

‘’Evet hayır soruları beklenen yanıtın evet veya hayır olduğu sorulardır’’ ( İmer, 2011 : 

125).  Farklı diller tümcede farklı konumlarda soru partikellerini yerleştirmekte diğerleri ise bu 

açıdan belirsiz kalmaktadır , bazı dillerse soru partikeli kullanmamaktadır (Dryer, S. & 

Haspelmath, M. 2013 : 92).  

Almancada böyle partikeller yoktur. Almancada evet/hayır soruları tümcede çekimli 

eylemin dizilişi değiştirilerek biçimlendirilmekte yani   çekimli eylem tümcenin başına 

taşınmaktadır ((Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 92).  

 (215) Hast du den Film schon angesehen?  (Filmi çok önceden gördün 

mü?)  

Fransızca soru partikellerinin tümce başında olduğu bir dildir. (Baştaki soru partikeli 

bağlama dayanarak  evet hayır yanıtını uyandıran bir strateji olarak görevini görmektedir) :   
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(216) Est-ce que le président s’en vient? (is the president coming?) (başkan 

geliyor mu?)   

 

Evet hayır soruları Türkçede fiilin sonuna –mi eki getirilerek yapılmaktadır (Kornfilt, 

1997 : 5):  

(217)  Geldin mi ?   

Geldiniz mi ? (Underhill, 1977 : 58).  

Özellik 93 İçerik Sorularında Soru Öbeklerinin Konumu 

Evet ve Hayır yanıtını meydana çıkaran   evet hayır sorularının tersine içerik soruları 

belirli bir cevabı ortaya çıkarmaktadır. Çeşitli dillerde içerik soru öbeklerinin konumu değişklik 

göstermektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 93).  

Almancada içerik sorularında soru öbekleri ilk konumdadır :  

(218)  Woher kommen Sie? (Nereden geliyorsunuz?).  

(219)  a. Wie viele Stunden seid ihr gewandert?  (Sizler kaç saattir 

gezdiniz?)  

b. Was für eine Tasche trägst du? (Nasıl bir çantayı taşıyorsun?).  

Fransızcada  içerik sorularında soru öbekleri ilk konumdadır :  

(220)  a. Quand viendront-ils? (when will they come?) (ne zaman 

gelecekler?). 

            b. Quel est le meilleur? (which is better?) (hangisi daha iyidir?).  

  İçerik soruları Türkçede her zaman tümcenin başında olmak zorunda değildir :  

(221)  a. Ne zaman geldiniz? 

b. Okula ne zaman geldiniz?  

c. Okula kim geldi?  

Özellik 94 Belirtecimsi Yan Tümce Bağlacı ve Tümcenin Dizilişi  

Ana tümceye yönelik olarak semantik birliktelikleri için belirtecimsi tümcelere 

gönderimde bulunan biçimbirimler belirtecimsi yan tümce bağlaçları olarak 
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terimleştirilmektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 94). Yan tümce bağlaçları dilde yan 

tümce bağlaçlarını ana tümceye bağlamak için kullanılmaktadır Belirtecimsi yan tümce 

bağlaçları fiiller üzerinde ek olabilmekte veya tümcede farklı konumlarda görünebilmektedir. 

Almancada yan  tümce bağlacı  ilk konumdadır ve  yan tümceden önce gelmektedir :  

 (222)  Dass ich so müde bin, vermindert meine Leistung bei der Arbeit 

(Böylesi yorgun olmam , çalışmada performansıma engel oluyor).  

Fransızcada da yan  tümce bağlacı  ilk konumdadır ve  yan tümceden önce gelmektedir : 

 

(223) a. Parce qu’elle est  belle (because she is beautiful) (çünkü o 

güzeldir). 

b. Pendant qu’ils dormaient (while they were asleep) (onlar uyurken)   

               c. Je l’aime tant  parce qu’elle est  belle (Onu çok seviyorum çünkü o 

güzeldir). 

 Bu değer Türkçede karışıktır (Underhill, 1977 : 435-436)  :  

(224)  a. Mademki buraya gelmişiz, bir şey yapalım. 

            b. Sen altı yer tutmuşsun, halbuki biz sadece dört kişiyiz. 

 

Özellik 95 “Nesne ve Fiil Dizilişi” ve “Adöbeği ve İlgeç” Arasındaki İlişki   

Nesne ve fiil dizilişi ve adöbeği ve ilgeç dizilişi dillerde farklılık göstermektedir (Dryer, 

S. & Haspelmath, M. 2013 : 95). 

Almanca nesne ve fiil dizilişi ve adöbeği ve ilgeç dizilişi açısından baskın bir diziliş 

göstermemektedir :  Almanca ne VO&Prep ne de OV&Prep olarak belirlenememektedir : 

(225) a. Der fleissige Student machte  die Übungen mit seiner Grossmutter 

(Çalışkan öğrenci büyük annesiyle alıştırmaları yaptı) :  VO&Prep’e 

örnek olarak verilebilmektedir.  

           b. Den Brief schicke ich mit meiner Grossmutter (Mektubu büyük 

annemle gönderiyorum) : OV&Prep’e örnek verilebilmektedir.       
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Fransızca VO ve prep dizilişini izlemektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 95) : 

(226)  a. J’ai acheté une maison pour ma grand-mère (I bought a house for 

my grandmother) (büyük annem için bir  ev aldım).  

b. John a  construit une voiture pour les cadres (John made a car for 

the executives) (John yöneticiler için bir araba yaptı).  

Türkçe dilinde ise ad öbeği başta bulunmakta bunu  ilgeç izlemekte ve bunu nesne ve 

fill takip etmektedir :  

(227)  Büyük annem için bir ev aldım.  

Özellik 96 “Nesnenin Dizilişi ve Fiil” ve “İlgi Tümceciği ve Adın Dizilişi” 

Arasındaki İlişki  

Nesnenin dizilişi ve fiil , ilgi tümceciği ve adın dizilişi dillerde OV&ReIN , OV&NRel, 

VOReIN ve VO&NRel  gibi değerler sergilemektedir. (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 96).   

Nesnenin dizilişi ve fiil , ilgi tümceciği ve adın dizilişi açısından Almancada baskın 

diziliş bulunmamaktadır. Almanca ne VO&NRel ne de OV&NRel e girmektedir : 

(228)  a. Das Buch, das ich gekauft habe, habe ich gelesen (Satın 

aldığım kitabı okudum). 

b. Hast du, das Buch, das ich gekauft habe, gelesen ? (Satın 

aldığım kitabı okudun mu?). 

c. Ich las das Buch. (Kitabı okuyordum).  

d. Den Brief schicke ich. (Mektubu gönderiyorum)  

Fransızca ise VO ve Nrel kategorisindedir :  

(229)  a. Ils achètent une maison (They are buying a house) (onlar bir 

ev satın alıyor). 

b. Le téléphone (que je l’ai acheté)  (the phone that I bought) (satın 

aldığım telefon) (Brickman, 89). 

c. J’adore le téléphone que j’ai acheté (satın aldığım telefonu 

seviyorum).  

Türkçe dilinde ise ilgi tümceciği başta olmaktadır ve bunu ad izlemektedir :  

(230)  Satın aldığım telefonu ona verdim.  
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Nesne eylem dizilişinde ise önce nesne sonra fiil gelmektedir : 

      (231)   Kitabı okuyorum.  

Özellik 97 “Fiil ve Nesne Dizilişi” ve “Sıfat Ad Dizilişi” Arasındaki İlişki 

Fiil nesne dizilişi ve sıfat ad dizilişi dünya dillerinde farklılık göstermektedir (Dryer, S. 

& Haspelmath, M. 2013 : 97).  

Almancada VO-OV ilişkisi için belirli bir diziliş belirlenememektedir. Fakat Almanca 

şiddetle AdjN kategorisine girmektedir. Sıfat addan önce gelmektedir. Almanca OV&AdjN 

veya VO&AdjN olarak belirlenememekte çünkü nesne ve fiilin baskın dizilişi 

bulunmamaktadır : 

(232)  a. Ich habe eine reife Orange gegessen (ben olgun bir portakal 

yedim). 

b. Assest du eine reife Orange ? (Olgun portakalı yedin mi / 

yiyordun mu?).  

Önceden belirtildiği gibi Fransızca, VO dizilişi korumakta ve sıfatlarda ve isimlerde  

NAdj dizilişi bulunmaktadır. Sonuç olarak Fransızca, VO olarak ve NAdj olarak 

sınıflandırılmaktadır:   

(233)  a. Pilate a franchi la ligne rouge (Pilate violated the red line) (Pilate 

kırmızı çizgiyi ihlal etti). 

b. J’ai mangé une orange mûre (I ate a ripe orange) (ben olgun bir 

portakal  yedim). 

Türkçede ise önce nesne sonra fiil gelmekte ve sıfat addan önce gelmektedir : 

(234)  Ben olgun bir portakal yedim.  
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IV.7. Yalın Tümceler 

Özellik 98 Tam Ad Öbeğinin Durum Belirlemesinin Sıralanışı 

Çağdaş dünya dillerinde ad öbekleri, ilgeçler veya biçimbilimsel durumlarla 

belirtilmektedir ve bu görev gördükleri spesifik üye çekirdek üye konumunu belirtmektedir. Tam 

ad öbeğinin durum belirlemesinin sıralanışında özne (kılıcı) ve etkilinen göz  önüne alınmaktadır 

(Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 : 98). Açıkça S (özne) şüphesiz tek bir yerde konumlanan 

geçişsiz yüklemin çekirdek üyesini simgelemek için kullanılırken A (kılıcı)  ve P (etkilenen)  ikili 

konumda bulunan geçişli yüklemin iki çekirdek üyesini sembolize etmektedir ve bu konumda  

daha kılıcı üye A tarafından temsil edilmekte ve  daha etkilenen benzeri üye P tarafından ifade 

edilmektedir . Tam ad öbeğinin sıralınışı dünya dillerinde çeşitlilik göstermektedir.  

Almancada59 durum işaretlemenin sıralaması yalın ve belirtme  yoluyla ortaya 

çıkmaktadır :  

(235)  a. Der Mann sieht den Jungen (Adam genci görüyor) (yalın / 

belirtme). 

b. Ich lauf-e (ben koşuyorum) (yalın). 

c. Ich seh-e dich (seni görüyorum) (yalın /belirtme ). 

d. Du sieh-st mich (sen beni görüyorsun)  (yalın /belirtme). 

e. Du liebst uns (sen bizi seviyorsun)  (yalın /belirtme). 

  Fransızca 60 ad öbeklerinin işaretlemesinde nötr olan kategoride bulunmaktadır. S, A ve P 

nin hepsi benzer olarak işaretlenmekte veya aynı şekilde belirlenmektedir. S, A ve P’nin hiçbiri 

işaretleme almamaktadır :   

(236)  a. La Personne est venu (The person has come) (Kişi geldi).  

b. Est-ce que Messi a grondé Ronaldo? (Messi Ronaldo’yu azarladı 

mı?). 

                                                           
59  Bu değer Almancada tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 63 ve 64’e 

bakabilirsiniz.  
60 Bu değer Fransızcada tartışmaya açıktır. Michael Deneux’nün Mastering French Grammar kitabında 43’üncü 

sayfaya bakabilirsiniz.  
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Yukarıda belirtilen örnekte la personne (S), Messi (A) ve Ronaldo (P) belirli durum 

işaretlemesi almamaktadır fakat nötr olarak  işaretlenmektedir.  

Bu değer Türkçede Almancayla aynıdır yani belirtme ve yalın durumları 

gözlemlenmektedir (Kornfilt, 1997 : 219-220) : 

(237)  a. Adam genci görüyor (yalın, belirtme durumu).  

b. Ben  seni görüyorum (yalın, belirtme durumu). 

c. Sen beni görüyorsun (yalın, belirtme durumu).   

d. Bizi seviyorsun (yalın, belirtme durumu). 

Özellik 99 Adılların Durum Belirlemesinin Sıralanışı 

Birçok dil adıllar için farklı durum işaretlemelerine sahiptir. Adılların durum 

belirlemesinin sıralanışı  etken-edilgen, özgeçişli-yalın,  yalın-belirtme, nötr ve belirtili yalın 

kategorilerde görünebilmekte ve dünya dillerinin yüzde doksanı yukarıda belirtilen kategorilere 

girmektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 : 99).  

Almancada61 adılların durum işaretleme sıralama sistemi ad öbekleriyle aynıdır. Tekrar, 

yalın ve belirtme durumu adılın ana tanımlayıcısı olarak işlev görmektedir. Bu iki durumda 

adıllar farklı biçimlere sahiptir. Sonuç olarak  yalın  durum ich (ben), du (sen), er/sie/es (o), wir 

(biz) , ihr (sizler), sie (onlar), Sie (siz (nezaket) gibi adıllara sahipken, belirtme  durumuda 

bunlar mich (beni), dich (seni) , ihn/sie/es (onu) , uns (bizi) , euch (sizleri) , sie (onları) ve Sie 

(sizi)’ ye dönüşmektedir :   

(238)  a. Ich rufe die Mutter (Anneyi çağırıyorum).    

b. Ich rufe sie (Onu çağırıyorum).   

          Fransızcada adılların durum işaretleme sıralama sistemi yalın ve belirtmedir.  Bu iki 

durumda adıllar farklı biçimlere sahiptir. Sonuç olarak  yalın  durumda   je (ben), te (sen), il 

(erkeksi o), elle (kadınsı o), nous (biz), vous (siz), ils (erkeksi onlar), ve elles (kadınsı onlar)    
                                                           
61 Bu değer Almancada tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 63 ve 64’e 

bakabilirsiniz.  
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gibi adıllara sahipken, belirtme  durumuda bunlar : me (beni), te (seni),le (erkeksi), la (kadınsı) 

(onu), nous (bizi), vous (sizi, sizleri), les (onları) ye dönüşmektedir :   

(239)  a.Il les aime (o onları seviyor).  

             b.Il aime les enfants (o çocukları seviyor).  

Bu değer Türkçede yalın ve belirtme durumuyla gözlemlenmektedir (Kornfilt 219-285) 

Türkçede yalın durumda ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi adıllar bulunmakta ve belirtme 

durumunda ise beni, seni, onu, bizi, sizi ve onları gibi adıllar bulunmaktadır :  

(240)  a.Ben sizi seviyorum.  

            b. Ben çocukları seviyorum.  

Özellik 100 Eylemcil Kişi Belirlemesinin Sıralaması 

Kişi işaretlemede ve  kişi belirticilerinin  nasıl sıralandığı yönünden dillerin sayı ve üye 

doğasını nasıl sergilediği  büyük farklılıklar göstermektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 

:  100) Bu bakımdan sıralama, geçişli fiil üyelerinin, etkilenen benzeri üyenin (P) ve kılıcı 

üyenin (A) geçişsiz fiilin özel üyesiyle nasıl birleştiğini ifade etmektedir. Kısaca eylemcil kişi 

belirticileri özgeçişli sıralama, nötr sıralama, belirtmeli sıralama, hiyerarşik sıralama, özgeçişli 

sıralama, bölünmüş sıralama ve nötr sıralama olarak sınıflandırılmaktadır.  

Almanca, Fransızca ve Türkçede geçişsiz yüklemin tek üyesi ve geçişli yüklemin 

kılıcısı dilbilgisel olarak yalın işaretlenmektedir ve yalın durumla sonuçlanmaktadır ancak 

geçişli yüklemin etkileneni (çoğunlukla nesne ; fakat tüm  nesneler etkilenen (patient) değildir) 

farklı işaretlenmekte ve belirtme durumunu almaktadır. Bu yüzden Almanca, Fransızca ve 

Türkçede eylemcil kişi belirlemesinin sıralaması belirtmeli olarak değerlendirilmektedir.  
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Almanca62, Fransızca (Harris, 223, 224)  ve Türkçe yalın-belirtme durumuna sahiptir : 

Yalın :  

(241)  a. Er geht (o yürüyor). 

b. Il marche (o yürüyor).   

c. O yürüyor.  

Belirtme :  

(242)  a. Peter liebt sie (Peter onu seviyor).  

b. Peter l’aime (Peter onu seviyor).  

c. Peter onu seviyor. 

Bu örneklerde özne eylemi izleyerek işaretlenmekte nesne ise tümceyi izleyerek 

işaretlenmektedir. Adılları göz önüne aldığımızda biçimbilimsel ayrım da vardır.   

Özellik 101 Adılsıl Öznelerin İfadesi 

Adılsıl ve adsıl öznelerin ifadesi belirli dillerde zorunluluk göstermektedir. Ancak bazı 

dillerde bunlar kullanılmadan fiil üzerinde kişi ekiyle belirtilebilmektedir. (Dryer, S. & 

Haspelmath, M. , 2013 : 101).  

Adılsıl ve adsıl öznelerin ifadesi Almancada özne konumunda zorunludur: Adılsıl 

özneler  Almancada ich (ben) ,du (sen) ,er,sie,es (o), wir (biz),ihr (sizler) , Sie ve sie (siz 

(nezaket),  onlar)’dir :  

(243)  a. Er ist gross (O büyüktür). 

b. Ich koche das Essen (Yemeği pişiriyorum). 

Almancada  adsıl öznelere ise şunlar örnek verilebilmektedir : 

(244)  a. Der Tisch ist gross (Masa büyüktür).  

b. Die Mutter kocht das Essen (Anne yemeği pişiriyor).  

Burada der Tisch ve die Mutter adsıl özne olarak işlev görmektedir .  

                                                           
62 Bu değer Almancada tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 63 ve 64’e 

bakabilirsiniz.  
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Fransızcada da durum aynıdır ve adsıl ve adılsıl öznelerin ifadesi özne konumunda 

zorunludur. Almancada olduğu gibi  Fransızcada da je (ben), tu (sen), il, elle (o), nous (biz), 

vous (siz) ve ils, elles (onlar) gibi adılsıl özneler bulunmaktadır :  

(245)  Je faisais la cuisine (I was cooking) (ben yemeği pişiriyordum).  

Je adılsıl öznesi  zorunludur çünkü bunu ihmal etmek tümceyi dilbilgisel yönden yanlış 

ve anlamsız kılacaktır.  

Aşağıdaki örnekte ise la femme adsıl öznesi zorunludur çünkü bunu ihmal etmek 

tümceyi dilbilgisel yönden yanlış ve anlamsız kılacaktır :  

(246)  La femme faisait la cuisine (the woman was cooking) (kadın yemeği 

pişiriyordu). 

Türkçede ise bu değer fiil üzerinde özne ekidir çünkü özne düşürüldüğünde anlam 

bozulmamaktadır ancak eylem üzerinde kişinin işaretlenmesi zorunludur ancak üçüncü tekil 

kişide kişi  eki de kaybolabilmektedir (Lewis, 1967: 68, Kornfilt, 1997: 281) :  

(247) a. (ben) okudu-m. 

b. (sen) geldi-n. 

c. (o) yaptı. 

Özellik 102 Eylemcil Kişi İşaretlemesi  

Eylemcil kişi işaretlemesi dillerde kendini gösterebilmektedir (Dryer, 102). Eylemcil 

kişi işaretlemesinde  A ve P yaygındır ve A kılıcı üyeyi belirtirken, P tümcede etkilenen üyeyi 

göstermektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 : 102).  

İngilizceden örnek verecek olursak eylemcil kişi işaretlemesi sadece  şimdiki zamanda 

üçüncü tekil kişi üzerinde ortaya çıkmakta ve sadece kılıcı üzerinde görünmektedir yani 

etkileneni işaretlememektedir : 

(248)  The striker need-s the teammates. (Atış yapan oyuncu (forvet) takım 

arkadaşlarına ihtiyaç duymaktadır).  



140 
 

Burada need fiili üçüncü tekil kişiyi işaretlemek için s almakta ama the teammates 

(etkilenen)  fiil üzerinde görünmemektedir yani işaretlenmemektedir.  

Almanca, Fransızca (Harris, 1988 : 223,  224)  ve Türkçede de eylemcil kişi 

işaretlemesi bulunmaktadır ve sadece kılıcı işaretlenmektedir.  

Örneğin Almancada machen  ve kommen  eylemleri  düzenli işaretleme göstermektedir 

: bu eylemler birinci tekil kişide e ekini almakta, ikinci tekil kişide st ekini almakta, üçüncü 

tekil kişide ve ikinci çoğul kişide  t ekini almakta, birinci ve üçüncü çoğul kişide ve nezaket 

ayrımında mastar olarak  kalmaktadır : 

(249)  a. Ich mache / Ich komme. 

b. Du machst / Du kommst.  

c. Er/sie/es macht /  Er/sie/es kommt. 

d. Wir machen / Wir kommen. 

e. Ihr macht / Ihr kommt. 

f. Sie machen / Sie kommen.  

Yine de tüm eylemlerde Almancada kişi işaretlemesi bulunmaktadır ancak etkilenen 

eylemde işaretlenmemektedir : 

(250)  Ich brauche das Blaue.   

Yukarıdaki tümcede Ich den dolayı brauchen e ekini almakta ancak eylem üzerinde das 

Blaue işaretlenmemektedir.  
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Fransızcada da durum aynıdır ve eylem işaretlemesinde belli kurallar vardır : Örneğin   

-er le biten fiiller geniş zamanda birinci tekil kişide –e, ikinci tekil kişide –es, üçüncü tekil 

kişide –e, birinci çoğul kişide –ons, ikinci çoğul kişide –ez, üçüncü çoğul kişide –ent 

almaktadır : 

(251)  a.  j’aime. 

b.  tu aimes. 

c. il aime. 

d. nous aimons. 

e. vous aimez. 

f.  ils aiment. (Deneux, 2007 :  71) . 

Fransızcada da eylem üzerinde sadece kılıcı63 görünmektedir: Je t’aime (aimer birinci 

tekil kişide -e ekini almakta yani sadece kılıcı görünmekte ancak te adılı eylem üzerinde 

işaretlenmemektedir). 

 Türkçede de eylemcil kişi işaretlemesi eylem üzerinde görünmektedir ve ünlü 

uyumu kuralları gözlemlenmektedir (Lewis, 1967 : 106)  :  

(252)  a. ben seviyor-um. 

b. sen seviyor-sun. 

c. o seviyor (üçüncü tekilde kişi işaretlemesi yoktur). 

d. biz seviyor-uz. 

e. siz seviyor-sunuz. 

f. onlar seviyor-lar. 

Türkçedede sadece kılıcı işaretlenmektedir :  

      (253) Ben seni seviyorum.  

Seviyorum eylemi  üzerinde sadece ben işaretlenmekte, seni eylem üzerinde 

işaretlenmemektedir).  

 

                                                           
63 Bu değer Fransızcada tartışmaya açıktır. Michael Deneux’nün Mastering French Grammar kitabında 86’ıncı 

sayfaya bakabilirsiniz. 
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Özellik 103 Eylemcil Kişi İşaretlemesinde Üçüncü Kişi Sıfırı 

İngilizcede görünen ve es veya s ile biten fiillerin üçüncü tekil kişi biçimlerinin 

yokluğuna  üçüncü kişi sıfırı denmektedir.  (Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 : 103).  

Almancada bu değer64 yoktur.  

Fransızca bu değeri göstermeyen 65diller arasındadır. Bu, tüm üçüncü kişi biçimlerinin 

Fransızcada ayırt edilmesi  ve açıkça farkedilmesinden dolayıdır. (Harris, 1988 : 223, 224)  

Türkçede ise bu değer varolmaktadır ve Türkçede eylem  üçüncü tekil  kişide üçüncü 

tekil kişi eki almamaktadır (Lewis, 1967 : 106) :   

(254)  a. O, Almanca öğremektedir.  

b. O, Almanca öğreniyor. 

 (Tüm biçimlerde üçüncü kişi ek almamaktadır).  

Özellik 104 Fiil Üzerinde Kişi Belirticilerin Dizilişi    

Geçişli fiilin kılıcı öğesi ve geçişli fiilin etkilenen öğesi dünya dillerinde farklılık 

yaratarak değişiklik göstermektedir ve fiil üzerinde beş kategori ortaya koymaktadır (Dryer, S. & 

Haspelmath, M. , 2013 : 104).  

Almancada  etkilenen  üyeler eylem üzerinde asla görünmemekte  ancak kılıcı  yüklem 

üzerinde özellik 102 de belirtildiği gibi görünebilmektedir  :   

(255)  a. Ich mache / Ich komme.  

b. Du machst / Du kommst.  

c. Er/sie/es macht /  Er/sie/es kommt. 

d. Wir machen / Wir kommen. 

e. Ihr macht / Ihr kommt. 

f. Sie machen / Sie kommen.  

                                                           
64 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 64’e 

bakabilirisiniz. 
65 Bu değer Fransızca açısından tartışmaya açıktır. Michael Deneux’nün Mastering French Grammar kitabında 

sayfa 74’e bakabilirsiniz.  
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Görüldüğü gibi kişi çekimine  göre eylemlerin sonuna ekler eklenmektedir. 

Fransızcada66 etkilenen  üyeler eylem üzerinde asla görünmemekte  ancak kılıcı  

yüklem üzerinde özellik 102 de belirtildiği gibi görünebilmektedir (Harris, 1988 : 223, 224).  

Türkçede etkilenen yüklem üzerinde asla  görünmemekte ancak kılıcı hem görünmekte 

hem de görünmemektedir (Lewis, 1967 :  106, 132) : Ben ağaç kesiyorum derken –im ekiyle 

birinci tekil  kişi yüklem üzerinde işaretlenirken o ağaç kesiyor derken üçüncü tekil kişi yüklem 

üzerinde işaretlenmemektedir.   

Özellik 105 Çift Geçişli Yapılar: Vermek  Fiili 

Çift geçişli fiiller özneye ek olarak iki üyelidir ve bunun yanı sıra hitap edilen ya da  

alıcı üyesine  ve etkilenene (theme) sahip olan fiillerdir. Farklı  çift geçişli fiiller dünya 

dillerinde ıraksak yapılarda görünmektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 : 105). Vermek 

fiili çift geçişli fiil olarak değerlendirilmekte ve dünya dillerinde dolaylı nesne, çift nesne, 

ikincil nesne yapısı ve karışık değer sergileyebilmektedir.  

Almancada vermek eylemi kullanıldığında dolaylı nesne yapısı gözlemlenmektedir : 

(256)  a. Ich habe diese Kuh geschlagen (Bu ineğe vurdum). 

b. Ich habe dieser Kuh das Wasser gegeben (Bu ineğe su verdim) :  

Almancada bu ineğe vurdum derken belirtme durumu gözlemlenmekte ancak bu ineğe 

su verdim derken yönelme durumu gözlemlenmektedir.  

 

 

 

                                                           
66 Bu değer Fransızcada tartışmaya açıktır. Michael Deneux’nün Mastering French Grammar kitabında 86’ıncı 

sayfaya bakabilirsiniz.  



144 
 

Fransızcada ise aşağıdaki örneklerde belirtileceği gibi bu ineğe vurdum derken herhangi  

bir durumsal işaretleme ortaya çıkmamakta ancak bu ineğe su verdim derken yönelme durumu 

gözlemlenmektedir :  

(257)   a. J’ ai  frappé cette vache (I hit this cow) (bu ineğe vurdum). 

b. J’ai donné de l’eau à la vache (I gave water to the cow) (bu ineğe 

su verdim).  

Birincide etkilenen cette vache (bu inek)  durum işaretlemesine sahip olmamakta ve 

yönelme durumu ilgeci almamakta  fakat ikincide alıcı la vache yönelme- durum ilgeci 

kullanılarak işaretlenmektedir.  

 Bu değer Türkçede  Almanca ve Fransızcayla aynıdır yani dolaylı nesne yapısı 

vermek fiili kullanıldığında gözlemlenmektedir ( Kornfilt, 1967 : 220)  :  

(258)  a. Ben ona kitabı verdim.  

b. Bayan öğrenci arkadaşına kalemi verdi.  

Özellik 106 İşteşlik Yapıları  

  ‘’İşteşlik bir eylemin öğelerinin birbirlerini etkilediğini belirten ilişkidir’’ (İmer, 

2011 : 163).  ‘’Dönüşlülük ise bir yapının öğeleri arasında anlam ve gönderge özdeşliğidir’’ 

(İmer, 2011 : 102).   Tüm dillerde işteşlik mümkündür ve her dilin bunu kodlama yolu vardır 

(Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 : 106).  

Almancada işteşlik yapıları karışıktır yani işteş ve dönüşlü yapılar aynı şekilde 

kodlanmaktadır ve Almanca adıllar standard dönüşlü biçimlere sahiptir. İşteş yapılar mich 

(beni) , dich (seni) , sich (kendi) , uns (bizi) , euch (sizleri) ’tur :  

(259) a. Die Fussballspieler haben sich nach dem Wettkampf mit kaltem 

Wasser gewaschen (Futbolcular maçtan sonra soğuk su ile 

yıkandılar) (dönüşlü).   

b. Meine Mutter hat sich um meine schlechten Noten Sorgen 

gemacht (Annem kötü notlarımdan dolayı kaygılandı) (dönüşlü).   

c.  Sie küssen sich (Onlar öpüşüyorlar) (işteş). 

d. Sie schlagen sich (Onlar dövüşüyorlar) (işteş). 
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Fransızca da Almanca gibi karışık işteş yapılara sahiptir. Fransızcada işteşlik ve  

dönüşlülük ise me, te, se, nous, vous ve se tarafından sağlanmaktadır :  

(260) a. Les footballeurs se sont lavé avec de le l'eau froide après le match 

(Futbolcular maçtan sonra soğuk su ile yıkandılar) (dönüşlü).   

b. Ma mère c'etait t'inquité d'après mes mauvaises notes (Annem 

kötü notlarımdan dolayı kaygılandı) (dönüşlü). 

c. Ils/elles se battent (Onlar dövüşüyorlar) (işteş). 

d. Ils/elles se embrassent (Onlar öpüşüyorlar) (işteş).  

Türkçede ise işteş yapılar dönüşlü yapılardan farklıdır. İşteşlik Türkçede –iş eki ile 

sağlanmaktadır  (Kornfilt, 1997 : 306)  :  

 

(261)  a. Ayşe ile Leyla öpüşüyorlar. 

b.  Ali ile Ahmet yeni oyuncuklar için dövüşüyorlar.  

Dönüşlü yapılar ise –in ekiyle sağlanmaktadır (Kornfilt, 1997 : 158)  :  

(262)  a. Ali giyindi. 

           b. Çocuklar yıkandı.  

 Özellik 107 Edilgen Yapılar  

Edilgen yapılar etken yapılardan farklılık göstermektedir çünkü özne tarafından 

sergilenen hareketin yerine eylemin hareketi nesne üzerinde yapılmaktadır. Edilgen yapılarda  

özne açıkça ifade edilmemekte, ve öznesi varsa etken direkt nesneye karşılık gelmektedir 

(Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 : 107 ).  Edilgen yapılarda eylemin yapıcısını gösteren özne 

yerine eylemin alıcısı gösterilmektedir. 

Almancada edilgen yapılar var olmaktadır :  

(263) a. Auf den Feldern wird gearbeitet (Tarlalarda çalışılır). 

b. Der Tisch wurde von uns gedeckt  (Masa bizim tarafımızdan 

örtüldü).  

c. Die Stadt wurde  durch den Sturm zerstört (Şehir fırtına tarafından 

yıkıldı).  

d. In Deutschland trinkt man viel Bier (Almanya’da çok bira 

içilmektedir).  
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Fransızcada da edilgen yapılar var olmaktadır ve a’daki tümce yerine  b’deki edilgen 

biçimler kullanılmaktadır :  

(264)  a. John a mangé la nourriture (John yemek yedi). 

b. La nourriture a été mangée par John (The food was eaten by John) 

(Yemek John tarafından yendi).  

(265)  a. La pluie intense a détruit le pont (heavy rain destroyed the bridge) 

(yoğun yağmur köprüyü yok etti). 

b. Le pont a été détruit par la pluie intensive (the bridge was 

destroyed by the intensive rain) (köprü yoğun yağmur tarafından yok 

edildi)   (Heminway, 2012 :  134). 

Bu değer Türkçede Almanca ve Fransızcayla aynıdır yani edilgenlik Türkçede var 

olmaktadır (Kornfilt, 1997 : 323) :   

(266) a. Ayşe Ali tarafından itildi.   

b. Kitap Ayşe’ye verildi.  

Türkçede edilgen yapı –ce ve –ca’yla yapılabilmektedir :  

(267)  Ayşe öğretmenlerce dışarıya çağrıldı.  

Son olarak Türkçede çift edilgen yapıda bulunmaktadır :  

(268)  Polis tarafından kuşatılmaya başlandı.  

Özellik 108 Anti Edilgen Yapılar 

Bu değer Almancada 67 , Fransızcada ve Türkçede yoktur.   

Özellik 109 Çift Yapılar  

Bu değer Fransızca, Almanca68 ve Türkçede yoktur. bu yapılar yoktur. Örneğin ben  

Oscar’ı kek yaptım  gibi bir tümcede  Oscar’ın yararlanıcı olduğu ifade edilememektedir.  

 

                                                           
67 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 65’e 

bakabilirsiniz.  
68 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 65’e 

bakabilirsiniz. 
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Özellik 110  Dolaylı  Ettirgen Yapılar  

“Ettirgenlik neden olma ilişkisini gösteren  ve öznenin bir işi başkasına yaptırdığını 

belirten dilbilgisi ulamıdır”. (İmer, 2011 : 125) “Ettirgenlik iki bileşen olayı kapsayan karmaşık 

bir durumu ifade etmektedir : neden olucunun (causer)  birşey yaptığı  veya başlattığı neden 

olan olay (causing event) ve neden olucunun eyleminin sonucu olarak neden olunmuş olayın  

kılıcısının  (causee) bir eylemde bulunduğu veya durumsal değişikliğe uğradığı neden olunmuş 

olay (caused event) ”  (Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 : 110).  

Dolaylı ettirgen yapılarsa üç özellik gösteren ettirgen ifadelerdir. 

Öncelikle neden olucunun eyleminin ifadesi (veya neden bildiren yüklem)  ve 

kılıcının eyleminin ifadesinin ayrı olarak iki tümcede olduğu yapılar. İkinci 

olarak neden olucunun eyleminin ifadesinin ve kılıcının durum değişikliğinin 

ifadesinin tek eylem ve tümcede kapsandığı yapılar. Üçüncü olarak neden 

bildiren yüklemin yan tümcede göründüğü, etki bildiren yüklemin ana tümcede 

göründüğü yapılar  (Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 : 110).  

Almancada dolaylı  ettirgen yapılar ardışıktır ama amaca yönelik69 değildir. 

(Campanini, 1)  Dilsel dolaylı  ettirgen yapılar iki temel olayı kullanarak durumu temsil 

etmektedir. Olaylar sebep olan ve sebep olunan olarak ikiye ayrılmaktadır :  

(269)  a. Herr Müller lässt seine Tochter die Hemden bügeln (Bay Müller 

kendi kızına gömlekleri ütületiyor) . 

b. Elif lästt Fenster des Hauses ihrer kranken Mutter   putzen  (Elif 

hasta annesinin bütün pencerelerini sildiriyor) .  

c. Ich lasse  den Sohn die Aufgabe machen ( Erkek çocuğun ödevini 

yaptırttım).  

                                                           
69 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 66’ya 

bakabilrisiniz.  
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Görüldüğü gibi lassen fiiline bakıldığında ana fiil her zaman sonda 

konumlanmaktadır. Bu da Almancada bu değerin amaca yönelik değil ardışık olduğunu 

ortaya koymaktadır.  

Fransızcada da bu değer ardışıktır fakat amaca yönelik değildir :  

(270)  a. Jean a laissé Marie partir (Jean has let Mary leave) (Jean  

Marie’nin  ayrılmasına izin verdi). 

b. J’ai fait partir Maurice (I have made Maurice leave) (Maurice’i 

gitmeye zorladım) 

*J’ai fait Maurice partir. (Paul, 2012 :  222). 

c. Elif  fait essuyer toute les fenêtres de sa mère malade. ((Elif hasta 

annesinin bütün pencerelerini sildiriyor).  

d. Le maître fait taire les élèves. (Erkek öğretmen öğrencileri 

susturuyor). 

Görüldüğü gibi laisser fiili kullanıldığında ana fiil hep sondayken, faire fiili hep 

ana fiilden önce gelmektedir. Yani değer ardışıklık sergilemektedir.  

Türkçede bu değer amaca yöneliktir ama ardışık değildir ve Türkçe   üye değiştiriminde 

biçimbilimsel çatı kullanmaktadır (Kornfilt, 1997 : 331) : 

(271)  a.Ben Hasanı koşturdum. 

b. Hasana kitabı okuttum.   

Özellik 111 Dolaylı Olmayan Ettirgen Yapılar   

‘’Dolaylı olmayan  ettirgen yapılarda sebep olucunun (causer) eyleminin 

ifadesi ile etkinin ifadesi aynı tümcede  kapsanmakta ve bir veya birden fazla fiil 

ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak neden olucu adöbeği kılıcı adöbeğine göre 

dilbilgisel olarak daha belirgin bir konumu meşgul etmektedir. Son olarak neden 

olucunun eyleminin ifadesi (ek veya ayrı eylem olsun) kesinlik gösteren bir 

anlamdan yoksun olmaktadır’’  (Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 : 111).  
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Almancada70 bu değer biçimbilimseldir fakat bileşik değildir. Almancada ettirgenlik 

yapısı gösteren  lassen fiilini  bileşik kabul edilmemektedir  çünkü yardımcı fiil lassen ana 

fiilinden uzağa konumlandırılmak zorundadır. Neden bildiren fiil (lässt) ve etkilenen  fiil  

(schlafen) aşağıdaki örnekte olduğu gibi ayrı konumlandırılmaktadır :  

(272) Sie   lässt  ihren  Hund  auf  dem  Bett   schlafen (O köpeğini 

yatağında uyutturuyor ) (Durrell, 2003 :  93-95).  

Fransızca hem biçimbilimsel hem de bileşik türü kullanmaktadır (Judge, 1985 : 231). 

(273)   Je vais  le lui faire lire / Je le lui ferai lire (I’ll make him read it) 

(Bunu okumasını zorlayacağım).  

Görüldüğü gibi hem biçimbilimsellik gözlenmekte hem de iki fiil yanyana olduğu için 

bileşik kabul edilmektedir.  

 “İkinci örneğe tekrar bakacak olursak dolaylı olmayan ettirgen yapılarda iki  fiil yan 

yana görünmektedir çünkü ettirilen ad öbeğinin (temel fiilin nesne ad öbeğinin) birimi (unit) 

parçalamasının önlenmesi amaçlanmaktadır.” (Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 : 111)  

Türkçede bu değer  biçimbirimseldir fakat bileşik değildir :  

(274)  Ali Hasan’ı öldürdü (Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 : 110).  

          

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Bu değer tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında 66’ıncı sayfaya bakabilirsiniz. 

Bu değeri anlamama yardım eden yakın zamanda kaybetiğimiz Profesör Jae Jung Song’a çok teşekkür ediyorum.   
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Yukarıdaki örnekte sebep olucu ad öbeği, ettirilen ad öbeğinin 

tersine özne konumunu meşgul etmektedir, dahası sebep olucunun 

deviniminin ifadesi yani ettirgen son eki –dür,    belli bir anlamdan 

yoksundur. Ancak neden bildiren yüklemin ön planda olup olmadığı 

sorusu söz konusu değildir çünkü sadece bir yüklem bulunmaktadır. 

Sebep olucunun deviniminin ifadesinde ve ettirilenin durumunun 

değişiminin ifadesinde aynı yüklem kapsanmaktadır, diğer bir değişle 

yukarıda Türkçe dilinde verilen örnek tek tümcesel ettirgen bir ifadedir .  

(Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 : 110) 

Özellik 112  Olumsuz Biçimbirimler  

Biçimbirimler sözcüklerin en küçük anlamlı parçalarıdır ve sonuç olarak sözcüklerin 

evrimini çalışmak için doğal birimleri temsil etmektedir (‘’Connectivity, Not Frequency, 

Determines the Fate of a Morpheme’’ 29 July. 2013. Web., para. 1 ). Olumsuz sözcükler 

olumsuzlamayı ifade etmekte ve olumsuzlama ise olumsuz biçimbirimler yoluyla 

gerçekleşmektedir. Fakat olumsuzlamanın tonlamayı değiştirerek ya da  sözcük dili ile 

başarıldığı hiçbir dil yoktur fakat tüm diller bir yolla ya da başka yolla olumsuz biçimbirimleri 

kullanmaktadır. Olumsuz ek, olumsuz partikel, olumsuz yardımcı fiiller ve ikili olumsuzlama, 

olumsuzluğu  ifade etmede en yaygın olarak kullanılmaktadır (Dryer, S. & Haspelmath, M. , 

2013 : 112).  
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Almancada olumsuz biçimbirimler olumsuz partikel71 olarak gözlemlenmektedir. 

Almancada olumsuz partikele nicht örnek verilebilmektedir :  

(275) a. Die Wassermelone esse ich nicht . (Karpuzu yemiyorum).  

b. Am bevorstehenden Wettkampf nimmt er nicht teil (Önümüzdeki 

maça o katılmıyor)  

c. Das ist nicht richtig (Bu doğru değildir).  

Fransızca, olumsuzlamayı ifade etmek için olumsuz partikeller kullanmaktadır.  

Fransızcada olumsuz partikele ne pas  örnek verilebilmektedir : 

(276) a. Il n’a pas vu la vache (he didn’t see the cow) (o ineği görmedi).  

b. Nous n‘avons pas eu mangé la nourriture (we didn’t eat the 

food) (yemeği yemedik).  

Türkçe olumsuz biçimbirim olarak fiilin sonuna gelen olumsuz ekleri kullanmaktadır 

(Lewis, 1967 : 110): 

(277)  a. bek-le-mi-yor. 

b. gör-mü-yor. 

c. al-mı-yor. 

d. koş-mu-yor. 

Özellik 113 Simetrik ve Asimetrik Olumsuzlama 

Standard olumsuzlama simetrik ve asimetrik standard olumsuzlamaya ayrılmaktadır 

(Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 : 113). Simetrik olumsuzlamada olumlu ve olumsuzun 

yapısı aynıdır ve asimetrik olumsuzlamada ise olumlu ve olumsuzun yapısı hem dizilde hem 

yapıda farklılık göstermektedir (Matti, 2014 : 170).  

Almancada olumsuzlama türü simetriktir. Bu da tüm olumlu durumların olumsuz hale 

dönüştürüleceği anlamına gelmektedir. Sonuç olarak her olumlu biçim olumsuz dizile sahiptir 

Tek olumsuzlama belirtici tümcede nicht partikelidir. Olumlu ve olumsuz tümcede tek fark 

budur :  

(278)  a. Ich tanze  (Dans ediyorum). 

b. Ich tanze nicht (Dans ediyorum, dans etmiyorum).  

                                                           
71 Bu değer Almancada tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 66’ya 

bakabilirsiniz.  
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Fransızca da  simetrik olumsuzlamayı kullanmaktadır : 

(279)  a. Nous jouons (we are playing) (oynuyoruz)  

b. Nous (ne) jouons pas  (we are not playing) (oynamıyoruz) 

(Heminway, 2012 :  12).  

Olumsuz yapı simetriktir çünkü sadece pas olumsuz belirticisi eklenmekte ve başka 

yapısal farklılıklar gözlemlenmemektedir. 

Türkçede ise  bu değer hem simetrik hem asimetriktir. Simetrik olarak olumlu yapıda ne 

söyleniyorsa  bunun tam tersinin olması gerekmektedir :  

(280) a. O bir öğretmen. 

b. O bir öğretmen değil.  

Asimetrik olumsuzlamaya ise örnekler şöyledir :  

       (281)   a. Gidebilirim.  

b. Gid-e-me-m. 

c. Gid-e-me-y-e-bil-ir-im (yetenek, olasılık). 

Gidebilirim yetenek ve olasılığı ifade ederken,  gidemem  sadece yeteneği ifade 

etmektedir. Gidemem’de –ir ve –ebilmek ortadan kalkmakta yani sadece biçimbilimsel asimetri 

bulunmaktadır ancak anlamsal asimetri de gözlemlenmektedir. Son olarak giderimin olumsuzu  

git-me-m’de –er eki kaybolmaktadır. Bu noktada biçimbilimsel asimetri bulunmakta fakat  

anlamsal asimetri bulunmamaktadır. 

Özellik 114 Asimetrik Standard Olumsuzlamanın Alt Türleri 

Asimetrik olumsuzlama diller arasında dağılım göstermektedir ve olumsuz ve olumlu 

arasındaki asimetri çeşitli dilbilgisel alanlarda yerleştirilebilmekte ve bu çeşitli alt türlerin 

varlığına yol  açmaktadır.  Alt türler asimetrinin gerçeklik durumuna, eylemcil öğelerin 

uygunluğuna ve eylemcil  öğelerin işaretlenmesine bağlı olsun olmasın ayırt edilmektedir ve 

asimetrik olumsuzlamanın alt türleri  ortaya çıkmaktadır :  (Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 : 

114).  
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Almanca ve Fransızcada asimetrik olumsuzlama devredilemezdir. Yani Almanca ve 

Fransızcada asimetrik olumsuzlama yoktur.  

Türkçe ise asimetrik kategori değerinin bulunduğu diller arasında yer almaktadır. 

(Schaaik, 1994 :  38-41)  Türkçede olumsuz yapılarda simetrik bir görünüm bulunurken 

asimetrik bir  yapıdan da  söz edilmektedir. Türkçede olumsuzlama simetrik bir görünüm 

sergilemek ile birlikte farklı  kategorilerle gerçekleştirilmektedir. Bunlar zaman, görünüş, kip 

ve sayıdır. Örneğin; Ayşe her gün işe gider’in  olumsuzu  Ayşe her gün işe gitmez şeklindedir.  

Ali öğretmendir’in olumsuzu  Ali öğretmen değildir. Olumsuzlama simetrik görünmesine 

rağmen genel yapıda asimetriktir.   

Özellik 115 Olumsuz Belirsiz (Belgisiz) Adıllar ve Yüklem Olumsuzlama   

Diller belgisiz adılların yüklem olumsuzlamayla her zaman, asla veya bazen birlikte 

görünmesi yönünden sınıflara ayrılmaktadır (Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 : 115).  

Almancada belgisiz adıllar yüklem olumsuzlamayla asla birlikte görünmemektedir :   

(282)  a. Niemand kam (Hiç kimse gelmedi).  

b. Ich habe nichts gelesen (Hiçbirşey okumadım) (Dryer, S. & 

Haspelmath, M. , 2013 :115).  

Fransızcada olumsuz  belgisizler karışık davranış göstermekte ve belgisiz adıl aşağıda 

belirtilen fiile göre belgisizin konumu  üzerine dayanarak   yüklem olumsuzlamanın kılıcıları 

ile birlikte görünmekte ya da görünmemektedir, olumsuz belgisiz adıllar koyu harfle 

gösterilmiştir :  

(283)   a. Je ne sais rien ( I know nothing) (hiç birşey bilmiyorum).  

b. Personne n’est venu (Hiç kimse gelmedi).  

c. Je doute que personne y réussisse (Kimsenin bunu başaracağı 

konusunda şüphelerim var) (Haspelmath, 1997 : 261).  
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İkinci örnekte olumsuz belgisiz adıl personne ne olumsuz partikeli tarafından takip 

edilmekte üçüncü örnekte ise personne dan sonra her hangi bir yüklem olumsuzlama 

bulunmamaktadır.  

Türkçede hem belgisiz adıllar hem de yüklem olumsuzlama var olmaktadır (Kornfilt, 

1997 : 125,  Haspelmath, 1997 : 287)  :  

 (284) a. Kimseyi görmedim (kimse  derken yüklemin olumsuz olması 

gerekmektedir).  

b. Kimse gelmedi.  

c. Kimseden birşey almadım  

d. Kimseye birşey söylemedim.   

Son bir örnek verecek olursak; hiçbir şey görmedim derken olumsuzluğu ifade etmek 

için  görme fiili üzerine –me olumsuzluk eki getirilmesi gerekmektedir.  

Özellik 116 Evet Hayır Soruları 

Polar Quesitions evet hayır soruları olarak adlandırılmakta ve bu sorulara beklenen 

yanıt evet veya hayırdır. Bu içerik sorularının tersinedir yani içerik soruları uzun cevap 

gerektirmektedir. Dünya dilleri çeşitli tekniklerin kullanımıyla evet hayır sorularını 

biçimlendirmektedir (Anne, 2014 :  01, Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 : 116).  

Almancada evet hayır soruları soru sözcük dizilişine72 sahiptir. Bu tür soru tümceleri 

kısa cevaplar olan evet hayıra gönderimde bulunmaktadır : 

(285)  a.  Hat Anna den Kuchen geliebt? (Anna pastayı sevdi mi?).  

b. Trinkt der Lehrer das Wasser? (Erkek öğretmen suyu içiyor mu?) 

(Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 :116).   

Fransızca evet hayır sorularını biçimlendirirken  soru partikellerini kullanmakta çünkü 

soru partikeli bunun soru olduğunu ifade etmek için yerini tutan bildirimsel tümceye 

eklenmektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 :116).  Soru biçimbirimi denen soru partikeli 

                                                           
72 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 66 ve 

67’ye bakabilirsiniz.  
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sıklıkla yapının başında görünmektedir. Evet hayır sorularında Fransızca devrik biçimce veya 

soru veya bildirimsel tümce est-ce que’yü kullanmaktadır (Picard, 1987 : 122) :  

(286)  a. Allez-vous au Brésil? (are you going to Brazil?) (Brezilya’ya mı 

gidiyorsun?).  

b. Est-ce que Benedict sera là? (will Benedict be there?) (Benedict 

orada olacak mı?). 

c. Avez-vous obtenu les caractères dominants?  (have you got 

the dominant characteristics?) (baskın özelliklere sahip misin?) 

(Heminway 2012 : 82). 

Türkçede ise değer soru parçacığıdır. Yani fiilin üzerine soru eki getirilmektedir 

(Kornfilt, 1997 :  5; Underhill, 1977: 58):  

(287) a. Bay öğretmen su içiyor mu? 

b. Sen dün akşam bize geldin mi?  

Özellik 117 Yüklem İyeliği 

Dünya dilleri iyeliği farklı yollarla kodlamaktadır. Çeşitli türde yüklemcil iyelik  var 

olmakta bunlar konumsal, bağlaçsal, tamlayan , konu ve have iyeliğini kapsamaktadır. Slavik 

dillerde tümcenin düzeyi üzerinde  iyelik veya yüklemcil iyelik iki ana kodlama stratejisi 

tarafından temsil edilmektedir. Birçok Slavik dil, batı ve güney Slavik dillerini kapsayarak 

Almancada haben’a denk gelen fiili kullanmaktadır (McAnnalen, 2011 : 1).  

Bu değer Almancada have kategorisine girmektedir. Yüklemcil iyelik İngilizcedeki 

have’e karşılık gelen Almancada haben tarafından işaretlenmektedir :   

(288)  a. John hat einen Motorrad (John’un motorsikleti var).  

          b. Die Mutter hat ein Kleid (Anne elbiseye sahiptir). 

Fransızcada yüklemcil iyelik İngilizcedeki have’e karşılık gelen avoir tarafından 

işaretlenmektedir :  

(289)  J’ai une question (I have a question) (avoir) (Bir sorum var).  

Türkçede ise bu değer tamlayan durumu  iyeliği (genetive possesive) tarafından ifade 

edilmektedir :  
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(290) Bu motorsiklet John’undur. 

Özellik 118 Yüklemcil Sıfatlar 

Yüklemcil sıfatlar bağlayıcı fiilden sonra gelen sıfatlar olarak tanımlanmaktadır. Açıkça 

yüklemcil sıfatlar yüklemcil fiile farklı bir yolla kodlanabilmektedir (sözsüz kodlama olarak 

adlandırılan sınıfa yol açmaktadır) veya yüklemcil fiile benzer olan yolla kodlanmaktadır 

(eylemcil kodlama olarak adlandırılan  sınıfa yol açmaktadır) (Dryer, S. & Haspelmath, M. , 

2013 :118).  

Almanca yüklemcil sıfatların sözsüz kodlamasını kullanmaktadır. Bunun yüklemcil 

sıfatları, yüklemcil fillerden farklı olarak kodlanmaktadır (Plank, 2009 :  67)  : 

 (291) a. Diese Tasche ist blau (Bu çanta mavidir).  

b. Der Mann ist nett (Adam kibardır).  

Fransızca da yüklemcil sıfatların sözsüz kodlamasını kullanmaktadır. Bunun yüklemcil 

sıfatları, yüklemcil fillerden farklı olarak kodlanmaktadır : 

(292)  Messi est court (Messi is short) (Messi kısadır). 

   

Türkçede de yüklemcil sıfatlar bulunmaktadır ve Türkçe yüklemcil sıfatların sözsüz 

kodlamasını kullanmaktadır ( yüklemcil fiillerden farklı kodlamaktadır)  ve  bu tümcenin 

sonundaki sıfata –dır veya –dir gibi ekler eklenerek  yapılmaktadır :  

(293) a. John kısadır.  

b. John uzundur.  

 Özellik 119 Adcıl ve Konumsal Yükleme  

 Adcıl yükleme ve konumsal yükleme paylaşımlı dillere ve bölünmüş dillere  yol açarak  

aynı ve farklı strateji tarafından kodlanabilmektedir. Paylaşımlı diller konumsal yükleme ve  

adcıl  yüklemeyi kodlamada aynı stratejinin kullanıldığı dillerken, bölünmüş diller konumsal 



157 
 

yükleme ve adcıl  yüklemenin farklı olduğu dillerdir. Bu özellik adcıl ve konumsal yüklemler 

arasındaki ilişkiyi göstermektedir ( Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 : 119).  

 Almancada  adcıl yüklemede kullanılan kodlama stratejisi aynı zamanda konumsal 

yüklemede de kullanılmaktadır (Plank, 2009 : 67)  :  

(294) a. Paul ist ein Landwirt (Paul bir çiftçidir). 

b. Paul ist in Afrika (Paul Afrika’dadır).  

 Fransızca da, paylaşımlı dil olarak sınıflandırılmakta çünkü adcıl yüklemede kullanılan 

kodlama stratejisi aynı zamanda konumsal yüklemede de kullanılabilmektedir : 

(295) a.  Paul est un agriculteur (Paul is a farmer) (Paul  bir çiftçidir). 

b. Paul est en Afrique (Paul is in Africa)  (Paul Afrika’dadır) 

(Heminway, 2012 : 122). 

Türkçede de adcıl ve konumsal yükleme bulunmaktadır, adcıl yüklemede kullanılan 

kodlama stratejisi aynı zamanda konumsal yüklemede de kullanılabilmektedir ve bu adın 

üzerine –dır veya –dir gibi ekler eklenerek yapılmaktadır :  

(296) a. John terzidir.  

b. John Paris’tedir.  

Özellik 120 Yüklemcil Adcıllar İçin Sıfır Koşaç   

  Sıfır koşaç ilişkiyi işaretleyen bir açık (overt) olmadan öznenin yükleme bağlandığı 

sesbilimsel durumdur. Bazı dillerde yüklemcil adcıl için açık koşaç zorunlu iken , diğer dillerde 

değildir (Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 : 120).  

Almancada bu değer yoktur (Plank, 2009 :  67)  : Ich bin Erkin doğruyken Ich Erkin 

yanlıştır.  

Fransızcada da bu değer yoktur :   

(297)  a. Où sont ils? (where are they?) (Neredeler?). 

b. Où ils? (where they?).  
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(298) a. Le ciel est bleu (the sky is blue) (Gökyüzü mavidir) 

b. Le bleu du ciel  (the sky blue) (Heminway, 2012 :  182). 

297 b ve 298 b deki tümceler yanlıştır çünkü “sont”  ve “est”  ihmal edilmiştir. Açıkça 

“sont”, “est” nin çoğul biçimidir ve önemli bir koşaç olarak işlev görmekte ve Fransızcada 

ihmal edilememektedir.    

  Bu değer Türkçede de bulunmamaktadır: Ben Türk-üm doğruyken Ben Türk yanlıştır 

(Dryer, S. & Haspelmath, M. , 2013 : 120).  

Özellik 121 Karşılaştırmalı Yapılar  

 Karşılaştırmalı yapıda karşılaştırılan nesne veya kişi ve karşılaştırmanın yapılacağı 

diğer nesne veya kişi var olmaktadır. ‘’Tanımlanan kişi veya şey karşılaştırılan (comparee NP) 

olarak adlandırılmakta, standard (the standard NP) ise karşılaştırmanın yapılacağı ölçüt (yard-

stick) olarak tanımlanmaktadır.’’ (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 121).  Farklı diller farklı 

karşılaştırmalı yapılara sahiptir.  

      Almanca karşılaştırmalı yapıları oluştururken partikel kullanmaktadır (Plank, 2009 :  

67).  Almanca karşılaştırmalı partikel “als”  i  şöyle kullanabilmektedir :  

     (299)   Dieser Garten ist schöner als jener Garten ( Bu bahçe o bahçeden daha 

güzeldir).  

Fransızca da karşılaştırmalı yapıları oluştururken partikel kullanmaktadır. Fransızca 

karşılaştırmalı partikel “que”  yü şöyle kullanabilmektedir :  

(300)  Tu es aussi aimable que ta sœur (you are lovely as your sister) (kız 

kardeşin gibi sevimlisin)    

Türkçede ise bu yapı konumsaldır. Yani sözcüğün önünde daha derecelemesi 

kullanılmaktadır :  

(301)  a. John Lucy’den daha uzundur.  
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b. Bu bahçe o bahçeden daha güzeldir.  

IV.8.Bileşik Tümceler 

Özellik 122 Özneler Üzerinde İlgilendirme  

  ‘’İlgilendirme, üretici dilbilgisinde bir temel tümceciği, bir adöbeğinin niteleyeni yapan 

süreçtir; örn. Türkçede Ali’nin yırttığı kitap yapısının Ali kitabı yırttı tümcesinden ilgilendirme 

sonucu türetilmesidir’’ (İmer, 2011 : 158).  

Almanca ve Fransızca özneleri ilgilendirmeli kılmak için ilgi adılları kullanmaktadır : 

(302)  Der Knabe, der die Waffe gestohlen hat, war Afrikaner (Silahı çalan 

erkek çocuk Afrika’lıydı). 

(303)  Le garçon qui a volé le pistolet  était un Africain (the boy who stole 

the gun was an African) (Silahı çalan erkek çocuk Afrika’lıydı). 

Türkçe ise boşluk stratejisini kullanmakta yani boşluk stratejisinde  Almancadaki der ve 

Fransızcadaki qui gibi ilgi adılları Türkçede görünmemektedir.  Türkçede  ilgi tümceciği addan 

önce yerleştirilmektedir :  

(304)  Seni seven adam dün buradaydı.  

Özellik 123 Eğikler (Obliques) Üzerinde İlgilendirme  

‘’Eğik bir tümcede eylemin özne, nesne ve dolaylı tümleç dışında eylemle ilişkisi olan 

diğer adlar olarak tanmlanabilmektedir’’  (İmer, 2011 : 112).  

Açıkça Fransızca ve Almanca eğikleri ilgilendirmeli hale getirmede ilgi adılı 

kullanmaktadır :  

(305)  J’ai cassé le couteau avec lequel  j’ai coupé le fil (I broke the 

knife with which I cut the thread) (Teli kestiğim bıçağı kırdım).   

(306)  Das Messer, mit dem ich den Draht geschnitten  habe,  ist 

zerbrochen (Teli kestiğim bıçak kırıldı).  
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Fransızcada ilgi adılı avec lequel ana tümce j’ai coupé le fil’i ilgilendirmeli kılmakta ve 

baştaki yapıya bağlanmaktadır. Almancada ise ilgi adılı mit dem,  ana tümce das Messer ist 

gebrochen’ı  ilgilendirmeli kılmakta ve baştaki yapıya bağlamaktadır.  

Türkçe dili  ise eğiklere ait olan ilgi tümcecikleri olarak boşluk strateji yapısı 

kategorisine ait olmaktadır. Yani Fransızcadaki lequel veya Almancadaki dem ilgi adılları 

Türkçede var olmamaktadır :  

(307)  Bıçak ile kestiğim tel zarar gördü..  

Özellik 124 İstek Tümleç  Özneleri   

İstek tümcesi isteği ifade eden tümcedir. Bazı dillerde eylem üzerinde özne 

işaretlenmektedir bazı dillerdeyse işaretlenmemektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 

124).  

Almanca, Fransızca ve Türkçede istemek yardımcı (want) fiilinin ardından gelen ana fiil 

mastar (infinitive) olarak kalmaktadır bu da tümcede öznenin üstü kapalı olarak kalmasını 

sağlamaktadır. Bu açıdan mastar olarak kalan ana fiil özne ve zaman uyumundan noksan 

kalmaktadır :   

Almancada örnekler şöyledir :  

(308)  a. Sie will nach Amerika fahren (O Amerika’ya gitmek istiyor).  

b. Ich will mit ihr singen (Onunla şarkı söylemek istiyorum).   

c. Wir möchten Tee trinken (Çay içmek istiyoruz).  

Görüldüğü gibi fahren, singen ve trinken ana fiileri mastar olarak kalmakta ve bu fiiller  

üzerinde özne ve zaman işaretlenmemektedir.   

Fransızda örnekler şöyledir :  

(309)  a. Elle veut aller en  Amérique (O Amerika’ya gitmek istiyor) . 

b. Je veux chanter avec elle (Onunla şarkı söylemek istiyorum). 
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  Görüldüğü gibi aller ve chanter filleri mastar olarak kalmakta ve bu fiiller  üzerinde 

özne ve zaman işaretlenmemektedir.  

Türkçede örnekler şöyledir :  

(310)  a. O, Amerika’ya gitmek istiyor.  

b. Onunla şarkı söylemek istiyorum. 

Görüldüğü gibi gitmek ve söylemek  fiilleri  mastar olarak kalmakta bu fiiller  üzerinde 

özne ve zaman işaretlenmemektedir.  

Özellik 125 Amaç Tümceleri 

 Amaç tümcesi olaylar arasında belirli bir ilişki kodlamaktadır. Bu ilişki birbirine 

bağlantılı olaylardan birinin diğerinin gerçekleşmesini amaçladığını ortaya koymaktadır.   

Amaç tümce yapıları yaygın olarak ya dengeli ya da dengesiz olarak sınıflandırılmaktadır 

(Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 125).  

Fransızcada amaç tümcesi dengesizdir  yani çekimsizdir :  

(311)  a.   Le garçon est allé  manger du porc (Oğlan domuz eti yemeye 

gitti). 

b. Cézar leur a commandé  d’encercler  le pays (Cezar onlara şehri 

kuşatmalarını emretti) . 

c.   Elle est partie pour mourir (O ölmek için ayrıldı).   

 Manger, encercler ve mourir fiileri çekimsiz kalmaktadır.   

Almanca dengeli/dengesiz kategoride sınıflandırılmaktadır. Dengesizidir çünkü 

çekimsizdir yani zu ve mastar yapısı (essen mastar olarak kalmaktadır) kullanılmaktadır : 

(312)  Er kam, um meine Orangen zu essen (O benim portakallarımı yemek 

için geliyor).  

Dengelidir çünkü çekimli yapı da kullanılmaktadır : 

(313)  Du lernst, damit du froh bist (mutlu olmak için öğreniyorsun)  (sein 

(bist)  fiili çekimlidir).  
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  Türkçede  de amaç tümcesi  dengesizdir çünkü çekimsizdir (Underhill, 1977 :  311) : 

(314)   a. Yemekleri denemek için Bebekteki yeni lokantaya gittik. 

b.  Hasan biraz yürümeğe çıktı.  

Özellik 126 When Tümceleri   

When yapısı iki olay arasında geçici ilişkiyi kodlayan yapı olarak değerlendirilmektedir 

ve iki olayın arasında geçici bir örtüşme ortaya çıkmaktadır (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 

: 126).  

 Almancada bu değer dengeli/dengesizdir. Dengesizdir çünkü çekimsizdir (schreiben 

mastar olarak kalmaktadır)  :  

(315)  Beim Schreiben, musst du vorsichtig sein ( yazım sırasında dikkatli 

olmak zorundasın). 

Dengelidir çünkü çekimlidir :   

(316) a. Während ich esse, kommt mein Vater (Yemek yediğim sırada, 

babam geliyor).  

b. Während ich singe, tanzte meine Mutter (Ben şarkı söylerken, 

annem dans ediyordu). 

Fransızcada ise dengeli/dengesizdir.  Dengesizidir çünkü çekimsizdir (écrivant participe 

olarak mastar olarak kalmaktadır)  :  

 (317) En écrivant le prochain chapitre, vous devez  face à ces 

problèmes ( Diğer bölümlerin yazımı sırasında, bu sorunlarla 

yüzleşmelisin).  

Dengelidir çünkü çekimlidir :   

(318)   a. Mon père est venu quand je mangeais (Ben yemek yerken 

babam geldi). 

b. Quand je chantais, ma mère commencait à danser (Ben şarkı 

söylerken annem dans etmeye başladı) .  
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Türkçede ise bu değer dengesizdir yani çekimsizdir (Underhill, 1977 : 399)  :  

(319)  a. Yemek  yerken, babam geldi. 

b. Ben şarkı söylerken, annem dans ediyordu.  

c. Elimi uzatırken şarap bardağımı devirdim.  

Özellik 127 Neden Tümceleri  

‘’Neden tümcesi bir diğer olayın ortaya çıkması için nedensellik bildiren diğer tümce 

olarak değerlendirilmektedir’’ (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 127).  

Fransızcada bu değer dengeli  ya da dengesiz olabilmektedir. Dengelidir çünkü  

çekimlidir  (bağlaçlıdır) :  

(320) Je vais revenir à la maison parce que j’ai le billet (I will come 

home because I have the ticket) (Eve geleceğim çünkü biletim 

var) .  

Dengesizdir çünkü bağlaç yerine ilgeç bulunmakta ya da hiçbir şey bulunmamaktadır 

(bu değerde Wals çekimsiz ifadesiyle bağlaçsız olduğunu kastetmektedir)  :    

(321) a. Il a  été condamné sans relâche pour dire/ avoir dit cela (he was 

relentlessly condemned for saying /having said  that) (Bunu 

söylediği/ söylemiş olduğu için acımasızca kınandı) (Picard,  1984 : 

27).  

b. Être tellement occupé,  je ne peux pas reposer (çok meşgul 

olduğumdan dinlenemiyorum).  

Almanca ise dengeli73 fiil biçimini kullanmakta ve dengeli  olarak sınıflandırılmaktadır. 

Dengelidir çünkü çekimlidir (bağlaçlıdır) :    

(322) a. Ich werde kommen, weil ich ein Auto habe (Otomobilim olduğu 

için geleceğim) . 

b. Er wurde, wegen seines Betrugs unbarenherzig verhaftet 

(Dolandırıcılığından dolayı o acımaksızın tutuklandı).  

c. Ich werde nicht kommen weil ich keine Zeit habe (Zamanım 

olmadığı için gelmeyeceğim). 

 

                                                           
73 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wasl Values Evaluated çalışmasında sayfa 67’e 

bakabilirisiniz.  
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Türkçede ise bu değer dengeli ya da dengesiz olabilmektedir (Underhill, 1977 : 324, 

435)  Dengelidir çünkü çekimlidir yani bağlaçlıdır :    

(323)  Geleceğim çünkü biletim var. 

Dengesizidir çünkü bağlaç yerine ilgeç kullanılmakta ya da hiç birşey 

kullanılmamaktadır :  

(324)  a. O bunu söylediği için hapis cezasına çaptırıldı.  

b. İstanbulda’yım ve çok meşgulüm,  yardım edemiyorum.  Artık ne 

kadar yaptınsa yaptın teslim et artık tezini, Erkin. 

Özellik 128 Sözce Tümleç Tümceleri  

 Sözce tümleçleri,  tümleç tümceleri olarak algılanmakta ve bunlar söylemek, anlatmak 

gibi sözce yüklemleri tarafından bildirilmektedir. Sözce tümleçlerinde bir olay diğerini 

izlemektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 128).  

Almancada bu değer dengeli veya dengesizdir (Plank, 2009 : 67).  Dengelidir çünkü 

tümcenin ikinci kısmı çekimlidir :     

(325)  a. Präsident Obama sagte, “dass der Terror  ein Verbrechen ist’’ 

(Başkan Obama terörün  canilik  olduğunu söyledi).    

b. Er sagt, dass er seine Pflicht nicht tut (O kendi görevini 

yapmadığını söylüyor).  

Dengesizdir çünkü tümcenin ikinci kısmı çekimsizdir :  

(326)  Wir sagen, wir werden nicht kommen (biz gelmeyeceğimizi 

söylüyoruz) . 

Werden ve kommen mastar olarak çekimsiz kalmaktadır.   

Fransızcada sözce tümleçlerinde fiil biçimleri dengeli ya da dengesizdir :  

(327)  a.  Peter dit qu’il ne participera pas (peter says he will not attend) 

(Peter katılmayacağını söylüyor) .  

b. Elle a dit que John a mangé le pain (she said that John ate the 

bread) (John’un ekmeği yediğini söyledi).  

c.Elle a dit : ‘’Très bien!’’ (O dedi ki : ‘’Çok iyi!’’)  
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Birinci ve ikinci tümcelerde ikinci tümceler çekimli kalırken, üçüncü tümcede ‘’Très 

bien’’ çekimsiz kalmaktadır.  

  Türkçede bu değer dengeli veya dengesizdir. Dengelidir çünkü yan tümce çekimlidir :     

(328)  a. Başkan Obama terörün canilik  olduğunu söyledi.   

b. O kendi görevini yapmadığını söylüyor.  

Dengesizdir çünkü yan tümce çekimsiz kalmaktadır :  

(329)   a. “Gel” dedi. 

           b. “Şöyle” dedi (Underhill,  1977 : 433).  

Gel emiri verilerek yan tümce hiçbir ek almamakta ya da şöyle sözcüğünde görüldüğü 

gibi bu sözcük  çekimsiz kalmaktadır.  

IV.9.Sözlükçe 

Özellik 129 El ve Kol  

Bazı diller el ve kol için farklı sözcükler kullanarak ayrımda bulunurken diğer diller el 

ve kol için aynı sözcüğü kullanmaktadır  (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 129). 

Almanca, Fransızca ve Türkçe, el ve kolu ayıran 389 dilden birisidir: 

(330)  a. El: la main : die Hand. 

b. Kol: le bras : der Arm. 

Özellik 130 Parmak ve El   

Bazı diller parmak ve el için farklı sözcükler kullanarak ayrımda bulunurken diğer diller 

parmak ve el için aynı sözcüğü kullanmaktadır (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 130). 

Almanca, Fransızca ve Türkçe, parmak ve eli ayıran 521 dilden birisidir :  

 (331)  a. Parmak : der Finger, le doigt.  

b. El : die Hand, la main. 
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Özellik 131 Sayısal Tabanlar    

Sayısal  ifadeleri ortaya koymada aritmetik taban kullanılmaktadır. Bu durumda taban 

xn + y gibi belirli sayısal ifadelere yönlendirilen “n”  gibi ifade edilen sayısal sistemi 

göstermektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 131). Bu bakımdan, dünya dilleri desimal, 

pure vijesimal ve hibrid-vijesimal desimal gibi kategorilere ayrılmaktadır.      

  Almanca, Fransızca ve Türkçede bu değer desimaldır. Desimal ondalık anlamına 

gelmektedir yani sayı veya aritmetik sistemler   on sayısına, ondalık kısımlara ve on sayısının 

kuvvetlerine bağlı kalmaktadır :  

On sayısına örnekler şunlardır :  

(332)  a. On (10).  

b. Dix (10). 

c. Zehn (10). 

Ondalık kısımlara örnekler şunlardır :  

(333)  a. 1/10 : onda birler : Zehntel : dixième , un pour dix (un dixième). 

b. 1/100 :  yüzde birler : Hundertstel : un pour cent. 

c. 1/1000 :  binde birler : Tausendstel : un pour mille.  

On sayısının kuvvetlerine örnekler şunlardır :  

(334)  a. 10 (on) , 100 (yüz), 1000 (bin), 10000 (on bin), 100000 (yüz bin), 

1000000 (bir milyon) (Kornfilt, 428).  

b. 10 (Zehn), 100 ( Hundert), 1000 ( Tausend) , 10000 ( 

Zehntausend), 100000 (Einhunderttausend), 1000000 (eine Million).  

c. 10 (dix), 100 (cent), 1000 (mille), 10000 (dix mille), 100000 (cent 

mille) 1000000 (un million).  

Özellik 132 Türetilmemiş Temel Renk Kategorilerinin Sayısı  

Temel renk terimlerinin günümüzdeki evrensel modellerinde ve gelişim teorisinde üç 

evrensel renk kategorisi bulunmaktadır : birincil renk, bileşik ve türetilmiş (Dryer, S. & 

Haspelmath, M. 2013 : 132). Renk teorisinde altı ana renk ayrımı yapılmaktadır: beyaz, siyah, 

sarı, kırmızı, mavi, yeşil. <Sarı, Mavi> ve <Kırmızı, Yeşil> renkleri iki çift karşıt renklerdir ve 
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<Siyah,Beyaz> bir çift karşıt rengi biçimlendirmektedir. Siyah ve beyazın  bileşimi griyi 

meydana getirmekte ancak kırmızı ve yeşil veya sarı ve mavi uygun bir renk ortaya 

koymamaktadır. Yine de mavi ve sarının bileşimi  yeşil rengi meydana getirmektedir.  

Almanca, Fransızca ve Türkçe  türetilmemiş renk kategorisi yönünden altı renge 

sahiptir: 

(335)  a. siyah: schwarz, noir. 

b. beyaz: weiss, blanche. 

c. sarı : gelb, jaune. 

d. kırmızı: rot, rouge. 

e. mavi: blau, bleu. 

f. yeşil: grün, vert. 

        Özellik 133 Temel Renk Kategorilerinin Sayısı  

  Almanca74 , Fransızca ve Türkç75e altı ana olmak üzere onbir  temel rengi 

kapsamaktadır. Bunlar türetilmiş ve bileşik renklerdir :   

(336)  a. siyah: schwarz, noir. 

b. gri: grau, gris. 

c. pembe : rosa, rose 

d. beyaz: weiss, blanche. 

e. mavi: blau, bleu. 

f. yeşil: grün, vert. 

g. mor: lila, violet. 

h. sarı : gelb, jaune. 

i. kahverengi: braun, brun. 

j. turuncu: orange, orange. 

k. kırmızı: rot, rouge.  

Özellik 134 Yeşil ve Mavi  

Daha önce de belirttiğimiz gibi yeşil ve mavi birbiriyle ilişkilendirilebilmekte ve bu altı 

yolla kodlanmaktadır (Dryer, S. & Haspelmath, M. 2013 : 134).  Maviye karşı yeşil 

kategorisinde yeşil ve mavi temel renk olarak ayrılmaktadır. Diğer kategoriler yeşil/mavi 

                                                           
74 Bu değer Almanca açısından tartışmaya açıktır. Frans Plank’ın Wals Values Evaluated çalışmasında sayfa 67’ye 

bakabilirsiniz.  
75 Bu değer Türkçe açısından tartışmaya açıktır. Kornfilt’in Turkish kitabında sayfa 521’e bakabilirsiniz.  
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(temel renk olarak), siyah/yeşil/mavi (temel renk olarak), sarı/yeşile karşı mavi (temel renk 

olarak), mavi ile sarı/yeşilin temel renk olduğu kategorileri kapsamaktadır.  

Almanca, Fransızca ve Türkçe maviye karşı yeşil kategorisindedir : 

(337) a. yeşil : grün, vert. 

b. mavi: blau, bleu. 

Özellik 135 Kırmızı ve Sarı  

Araştırmalar yeşil ve sarının birbirleriyle bağlantıda olabileceğini kanıtlamıştır. Tipoloji 

yönünden bunu göz önüne aldığımızda, kırmızı ve sarı dört yolla kodlanabilmektedir (Dryer, S. 

& Haspelmath, M. 2013 :135). Bu dört kategori her rengin temel renk terimi aldığı kırmızıya 

karşı sarı kategorisini, kırmızı veya sarının temel renk olduğu kırmızı/sarı kategorisini, 

kırmızının ayrı bir renk olarak algılandığı sarı/yeşil/mavi temel renk olarak kodlandığı 

kırmızıya karşı sarı/yeşil/mavi kategorisini kapsamakta,   ve son kategori ise kırmızı temel renk 

olarak kodlanırken sarı ve yeşilin yalın renk olduğu kırmızıya karşı sarı/yeşil kategoriyi 

kapsamaktadır. 

Almanca, Fransızca ve Türkçe  sarıya karşı kırmızı kategorisindedir:  

(338)  a. kırmızı: rot, rouge.  

b. sarı: gelb, jaune. 

Özellik 136 M-T Adılları  

 Sesbilim üzerine yoğunlaşmış araştırmalar  birinci ve ikinci tekil kişide kişisel 

adıllardaki son seslerin  benzerlik gösterebildiğini belirtmişlerdir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 

2013 :136).   

 Bu değer Almancada paradigmatiktir. Birinci ve ikinci tekil kişide belirtme, yönelme ve 

iyelik adıllarında  son sesler benzerlik göstermektedir. Örneğin mich (beni) ve dich (seni) ich’le 
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bitmekte, mir (bana) ve dir (sana)  ir’le bitmekte ve mein (benim) ve dein (senin)  ein’la 

bitmektedir.  

Bu değer Fransızcada da paradigmatiktir. Birinci ve ikil tekil kişide belirtme, yönelme 

ve iyelik adıllarında  son sesler benzerlik göstermektedir.Örneğin moi (bana) ve toi (sana)  oi 

ile bitmekte, me (beni)  ve te (seni) e ile bitmekte, mon (benim) ve  ton (senin)  on ile bitmekte, 

ma (benim) ve  ta (senin)  a ile bitmekte, mes (benim : çoğul) ve  tes (senin : çoğul) es ile 

bitmekte, mien (benimki)  ve tien (seninki ) ien ile bitmektedir.  

Türkçede de bu değer paradigmatiktir. Birinci ve ikinci tekil kişide adıllarda yalın hal, 

belirtme durumu, , yönelme durumu, yönelme durumu, kalma durumu ve çıkma durumunda 

son sesler benzerlik göstermektedir. Örneğin ben ve sen en ile bitmekte, beni ve seni eni ile 

bitmekte, bana ve sana ana ile bitmekte, bende ve sende ende ile bitmekte, benden ve senden 

enden ile bitmektedir.  

 Özellik 137 N-M Adılları    

Bu değer Almanca, Fransızca ve Türkçede yoktur.  

Özellik 138 Çay  

 Çay sözcüğünün dağılımı ticaret gibi tarihi süreçlere atf edilmiştir. Bu durumda çay Çin 

ve Myammar, Tayland , Vietnam kıyılarına doğru ve Hindistan’da Assam’dan yayılım gösteren 

geniş bölgede yetişen “Camellia Sinensis” bitkisini belirtmektedir (Dryer, S. & Haspelmath, M. 

2013 :138).    Fakat çay içeceği anlamına gelen birçok sözcüğün Çinde ortaya çıktığına 

inanılmakta fakat güzergahlarına göre dilden dile önemli derecede değişiklik göstermektedir.  

 Fransızcada thé Almancada ise Tee çay anlamına gelmektedir ve bu sözcük Çinceden 

alınmaktadır .Çay içeceğine gönderimde bulunan farklı kültürlerde çeşitli açılardan 

bakıldığında birçok dilde çay için belirli bir sözcük olmadığını fakat sözcüğün baskın bir dilden 
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alındığı belirtilmektedir. Bu da farklı kültürlerin   neden çay için farklı terimler kullandığını 

açıklamaktadır. Örneğin Fransızca ve Hollandaca birbirleriyle bağlantılı diller olmasına 

rağmen, Fransızca thé ‘yi kullanmakta Hollandaca ise chai ‘ı kullanmaktadır (Dryer, S. & 

Haspelmath, M. 2013 :138). Türkçe ise sinitik kökenli olan çay sözcüğünü kullanmaktadır.  

IV.10 Sonuç  

Bu bölümde Wals’teki ilk 9 kategoride bulunan ilk 138 değer Almanca, Fransızca ve 

Türkçe açısından incelenmiştir ve bu diller birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Değerlere ilişkin 

kaynaklar varsa bu kaynakların sayfa numaları verilerek çalışmanın akademik boyut kazanması 

ve Wals’teki görüş ve bakış açısının bu tezi okuyacak kişilere empoze edilmesi amaçlanmıştır. 

Bunların yanı sıra incelenen değerler tartışmaya açıksa akademik kaynak olduğu sürece bu 

akademik kaynaklara sayfa numaraları belirtilerek gönderimde bulunulmuştur. Ancak 

unutulmamalırdı ki tezin bu bölümünün amacı bu kodlanan 138 değeri eleştirmek değil 

betimlemektir.  

Tezin son bölümünde ise Wals hakkında tartışma yapılacak, akademik kaynakalara 

gönderimde bulunarak Wals’ın zayıf yönleri belirtilecek, son olarak değerler kısaca belirtilecek 

ve yüzde hesapları yapılarak tez sonlandırılacaktır.  
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V. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu bölümde tartışmaya yer verilmekte, genel değerlendirme yapılmakta  ve  Almanca 

ile Fransızca, Almanca ile Türkçe ve Fransızca ile Türkçe arasındaki Wals Info Veri 

tabanındaki dokuz ana kategorideki değerlerin benzerlik ve farklılık yüzdelerine yer 

verilmektedir :  

V.1. Tartışma  

Wals  Info günümüzde dilsel tipoloji yani dilsel sınıflandırma açısından öne çıkan en 

önemli çalışamalardan  birisidir. Ancak her çalışmada olduğu gibi Wals’inde zayıf noktaları 

vardır. Tezin giriş bölümünde Uzun (2012) tarafından belirtildiği gibi birçok değer birçok dilde 

kodlanamamıştır. Fakat asıl tartışılması gereken kodlanan değerlerin ne kadar nesnel ve 

tartışmaya kapalı olarak kodlanıp kodlanamayacığıdır. Tezde Almancada tartışmaya açık 

hemen hemen bütün değerler Plank (2009)’ın Wals Values Evaluated çalışmasında tartışmaya 

açılmış ve değerlendirilmiştir. Ancak burada sadece Wals eleştirilmemelidir. Plank (2009)’ ın 

çalışmasında belirttiği  gibi Almanca sorunlu bir dildir (Plank, 2009 : 68). Almanca sorunlu bir 

dil olduğu için tezde Almancada tartışmaya açık değer sayısı Fransızca ve Türkçeye göre çok 

daha fazladır.  Bu açıdan sorunlu bir dili sınıflandırırken görüş farklılıkları ortaya 

çıkabilmektedir. Plank (2009)  ayrıca çalışmasında bu değerlerin uzmanlar tarafından 

değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. (Plank, 2009 :  68).  Plank (2009)’ın  çalışmasını 

incelediğimizde Almancada cinsiyet sayısından renk sayısına, sesbilimsel karışımdan ünsüz 

oranına kadar birçok değer Almancada Plank (2009) tarafından farklı değerlendirilmiş ve 

kodlanmıştır. Plank  (2009) çalışmasında dilsel sınıflandırmanın tipolojistler genellemelere 

yöneldiğinde çok zor bir duruma dönüştüğünü de belirtmektedir (Plank, 2009 :  68).  Ayrıca 

sadece sınırlı sayıda çalışmalara bakıp genellemelere gitmek hatalarla sonuçlanabilmektedir. 

Örneğin Türkçede eylemcil kişi aynılaşması yok dense de ya da istek kipi  çekimsel değil dense 
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de İmer (2011)’in  çalışmasında bunların yanlış değerlendirildiği kanıtlanmaktadır. Ne yazık ki 

tipolojistler inceledikleri dillerin hepsini çok iyi bilememektedir veya çözümleyememektedir. 

Bunlara ek olarak Plank (2009)’ın  değerlendirmelerine karşı veri tabanı yazarlarıyla 

görüştüğümde veri tabanı yazarlarının kendilerini akademik kaynaklara gönderimde bulunarak 

savunduklarını da belirtmeliyim. Bazense değerleri kodlarken hatalı olduklarını belirttiler. 

Plank (2009)  çalışmasında son olarak Roma’nın bir günde kurulmadığını ve tipolojide bazen 

öğrendiklerimizi unutmamız  gerektiğini de belirtmektedir (Plank, 2009 : 74).  Sonuç olarak 

Wals’ın kısa bir süreç içinde mükemmel olması beklenmemelidir. Wals’tede sorunlar ortaya 

çıkabilmektedir ancak bu dilsel tipoloji çalışmalarından vazgeçileceği anlamına da  

gelmemelidir.  

V.2. Genel Değerlendirme 

Bu bölümde tezdeki dokuz alandaki  138 değer  sırasıyla  kısaca değerlendirilmektedir :  

1) Sesbilim açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe ne gibi benzerlikler ve 

farklılıklar taşımaktadır ? 

Sesbilim açısından değerlendirme şöyledir : Ünsüz dökümü açısından Almanca, 

Fransızca ve Türkçe ortalama ünsüz dökümüne sahiptir. Ünlü nitelik dökümü açısından 

Almanca, Fransızca ve Türkçe ünlü sesleri bakımından oldukça geniştir. Ünlü ünsüz oranı 

açısından Almanca ve Fransızca düşük, Türkçe ise ortalama değer göstermektedir. Patlamalı ve 

sürtünücüde ötümlüleşme açısından Fransızca, Almanca ve Türkçe hem ötümlü hem ötümsüz 

patlamalılara hem de ötümlü ve ötümsüz sürtünücülere sahiptir. Ötümlüleşme hem patlamalı 

hem sürtünücülerde görünmektedir. Patlamalı ve dizgelerde ötümlüleşme ve boşluk açısından 

Almanca, Fransızca ve Türkçe hiçbir eksiklik göstermemekte yani p, t, k, b, d, g seslerinin 

hepsi var olmaktadır. Küçük dil ünsüzleri açısından Fransızca ve Almanca bu değeri 
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sergilerken, Türkçede bu değer var olmamaktadır. Gırtlaksıl ünsüzler Almanca, Fransızca ve 

Türkçede yoktur. Yan ünsüzler açısından Almanca, Fransızca ve Türkçede engelli yan ünsüzler 

bulunmamaktadır. Artdamaksıl genizsil açısından Almancada ilk konumsal artdamaksıl genizsil 

bulunmamakta, Fransızca ve Türkçede ise artdamaksıl genizsil bulunmamaktadır. Ünlü 

genizsilleşmesi açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe karşıtsal olarak 

genizsilleştirilmemektedir. Ön yuvarlak  ünlü açısından Almanca, Fransızca ve Türkçede değer 

yüksek ve ortadır. Hece yapısı yönünden Almanca ve Fransızca karmaşık yapı sergilerken 

Türkçe orta derecede karmaşık yapı sergilemektedir. Ton ise Almanca, Fransızca ve Türkçede 

bulunmamaktadır. Sabit vurgu da Almanca, Fransızca ve Türkçede bulunmamaktadır. Ağırlık 

duyarlı vurgu açısından Almancada değer sağ odaklı ve son üçten biriyken, Fransızca sağ 

kenarlıdır  yani ağırlık duyarlı vurgu  son hecede  veya sondan bir önceki hecededir. Türkçede 

ise bu değer sınırsızdır yani ağırlık duyarlı vurgu herhangi bir yerde olabilmektedir. Ağırlık 

duyarlı vurguda ağırlık faktörü Almancada  koda ünsüzü olarak gözlemlenirken Fransızcada bu 

değer önemdir, Türkçede ise ağırlık duyarlı vurgu sözlükseldir. Ritim türleri açısından Almanca 

trokaikken, Fransızcada ritim türü belirlenememekte, Türkçede ise ritmik  vurgu 

bulunmamaktadır.  Yaygın ünsüzlerin yokluğu açısından Almanca, Fransızca ve Türkçedebu 

seslerin hepsi bulunmaktadır. Yaygın olmayan ünsüzler ise Almanca, Fransızca ve Türkçede 

bulunmamaktadır.  

2) Biçimbilim açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe ne gibi benzerlikler ve 

farklılıklar taşımaktadır ? 

Biçimbilim açısından ise değerlendirme şöyledir : Seçili çekimsel oluşturucuların 

karışımı açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe ardışıktır. Seçili çekimsel oluşturucuların 

varlığı yönünden Almanca durum ve sayı gösterirken, Fransızca herhangi bir durum 

göstermemekte ve Türkçe ise tek varlıksal durum sergilemektedir. Eylemin çekimsel sentezi 
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yönünden Almanca tek sözcük için 2-3 kategori sergilerken, Fransızca 4-5 kategori 

sergilemekte ve Türkçe ise 6-7 kategori sergilemektedir. Tümcede işaretleyicinin yeri 

yönünden Almanca ve Türkçe bağımlı işaretleyici değer sergilemekte, Fransızca ise herhangi 

bir durum göstermemektedir. İyelik ad tümcelerinde işaretleyicinin yeri yönünden Almanca ve 

Fransızca bağımlı işaretleyici değer gösterirken, Türkçe çift işaretleme değerini göstermektedir. 

Belirleyecinin yeri : tüm dil tipolojisi açısından Almanca bağımlı işaretleyici bir değer 

sergilerken, Fransızca ve Türkçe tutarsız veya diğer değeri sergilemektedir. Çekimsel 

biçimbilimde öneklemeli ve soneklemeli açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe güçlü 

derecede son eklemelidir. İkileme/yineleme yönünden Almanca ve Fransızcada üretken ikileme 

bulunmamakta, Türkçede ise hem tam hem kısmi ikileme bulunmaktadır.  Durum aynılaşması 

yönünden Almanca ve Fransızca çekirdek ve çekirdek olmayanken, Türkçe sinkretik bir değere 

sahip değildir. Eylemcil/kişi/sayı işaretlemede aynılaşma yönünden Almanca, Fransızca 

sinkretikken  ve Türkçe sinkretik değildir.  

3) Adcıl kategori açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe ne gibi benzerlikler ve 

farklılıklar taşımaktadır ? 

Adcıl kategori ise şöyle değerlendirilmektedir: Cinsiyet sayısı Almancada üç tane, 

Fransızcada iki tane gözlemlenirken, Türkçede cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. Cinsiyet 

temelli ve cinsiyet temelli olmayan cinsiyet sistemleri açısından Almanca ve Fransızca cinsiyet 

temelliyken, Türkçede cinsiyet ayrımı yoktur. Cinsiyet atama sistemleri Almanca ve 

Fransızcada anlamsal  ya da biçimsel olurken Türkçede bu gözlemlenmemektedir.  Adcıl 

çoğulluğu kodlama Almanca, Fransızca ve Türkçede son ekler aracılığıyla sağlanmaktadır. 

Adcıl çoğulluğun görünümü yönünden Almanca, Fransızca ve Türkçede adcıl çoğulluk  tüm 

adlarda her zaman zorunludur. Bağımsız kişisel adıllarda çoğulluk yönünden Almanca kişi-sayı 

gövdesi değerini gösterirken, Fransızca kişi-sayı gövdesi ve kişi  çoğul ekini göstermekte, 
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Türkçe ise kişi gövdesi  ve adcıl  çoğul eki değerini göstermektedir. Çağrışımsal çoğul 

yönünden, Almanca eşsiz dolaylı çağrışımsal  çoğulu gösterirken, Fransızca çağrışımsal çoğul 

göstermemekte, Türkçe ise adcıl çoğullukla aynı çoğulluğu göstermektedir. Belirli artikeller 

Almanca ve Fransızcada göstermelerden farklıdır, Türkçede ise sadece belirsiz artikeller 

bulunmaktadır. Belirsiz artikeller Almanca, Fransızca ve Türkçede bir sayısıyla aynıdır. 

Bağımsız adıllarda içsel-dışsal ayrımı Almanca, Fransızca ve Türkçede gözlemlenmemektedir. 

Eylemsel çekimde içsel-dışsal ayrımı Almanca, Fransızca ve Türkçede gözlemlenmemektedir. 

Göstermede mesafe zıtlıkları Almanca ve Fransızcada yoktur, Türkçede ise iki yollu karşıtlık 

vardır. Adılsıl ve adımsı göstermeler Almancada benzer, Fransızcada farklı gövde , Türkçede 

ise farklı çekim değerlerine sahiptir. Üçüncü tekil adılları ve göstermeleri Almanca ve 

Fransızcada cinsiyet belirleyicileri tarafından bağlılık göstermekte, Türkçede ise uzak 

göstermelere  bağlı kalmaktadır. Bağımsız kişisel adıllarda cinsiyet ayrımı Almanca ve 

Fransızcada üçüncü tekil kişide gözlemlenmekte, Türkçede ise bulunmamaktadır. Adıllarda 

nezaket ayrımları Almanca, Fransızca ve Türkçede ikili nezaket ayrımı olarak 

gözlemlenmektedir. Belgisiz  adıllar Almancada karışık, Fransızca ve Türkçede ise kapsayıcı 

ad temellidir. Pekiştirici ve dönüştürücü adıllar Almanca ve Fransızcada farklıdır, Türkçede ise 

benzerdir. İlgeçler üzerinde kişi belirleme Almanca, Fransızca ve Türkçede yoktur. Durum 

sayıları Almancada dört durum olarak karşımıza çıkmakta, Fransızcada biçimbilimsel durum 

işaretleme bulunmamakta, Türkçede ise 6-7 durum olarak belirlenmektedir. Asimetrik durum 

belirleme, Almancada uygun adıllarda aynılaşmayken, Fransızcada yoktur ve Türkçede 

simetriktir. Durum eklerinin konumu Almanca ve Türkçede durum son ekleriyle sağlanırken, 

Fransızcada ilgeçsel biçimcelerle sağlanmaktadır. Birliktelik durumu ve araçsallık  Almanca, 

Fransızca ve Türkçe’de aynıdır ve ‘’ile’’ (mit/avec) bağlacı ile sağlanmaktadır. Sıra sayıları 

Almancada ilk (bir ve birinci aynı kökten türememektedir), ikinci (ikinci iki kökünden 
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türemektedir) , üçüncüyken (üçüncü üç kökünden türemektedir) , Fransızcada birinci ve ikinci 

için bir ve iki sayısyla benzer kullanım olsada, birinci ve ikinci sayısı bir ve iki sayısının 

kökünden farklı olabilmekte, ancak üçüncü üç sayısıyla benzerlik göstermekte, Türkçede ise bir 

sayısı için  birinci ve ilk kullanılmakta ancak ikinci ve üçüncü iki ve üç sayısıyla benzerlik 

göstermektedir.   Dağıtımsal sayılar Almancada devam eden sözcüklerle belirlenirken, 

Fransızcada bulunmamakta, Türkçede ise son ek tarafından belirlenmektedir. Sayı 

sınıflandırıcıları Almanca ve Fransızcada yoktur Türkçede ise isteğe bağlıdır.  Bağlaçlar ve 

evrensel nicelikler Almanca, Fransızca ve Türkçede  biçimsel olarak farklıdır. Adcıl iyeliksel 

eklerin konumu Almanca ve Fransızcada yoktur, Türkçede ise iyelik eki ile sağlanmaktadır. 

4) Adcıl sözdizim açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe ne gibi benzerlikler ve 

farklılıklar taşımaktadır ? 

Adcıl sözdizimin sonuçları ise şöyledir: Zorunlu iyelik çekimi Almanca, Fransızca ve 

Türkçede bulunmamaktadır. İyelik sınıflandırması Almanca, Fransızca ve Türkçede 

bulunmamaktadır. Tamlayan durumu, sıfatlar ve ilgi tümcecikleri Almanca, Fransızca ve 

Türkçede yüksek derecede farklılık göstermektedir. Adsız sıfatlar Almanca, Fransızca ve 

Türkçede işaretleme olmadan var olmaktadır. Hareketli adcıl yapılar Almanca ve Fransızcada 

özgeçişli iyelik olarak bulunmakta Türkçede ise iyelikler belirtme durumu olarak var 

olmaktadır. Ad öbeği bağlacı yönünden Almanca, Fransızca ve Türkçede ‘’ve’’ bağlacı ve 

‘’ile’’ bağlacı birbirinden farklılık göstermekte yani ‘’ve’’ ve ‘’ile’’ ayrı sözcüklerle ifade 

edilmektedir. Adcıl ve eylemsel bağlaç yönünden Almanca, Fransızca ve Türkçe özdeştir.  

5) Eylemcil kategori açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe ne gibi benzerlikler 

ve farklılıklar taşımaktadır ? 
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Eylemcil kategorinin genel değerlendirmesi ise şöyledir :  Bitmişlik ve bitmemişlik 

görünümü yönünden Almancada dilbilgisel işaretleme olmamakta, Fransızca ve Türkçede ise 

dilbilgisel işaretleme olmaktadır. Geçmiş zaman Almanca, Fransızca ve Türkçede var olmakta 

ve uzaklık ayrımı gözlemlenmemektedir. Gelecek zaman Almancada çekimli değilken, 

Fransızca ve Türkçede çekimlidir. Perfekt, Almanca ve Fransızcada iyelikten kaynaklanmakta, 

Türkçede ise perfekt bulunmamaktadır. Zaman-görünüş eklerinin konumu Almanca, Fransızca 

ve Türkçede zaman-görünüş son ekleriyle sağlanmaktadır. Biçimbilimsel emir, Almanca ve 

Fransızcada ikinci tekil kişiyle sağlanırken, Türkçede ikinci tekil ve ikinci çoğul kişiyle 

sağlanmaktadır. Yasaklayıcı Almanca, Fransıca ve Türkçede normal emir ve normal 

olumsuzluk ile sağlanmaktadır.   Emir-zorlayıcı sistemleri yönünden Almanca ve Fransızcada 

sistemin herhangi bir türü görünmemekte Türkçede ise maksimal sistem görünmektedir. İstek 

kipi Almanca, Fransızca ve Türkçede  çekimsel olarak var olmamaktadır . Durumsal olasılık, 

Almanca ve Fransızcada eylemcil yapı olarak var olmakta, Türkçede ise yüklem üzerinde ek 

olarak gözlemlenmektedir. Bilgisel olasılık Almanca ve Fransızcada eylemcil yapı olarak var 

olmakta, Türkçede ise yüklem üzerinde ek olarak gözlemlenmektedir.  Durumsal ve bilgisel 

kipsel işaretleme arasında örtüşme açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe olasılık ve 

gereklilik için örtüşme sergilemektedir. Kanıtlanabilirliğin anlamsal ayrımı açısından Almanca 

ve Fransızca sadece dolaylıdır, Türkçe ise dolaysız ve dolaylıdır. Kanıtlanabilirliği kodlama 

Almanca ve Fransızcada kipsel biçimbirimken, Türkçede zaman sisteminin bir parçasıdır. 

Zaman ve görünüme göre başkalaşma Almanca ve Türkçede zaman, Fransızcada ise zaman ve 

görünümdür. Eylemcil sayı ve başkalaşma Almanca, Fransızca ve Türkçede bulunmamaktadır.    
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6) Sözcük dizilişi açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe ne gibi benzerlikler ve 

farklılıklar taşımaktadır ? 

Sözcük dizilişi açısından genel değerlendirme şöyledir: Özne, nesne, fiil dizilişinin 

Almancada baskın bir dizilişi yokken, Fransızcada özne, yüklem, nesne, Türkçede ise özne, 

nesne ve yüklemdir. Özne fiil dizillişi Almanca, Fransızca ve Türkçede özne-fill sırasıyladır. 

Nesne fiil dizilişi açısından Almancada baskın diziliş bulunmuyorken, Fransızcada fill nesne, 

Türkçede nesne fiil sırası izlenmektedir. Nesne, eğik ve fiil dizilişi yönünden Almancada 

baskın diziliş yokken, Fransızcada fiil, nesne, eğik, Türkçede eğik, nesne, fiil dizilişi vardır. Ad 

öbeği ve ilgeç dizilişi açısından Almanca ve Fransızcada ön durumlar kullanılmakta, Türkçede 

ise son durumlar kullanılmaktadır. Ad ve tamlayan durumu dizilişi açısından Almanca ve 

Fransızcada ad-tamlayan, Türkçede tamlayan-ad dizilişi var olmaktadır. Sıfat ve ad dizilişi 

açısından Almanca ve Türkçe sıfat-ad sırasını izlerken, Fransızca ad-sıfat sırasını izlemektedir. 

Gösterme adılı ve ad dizilişi açısından  Almanca, Fransızca ve Türkçe gösterme adılı ve ad 

sıralamasını izlemektedir. Sayı ve ad dizilişi açısından  Almanca, Fransızca ve Türkçe sayı ve 

ad sıralamasını izlemektedir. İlgi tümceciği ve ad dizilişi açısından Almanca ve Fransızca ad-

ilgi tümceciği sıralamasını izlemekte, Türkçe ise ilgi tümceciği-ad sıralamasını izlemektedir.  

Derece sözcük ve sıfat dizilişi açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe derece sözcük-sıfat 

dizilişini izlemektedir. Evet-hayır soru partikellerinin konumu açısından Almancada soru 

partikeli bulunmamakta, Fransızcada başta, Türkçede sonda bulunmaktadır. İçerik sorularında 

soru öbeklerinin konumu açısından Almanca ve Fransızcada başta soru öbeği bulunmakta, 

Türkçede ise başta soru öbeği bulunmamaktadır.  Belirtecimsi yan tümce bağlacı ve tümcenin 

dizilişi açısından Almanca ve Fransızcada başta yan tümce bağlacı bulunmakta, Türkçede ise 

karışık değer sergilenmektedir. ‘’Nesne ve fiil dizilişi’’ ve ‘’ad öbeği ve ilgeç’’ arasındaki ilişki 

açısından Almanca diğer kategorisine girmekte, Fransızca fiil-nesne ve ön durumu izlemekte 
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Türkçe ise nesne-fiil son durumu izlemektedir. ‘’Nesnenin dizilişi ve fiil’’ ve ‘’ilgi tümceciği 

ve adın dizilişi’’ arasındaki ilişki açısından Almanca diğer kategorisine girmekte,  Fransızca 

fiil-nesne ve Nrel kategorisine girmekte, Türkçe ise nesne-fiil ve RelN kategorisine 

girmektedir. ‘’Fiil ve nesne dizilişi’’ ve ‘’sıfat ad dizilişi’’ arasındaki ilişki açısından Almanca 

diğer kategorisine girmekte, Fransızca fiil nesne ve Nadj kategorisine girmekte, Türkçe ise 

nesne-fiil ve AdjN kategorisine girmektedir.   

7) Yalın tümceler açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe ne gibi benzerlikler ve 

farklılıklar taşımaktadır ? 

Yalın tümceler açısından genel değerlendirme şöyledir : Tam ad öbeğinin durum 

belirlemesinin sıralanışı açısından Almanca ve Türkçe yalın belirtme durumu değerini alırken, 

Fransızca nötr değer sergilemektedir. Adılların durum belirlemesinin sıralanışı açısından 

Almanca, Fransızca ve Türkçe yalın-belirtme kategorisine girmektedir. Eylemcil kişi 

belirlemesinin sıralaması bakımından Almanca, Fransızca ve Türkçe belirtme durumunu 

göstermektedir. Adılsıl öznelerin ifadesi açısından Almanca ve Fransızca özne konumunda 

zorunlu adıl değerini gösterirken, Türkçe yüklem üzerinde özne eki değerini göstermektedir. 

Eylemcil kişi işaretlemesi yönünden Almanca, Fransızca ve Türkçe kılıcı üye almaktadır. 

Eylemcil kişi işaretlemesinde üçüncü kişi sıfırı açısından Almanca ve Fransızcada sıfır 

gerçekleşmesi bulunmamakta,  Türkçede ise üçüncü tekil biçimlerde sıfır bulunmaktadır. Fiil 

üzerinde kişi belirticilerin dizilişi açısından Almanca, Fransızca ve Türkçede kılıcı ve etkilenen, 

yüklem üzerinde tek tek veya birlikte görünmemektedir. Çift geçişli yapılar: vermek fiili 

açısından Almanca, Fransızca ve Türkçede dolaylı nesne yapısı gözlemlenmektedir.  İşteşlik 

yapıları açısından Almanca ve Fransızca karışık yapı sergilerken, Türkçede ise işteş yapılar 

dönüşlü yapılardan farklılık göstermektedir. Edilgen yapılar Almanca, Fransızca ve Türkçede 

bulunmaktadır. Anti edilgen yapılar ise Almanca, Fransızca ve Türkçede bulunmamaktadır. 
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Çift yapılar ise Almanca, Fransızca ve Türkçede bulunmamaktadır. Dolaylı ettirgen yapılar 

Almanca ve Fransızcada ardışık ve amaca yönelik değilken,  Türkçede ise ardışık olmamakta 

ama amaca yönelik olmaktadır. Dolaylı olmayan ettirgen yapılar Almanca ve Türkçede 

biçimbilimsel fakat bileşik değilken, Fransızcada her iki kategoriye girmektedir. Olumsuz 

biçimbirimler Almanca ve Fransızcada olumsuz partikelken, Türkçede olumsuzluk ekiyle 

sağlanmaktadır. Simetrik ve asimetrik olumsuzlama Almanca ve Fransızcada simetrikken, 

Türkçede hem simetrik hem asimetriktir yani her iki kategoriye girmektedir. Asimetrik 

standard olumsuzlamanın alt türleri Almanca ve Fransızcada devredilemezdir, Türkçede ise 

olumsuz yapılarda simetrik bir görünüm bulunurken, asimetrik bir yapıdan da söz edilmektedir. 

Olumsuz belgisiz adıllar ve yüklem olumsuzlama Almancada bulunmamakta, Fransızcada 

karışık davranış göstermekte, Türkçede ise yüklem olumsuzlama olarak görünmektedir. Evet 

hayır soruları Almancada soru sözcük dizilişine sahipken, Fransızca ve Türkçede soru partikeli 

olarak gözlemlenmektedir. Yüklem iyeliği Almanca ve  Fransızcada  have kategorisindeyken 

ve Türkçede tamlayan durumuyla sağlanmaktadır. Yüklemcil sıfatlar Almanca, Fransızca ve 

Türkçede sıfatların sözsüz kodlaması olarak sergilenmektedir. Adcıl ve konumsal yükleme 

Almanca, Fransızca ve Türkçede özdeştir. Yüklemcil adcıllar için sıfır koşaç, Almanca, 

Fransızca ve Türkçede bulunmamaktadır. Karşılaştırmalı yapılar Almanca ve Fransızcada 

partikel olarak görünmekte , Türkçede ise konumsal olmaktadır.    

8) Bileşik tümceler açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe ne gibi benzerlikler ve 

farklılıklar taşımaktadır ? 

Bileşik tümceler açısından genel değerlendirme şöyledir: Özneler üzerinde ilgilendirme 

yönünden Almanca ve Fransızca ilgi adılı değerini alırken, Türkçe boşluk stratejisini 

kullanmaktadır. Eğikler üzerinde ilgilendirme açısından Almanca ve Fransızca ilgi adılı 

değerini alırken, Türkçe boşluk stratejisini kullanmaktadır. İstek tümleç özneleri açısından, 
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Almanca, Fransızca ve Türkçede özne üstü kapalı  bırakılmaktadır. Amaç tümceleri açısından 

Almanca dengeli/dengesizken, Fransızca ve Türkçe dengesizdir. When tümceleri açısından 

Almanca ve Fransızca dengeli/dengesizken, Türkçe dengesizdir. Neden tümceleri açısından 

Almanca dengeliyken, Fransızca ve Türkçe dengeli/dengesizdir. Sözce tümleç tümceleri 

açısından, Almanca, Fransızca ve Türkçe dengeli/dengesizdir.    

9) Sözlükçe açısından Almanca, Fransızca ve Türkçe ne gibi benzerlikler ve 

farklılıklar taşımaktadır ? 

Sözlükçenin genel değerlendirmesi şöyledir: El ve kol ayrımı Almanca, Fransızca ve 

Türkçede bulunmaktadır. Parmak ve el ayrımı Almanca, Fransızca ve Türkçede bulunmaktadır. 

Sayısal tabanlar, Almanca, Fransızca ve Türkçede desimaldır. Türetilmemiş temel renk 

kategorilerinin sayısı Almanca, Fransızca ve Türkçede   altı olarak saptanmıştır.  Temel renk 

kategorilerinin sayısı yönünden altısı ana olmak üzere Almanca, Fransızca ve Türkçede onbir 

temel renk bulunmaktadır. Yeşil ve mavi açısından, Almanca, Fransızca ve Türkçe maviye 

karşı yeşil kategorisindedir. Kırmızı ve sarı açısından, Almanca, Fransızca ve Türkçe sarıya 

karşı kırmızı kategorisindedir. M-T adılları Almanca, Fransızca ve Türkçede vardır ve 

paradigmatiktir. N-M adılları, Almanca, Fransızca ve Türkçede bulunmamaktadır. Son olarak 

çay sözcüğü, Almanca ve Fransızcada Çince kökenliyken, Türkçede sinitik kökenlidir.   

V.3. Yüzde Hesapları 

Yüzde hesapları  şöyledir: Sesbilimsel açıdan Almanca ile Fransızca %78,9 benzerlik 

(15 bölü 19) , %21,1 farklılık  (4 bölü 19) göstermektedir. Sesbilimsel açıdan Almanca ile 

Türkçe ise  %63,1 benzerlik (12 bölü 19) , %36.9 farklılık (7 bölü 19)  göstermektedir. 

Sesbilimsel açıdan Fransızca ile Türkçe ise %68,4 benzerlik (13 bölü 19) ve %31,6 farklılık (6 

bölü 19) göstermektedir. 
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Biçimbilimsel açıdan Almanca ile Fransızca %60 benzerlik (6 bölü 10) , % 40 farklılık 

(4 bölü 10) göstermektedir. Biçimbilimsel açıdan Almanca ile Türkçe %30 benzerlik (3 bölü 

10)  %70 farklılık  (7 bölü 10) göstermektedir. Biçimbilimsel açıdan Fransızca ile Türkçe %30 

benzerlik (3 bölü 10) , %70 farklılık  (7 bölü 10) göstermektedir.  

Adcıl ulamlar açısından Almanca ile Fransızca %64,2 benzerlik (18 bölü 28) , %35,8 

farklılık  (10 bölü 28) göstermektedir. Adcıl ulamlar  açısından Almanca ile Türkçe %39,2  

benzerlik (11 bölü 28), %60,8 farklılık  (17 bölü 28) göstermektedir. Adcıl ulamlar  açısından 

Fransızca ile Türkçe %35,7 benzerlik (10 bölü 28), %64,3 farklılık  (18 bölü 28) 

göstermektedir.  

Adcıl sözdizim açısından Almanca ile Fransızca %100 benzerlik göstermektedir. Adcıl 

sözdizim açısından Almanca ile Türkçe % 85,7 benzerlik (6 bölü 7) , % 14,3 farklılık (1 bölü 7) 

göstermektedir. Adcıl sözdizim açısından Fransızca ile Türkçe %85,7 benzerlik (6 bölü 7) , 

%14,3 farklılık (1 bölü 7) göstermektedir.  

Eylemcil ulamlar açısından Almanca ile Fransızca % 81,25 benzerlik (13 bölü 16), 

%18,75 farklılık (3 bölü 16) göstermektedir. Eylemcil ulamlar açısından Almanca ile Türkçe % 

43,7 benzerlik (7 bölü 16), % 56,2 farklılık  (9 bölü 16) göstermektedir. Eylemcil ulamlar 

açısından Fransızca ile Türkçe % 43,2 benzerlik (7 bölü 16) , %56,2 farklılık  (9 bölü 16) 

göstermektedir.  

Sözlük dizilişi açısından  Almanca ile Fransızca %52,9  benzerlik (9 bölü 17) , %47 

farklılık (8 bölü 17) göstermektedir. Sözlük dizilişi açısından Almanca ile Türkçe % 29,4 

benzerlik (5 bölü 17), %70,5  farklılık (12 bölü 17) göstermektedir. Sözlük dizilişi açısından 

Fransızca ile Türkçe %23,5 benzerlik (4 bölü 17), %76,4  farklılık  (13 bölü 17) göstermektedir.  
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Yalın tümceler açısından Almanca ile Fransızca %83,3  benzerlik (20 bölü 24), %16,6  

farklılık (4 bölü 24) göstermektedir. Yalın tümceler açısından Almanca ile Türkçe %50 (12 

bölü 24) benzerlik, %50  farklılık (12 bölü 24)göstermektedir. Yalın tümceler açısından 

Fransızca ile Türkçe %50 benzerlik (12 bölü 24), %50 farklılık (12 bölü 24)  göstermektedir.  

Bileşik tümceler açısından Almanca ile Fransızca %71,42 benzerlik (5 bölü 7), %28,57 

farklılık  (2 bölü 7) göstermektedir. Bileşik tümceler açısından Almanca ile Türkçe %28,57 

benzerlik (2 bölü 7), %71,42 farklılık (5 bölü 7) göstermektedir. Bileşik tümceler açısından 

Fransızca ile Türkçe %57,14 benzerlik (4 bölü 7), %42,85 farklılık (3 bölü 7)göstermektedir.  

Son olarak sözlükçe açısından Almanca ile  Fransızca %100 benzerlik göstermekte, 

Almanca ile Türkçe %90 benzerlik (9 bölü 10) göstermekte, %10 farklılık (1 bölü 10)  

Fransızca ile Türkçe de  %90 benzerlik (9 bölü 10) göstermekte, %10 farklılık (1 bölü 10) 

göstermektedir.  
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ÖZET 

 

Bu tezin temel savı Wals’te bulunan ilk 9 ana kategoriyle ilk 138 değeri 

Almanca, Fransızca ve Türkçe açısından karşılaştırmaktır. Wals’in odağında olan dilsel 

tipoloji dilleri daha iyi sentezlemek ve anlamak için önemli bir çalışmadır. Bu tezdeki 

bir diğer önemli tartışma ise akademik kaynaklara gönderimde bulunarak tartışmaya 

açık değerleri ortaya koymaktır. 

Bu çalışmada değerler açıklanmakta ve akademik kaynağa gönderim fırsatı 

olduğunda o değer akademik kaynakla güçlendirilerek değerlerin daha nesnel olarak göz 

önüne alınabileceği de ortaya konmaktadır.  

Bu çalışma dilleri dokuz kategoriye ayırarak dilleri daha ayrıntılı şekilde 

incelemeyi ve dillerle ilgili daha önce açığa kavuşturulmamış olguları ortaya koymayı 

ve açıklığa kavuşturmayı amaçlamaktadır.  

Sonuç olarak, Wals’teki bakış açısı bu tezi inceleyecek kişilere en açık şekilde 

empoze edilmeye çalışılmaktadır. 
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ABSTRACT 

The main argument of this thesis is to compare and contrast the first 138 values 

through first 9 categories in “Wals Info” regarding German, French and Turkish 

languages. The focus of Wals Info which is linguistic typology aims to synthesize and 

understand the languages more objectively. The other important goal in this thesis is to 

put forward values that are open to discussion by reference to academic sources.  

In this study, values are explained and values are strengthened by referring to 

academic sources so that values can be taken into consideration more objectively.  

This study aims to examine the languages in a more detailed way and put 

forward the cases that have not been dealt before.  

Therefore, the perspective on “Wals Info” is aimed to inform readers who would 

study this thesis.  
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