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ÖNSÖZ 

Kuramsal belirlemelerin anadili konuĢucularının edimindeki karĢılığını deneysel 

çalıĢmalar aracılığıyla gözlemlemek bilimsel anlamda heyecan verici bir süreçtir. Bu 

çalıĢma da böyle bir güdülenme sonucunda ortaya çıkmıĢtır.  

ÇalıĢmamız kapsamında Türkçe anadili konuĢucularının katılımıyla dilbilgisel yargı 

testleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu deneylerde ilgimizi çeken bir konu, üzerinde tüm 

araĢtırmacıların hemfikir olduğu dilsel yapıların dilbilgisellik yargılarında dahi 

denekler tarafından farklı tepkilerin verilmesidir. Bu tepkiler, özellikle sesbilimsel 

olarak bozuk olduğu konusunda görüĢ birliği bulunan yapıların denekler tarafından 

düzgün olarak yorumlanması Ģeklinde göze çarpmaktadır ki bu durum da sadece 

sesbilimsel olarak bozuk olan yapılarda dilbilgisellik algısının düĢük seviyede 

olduğunu sezdirmektedir.  

Değinmek istediğimiz diğer bir konu elde edilen verilerin tezin amacı doğrultusunda 

yorumlanmasının önemidir. Çünkü bahsedildiği gibi denekler tarafından sadece 

sesbilimsel bozukluk, tümcenin bozuk olması için yeterli görülemeyebilmektedir. Bu 

nedenle bu çalıĢmada elde edilen deneysel bulguların istatistiksel çözümlemesine 

oldukça önem verilmiĢtir. 

Üstte söz edilen konularla da bağlantılı olarak deney sonuçları hayati öneme sahip 

olduğu için bu çalıĢmada “yöntem”in ele alındığı 3. bölüme geniĢ yer verilmiĢ, 



   

 

 

ii 

 

 

böylelikle deney yapısının ve sonuçlarının Ģeffaflık, izlenebilirlik ve güvenilirlik 

ölçütleri açısından tatmin edici olması hedeflenmiĢtir. 

Deneysel yönü ağır basan bu tezin kuramsal tartıĢmalara katkı sağlayacağı 

umulmakta, diğer yandan bu çalıĢmanın, baĢta bilgi yapısı olmak üzere tüm dilbilim 

çalıĢma alanlarında benzer çalıĢmaları teĢvik etmesi ümit edilmektedir.   
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ÖZET 

Bu çalıĢmada, Türkçede bir tümcede odak vurgusu için yarıĢan birden fazla birimin 

bulunması durumunda, vurgunun bunlardan hangisine atanacağı ve bu birimlerin 

diziliĢi ile ilgili olarak alanyazında ileri sürülen kısıtlılıkların geçerliliği deneysel 

olarak araĢtırılmıĢtır. Bu doğrultuda, alanyazındaki tartıĢmalar da izlenerek, bir ne-

öbeği ile odaklanmıĢ bir adöbeğinin (ODAÖ) birlikte bulunduğu tümceler ve birden 

fazla ne-öbeği içeren (çoklu-ne yapıları) tümceler ele alınmıĢtır. Bu çerçevede, 32 

deneğin katılımıyla dilbilgisel yargı testleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Anadili Türkçe olan 

konuĢuculara uygulanan deneysel çalıĢmalar sonucunda, bir ODAÖ ve bir ne-öbeği 

içeren tümcelerde bu birimlerin diziliĢinin alanyazındaki önceki çalıĢmalarda da ileri 

sürüldüğü gibi [ODAÖ … ne] biçiminde olduğu gözlemlenmiĢtir. Çoklu-ne yapıları 

bağlamında ise, en sağdaki ne-öbeğinin vurgulandığı [ne … NE] diziliĢinin denekler 

tarafından belirtisiz diziliĢ olarak algılandığı, vurgunun ilk ne-öbeğine atandığı [NE 

… ne] diziliĢinin ise yine denekler tarafından belirtili diziliĢ olarak yorumlandığı ve 

ancak sınırlı bağlamlarda (ör. yansıma sorular) kullanılabileceği sonucuna 

varılmıĢtır. Bu sonuçlarla bağlantılı olarak, Türkçe için önerilen odak alanı 

belirlemesinin yeniden ele alınması gerektiği değerlendirmesi yapılmıĢtır.  
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ABSTRACT 

In this study, it is experimentally researched, in Turkish on condition that there exists 

more than one unit competing for bearing focal stress in a sentence, which unit will 

take stress and whether the constraints presented in literature on the order of these 

units are valid. Accordingly, by also following discussions in literature, sentences in 

which a wh-phrase and a focused noun phrase (FNP) collocate, and the sentences 

containing of more than one wh-phrase (multiple-wh structures) are examined. In this 

frame, grammatical judgement tests are carried out with participation of 32 

informants. Results of the experimental studies performed on native Turkish speakers  

indicates that the order of these units is as [FNP … wh] in sentences consisting of a 

FNP and a wh-phrase as proposed in previous articles in literature. In the context of 

multiple-wh structures, [wh … WH] order, in which the right-most wh-phrase is 

stressed, is perceived as an unmarked order whereas [WH … wh] order, in which the 

first wh-phrase is stressed, is interpreted as marked order by the informants. The 

study also concludes this order can only be used in limited contexts (e.g, echo 

questions). In the highlight of these results, it is assessed that the focus field concept 

previously proposed for Turkish is needed to be revised. 
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1. GĠRĠġ 

1.1. Tezin  Adı 

“Türkçede Odak Alanı ve Odak Vurgusu Üzerine Deneysel Bir ÇalıĢma: 

Adöbeği-Ne-Öbeği EtkileĢimi ve Çoklu-Ne Yapıları” 

1.2. Tezin Konusu 

Tümcenin bilgi yapısı (information structure) düzenleniĢi içindeki temel 

bilgisel birimlerden biri olan odak (focus), Türkçede, bu konuda yapılan pek çok 

çalıĢmada da belirtildiği gibi, odaklanacak birimin zorunlu olarak birincil tümce 

vurgusu (primary sentential stress) almasıyla iĢaretlenmektedir. Odak vurgusu (focal 

stress) olarak da adlandırılan bu vurgu tümcede ancak tek bir birime 

yüklenebilmektedir ve her tümcede mutlaka bir tane odak vurgulu birim bulunmak 

zorundadır. Bununla birlikte, bir tümcede birden fazla birimin odak vurgusu için 

yarıĢtığı tümcesel bağlamlar da vardır. Örneğin, Türkçede ne-öbekleri (wh-phrase) 

zorunlu odak vurgusu almaktadır ve bu nedenle çoklu-ne (multiple wh-) yapıları söz 

konusu tümcesel bağlamlardan birini oluĢturmaktadır. Bu türden bir diğer bağlam da, 

odaklanması gereken bir AÖ (bundan sonra ODAÖ) ile  bir ne-öbeğinin aynı tümcede 

bulunmasından kaynaklanır. Dolayısıyla, bu tür yapılar odak vurgusunun en fazla tek 

bir birime yüklenmesini gerektiren dilbilgisel kuralla çeliĢen ilginç tümcesel 

bağlamlar sunmaktadır. 
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Alanyazında böyle bir durumun Türkçenin dilbilgisi tarafından nasıl ele 

alındığına iliĢkin çok az sayıda çalıĢma bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Göksel 

ve Özsoy (2000), tümcede odak vurgusu için yarıĢan iki birimin bulunduğu bu tür 

bağlamları odak alanı (focus field) kavramı doğrultusunda çözümlemektedir. Buna 

göre, odak vurgusu alan birim ile eylem arasında kalan bölüm yeni bilgi (new 

information) taĢıyan birimlerin bulunabileceği odak alanını oluĢturmakta ve odak 

vurgusu için yarıĢan ikinci birim bu alanda bulunduğu sürece, vurgu almamasına 

karĢın tümcenin dilbilgiselliğini bozmamaktadır. AraĢtırıcılar, buradan yola çıkarak 

genel kanının aksine Türkçede belirli bir odak konumu bulunmadığını, diğer bir 

deyiĢle odaklamanın sözdizimsel olarak değil, yalnızca ezgisel belirginlik (prosodic 

prominency), yani odak vurgusu yoluyla sesbilimsel olarak gerçekleĢtirildiğini iddia 

etmektedir. 

Diğer yandan, Türkçenin yerinde-ne (wh-in situ) özellikleri doğrultusunda 

çoklu-ne yapılarını inceleyen ĠĢsever (2009), Göksel ve Özsoy‟un tersine, böyle bir 

yapıda en alttaki, yani eyleme en yakın konumdaki ne-öbeğinin odak vurgusu alması 

gerektiği gözlemini yaparak, en azından çoklu-ne yapıları bağlamında odak alanı 

kavramı doğrultusundaki çözümlemenin geçerli olmadığını savunmaktadır. 

Dolayısıyla, Türkçede birden fazla birimin odak vurgusunu almak için 

yarıĢtığı tümcesel bağlamlarda hangi birimin vurgulanacağına yönelik iki farklı dilsel 

gözlem ve bu gözlemlere dayanan iki farklı açıklama bulunmaktadır. Bu çalıĢmada, 

ilgili açıklamalara taban sağlayan bu karĢıt dilsel gözlemlerin doğruluğu 

ruhdilbilimsel bir deneyle sınanacak ve Türkçe konuĢurlarının odak vurgusu için 

yarıĢan birden fazla birimin bulunduğu tümcelerde vurgunun hangi birime 
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yüklenmesi gerektiğine iliĢkin anadili sezgileri algı testleri aracılığıyla belirlenmeye 

çalıĢılacaktır.  

1.3. Tezin Amacı ve Önemi 

Türkçede odaklama ve sözdizimsel odak konumuna yönelik olarak yapılan 

kimi çalıĢmalarda, ODAÖ ile içsel olarak yeni bilgi taĢıyan ve normal koĢullarda odak 

vurgusunu üzerine çeken bir ne-öbeğinin etkileĢimine ve birden fazla ne-öbeğinin 

yer aldığı tümcelerde odak vurgusunun bunlardan hangisine yükleneceğine yönelik 

olarak farklı gözlem ve açıklamalara yer verildiği görülmektedir. 

Bu çalıĢmalarda, ODAÖ ile ne-öbeğinin aynı tümcede yer aldığı durumlarda 

bazı kısıtlılıkların olduğu ileri sürülmektedir. Bu konuyu ele alan kimi araĢtırmacılar 

(Göksel ve Özsoy, 2000; ĠĢsever, 2009) [ODAÖ … ne] ve [ne … ODAÖ] diziliĢinde ilk 

yapının dilbilgisel, ikincisinin ise dilbilgisi dıĢı olarak yorumlandığını 

belirtmektedirler. Diğer yandan, çoklu-ne yapılarında aynı tümcede bulunan ne-

öbeklerinin odak vurgusuyla etkileĢimi konusunda aynı araĢtırmacılar tarafından 

farklı belirlemelerde bulunulmakta, böyle bir yapıda odak vurgusunun ilk ne-öbeğine 

mi yoksa sondaki ne-öbeğine mi yüklendiği, yani, sırasıyla, [NE … ne] ve [ne … NE] 

diziliĢlerinden hangisinin geçerli olduğu doğrultusunda farklı görüĢler ileriye 

sürülmektedir.  

Bu tezin amacı, hem [ne … ODAÖ] ve [ODAÖ … ne] hem de [NE … ne] ve 

[ne … NE] yapılarını Türkçe anadili konuĢucularının dilbilgisellik açısından nasıl 

değerlendirdiğini deneysel olarak ortaya koymaktır. Tez kapsamında yapılan 

deneysel çalıĢmalardan elde edilen bulgular, araĢtırmacılar tarafından önerilen 
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kuramsal çözümlemeler üzerinde daha sağlıklı yorumlar yapılabilmesine ve konuya 

iliĢkin tartıĢmaların bir adım ileriye taĢınabilmesine yardımcı olacak, ayrıca, 

Türkçenin odaklamaya iliĢkin özelliklerinin betimlenmesine de katkı sağlayacaktır. 

1.4. Tezin Sınırlılıkları 

Bu çalıĢma, Türkçede odak vurgusu için yarıĢan iki öbekten hangisinin 

vurgulanacağı sorusu bağlamında, odaklanan adöbekleri ile içsel olarak odak 

özelliğini taĢıyan ne-öbeklerinin diziliĢ olasılıklarını ele almaktadır. Bu doğrultuda, 

çalıĢmada [ODAÖ … ne] ve [ne … ODAÖ] diziliĢleriyle [NE … ne] ve [ne … NE] 

diziliĢleri sınanacaktır. Ayrıca, çoklu-ne yapılarının iki veya daha fazla ne-öbeği 

içerebilmesine karĢın, bunlar arasında bu araĢtırma kapsamında ele alınan sorun 

açısından bir fark bulunmadığından,  yalnızca “Kim nereye gitti?” örneğindeki gibi 

yalnızca iki ne-öbeği içeren çoklu-ne yapılarına yer verilecektir. ÇalıĢmanın yöntem 

açısından belirtilmesi gereken bir baĢka sınırlılığı da, ilgili yapıların sınanmasında 

yalnızca algı testlerine yer verilecek olmasıdır.  

1.5. AraĢtırma Soruları 

1. Anadili Türkçe olan konuĢucuların dil sezgisine göre [ne … ODAÖ] ve [ODAÖ 

… ne] yapıları arasında dilbilgisellik açısından bir fark var mıdır? 

2. Anadili Türkçe olan konuĢucuların dil sezgisine göre [ne … NE] ve [NE … 

ne] yapıları arasında dilbilgisellik açısından bir fark var mıdır? 

3. Deneysel çalıĢmalardan elde edilen bulgular Göksel ve Özsoy (2000)‟de 

önerilen odak alanı kavramını desteklemekte midir? 
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4. Deneysel çalıĢmalardan elde edilen bulgular ıĢığında, Göksel ve Özsoy 

(2000)‟de ve ĠĢsever (2009)‟da [ODAÖ … ne] ve [ne … ODAÖ] ile [ne … NE] 

ve [NE … ne] yapılarının dilbilgiselliği yönünde getirilen öneriler nasıl 

yorumlanabilir?   

1.6. Tezin Yöntemi 

Bu çalıĢma, Türkçede odak vurgusunu üzerine çekmeye aday iki birimin 

bulunduğu tümcesel bağlamlarda vurgunun hangi birime atandığı konusunda anadili 

konuĢucularının dil sezgilerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıĢ ruhdilbilimsel bir 

deney çerçevesinde yürütülmüĢtür. Bu doğrultuda, deneyde kullanılacak tümceler 

araĢtırma soruları çerçevesinde belirlenmiĢ, ardından deneysel çalıĢma için belirlenen 

tümceler öncelikle anadili Türkçe olan ve ölçünlü Türkçe konuĢan bir konuĢmacı 

tarafından sesletilerek kaydedilmiĢtir. Alınan kayıtların güvenilirliği istatistiksel 

olarak test edildikten sonra uygulanan dilbilgisel yargı testlerinde deneklere ses 

kayıtlarındaki tümcelerin vurgu ve tonlama açısından düzgün/bozuk olup olmadığı 

ve verilen soru tümcesi ile yanıt tümcesinin vurgu ve tonlama açısından uyumlu olup 

olmadığı sorulmuĢtur. Deneysel çalıĢmanın içeriği ve yöntemiyle ilgili daha 

kapsamlı açıklamalara 3. bölümde yer verilmektedir.  
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2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Odak Kavramı ve Dilsel GerçekleĢmesi 

Bilgi yapısı çalıĢmalarında, bir tümcede dile getirilebilecek bilgi yapısı 

birimleri genel olarak konu (topic) ve odak olarak ele alınmaktadır. Bunlardan konu, 

konuĢucu ve dinleyici tarafından ortak olarak bilinen, bu anlamda eski bilgi (old 

information) durumunda olan ve tümcenin ne hakkında olduğunu belirleyen bilgi 

birimidir. Vallduvi (1992), tümcede dile getirilen eski bilgileri temel (ground) olarak 

adlandırmakta ve konuya ek olarak, tümcenin konusu olmayan ama eski bilgi içeren 

ve eklenti (tail) adını verdiği bir bilgisel birimden daha söz etmektedir. Ancak, 

konuĢma bağlamının iletiĢimsel gereklilikleri nedeniyle tümcelerin yalnızca eski 

bilgiden oluĢması olanaksızdır, çünkü konuĢucuların temel amacı dinleyicilerine yeni 

bilgi (new information) vermektir. Bir konuĢma bağlamındaki bu yeni bilgi verme 

gerekliliği, her tümcede bir odak bulunmasını zorunlu kılar. Bu anlamda odak, 

tümcenin konusu hakkında verilen yeni bilgidir ve tümcenin en üst derecede bilgisel 

değer taĢıyan birimidir. Konu, eklenti ve odağın içerdikleri bilgi değerleri açısından 

iletiĢimsel iĢlevleri düĢünüldüğünde, konu ve eklentinin tersine odağın 

eksiltilemeyeceği görülür. Dolayısıyla, bir tümcede konu ve eklenti birimleri 

eksiltilebilirken, odağın dilsel olarak gerçekleĢmesi zorunludur. AĢağıdaki örneği 

inceleyelim:   
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(1)  A: Ali NEREYE gitti?
1
 

 B1. Ali EVE gitti. 

 B2. EVE 

 B3: #Ali gitti. 

 (1)‟de örneklenen konuĢma bağlamında, A konuĢucusunun sorusuna B1 

konuĢucusu tarafından verilen yanıt konu („Ali‟), eklenti („gitti‟) ve odak („EVE‟) 

birimlerinden hepsini içermekteyken, B2 konuĢucusunun yanıtında dilsel olarak 

gerçekleĢen tek birim odaktır. B3 konuĢucusunun sözcesinde ise yalnızca temel 

birimleri, yani konu ve eklenti bulunmaktadır ve odak içermediği için bu yanıt bilgi 

yapısı açısından bozuktur.  

Bilgi yapısına ait birimlerin ne tür dilsel araçlarla gerçekleĢtirileceği 

konusunda ise diller arasında farklılıklar bulunabilmektedir. ÇalıĢmamızın 

sınırlılıkları uyarınca konu ve eklenti birimlerini bir yana bırakırsak, odağın çeĢitli 

dillerde biçimbilimsel, sözdizimsel ve sesbilimsel yollarla gerçekleĢebildiğini 

söyleyebiliriz. Örneğin, Hintçe-Urducada odağın belirli biçimbirimlerle iĢaretlendiği, 

dolayısıyla, (2)‟de hii biçimbiriminin odaklanmıĢ Raam AÖ‟süne eklenmesiyle 

örneklendiği gibi, bu dilde odağın biçimbilimsel araçlarla gerçekleĢtirilebildiği 

görülmektedir
2
: 

 

                                                 
1
 Tüm çalıĢma boyunca, odaklanan birimler büyük harflerle yazılarak gösterilecektir. 

 
2
 Hintçe-Urducada odak biçimbilimsel, sesbilimsel ve sözdizimsel araçların eĢzamanlı olarak 

kullanılmasıyla da sağlanabilmektedir (Kidwai, 1999).  
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(2)  RAAM-hii     kitaab laayegaa, (siitaa nahii) 

 Ram-ODAK  kitap   getir-ECEK Sita değil 

 RAM kitabı getirecek, Sita değil 

     (Kidwai, 1999 (Couto ve Putnam, 2008 içinde)) 

Odağın sözdizimsel olarak gerçekleĢtiği dillerin tipik örneklerinden birisi ise 

Macarcadır. Bu dilde odaklanmıĢ birimlerin belirli bir sözdizimsel konumda 

bulunması gerekmektedir.  

(3)  a.  MARI fel hivta Petert. 

                 MARY    aradı  Peter‟ı. 

          MARRY Peter‟ı aradı. 

 b.  Mari PETERT hivta fel. 

      Mary PETER‟I aradı. 

      Mary PETER‟I aradı. 

     (Kiss, 1998) 

(3a-b)‟de görüldüğü gibi odaklanmak istenen birim Macarcada odak konumu 

olan eylem önü konumuna getirilerek sözdizimsel yöntem uygulanmaktadır. 

Odağı sesbilimsel olarak iĢaretleyen dillere örnek olarak ise Ġngilizce 

verilebilir.  

(4)  a. ROBIN hit you.  

     ROBIN sana vurdu. 

 b. Robin HIT you. 

     Robin sana VURDU. 
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 c. Robin hit YOU. 

     Robin SANA vurdu. 

     (Hasegawa, 1999) 

(4a-c)‟de görüldüğü gibi, Ġngilizcede sözcük diziliĢi aynı kalmasına rağmen 

birincil tümce vurgusu kaydırılarak odaklanan birim değiĢtirilebilmektedir. Bu örnek, 

Ġngilizcede odağın ezgisel stratejiyle belirlendiğini sezdirmektedir. 

Türkçede ise odaklamanın yukarıda kısaca aktarılan stratejilerden 

hangisiyle, daha özel olarak söylenecek olursa, sözdizimsel olarak mı yoksa 

sesbilimsel olarak mı gerçekleĢtirildiği konusunda iki farklı görüĢ bulunmaktadır. 

Alanyazındaki çalıĢmaları bu doğrultuda sınıflayan ĠĢsever (2000), Butt ve King 

(1998), Demircan (1996a-b), Erguvanlı (1984), Erkü (1983), Hoffman (1995), 

Kennelly (1997), Kılıçaslan (1994) ve Kornfilt (1997)‟yi sözdizimsel stratejiyi 

savunan çalıĢmalar olarak belirtmektedir. Bu çalıĢmalar, Türkçede odaklanacak 

birimin eylemin hemen solunda bulunması gerektiğini belirtmekte, dolayısıyla 

Türkçede sözdizimsel bir odak konumu bulunduğunu ileri sürmektedir. Ancak, 

ĠĢsever (2000)‟de de belirtildiği gibi, Türkçede odaklamanın sözdizimsel olarak 

değil, ezgisel stratejiyle gerçekleĢtiğini iddia eden çalıĢmalar da bulunmaktadır. Bu 

kapsamda, Göksel ve Özsoy (2000) ile Özge ve BozĢahin (2010) öne çıkmaktadır. 

Bu bakıĢ açısına göre Türkçede odak için ayrılmıĢ herhangi bir konum 

bulunmamaktadır ve odak sadece ezgisel olarak iĢaretlenmektedir. Bu görüĢü 

savunan araĢtırmacılar Türkçede odağın eylem ardı konumlarda bulunamayacağını, 

bununla birlikte eylem önünde eylemin hemen solundaki konumla da sınırlı 
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olmadığını, (5)-(6)'da örneklendiği gibi, tüm eylem önü konumlarda bulunabileceğini 

belirtmektedir.  

(5)  a. Ben onlara BU EVĠ sattım. 

  b. YARIN Aliyle buluĢuyorum. 

  c. O koleksiyoncu OYA‟NIN RESĠMLERĠNĠ 300 milyona satın almıĢ. 

       (Göksel ve Özsoy, 2000) 

(6) a. Ali AYNUR‟U gördü dün gece. 

 b. DÜN gece Ali Aynur‟u yemeğe götürdü. 

 c. Maymun elmayı YEDĠ.  

       (Özge ve BozĢahin, 2010) 

Bu doğrultudaki diğer bir görüĢ de Türkçede odaklamanın hem ezgisel hem 

de sözdizimsel stratejilerle gerçekleĢtirilebildiği Ģeklindedir (Vallduvi ve Engdahl, 

1996; ĠĢsever, 2000, 2003).  

(7)  a. When did a servant put a note on the table? 

     Bir hizmetçi ne zaman masanın üzerine bir not bıraktı? 

  b.  Bir hizmetçi masanın üzerine notu [YEMEK-ten önce] bıraktı. 

  c. Bir hizmetçi [YEMEK-ten önce] masanın üzerine notu bıraktı.  

      (Vallduvi ve Engdahl, 1996) 

Vallduvi ve Engdahl (1996), odağın eylemin hemen solunda bulunduğu 

(7b)‟de sözdizimsel odaklama stratejisinin, (7c)'de ise ezgisel stratejinin 

kullanıldığını belirtmektedir. 
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ĠĢsever (2000, 2003)‟e göre ise, Türkçede odak vurgusunun eylemin hemen 

önündeki birime atandığı durumda belirtisiz, diğer konumlardaki birimlere atandığı 

durumda ise belirtili vurgulama düzeni söz konusudur ve bu vurgulama düzenleriyle 

paralel olarak iki farklı odak kavramı ortaya çıkmaktadır: sunucu odak 

(presentational focus) ve karşıtsal odak (contrastive focus). Sunucu odak sözdizimsel 

stratejiyle belirlenirken, karĢıtsal odak ezgisel stratejiyle gerçekleĢtirilmektedir. 

ĠĢsever (2000)‟den alınan aĢağıdaki örnekleri inceleyelim: 

 (8)  [OD Ali [OD kitabı [OD AYġE‟YE verdi]]]. 

  a. Ali kitabı ne yaptı? 

  b. Ali ne yaptı? 

  c. Ne oldu? 

(9)  [OD Ali [OD KĠTABI]] AyĢe‟ye verdi. 

(10)  [OD Araba [OD BOZULDU]]. 

  a. Arabaya ne oldu? 

  b. Ne oldu? Niye moralin bozuk? 

 AraĢtırmacıya göre, odak vurgusunun sırasıyla eylemin hemen önünde 

görünen birime ve eyleme yüklendiği (8) ve (10)‟daki tümceler (8a-c) ve (10a-

b)‟deki tüm soru bağlamlarında uygundur ve dolayısıyla Türkçede belirtisiz 

vurgulama düzeni odak yansımasına (focus projection) izin vermektedir. Diğer 

yandan, odak vurgusunun eylemin hemen önündeki birim üzerinde olmadığı (9)‟daki 

tümce (8a-c) bağlamları için uygun bir yanıt oluĢturmamakta, bu da belirtili vurgu 

düzeni içeren bu yapıda odak yansımasına izin verilmediği anlamına gelmektedir. 

Kiss (1998)‟i izleyerek yalnızca sunucu odakların odak özelliklerini yansıtabileceğini 
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kabul eden ĠĢsever, böylece, odağın (8) ve (10)‟da sunucu, (9)‟da ise karĢıtsal 

nitelikli olduğunu belirtmekte ve sunucu odağın sözdizimsel, karĢıtsal odağın ise 

ezgisel strateji aracılığıyla gerçekleĢtiğini ileri sürmektedir. Diğer bir deyiĢle, 

ĠĢsever‟e göre, Türkçede her iki odaklama stratejisi de bulunmaktadır.  

 Hangi odaklama yöntemini savunursa savunsun, araĢtırmacıların hepsi 

Türkçede odağın yer alamayacağı tek konumun, (11)‟de örneklendiği gibi, eylem 

arkası olduğunu kabul etmektedir: 

(11)  a. #Ahmet vermiĢ KĠTABI/ ANNEME/ BUGÜN/ ACELEYLE. 

  b. #Ahmet vermiĢ KĠME/ NEYĠ/ NE ZAMAN/ NEREDE/ NASIL? 

      (Göksel ve Özsoy, 2000) 

2.2. Odak Konumu, Odak Alanı ve Ezgisel Odağın Yeri 

Bir önceki bölümde değinildiği gibi, Göksel ve Özsoy (2000) Türkçede 

belirli bir odak konumu bulunmadığı ve odaklamanın yalnızca ezgisel olarak 

gerçekleĢtiği görüĢünü ileri sürmektedir. AraĢtırıcılar, bu görüĢlerini odaklanmıĢ bir 

AÖ ile bir ne-öbeği arasında ve çoklu-ne yapılarındaki ne-öbeklerinin kendi 

aralarında kimi diziliĢ kısıtlılıkları bulunduğunu belirterek ve odak konumu yerine 

odak alanı kavramını kullanarak savunmaktadır. Buna karĢın, ĠĢsever (2009), Göksel 

ve Özsoy‟un çoklu-ne yapılarında ezgisel odağın yeri konusundaki belirlemelerine 

karĢı çıkarak, bu yapılarla ilgili sözdizimsel odaklama stratejisini temel alan 

sözdizimsel bir açıklama önermektedir. Bu bölümde, çalıĢmamıza taban sağlayan bu 

iki önerinin ayrıntılarını aktaracağız. 
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2.2.1. Göksel ve Özsoy (2000) 

Göksel ve Özsoy (2000), ODAÖ ile ne-öbekleri arasındaki benzerliklere 

dikkat çekerek bu birimlerin dağılımını odak alanı kavramı ile iliĢkili olarak ele 

almayı önermiĢtir. ODAÖ ile ne-öbekleri arasındaki benzerlikler kısaca aĢağıda 

örneklenmiĢtir: 

(12)   a. Ben yemeği ALĠ‟YE piĢirdim. 

  b. Sen yemeği KĠME piĢirdin? 

(13)  a. BEN Ali‟ye yemeği piĢirdim. 

  b. KĠM Ali‟ye yemeği piĢirdi? 

(14)  a. OYA‟NIN RESĠMLERĠNĠ/ NEYĠ o koleksiyoncu bugün satın almıĢ./? 

 b. O koleksiyoncu OYA‟NIN RESĠMLERĠNĠ/ NEYĠ 300 milyona satın 

almıĢ./? 

(15)  a. #Ahmet vermiĢ KĠTABI/ ANNEME/ BUGÜN/ ACELEYLE.  

  b. #Ahmet vermiĢ KĠME/ NEYĠ/ NE ZAMAN/ NEREDE/ NASIL?   

(12a-b)‟de görüldüğü gibi, ODAÖ ve ne-öbekleri eylemin hemen önündeki 

konumda bulunabilmektedir. Ancak, bu birimlerin bulunabileceği tek konum burası 

değildir. (13a-b)‟de görüldüğü gibi, bunlar aynı zamanda yerinde (in-situ) de 

kalabilmekte ya da (14a-b)‟de gösterildiği gibi çalkalanabilmektedirler. Ġki birimin 

diğer bir sözdizimsel benzerliği de, (15a-b)‟de görüldüğü gibi her iki birimin de 

eylem-ardı konumunda bulunamamasıdır:  

Böylelikle, ODAÖ ve ne-öbekleri herhangi bir eylem önü konumda yer 

alabilmektedir ve (12)-(15)‟ten elde edilen bulgular ıĢığında odak alanı, (16)‟da 
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gösterildiği gibi, ODAÖ ve ne-öbekleri gibi yeni bilgi taĢıyan birimleri içeren ve odak 

vurgusu alan birimle eylem arasında kalan alan olarak tanımlanmaktadır.  

(16)  {XÖOD………E}…….. 

AraĢtırmacılara göre Türkçede odak doğrudan sesbilimsel olarak 

belirlendiğinden ve ODAÖ de ne-öbekleri de yeni bilgi taĢımaları ve odak vurgusu 

almak zorunda olmaları açısından benzer olduklarından, bu iki birimi de birlikte 

içeren yapılarda bunların diziliĢinde bazı kısıtlılıkların olması kaçınılmazdır. AĢağıda 

bu kısıtlılıklara kısaca değineceğiz. 

2.2.1.1. ODAÖ - Ne-öbeği EtkileĢimi 

Göksel ve Özsoy (2000)‟e göre, ODAÖ eylemin hemen önündeki konumda 

bulunsa dahi öncesinde ne-öbeği yer alamaz. Ancak bunun tersi diziliĢ düzgündür:  

(17) a. *Ne zaman OKULA gideceksin? 

 b. *Kim SENĠ seviyor? 

 c. *Kimi SĠNEMADA göreceksin? 

 

(18) a. OKULA ne zaman gideceksin? 

 b. SENĠ kim seviyor? 

 c. SĠNEMADA kimi göreceksin? 

(17) ve (18), ODAÖ ve ne-öbeğinin aynı anda aynı tümcede yer alması durumundaki 

vurgu düzenini göstermektedir. Buna göre, her iki birimin de odak vurgusu için 

yarıĢmasına karĢın, [ODAÖ … ne] diziliĢinde, bir baĢka deyiĢle ne-öbeğinin değil ama 
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AÖ‟nün odak vurgusunu aldığı durumda tümce dilbilgiselken, [ne … ODAÖ] 

diziliĢinde, diğer bir ifadeyle ne-öbeğinin odak vurgusunu alan AÖ‟nün solunda 

bulunduğu durumda tümce bozuktur.  

2.2.1.2. Çoklu-ne Yapısı 

AraĢtırmacılara göre, tümcede birden fazla ne-öbeği olması durumunda ise 

vurguyu ilk ne-öbeği almaktadır:  

(19) a. *Kim KĠMĠ seviyormuĢ? 

 b. KĠM kimi seviyormuĢ? 

 c. *Kimi KĠM seviyormuĢ? 

 d. 
?
KĠMĠ kim seviyormuĢ? 

Çoklu-ne yapılarında, vurguyu ilk ne-öbeğinin aldığı durumlarda (19b ve 

19d), bir baĢka deyiĢle [NE … ne] diziliĢinde tümce dilbilgisel olarak, vurgunun 

sondaki ne-öbeğine yüklendiği durumlarda (19a ve 19c), yani [ne … NE] diziliĢinde 

ise tümce dilbilgisi dıĢı olarak değerlendirilmektedir. 

2.2.1.3. Odak Alanı 

Göksel ve Özsoy (2000), (17)-(19)‟da sunulan örnekler ıĢığında aĢağıdaki 

genellemelere ulaĢmaktadır. 
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(20) a. *ne … ODAÖ 

 b. ODAÖ … ne 

 c. *ne … NE 

 d. NE … ne 

Buna göre, eylem önündeki alanın tümü yeni bilgiye açık değildir; yeni bilgi 

taĢıyan birimlerin bulunabileceği alan, daha önce de ifade edildiği gibi, odaklanan 

birimle eylem arasında kalan alandır (bkz. 21). Dolayısıyla, odak vurgusu için 

yarıĢan iki birimin bulunduğu (20)‟deki türden yapılarda, bu birimlerin hepsi yeni 

bilgi içereceğinden, odak vurgusunu en soldaki birimin içerdiği diziliĢler 

dilbilgiseldir. Göksel ve Özsoy (2000), odak alanı olarak tanımladıkları bu alanın 

vurgu ve yeni bilgi ile olan etkileĢimi nedeniyle (20a, c) diziliĢlerinin bozuk, (20b, d) 

diziliĢlerininse düzgün olduğunu belirtmektedir.  

(21) {XÖOD………E}…….. (=16) 

Böylelikle, (17a) ve (19a)‟da verilen ve aĢağıda (22a) ve (22b) olarak 

tekrarlanan tümcelerdeki bozukluk, yeni bilgi taĢıyan ne-öbeğinin odak alanının 

dıĢında kalmasından kaynaklanmaktadır. 

(22) a. *Ne zaman OKULA gideceksin? 

 b. *Kim KĠMĠ seviyormuĢ? 

Benzer bir Ģekilde, (18a) ve (19b)‟de verilen ve aĢağıda (23a) ve (23b) 

olarak tekrarlanan tümcelerin dilbilgisel oluĢu ise yeni bilgi taĢıyan ne-öbeğinin odak 

alanının içinde kalmasıyla açıklanmaktadır. 
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(23) a. OKULA ne zaman gideceksin? 

 b. KĠM kimi seviyormuĢ? 

Yukarıda belirtilen odak alanı kavramına yönelik diğer bir belirleme ise 

yeni bilgi taĢıyan birimlerin bu alan içerisinde yer alma zorunluluğunun olması, 

ancak bu alanda yer alan tüm birimlerin yeni bilgi taĢıma zorunluluğunun 

bulunmamasıdır. Örneğin, (24)‟teki ne-öbeğinin ardında yer alan eve AÖ‟sünün yeni 

bilgi taĢıması zorunlu değildir. 

(24) KĠM eve gidecekmiĢ? 

Göksel ve Özsoy (2000) Türkçede odaklanan birimlerin genellikle eylemin 

hemen önünde bulunmasını ise sözdizimsel bir odak konumunun varlığına değil, bu 

birimlerin eylemin önündeki konumun da dahil olduğu odak alanı içinde 

bulunmalarına bağlamaktadır.  

2.2.2. ĠĢsever (2009) 

Türkçenin yerinde-ne (wh-in-situ) özelliklerine sözdizimsel bir çözümleme 

önerisi getirmeyi hedefleyen ĠĢsever (2009)‟da, Göksel ve Özsoy‟un (20)‟de sunulan 

genellemelerinin bir bölümüne karĢı çıkılmakta ve (25)‟teki genellemeler 

önerilmektedir: 

(25) a. *ne … ODAÖ … eÖ 

 b. ne … NE … eÖ 

 c. ODAÖ … ne … eÖ  

 d. 
??

/*NE … ne… eÖ 
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(25a, c)‟den de anlaĢılacağı gibi, ĠĢsever (2009) ne-öbekleriyle odaklanmıĢ 

AÖ‟lerin diziliĢ kısıtlamaları konusunda Göksel ve Özsoy (2000) ile hemfikirdir. 

Ancak, (25b, d)‟de görüldüğü ve (26)‟da örneklendiği gibi, ĠĢsever (2009)‟a göre 

çoklu-ne yapılarında odak vurgusunu alması gereken birim, Göksel ve Özsoy‟un 

iddia ettiklerinin tersine, en soldaki değil, en sağdaki ne-öbeğidir: 

 (26) a. Tamer neyi NEREYE koydu? 

 b. #/
??

Tamer NEYĠ nereye koydu? 

ĠĢsever (2009)‟da (25b) ve (25d) arasındaki farkın alçak çekim öbeği (low 

IP) alanında yer aldığı varsayılan bir odak öbeği (OdÖ) yansımasından 

kaynaklandığı belirtilmektedir. AraĢtırmacıya göre, Türkçede ne-öbekleri de dahil 

olmak üzere odaklanan birimlerin yetkilendirildiği, eÖ üzerinde bir odak öbeği 

yansıması bulunmaktadır. 
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ġekil 1: [ne … NE] DiziliĢinin Sözdizimsel Çözümlemesi (ĠĢsever, 2009) 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 ġekil-1‟de Od
0
, [+od]

 
özellikli tek birim olan en alttaki nereye ne-öbeğinin 

kopyasını yorumlanamaz odak özelliğini (yz[od]) eĢlemek amacıyla kendi Gös 

konumuna çekmektedir. Bu taĢıma en yakınlık (minimality) kısıtlamasına uygundur, 

çünkü üstteki neyi ne-öbeği [+od] özellik taĢımadığı için Od
0
 için görünmezdir. 

Nereye ne-öbeğinin sesbilimsel ve göndergesel özellikleri, alt kopyada seçilmiĢ 

oldukları için Gös,OdÖ‟deki üst kopyada silinir. Ayrıca, taĢınan nereye ne-öbeğinin 

işleyicisi (operator) alt kopyada silinmekte ve üst kopyada korunmaktadır çünkü 
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alttaki kopyanın bulunduğu konum sözlüksel bir yansımanın Gös konumu olduğu 

için bir iĢleyici konumu değildir. Böylelikle, nereye ne-öbeğinin Gös,OdÖ‟deki 

kopyasında bu birimin sadece [+od] ve [+ne] özellikleri ile iĢleyicisi bulunmaktadır.  

Sıradaki aĢamada, Tüm
0
 yapıyla birleĢtirildiğinde bu baĢın yz[ne] özelliği en 

yakındaki [+ne] özellikli öbeği, yani nereye ne-öbeğinin Gös,OdÖ‟de bulunan 

kopyasını sondalar (probe) ve kendi Gös konumuna çeker. Böylece, Gös,TümÖ‟ye 

ulaĢan ne-öbeği, [+od] özelliği taĢıması nedeniyle, en alttaki nereye ne-öbeğidir. 

Gös,TümÖ, bir ne-iĢleyicisinin yapıdaki değişken (variable) durumunda olan tüm ne-

öbeklerini seçimsiz (unselectively) bağlayabildiği bir konumdur ve bu nedenle nereye 

ne-öbeğinin bu konumdaki iĢleyicisi hem kendi öbeğini hem de neyi ne-öbeğini 

bağlar ve böylece her iki ne-öbeği de yetkilendirilmiş (license) olur. Ancak, ĠĢsever‟e 

göre bu seçmisiz bağlama (unselective binding) iĢlemi bütünüyle özgür bir biçimde 

gerçekleĢtirilmez. Tersine, Gös,TümÖ‟deki ne-iĢleyicisinin bağlayabileceği ne-

değişkenleri (wh-variable) yalnızca bu iĢleyicinin açısında (scope) olanlardır ve 

ĠĢsever Türkçede ne-iĢleyicisinin açısını, ġekil 1‟de görüldüğü gibi, bu birimin ait 

olduğu ne-öbeğinin üretildiği konumla taĢındığı en son konum arasındaki alan olarak 

tanımlamaktadır.  

AraĢtırmacıya göre, (26b)‟deki dilbilgisi dıĢı durum ise, yapıda 

bağlanmamıĢ bir ne-değiĢkeni (yani, ne-öbeği) bulunmasından kaynaklanmaktadır. 

Bu örnekte Gös,TümÖ‟ye ulaĢan ne-iĢleyicisi üstteki neyi öbeğinin iĢleyicisidir ve 

yukarıdaki iĢleyici açısı tanımına göre, bu ne-öbeğinin daha altında bir konumda 

üretilen nereye öbeği, neyi öbeğinin Gös,TümÖ‟deki iĢleyicisinin açısı dıĢında 
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kalmakta ve bu nedenle bağlanamamaktadır. AraĢtırmacının bu tümceyle ilgili 

çözümlemesi ġekil 2‟de gösterilmektedir. 

ġekil 2: [NE … ne] DiziliĢinin Sözdizimsel Çözümlemesi (ĠĢsever, 2009) 

 

 

 

 

Aynı çalıĢmada, [ne … ODAÖ] diziliĢinin (bkz. 25a) dilbilgisidıĢılığının da 

ġekil 2‟de gösterilen çözümlemeye benzer bir biçimde açıklanabileceği 

belirtilmektedir. Buna göre, (27)‟deki tümcede Od
0
, [+od] özelliği taĢıyan seni 

AÖ‟sünün kopyasını kendi Gös konumuna çeker. Özellik silme iĢleminden sonra 

birimin yorumlanabilir (interpretable) [+od] özelliği üst kopyada yer alır. Tüm
0
 

birleĢtirildikten sonra, [+ne] özelliği taĢıyan en yakın öbek olduğu için, özne ne-

öbeği kim‟in iĢleyicisi Gös,TümÖ konumuna taĢınır. Ne-öbeğinin yetkilendirilmesini 

engelleyen ise, seni AÖ‟sünün Gös,OdÖ konumunda yer alan [+od] özelliğinin 

kesinti etkisine (intervention effect) neden olmasıdır. AraĢtırmacıya göre, 

Gös,OdÖ‟deki araya giren [+od] özelliği, Gös,TümÖ‟ye taĢınan boĢ ne-iĢleyicisinin 

izinin/kopyasının potansiyel öncül yöneticisi (antecedent governor) olarak 

görülebilir. Bu durum da en yakınlık ihlaline neden olmaktadır.  

(27) *Kim SENĠ seviyor?  

 
[TümÖ [ZÖ  [OdÖ          [eÖ       [EÖ       ]]]              ]] 

 ĠĢi            [ĠĢi neyi+ne]+od  AÖöz   [ĠĢi neyi+ne]+od 

ĠĢleyici açısı 

[ĠĢj nereye[+ne]]  koydu? 
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ÇalıĢmada, [ne … ODAÖ] diziliĢinde AÖ‟nün [+od] özelliğinin kesinti 

etkisine neden olmasına karĢın bu durumun (28)‟de örneklendiği gibi neden [ODAÖ 

… ne] ( bkz. 25c) diziliĢi için geçerli olmadığına yönelik de cevap aranmaktadır. 

(28) SENĠ kim seviyor?  

(29) a. Kim KĠMĠ seviyor? 

 b. Ali BENĠ, Murat AYġE‟YĠ seviyor. SENĠi kim ti seviyor? 

(29)‟da gösterildiği gibi, (28)‟deki seni AÖ‟sü bağlamdaki diğer 

göndergelerle karĢıt olarak yorumlanmaktadır ve araĢtırmacıya göre [ODAÖ … ne] 

yapısı sadece bu tip bir karĢıtsallık içeren bağlamlarda görülebilir. 

AraĢtırmacıya göre, (28)‟in dilbilgiselliğinden de anlaĢıldığı gibi, 

odaklanmıĢ seni AÖ‟sü Gös,TümÖ konumundaki ne-iĢleyicisi ile yerinde-ne birimi 

arasında bir kesinti etkisine neden olmamaktadır ve bu çıkarımdan hareketle 

odaklanan AÖ, Gös,TümÖ konumundaki ne-iĢleyicisinden daha üst bir konum 

olmalıdır.  Seni AÖ‟sünün karĢıtsallık içerdiği de göz önüne alındığında, bu birimin 

karĢıtsal odağın konumlandığı TümÖ‟nün üzerindeki Gös,OdÖ konumunda yer 

aldığı ileri sürülmektedir. ġekil-3‟ü inceleyelim: 

ġekil 3: [ODAÖ … ne] DiziliĢinin Sözdizimsel Çözümlemesi (ĠĢsever, 2009) 

 

 

ġekil-3‟te görüldüğü gibi, seni AÖ‟sü alttaki OdÖ‟den karĢıtsal odağın  

 

[SENĠ]+od      ĠĢi                  [SENĠ]+od    [ĠĢi kim+ne]  [SENĠ]+od        seviyor?   

[OdÖ                [TÖ   [ZÖ     [OdÖ              [eÖ                [EÖ             ]]]                       ]]]               
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ġekil-3‟te görüldüğü gibi, seni AÖ‟sü alttaki OdÖ‟den karĢıtsal odağın 

yetkilendirildiği konum olan yukarıdaki Gös,OdÖ konumuna taĢınmaktadır. 

Böylelikle Gös,TümÖ‟deki ne-iĢleyicisi ile yerinde-ne-öbeği arasında bir kesinti 

olmamakta ve odaklanan AÖ‟nün tüm özellikleri aĢağıdaki Gös,OdÖ‟de silindiği 

için türetim dilbilgisel olarak yorumlanmaktadır.   

Toparlayacak olursak, Tablo-1‟de görüldüğü gibi, Göksel ve Özsoy (2000) 

ile ĠĢsever (2009) bir ne-öbeği ile bir ODAÖ‟nün birlikte bulunduğu tümcelerde bu 

birimlerin diziliĢ kısıtlılıkları konusunda görüĢ birliği içinde olmalarına karĢın, 

çoklu-ne yapılarında odak vurgusu alan ne-öbeğinin yeri konusunda farklı görüĢler 

ileri sürmektedir.    

Tablo 1: Alanyazında ODAÖ, ne ve NE Birimlerinin EtkileĢimlerinin Dilbilgiselliğine 

Yönelik Değerlendirmeler 

 Göksel ve Özsoy (2000) ĠĢsever (2009) 

[ne … ODAÖ] * * 

[ODAÖ … ne]   

[ne … NE] *  

[NE … ne]  
??

/* 

ÇalıĢmamızın sonraki bölümlerinde, bu dilsel birimler arasında yukarıda 

özetlenen diziliĢ kısıtlılıklarından hangilerinin geçerli olduğu, anadil konuĢucularının 

yargılarına baĢvurulan deneysel bir çalıĢmayla belirlenmeye çalıĢılacaktır.  
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3. YÖNTEM 

3.1. Katılımcılar 

Bu çalıĢmada kullanılan denek grubu 19-35 yaĢ aralığında, 16‟sı erkek ve 

16‟sı kadın olmak üzere toplam 32 Türkçe anadili konuĢucusundan oluĢmaktadır.  

Tablo 2: Katılımcıların YaĢ Değerleri 

 Geçerli 

Durum 

Sayısı 

32 

Ortalama 26,03 

Tepe Değeri 

Standart Sapma 

28 

3,10 

En küçük 19 

En büyük 35 

 

Tablo-2, uygulamaya katılan 32 deneğin yaĢ ortalamasının 26 olduğunu 

göstermektedir. Deneklerin yaĢ olarak en küçüğü 19, en büyüğü 35‟tir. En çok 

katılım da 28 yaĢındaki deneklerden oluĢmuĢtur ki bu durum da Tablo-2‟de tepe 

değeri olarak gösterilmektedir.  

 Tüm katılımcıların herhangi bir iĢitme sorunu olmayan, en az lise mezunu 

bireyler olmasına dikkat edilmiĢtir. Katılımcıların eğitim durumuyla ilgili tablo-3‟e 

bakılabilir. 
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Tablo 3: Katılımcıların Eğitim Durumu 

 Sayı Yüzde 

 Lise 2 6,3 

Üniversite 23 71,9 

Yüksek Lisans 7 21,9 

Toplam 32 100,0 

 

Diğer yandan, katılımcıların orta ve yükseköğretimde ağırlıklı olarak 

dil/dilbilgisi öğretimi içeren alanlarda eğitim görmüyor ya da bu alanlardan 

öğretimini tamamlamamıĢ olmasına da ayrıca dikkat edilmiĢtir. Katılımcıların 

ağırlıklı olarak sayısal içerikli bölümlerde (tıp, kimya, fizik vb.) okuyan ya da bu 

bölümlerden mezun olan kiĢilerden oluĢması sağlanmıĢtır. 

3.2. Test Tümceleri ve Dolgu Tümceleri 

Yukarıda Tablo-1‟de gösterilen ve (30)‟da yinelenen yapıları sınamak 

amacıyla test tümceleri oluĢturulmuĢtur. Tümceler, sadece amaçlanan yapıların 

sınanması ve denekler tarafından kolayca anlaĢılabilmesi amacıyla (31)‟de gösterilen 

ilkeler göz önünde bulundurularak oluĢturulmuĢtur. 

(30) a. [ne … OD AÖ] 

 b. [ODAÖ … ne] 

 c. [ne… NE] 

 d. [NE… ne] 
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(31) a. Test tümcelerinin çok uzun ya da çok kısa olmamasına dikkat edilerek 

ortalama üç sözcükten oluĢan tümceler oluĢturulmuĢtur. 

 b. Tümceler ağırlıklı olarak iki üyeli eylemler (görmek, çarpmak, sevmek, 

bakmak vb.) kullanılarak oluĢturulmuĢtur.  

 c.  Eylemler, geçmiĢ zaman görünümlü (gör-dü, çarp-tı, sev-di, bak-tı vb.) 

olarak kullanılmıĢtır. 

3.2.1. Tümce Türleri ve Niceliksel Belirlemeler 

(30)‟da belirtilen yapılar kapsamında 4 farklı tümce türü ortaya çıkmaktadır. 

Bu kapsamda, (30a) yapısını içeren 20 tümce, (30b) yapısını içeren 20 tümce, (30c) 

yapısını içeren 20 soru tümcesi ve iki farklı vurgu yapısında 40 cevap tümcesi, (30d) 

yapısını içeren 20 soru tümcesi ve yine iki farklı vurgu yapısında 40 cevap tümcesi 

((30c) için kullanılan aynı cevap tümceleri) olmak üzere toplam 120 farklı deney 

tümcesi kullanılmıĢtır. (30c) ve (30d) yapılarıyla ilgili cevap tümcelerinde uygulanan 

farklı vurgulama yapıları ve bu vurgulama yapılarının kullanılma gerekçesi 3.2.1.3 

ve 3.2.1.4‟te açıklanmaktadır. Ayrıca, deneylerde (30a-b) için kullanılan tümcelerin 

%50‟si düzgün %50‟si bozuk tümcelerden; (30c-d) için kullanılan soru-cevap 

çiftlerinin %50‟si birbiriyle uyumlu %50‟si birbiriyle uyumsuz tümce çiftlerinden 

oluĢturulmuĢtur. 

3.2.1.1. [ODAÖ … ne] DiziliĢi 

Bu yapı, odaklanmıĢ bir AÖ ve ardından gelen odak vurgusu almayan bir 

ne-öbeği içeren tümceleri kapsamaktadır. Bu yapıyı içeren tümcelerde sadece kim ne-
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öbeği kullanılmıĢtır. 20 tümcenin yarısında özne konumundaki (bkz. 32a-b), diğer 

yarısındaysa nesne konumundaki (bkz. 32c-d) ne-öbekleri kullanılmıĢtır. 

(32) a. ÇOCUĞU kim gördü? 

 b. ÇOCUĞA kim saldırdı? 

 c. ADAM kimi aradı? 

 d. ADAM kimi seçti? 

3.2.1.2. [ne … ODAÖ] DiziliĢi 

Bu yapı, (33)‟te gösterildiği gibi, odak vurgusu almayan bir ne-öbeği ve 

ardından gelen odaklanmıĢ bir AÖ‟yü içeren tümceleri kapsamaktadır. Bu grupta da 

20 tümcenin yarısında özne konumundaki (bkz. 33a-b), diğer yarısında ise nesne 

konumundaki (bkz. 33c-d) ne-öbekleri kullanılmıĢtır.  

(33) a. Kim ÇOCUĞU gördü? 

 b. Kim ÇOCUĞA saldırdı? 

 c. Kimi ADAM aradı? 

 d. Kimi ADAM seçti? 

3.2.1.3. [NE … ne] DiziliĢi 

 Bu yapı, odak vurgusu alan bir ne-öbeği ve ardından gelen, odak vurgusu 

almayan diğer bir ne-öbeğini içeren, yani çoklu-ne yapılarından oluĢan tümceleri 

kapsamaktadır. Test tümcelerinde ne, kim, kiminle, ne zaman ve nereye ne-öbekleri 

kullanılmıĢtır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, alanyazında çoklu-ne yapılarının 
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belirtisiz (unmarked) vurgu düzeninin nasıl olması gerektiği, diğer bir deyiĢle böyle 

bir yapıda belirtisiz olarak ne-öbeklerinden hangisinin odak vurgusunu alması 

gerektiğiyle ilgili farklı görüĢler bulunmaktadır. Göksel ve Özsoy (2000) böyle bir 

yapıda belirtisiz odak vurgusunun ilk ne-öbeğine, ĠĢsever (2009) ise en sondaki ne-

öbeğine yüklenmesi gerektiği görüĢünü ileri sürmektedir. Dolayısıyla, ilk ne-

öbeğinin odak vurgusu aldığı [NE … ne] diziliĢini içeren deney tümceleri Göksel ve 

Özsoy‟un (2000) ileri sürdüğü belirtisiz vurgulama düzenini test etme amacını 

taĢımaktadır. Ancak, çalıĢmamızda yalnızca yorumlama deneyleri kullanıldığından, 

bu yapının denekler tarafından tüm tümcenin odaklandığı bir yapı olarak yorumlanıp 

yorumlanmadığını kontrol etmek son derece önemlidir, çünkü alanyazındaki 

çalıĢmaların pek çoğunda da belirtildiği gibi, belirtisiz odak vurgusunun temel 

özelliği odak özelliğinin tüm tümceye yansıması, yani yalnızca bu vurguyu alan 

birimin değil, tümcenin tümünün odaklanmasını sağlamasıdır (Vallduvi ve Engdahl 

1996, Kiss 1998, ĠĢsever 2000, Selkirk 2008 vd.). Bu amaçla, (34a-c)‟de 

örneklendiği gibi, deneklere bu vurgulama düzenini içeren 20 soru tümcesi cevap 

tümceleriyle (C1 ve C2) birlikte sunulmuĢ ve bunlardan hangisinin bu sorunun yanıtı 

olduğunu düĢündükleri sorulmuĢtur. Deneklerin C1 ve C2 seçimleri arasında anlamlı 

bir fark gözlenmemesi durumunda, tüm tümcenin odaklanması açısından her iki 

yapının da bilgi yapısal olarak eĢit olduğu, dolayısıyla Göksel ve Özsoy‟un (2000) 

iddialarının desteklendiği, tersi durumda ise C1 ve C2 yapılarının denekler tarafından 

farklı yorumlandığı ve bu nedenle ilgili iddianın desteklenmediği sonucu 

çıkarılabilecektir. 
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(34) a. S: KĠM nereye çarptı? 

C1: [Odak Adam AĞACA çarptı]. 

C2: [Odak ADAM ağaca çarptı]. 

 b.  S: KĠM neyi okudu? 

C1: [Odak Kadın GAZETEYĠ okudu]. 

C2: [Odak KADIN gazeteyi okudu]. 

 c.  S: NE ZAMAN kiminle konuĢtun? 

C1: [Odak Dün ANNEMLE konuĢtum]. 

C2: [Odak DÜN annemle konuĢtum]. 

3.2.1.4.  [ne … NE] DiziliĢi 

ÇalıĢmamızda çoklu-ne yapılarının belirtisiz vurgu düzenini test etmek üzere 

kullanılan ikinci yapı, ĠĢsever (2009) tarafından savunulan, odak vurgusu almayan 

bir ne-öbeğiyle, ardından gelen, odak vurgusu alan diğer bir ne-öbeğini içeren 

tümceleri kapsamaktadır. Bu grupta, (34a-c)‟deki deney tümceleri, vurgu düzenleri 

ĠĢsever‟in (2009) savunusuna uygun olarak değiĢtirilerek kullanılmıĢtır. (35)‟te 

görüldüğü gibi, bu bölümdeki soru tümcelerinin vurgu düzenleri değiĢtirilmekle 

birlikte cevap tümceleri (34)‟tekilerle aynıdır.  

(35) a. S: Kim NEREYE çarptı? 

C1: [Odak Adam AĞACA çarptı]. 

C2: [Odak ADAM ağaca çarptı]. 
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 b.  S: Kim NEYĠ okudu? 

C1: [Odak Kadın GAZETEYĠ okudu]. 

C2: [Odak KADIN gazeteyi okudu]. 

 c.  S: Ne zaman KĠMĠNLE konuĢtun? 

C1: [Odak Dün ANNEMLE konuĢtum]. 

C2: [Odak DÜN annemle konuĢtum]. 

 Bu deneyin amacı da, çoklu-ne yapılarındaki belirtisiz vurgulama düzeninin 

ĠĢsever‟de (2009) iddia edildiği gibi olup olmadığını saptamaktır. Bu amaçla, yine 

deneklerin C1 ve C2 seçimleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakılacak 

ve böyle bir farkın gözlenmesi durumunda tüm tümcenin odaklanması açısından her 

iki yapının bilgi yapısal olarak eĢit olmadığı, dolayısıyla ĠĢsever‟de (2009) ileri 

sürülen iddianın desteklendiği, tersi durumda ise C1 ve C2 yapılarının denekler 

tarafından farklı yorumlanmadığı ve bu nedenle ilgili iddianın desteklenmediği 

sonucu çıkarılabilecektir. 

3.2.1.5. Dolgu Tümceleri 

Deneklerin deney yapısını anlamalarını önlemek için dolgu tümceleri 

oluĢturulmuĢtur. 3.2.1.1 ve 3.2.1.2‟de belirtilen [ne … ODAÖ] ve [ODAÖ … ne] 

yapıları için farklı vurgulama düzeninde 40 farklı tümce kullanıldığından söz 

edilmiĢti. Bu gruplar için test tümcelerinin iki katı kadar, diğer bir ifadeyle 80 dolgu 

tümcesi oluĢturulmuĢtur. Bu tümcelerin üretilmesinde (37)‟de görüldüğü üzere 

(31)‟de belirtilen ilkelerin yanı sıra (36)‟da yer alan yöntemler de uygulanmıĢtır. 
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(36)  a. Dolgu tümcelerinde ne-öbekleri kullanılmamıĢtır. 

 b. Dolgu tümcelerinin tamamı soru tümcesi olarak üretilmiĢtir. 

 c. Dolgu tümcelerinde dilbilgisel ve dilbilgisi dıĢı tümceler eĢit oranda 

kullanılmıĢtır.  

 d.  Bu tümcelerde ne-öbekleri yer almadığı için dilbilgisel tümceler için –mI 

soru eki kullanılmıĢtır.  

 e. Bu tümcelerde dilbilgisi dıĢı tümceler, vurgulanan birimin e-sonrasında 

konumlandırılmasıyla oluĢturulmuĢtur. 

(37) a. Kadın ADAMI MI gördü? 

 b. ÇÖPÇÜ MÜ çöpleri topladı? 

 c. Öğrenci gördü ÖĞRETMENĠ MĠ? 

 d. Gitti adam EVE MĠ? 

3.2.1.3 ve 3.2.1.4‟te, [NE … ne] ve [ne … NE] yapılarının her biri için farklı 

vurgu düzeninde 20, toplamda 40 soru tümcesinin oluĢturulduğu ve her iki yapıdaki 

soru tümceleri için farklı vurgu düzeninde 40 cevap tümcesinin üretildiği 

belirtilmiĢti. Belirtilen yapılardaki test tümceleri için tümce sayılarının iki katı kadar, 

diğer bir ifadeyle, 80 dolgu soru tümcesi ve 80 dolgu cevap tümcesi üretilmiĢtir. Bu 

tümcelerin üretilmesinde (39)‟da görüldüğü üzere (31)‟de belirtilen ilkelerin yanı sıra 

(38)‟de yer alan ilkeler de uygulanmıĢtır.   

(38)  a. Dolgu soru tümcelerinde bir ne-öbeği içeren yapılar kullanılmıĢtır. 

 b. Soru-cevap çiftlerinde, vurgu düzeninde birbiriyle eĢleĢen ikililer (ör. 

34a, c; 40a, c) ile eĢleĢmeyen ikililer (ö. 34b, d; 40b, d) eĢit oranda 

düzenlenmiĢtir.  
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 c. Soru tümcelerinde, ne-öbeklerinin eylem önünde yer aldığı tümceler (ör. 

34c, d; 40c, d) ile ne-öbeklerinin t-baĢında konumlandığı tümceler (ör. 34a, 

b; 40a, b) eĢit oranda düzenlenmiĢtir. 

 d.  Test tümcelerinde soru-cevap ikililerinin vurgu düzleminde uyumu 

sınandığı için dolgu tümcelerinde dilbilgisi dıĢı tümceler üretilmemiĢ, 

dilbilgisel olan soru-cevap tümcelerinin vurgu ve tonlama bakımından 

birbiriyle uyumlu olup olmama durumu ön plana çıkarılmıĢtır. 

(39) a. S: KĠM çocuğa vurdu? 

C: ALĠ çocuğa vurdu. 

 b.  S: NE ZAMAN eve gittin? 

C: Dün EVE gittim. 

 c.  S: Televizyonu KĠM açtı? 

C: Televizyonu ALĠ açtı. 

 d. S: Kitabı NEREYE bıraktın? 

C: Masaya KĠTABI bıraktım.  

3.2.2. Deney Tümcelerinin Kaydedilmesi 

3.2.1‟de belirtilen test tümceleri ve dolgu tümceleri, standart Türkçe 

konuĢucusu ve anadili Türkçe olan yetiĢkin bir erkek tarafından seslendirilmiĢtir. 

Sesletim yapan konuĢmacının Türkçede vurgu, tonlama, odak vurgusu gibi deneysel 

çalıĢmanın temel kavramları konusunda eğitim geçmiĢine sahip olması göz önünde 

bulundurulmuĢtur.   



   

 

33 

 

 

Tümcelerin sesletilmesinde, vurgu yapısının mümkün olduğunca doğal 

Türkçe sesletimine yakın olması konusuna, olağandan sapan ya da anormal sesletilen 

kayıtların deneyde yer almamasına dikkat edilmiĢtir. Ayrıca, kaydedilen tümcelerin 

amaçlanan vurgu düzeninde olup olmadığı konusundaki güvenilirliğin sağlanması 

için temel sıklık ölçümleri yapılmıĢtır. Bu konu 3.3‟te kapsamlı bir Ģekilde ele 

alınmaktadır. 

Tümcelerin sesletilmesinde bir dizüstü bilgisayar ve bilgisayarın dahili 

mikrofonu ve Sony firmasına ait Sound Forge yazılımının 9.0 sürümü kullanılmıĢtır. 

Kayıtlar, 44.100 Hz örnekleme sıklığında, 16 bit çözünürlüğünde tek (mono) kanallı 

olarak oluĢturulmuĢtur. Ayrıca tümcelerin sesletilmesi sırasında kayıt ortamının 

gürültüsüz ve yankısız kayıt imkânı sağlayan özelliklerde olmasına özen 

gösterilmiĢtir. 

3.3. Deney Tümcelerinin Güvenilirliği 

Deney tümceleri, bir önceki bölümde belirtilen koĢullarda kaydedildikten 

sonra bu kayıtların (30)‟da belirtilen yapıları yansıtacak özelliklerde alınıp 

alınmadığını sınamak amacıyla temel sıklık (f0) çözümlemeleri gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Çözümlemeler esnasında Praat yazılımının 5.2.21 sürümü kullanılmıĢtır. Bu 

çözümlemelerde, her bir tümce kaydındaki odak vurgusu alan sözcüğün baskın 

sesleminin temel sıklık değerleri ile aynı tümcedeki diğer sözcüklerin temel sıklık 

değerleri ayrı ayrı karĢılaĢtırılmıĢ, ayrıca her bir vurgulama yapısındaki tümce 

kayıtlarında yer alan birimlerin ortalama temel sıklık değerleri istatistiksel olarak 
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karĢılaĢtırılmıĢtır. Ġstatistiksel çözümlemelerde IBM SPSS yazılımının sürüm 22 

modeli kullanılmıĢtır. 

3.3.1. [ODAÖ … ne] DiziliĢindeki Tümce Kayıtlarının Temel Sıklık 

Çözümlemesi 

(30)‟da gösterildiği gibi bu yapıdaki tümceler [ODAÖ … ne] diziliĢini 

içermektedir. Bu tümcelerin her biri (31)‟de bahsedildiği gibi üç sözcükten 

oluĢmaktadır. Bu durumda, bu yapıdaki her bir tümce [ODAÖ-ne-eylem] diziliĢini 

sergilemektedir. Grafik-1‟de [ODAÖ … ne] diziliĢini içeren deney tümcelerinin 

kayıtlarına ait temel sıklık çözümlemeleri yer almaktadır. Üstte bahsedilen diziliĢle 

bağlantılı olarak Grafik-1‟de gösterilen 1. birim odak vurgusu alan adöbeğine, 2. 

birim ne-sözcüğüne, 3. birim ise eyleme iĢaret etmektedir. 

Grafik 1: [ODAÖ … ne] DiziliĢindeki Tümce Kayıtlarının F0 Çözümlemesi  

 

Grafik-1‟de görüldüğü gibi [ODAÖ-ne-eylem] diziliĢindeki tüm tümce 

kayıtlarında 1. birim olan ODAÖ‟nün baskın seslem f0 değerleri diğer birimlerin f0 
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değerinden yüksektir. Bu değerlerde, ODAÖ‟ye en yakın değere sahip 4. kayıttaki ne-

sözcüğünün f0 değerinin ODAÖ‟nün f0 değerinden 19 Hz düĢük olduğu 

görülmektedir. Diğer kayıtlarda ise ODAÖ‟nün f0 değeri ile en yakınındaki birimlerin 

f0 değeri farkının 20 Hz ve üzerinde olduğu dikkat çekmektedir. 

Grafik-2‟de ise aynı yapıdaki tümcelerin her biriminin ortalama f0 değerleri 

yer almaktadır. 

Grafik 2: [ODAÖ … ne] DiziliĢi Ġçeren Tümce Kayıtlarındaki Birimlerin Ortalama F0 

Değerleri 

 

Grafik-2‟ye göre, belirtilen tümce yapısındaki 20 kayıttaki ODAÖ‟nün 

ortalama f0 değerinin kendisine en yakın birim olan 3. birimin değerinden 40,1 Hz 

fazla; 2. birimin değerinden ise 41 Hz fazla olduğu görülmektedir.  

Belirtilen üç birimin f0 değerleri arasındaki farkın anlamlı olup olmadığına 

bakmak için yapılan tek yönlü ANOVA (Analysis of Variance – Varyans Analizi) 
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test istatistiği p<0.05 bulunmuĢtur [F(2, 57) = 136.62, p < 0.001]. Ġstatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunduğundan her birimi kendi arasında karĢılaĢtırmak için ayrıca post-

hoc testler gerçekleĢtirilmiĢtir. Tukey HSD kullanılarak yapılan testlerde odak 

vurgusu alan ODAÖ biriminin baskın sesleminin f0 değerinin (Ortalama = 163.92, 

Standart Sapma = 10.55), 2. birimin f0 değeri (Ortalama = 122.84, Standart Sapma = 

9.28) ile 3. birimin f0 değerinden (Ortalama = 123.73, Standart Sapma = 6.65) 

anlamlı bir farkla yüksek olduğu görülmüĢtür. 

Bu durumda da [ODAÖ-ne-eylem] diziliĢindeki tümce kayıtlarının 

amaçlanan vurgu düzeninde olduğunu belirtmek mümkündür. 

3.3.2. [ne … ODAÖ] DiziliĢindeki Tümce Kayıtlarının Temel Sıklık 

Çözümlemesi 

(30)‟da gösterildiği gibi bu yapıdaki tümceler [ne … ODAÖ] diziliĢini 

içermektedir. Bu tümcelerin her biri, yine (31)‟de bahsedildiği gibi, üç sözcükten 

oluĢmaktadır. Bu durumda, bu yapıdaki her bir tümce [ne-ODAÖ-eylem] diziliĢini 

sergilemektedir. Grafik-3‟te [ne … ODAÖ] yapısını içeren deney tümcelerinin 

kayıtlarına ait temel sıklık çözümlemeleri yer almaktadır. Üstte bahsedilen diziliĢle 

bağlantılı olarak Grafik-3‟te gösterilen 1. birim ne-sözcüğüne, 2. birim odak vurgusu 

alan adöbeğine, 3. birim ise eyleme iĢaret etmektedir. 
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Grafik 3: [ne … ODAÖ] DiziliĢindeki Tümce Kayıtlarının F0 Çözümlemesi 

 

Grafik-3‟te görüldüğü gibi [ne-ODAÖ-eylem] diziliĢindeki tüm tümce 

kayıtlarında 2. birim olan ODAÖ‟nün baskın seslem f0 değerleri diğer birimlerin f0 

değerinden yüksektir. ODAÖ‟nün en yakınındaki birimle f0 değeri farkına 

bakıldığında ise 2, 5, 9 ve 15 numaralı kayıtlar dikkat çekmektedir. Bu kayıtlarda, 

ODAÖ‟ye en yakın değerleri sergileyen ne-sözcüklerinin ODAÖ ile aralarındaki farkın 

sırasıyla 7 Hz, 13 Hz, 11 hZ ve 14 Hz olduğu göze çarpmaktadır ki bu durumda da 

ODAÖ‟nün en belirgin f0 değerlerine sahip olduğu görülmektedir.  

Grafik-4‟te ise aynı yapıdaki tümcelerin her biriminin ortalama f0 değerleri 

yer almaktadır. 
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Grafik 4: [ne … ODAÖ] DiziliĢi Ġçeren Tümce Kayıtlarındaki Birimlerin Ortalama F0 

Değerleri 

 

Grafik-4‟e göre, belirtilen tümce yapısındaki 20 kayıttaki ODAÖ‟nün 

ortalama f0 değerinin kendisine en yakın birim olan 1. birimin f0 değerinden 22,7 Hz 

fazla; 3. birimin f0 değerinden ise 47,2 Hz fazla olduğu görülmektedir.  

Belirtilen üç birimin f0 değerleri arasındaki farkın anlamlı olup olmadığına 

bakmak için yapılan tek yönlü ANOVA test istatistiği p<0.05 bulunmuĢtur [F(2, 57) 

= 184.41, p < 0.001]. Ġstatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğundan her birimi 

kendi arasında karĢılaĢtırmak için ayrıca post-hoc testler gerçekleĢtirilmiĢtir. Tukey 

HSD kullanılarak yapılan testlerde odak vurgusu alan ODAÖ biriminin baskın 

sesleminin f0 değerinin (Ortalama = 159.31, Standart Sapma = 10.05), 1. birimin f0 

değeri (Ortalama = 136.61, Standart Sapma = 7.49) ile 3. birimin f0 değerinden 

(Ortalama = 112.11, Standart Sapma = 4.90) anlamlı bir farkla yüksek olduğu 

görülmüĢtür. 
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Bu durumda da [ne- ODAÖ- eylem] diziliĢindeki tümce kayıtlarının 

amaçlanan vurgu düzeninde olduğu görülmektedir. 

3.3.3. [NE … ne]  DiziliĢindeki Tümce Kayıtlarının Temel Sıklık 

Çözümlemesi 

3.2.1.3‟te bahsedildiği gibi [NE … ne] ve [ne … NE] yapısındaki soru 

tümceleri için farklı vurgulama düzeninde cevap tümceleri oluĢturulmuĢtur. Bu 

nedenle, bu bölümde tümce kayıtlarının f0 çözümlemesi, soru ve cevap tümceleri 

olarak iki baĢlık altında ele alınmaktadır. 

3.3.3.1. [NE … ne] DiziliĢindeki Soru Tümcesi Kayıtlarının Temel Sıklık 

Çözümlemesi 

(31)‟de belirtildiği gibi bu gruptaki tümceler üç sözcükten oluĢmaktadır. Bu 

yapıdaki tümceler [NE-ne-eylem] diziliĢini içermektedir. Grafik-5‟te bu yapıya ait 

soru tümcelerinin temel sıklık çözümlemeleri yer almaktadır. Yukarıda bahsedilen 

diziliĢle bağlantılı olarak, bu tabloda 1. birim odak vurgusu alan ne-sözcüğünü (NE), 

2. birim odak vurgusu almayan ne-sözcüğünü (ne), 3. birim ise eyleme iĢaret 

etmektedir.  
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Grafik 5: [NE … ne] DiziliĢindeki Soru Tümcesi Kayıtlarının F0 Çözümlemesi 

 

Grafik-5‟te görüldüğü gibi 1. birim olan NE‟nin baskın sesleminin f0 

değerleri diğer birimlerin f0 değerlerinden daha yüksektir. NE‟nin f0 değerine en 

yakın görülen değer, 33 Hz daha düĢük ölçüm sergileyen 14 numaralı kayıttaki 

eylem birimidir. Bunun dıĢında, diğer birimler bu değerden daha fazla fark 

sergilemektedir. 

Grafik-6‟da ise aynı yapıdaki soru tümcelerindeki her birimin ortalama f0 

değerleri yer almaktadır. 
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Grafik 6: [NE … ne] DiziliĢi Ġçeren Soru Tümcesi Kayıtlarındaki Birimlerin 

Ortalama F0 Değerleri 

 

Grafik-6‟dan gözlemlendiği gibi, belirtilen tümce yapısındaki 20 kayıttaki 

NE biriminin ortalama f0 değerinin, kendisine en yakın birim olan 3. birimin 

ortalama f0 değerinden 54 Hz, 2. birimin ortalama f0 değerinden ise 60,1 Hz fazla 

olduğu görülmektedir. Bu tümce yapısında yer alan üç birimin f0 değerleri arasındaki 

farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek için yapılan tek yönlü ANOVA test 

istatistiği p<0.05 bulunmuĢtur [F(2, 57) = 290.06, p < 0.001]. Ġstatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunduğundan her birimi kendi arasında karĢılaĢtırmak için ayrıca post-

hoc testler gerçekleĢtirilmiĢtir. Tukey HSD kullanılarak yapılan testlerde odak 

vurgusu alan ne-sözcüğünün baskın sesleminin f0 değerinin (Ortalama = 189.19, 

Standart Sapma = 8.43), 2. birimin f0 değeri (Ortalama = 129.09, Standart Sapma = 

8.76) ile 3. birimin f0 değerinden (Ortalama = 135.11, Standart Sapma = 8.87) 

anlamlı bir farkla yüksek olduğu görülmüĢtür. 

1. Birim baskın

seslem f0
2. Birim f0 3. Birim f0

Ortalama Değer 189,197 129,093 135,111

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200
S

ık
lı

k
 



   

 

42 

 

 

Bu sonuçlar [NE- ne- eylem] diziliĢindeki tümce kayıtlarının amaçlanan 

vurgu düzeninde olduğunu göstermektedir. 

3.3.3.2. [NE … ne] Soruları Ġçin OluĢturulan Cevap Tümcesi Kayıtlarının 

Temel Sıklık Çözümlemesi 

3.2.1.3‟te belirtililik çözümlemesi yapabilmek amacıyla çoklu-ne soruları 

için biri belirtili ve diğeri belirtisiz vurgu düzeninde olmak üzere iki farklı yapıda 

cevap tümceleri oluĢturulduğundan söz edilmiĢti. Bu bağlamda, üç sözcükten oluĢan 

cevap tümcelerinde ilk iki birimde yer alan öbeklerin vurgu yapısına göre iki farklı 

cevap tümcesi ortaya çıkmaktadır. Bunlar, (40)‟ta gösterildiği gibi, odak vurgusunu 

ya ilk baĢtaki ya da sondaki öbeğin aldığı yapılardır:  

(40) S:  [NE … ne … eylem]? 

 C1:  [ODXÖ … XÖ … eylem] 

 C2:  [XÖ … ODXÖ … eylem] 

Bu bölümde, cevap tümcelerinin f0 çözümlemeleri iki baĢlık altında 

betimlenecektir. 

3.3.3.2.1. [XÖ … ODXÖ … eylem] DiziliĢindeki Cevap Tümcesi Kayıtlarının 

Temel Sıklık Çözümlemesi 

Bu yapıdaki tümceler diğer tümce yapıları gibi üç sözcükten oluĢmaktadır. 

Bu diziliĢte, 1. birim odak vurgusu almayan bir sözcüğü, 2. birim odak vurgusu alan 

bir sözcüğü, 3. birim ise eylemi iĢaret etmektedir. Grafik-7‟de bu yapıya ait cevap 

tümcelerinin temel sıklık çözümlemeleri gösterilmektedir. 
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Grafik 7: [XÖ … ODXÖ … e] DiziliĢindeki Cevap Tümcesi Kayıtlarının F0 

Çözümlemesi 

 

Grafik-7‟de görüldüğü gibi, 2. birim olan ODXÖ‟nün baskın sesleminin f0 

değerleri diğer birimlerin f0 değerlerinden daha yüksektir. 2. birimin  f0 değerine en 

yakın görülen değer, 23,8 Hz daha düĢük ölçüm sergileyen 2 numaralı kayıttaki 1. 

birimdir. Bunun dıĢında, diğer birimler bu değerden daha fazla fark sergilemektedir. 

Grafik-8‟de ise aynı yapıdaki cevap tümcelerindeki her birimin ortalama f0 

değerleri yer almaktadır. 
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Grafik 8: [XÖ … ODXÖ … e] DiziliĢi Ġçeren Cevap Tümcesi Kayıtlarındaki 

Birimlerin Ortalama F0 Değerleri 

 

Grafik-8‟de görüldüğü gibi, belirtilen tümce yapısındaki 20 kayıttaki 2. 

birim olan ODXÖ‟nün  baskın sesleminin ortalama f0 değerinin kendisine en yakın 

birim olan 1. birimin ortalama f0 değerinden 43,3 Hz, 3. birimin ortalama f0 

değerinden ise 69,2 Hz fazla olduğu görülmektedir.  

Belirtilen üç birimin f0 değerleri arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını 

belirlemek için yapılan tek yönlü ANOVA test istatistiği p<0.05 bulunmuĢtur [F(2, 

57) = 237.51, p < 0.001]. Ġstatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğundan her birimi 

kendi arasında karĢılaĢtırmak için ayrıca post-hoc testler gerçekleĢtirilmiĢtir. Tukey 

HSD kullanılarak yapılan testlerde odak vurgusu alan 2. birimin baskın sesleminin f0 

değerinin (Ortalama = 184.50, Standart Sapma = 11.04), 1. birimin f0 değeri 

(Ortalama = 141.19, Standart Sapma = 10.05) ile 3. birimin f0 değerinden (Ortalama 

= 115.22, Standart Sapma = 9.29) anlamlı bir farkla yüksek olduğu görülmüĢtür. 
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Bu sonuçlar [XÖ- ODXÖ- eylem] diziliĢindeki tümce kayıtlarının amaçlanan 

vurgu düzeninde olduğunu göstermektedir. 

3.3.3.2.2. [ODXÖ … XÖ … eylem] DiziliĢindeki Cevap Tümcesi Kayıtlarının 

Temel Sıklık Çözümlemesi 

Bu yapıdaki tümceler de diğer tümce yapıları gibi üç sözcükten 

oluĢmaktadır. Bu diziliĢte, 1. birim odak vurgusu alan bir sözcüğü, 2. birim odak 

vurgusu almayan bir sözcüğü, 3. birim ise eylemi iĢaret etmektedir. Grafik-9‟da bu 

yapıya ait cevap tümcelerinin temel sıklık çözümlemeleri gösterilmektedir. 

Grafik 9: [ODXÖ … XÖ … e] DiziliĢindeki Cevap Tümcesi Kayıtlarının F0 

Çözümlemesi 

 

Grafik-9‟da görüldüğü gibi, 1. birim olan ODXÖ‟nün baskın sesleminin f0 

değerleri diğer birimlerin f0 değerlerinden daha yüksektir. 2. birimin f0 değerine en 

yakın görülen değer, 28,9 Hz daha düĢük ölçüm sergileyen 14 numaralı kayıttaki 3. 

birimdir. Bunun dıĢında, diğer birimler bu değerden daha fazla fark sergilemektedir. 
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Grafik-10‟da ise aynı yapıdaki cevap tümcelerindeki her birimin ortalama f0 

değerleri yer almaktadır. 

Grafik 10: [ODXÖ … XÖ … e] Yapısındaki Cevap Tümcesi Kayıtlarındaki 

Birimlerin Ortalama F0 Değerleri 

 

Grafik-10‟da görüldüğü gibi, belirtilen tümce yapısındaki 20 kayıttaki 1. 

birim olan ODXÖ‟nün baskın sesleminin ortalama f0 değerinin kendisine en yakın 

birim olan 2. birimin ortalama f0 değerinden 49,9 Hz, 3. birimin ortalama f0 

değerinden ise 55,9 Hz fazla olduğu görülmektedir.  

Belirtilen üç birimin f0 değerleri arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını 

belirlemek için yapılan tek yönlü ANOVA test istatistiği p<0.05 bulunmuĢtur [F(2, 

57) = 315.754, p < 0.001]. Ġstatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğundan her birimi 

kendi arasında karĢılaĢtırmak için ayrıca post-hoc testler gerçekleĢtirilmiĢtir. Tukey 

HSD kullanılarak yapılan testlerde odak vurgusu alan 1. birimin baskın sesleminin f0 

değerinin (Ortalama = 170.08, Standart Sapma = 7.55), 2. birimin f0 değeri 
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(Ortalama = 120.17, Standart Sapma = 5.94) ile 3. birimin f0 değerinden (Ortalama = 

114.11, Standart Sapma = 9.31) anlamlı bir farkla yüksek olduğu görülmüĢtür. 

Bu sonuçlar [ODXÖ -XÖ - eylem] diziliĢindeki tümce kayıtlarının amaçlanan 

vurgu düzeninde olduğunu göstermektedir. 

3.3.4.  [ne … NE] DiziliĢindeki Soru Tümcesi Kayıtlarının Temel Sıklık 

Çözümlemesi 

3.3.3‟te bahsedildiği gibi bu yapıdaki tümce kayıtlarının temel sıklık 

çözümlemeleri soru ve cevap tümceleri olarak iki baĢlık altında ele alınmaktadır. 

3.3.3.2‟de de soru tümceleri için hazırlanan farklı vurgulama düzenindeki cevap 

tümcelerinin (XÖ … ODXÖ…e ve ODXÖ…XÖ…e) çözümlemelerine yer 

verilmektedir. Belirtilen cevap tümceleri bu bölümdeki soru yapısı için de 

kullanıldığı için burada sadece [ne … NE] yapısındaki soru tümcelerinin temel sıklık 

çözümlemelerinin yapılması yeterli olacaktır.  

(31)‟de belirtildiği gibi, bu gruptaki tümceler üç sözcükten oluĢmaktadır. Bu 

yapıdaki tümceler [ne … NE … e] yapısını içermektedir. Grafik-11‟de bu yapıya ait 

soru tümcelerinin temel sıklık çözümlemeleri yer almaktadır. Üstte bahsedilen 

diziliĢle bağlantılı olarak bu tabloda 1. birim odak vurgusu almayan ne-sözcüğünü, 2. 

birim odak vurgusu alan ne-sözcüğünü, 3. birim ise eylemi iĢaret etmektedir. 
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Grafik 11: [ne … NE] DiziliĢindeki Soru Tümcesi Kayıtlarının F0 Çözümlemesi 

 

Grafik-11‟de görüldüğü gibi 2. birim olan NE‟nin baskın sesleminin f0 

değerleri diğer birimlerin f0 değerlerinden daha yüksektir. NE‟nin f0 değerine en 

yakın görülen değerler, 20,9 Hz daha düĢük ölçüm sergileyen 4 numaralı kayıttaki 1. 

birim olan ne-sözcüğü ve 21,1 Hz daha düĢük ölçüm sergileyen 17 numaralı kayıttaki 

1. birim olan ne-sözcüğüdür. Bunun dıĢında, diğer birimler bu değerlerden daha fazla 

fark sergilemektedir. 

Grafik-12‟de ise aynı yapıdaki soru tümcelerindeki her birimin ortalama f0 

değerleri yer almaktadır. 

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

S
ık

lı
k

 

Deney Tümceleri 

1. Birim f0

2. Birim baskın seslem f0

3. Birim f0



   

 

49 

 

 

Grafik 12: [ne … NE] DiziliĢi Ġçeren Soru Tümcesi Kayıtlarındaki Birimlerin 

Ortalama F0 Değerleri

 

Belirtilen üç birimin f0 değerleri arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını 

belirlemek için yapılan tek yönlü ANOVA test istatistiği p<0.05 bulunmuĢtur [F(2, 

57) = 120.224, p < 0.001]. Ġstatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğundan her birimi 

kendi arasında karĢılaĢtırmak için ayrıca post-hoc testler gerçekleĢtirilmiĢtir. Tukey 

HSD kullanılarak yapılan testlerde odak vurgusu alan ne-sözcüğünün baskın 

sesleminin f0 değerinin (Ortalama = 196.67, Standart Sapma = 10.64), 1. birimin f0 

değeri (Ortalama = 160.88, Standart Sapma = 10.43) ile 3. birimin f0 değerinden 

(Ortalama = 146.37, Standart Sapma = 10.59) anlamlı bir farkla yüksek olduğu 

görülmüĢtür. 

Bu sonuçlar [ne- NE - eylem] diziliĢindeki tümce kayıtlarının amaçlanan 

vurgu düzeninde olduğunu göstermektedir. 
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3.3.5. Temel Sıklık Çözümlemelerinin Değerlendirmesi 

Yapılan temel sıklık çözümlemelerinden hareketle, hazırlanan tüm deney 

tümcelerinin kayıtlarının tezimizdeki deneysel çalıĢmalarda sınanması amaçlanan 

yapıların vurgu düzenini yansıttığı istatistiksel olarak ortaya konmuĢtur ve bu 

kayıtların deneysel çalıĢmalarda kullanılmasının uygun olduğu görülmektedir. 

3.4. Deneyin Yapısı 

Bu bölümde, deneyin uygulanmasında kullanılan araçlar, deneyin 

oturumları ve örüntüsü, veri toplama süreci ele alınmaktadır. 

3.4.1. Kullanılan Araçlar 

Deneysel çalıĢmalarda, dilbilgisel yargı testleri ve eĢleĢtirme testleri içeren 

ve deneklere iki farklı olası tepki sunan test tipi uygulanmıĢtır. Uygulama 

aĢamasında bir dizüstü bilgisayar, Superlab yazılımının 4.0.4 sürümü ve deneklerin 

motivasyonunu artırmak için kulaklık kullanılmıĢtır. Deneyler sırasında, deneklerin 

tepkilerini ölçmek için bilgisayar üzerindeki klavye tuĢlarından biri kırmızı 

(“bozuk/uyumsuz” iĢlevinde) bir diğeri de yeĢil (“düzgün/uyumlu” iĢlevinde) etiketle 

iĢaretlenmiĢ ve hatalı tuĢlamaların önüne geçmek için bu iki tuĢun arasında iki tuĢluk 

mesafe bırakılmıĢtır. Deney sonuçlarının istatistiksel çözümlemelerinde IBM SPSS 

yazılımının sürüm 22 modeli kullanılmıĢtır. 
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3.4.2. Deneyin Oturumları 

Deney üç oturumdan oluĢmaktadır. Ġlk oturumda, 3.2.1.1 ve 3.2.1.2‟de 

belirtilen [ne … ODAÖ] ve [ODAÖ … ne] yapılarını içeren, ikinci ve üçüncü oturumda 

ise 3.2.1.3 ve 3.2.1.4‟te belirtilen [NE … ne] ve [ne … NE] yapılarından oluĢan 

tümceler yer almaktadır. Her oturum arasında bir ara verilmektedir ve farklı yapıları 

sınayan deney uygulamalarını tanıtmak için birinci oturum ve ikinci oturum baĢında 

açıklama metinleri ve alıĢtırmalar yer almaktadır. Deneyin tamamında, her bir ses 

kaydı çalmadan önce deneklerin dikkatini toplaması amacıyla ekranda uyarıcı bir 

iĢaret (“+”) görünmektedir ve ses kaydı bitiminde ekranda beliren bir uyarıcıdan 

(“?”) sonra deneklerin tepki vermeleri istenmektedir. Ayrıca, deneyin tüm 

aĢamalarında her bir denek için aynı oturumdaki (1. oturum alıĢtırma, 1. oturum, 2. 

oturum alıĢtırma, 2. oturum, 3. oturum) ses kayıtları kendi içerisinde rastlantısal 

olarak sunulmaktadır.    

3.4.2.1. Birinci Oturum 

Birinci oturumun baĢında açıklama metni kullanılarak deneklere deneyin 

kısa tanıtımı yapılmaktadır. Bu açıklamada, verilen ses kayıtlarındaki tümcelerin 

sadece vurgu ve tonlama bakımından düzgün ya da bozuk olup olmadığına karar 

vermeleri gerektiği anlatılmaktadır. Düzgün olduğu düĢünülen bir tümce kaydı için 

yeĢil etiketle iĢaretlenen tuĢa; bozuk olduğu düĢünülen bir tümce kaydı için ise 

kırmızı etiketle iĢaretlenen tuĢa basılması istenmektedir.  
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Ekrana yazılı olarak gelen açıklamanın ardından deneklere deneyin 

uygulanıĢ biçimini kavramaları amacıyla 6 alıĢtırma kaydı sunulmaktadır. (41)‟de 

gösterildiği gibi alıĢtırma tümceleri deneyde sınanan yapıları açığa çıkarmayacak 

biçimde hazırlanmıĢtır ve yarısı dilbilgisel (41a,c,d) diğer yarısı da dilbilgisi dıĢı 

(41b,e,f) olarak düzenlenmiĢtir.  

(41) a. Kedi GÖRDÜ MÜ köpeği? 

 b. TaĢı attı ÇOCUK MU? 

 c. TELEFON MU yere düĢtü? 

 d. Uçak ZAMANINDA MI kalktı? 

 e. Masada var mı ELMA? 

 f. Adam mı EVE gitti? 

AlıĢtırmalarda, deneklerin dikkatlerini ölçülmesi hedeflenen özelliklerde 

toplaması için deneklerin tepkilerinden sonra geri bildirimler yapılarak sözcük 

diziliĢi gibi sözdizimsel katmanda yer alan bozukluklardan çok sesbilimsel merkezli 

yargılarda bulunmaları amaçlanmıĢtır.  

Birinci oturumda, tanıtım ve alıĢtırmaların ardından 3.2.1.1 ve 3.2.1.2‟de 

ifade edilen özelliklerde 40 test tümcesi kaydı ve (36)‟da belirtilen özeliklerde 80 

dolgu tümcesi kaydı olmak üzere toplam 120 tümcenin ses kaydı deneklere 

rastlantısal olarak sunulmaktadır. Bu uygulamanın örnek iĢleyiĢi (42)‟de 

gösterilmektedir. 
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(42) - Kayıt 1: Kim ÇOCUĞU gördü? (ne … ODAÖ yapısı)  

 - Denek tepkisi 

 - Kayıt 2: Çocuk yedi ELMAYI MI? (dolgu) 

 - Denek tepkisi 

 - Kayıt 3: KADIN MI parkta yürüdü? (dolgu) 

 - Denek tepkisi 

 - Kayıt 4: ÇOCUĞU kim gördü? (ODAÖ … ne yapısı) 

 - Denek tepkisi 

 - Kayıt 5: Okudu çocuk KĠTABI MI? (dolgu) 

 - Denek tepkisi 

 - Kayıt 6: Adam EVE MĠ gitti? (dolgu) 

3.4.2.2. Birinci Ara 

120 tümcelik ses kayıtları belirtilen düzende sunulduktan ve denek tepkisi 

alındıktan sonra deneyin birinci oturumunun tamamlandığına yönelik ekranda yazılı 

bir açıklama gösterilmektedir. Denekler bu uyarıyla ara verebilmektedirler ve 

önerilen en az ara verme süresi 15 dakika olarak belirlenmiĢtir. Hazır olunduğunda 

denek deneyin sıradaki oturuma geçmektedir.  

3.4.2.3. Ġkinci Oturum 

Ġkinci oturumun baĢında açıklama metni kullanılarak deneklere ikinci ve 

üçüncü oturumun kısa tanıtımı yapılmaktadır. Bu açıklamada, verilen ses 

kayıtlarındaki soru ve cevap tümcelerinin sadece vurgu ve tonlama bakımından 
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birbiriyle uyumlu olup olmadığına, diğer bir deyiĢle, cevap tümcesinin, sadece vurgu 

ve tonlama açısından, verilen soru tümcesinin cevabı olup olmadığına karar 

vermeleri gerektiği anlatılmaktadır. Birbiriyle uyumlu olan soru-cevap ikilisi için 

yeĢil etiketle iĢaretlenen tuĢa, birbiriyle uyumlu olmadığı düĢünülen soru-cevap 

ikilisi için ise kırmızı etiketle iĢaretlenen tuĢa basılması istenmektedir.  

Ekrana gelen yazılı açıklamanın ardından deneklere deneyin uygulanıĢ 

biçimini kavramaları amacıyla 6 alıĢtırma kaydı sunulmaktadır. (43)‟te gösterildiği 

gibi, alıĢtırma tümceleri deneyde sınanan yapıları açığa çıkarmayacak biçimde 

hazırlanmıĢtır ve odaklanan birimler açısından yarısı birbiriyle uyumlu soru-cevap 

ikililerinden (bkz. 43a,d,e), diğer yarısı da birbiriyle uyumlu olmayan soru-cevap 

ikililerinden (bkz. 43b,c,f) oluĢmaktadır. 

(43) a. S: Dün NEREYE gittin? 

C: Dün SĠNEMAYA gittim. 

 b.  S: KĠM tatile çıktı? 

C: Ali TATĠLE çıktı. 

 c.  S: Dün KĠMĠ gördün? 

C: OKULDA Ali‟yi gördüm. 

 d. S: NE ZAMAN mezun oldun? 

C: GEÇEN YIL mezun oldum. 

 e.  S: DıĢarıya KĠM çıktı? 

C: DıĢarıya AYġE çıktı. 

 f.  S: Çocuk NEREYE gitti? 

C: ÇOCUK eve gitti. 
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AlıĢtırmalarda, deneklerin dikkatini ölçülmesi hedeflenen özelliklerde 

toplaması için deneklerin tepkilerinden sonra geri bildirimler yapılarak sözcük 

diziliĢi gibi sözdizimsel katmanda yer alan bozukluklardan çok sesbilimsel merkezli 

yargılarda bulunmaları amaçlanmıĢtır. 

Ġkinci ve üçüncü oturumda 3.2.1.3 ve 3.2.1.4‟te belirtilen özelliklerde 40 

test tümcesi ve her bir test tümcesinin farklı vurgulama düzeninde hazırlanan olası 

iki cevap tümcesinden oluĢan 80 soru-cevap ikilisi kaydı yer almaktadır. Aynı 

zamanda, bu oturumlarda, (38)‟de ifade edilen özelliklerde 80 dolgu soru-cevap 

ikilisi kaydı da sunulmaktadır. Böylelikle,  [ne … NE] yapısının sınandığı ikinci ve 

üçüncü oturumda, soru-cevap ikilisi içeren toplam 160 ses kaydı yer almaktadır. Bu 

oturumlardaki ses kayıtlarında, birinci oturumdaki kayıtlardan farklı olarak hem soru 

hem de cevap tümcelerinin bulunduğu da göz önüne alındığında, deneklerin 

harcayacağı sürenin artmasına bağlı olarak motivasyon kaybının önüne geçmek için 

[ne … NE] yapısının deneyde iki oturum halinde sunulması kararlaĢtırılmıĢtır. 

Böylelikle, ikinci oturumda  soru-cevap ikilisi içeren 80 ses kaydı, üçüncü oturumda 

de benzer özellikteki  soru-cevap ikilisi içeren 80 ses kaydı sunulmaktadır. Ġkinci ve 

üçüncü oturumda yer alan bu uygulamanın örnek iĢleyiĢi (44)‟te gösterilmektedir. 
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(44) - Kayıt 1:  S: KĠM nereye çarptı? (NE … ne yapısı)  

 C: Adam AĞACA çarptı. 

 - Denek tepkisi 

 - Kayıt 2:  S: KĠM çocuğa vurdu? (dolgu) 

 C: ALĠ çocuğa vurdu. 

 - Denek tepkisi 

 - Kayıt 3:  S: Kim NEYĠ okudu? (ne … NE yapısı) 

 C: Kadın GAZETEYĠ okudu. 

 - Denek tepkisi 

 - Kayıt 4:  S: KĠM kitabı yırttı? (dolgu) 

 C: Çocuk KĠTABI yırttı. 

 - Denek tepkisi 

 - Kayıt 5:  S: KĠM nereye çarptı? (NE … ne yapısı) 

 C: ADAM ağaca çarptı. 

 - Denek tepkisi 

 - Kayıt 6:  S: Televizyonu KĠM açtı? (dolgu) 

 C: Televizyonu ALĠ açtı. 

 - Denek tepkisi 

 - Kayıt 7:  S: Kim NEYĠ okudu? (ne … NE yapısı) 

 C: KADIN gazeteyi okudu. 

 - Denek tepkisi 

 - Kayıt 8:  S: Camı KĠM kırdı? (dolgu) 

 C: Ali CAMI kırdı. 

 - Denek tepkisi 
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(44)‟ten anlaĢılacağı üzere, 3.2.1.3 ve 3.2.1.4‟te belirtilen özelliklerde 

hazırlanan soru-cevap tümceleri ile (38)‟de ifade edilen nitelikte düzenlenen dolgu 

soru-cevap tümcelerinden her bir soru-cevap ikilisi tek bir ses kaydı olarak 

düzenlenmiĢtir. Bu düzenlemede soru ve cevap tümceleri arasında ortalama 1 saniye 

uzunluğunda boĢluk bırakılmıĢtır.  

3.4.2.4. Ġkinci Ara 

Soru-cevap ikilisi içeren 80 adet ses kaydı belirtilen düzende sunulduktan ve 

denek tepkisi alındıktan sonra, deneyin ikinci oturumunun tamamlandığına yönelik 

ekranda yazılı bir açıklama gösterilmektedir. Denekler bu uyarıyla ara 

verebilmektedirler ve daha önce de belirtildiği gibi, önerilen en az ara verme süresi 

15 dakika olarak belirlenmiĢtir. Denek hazır olduğunda deneyin sıradaki oturumuna 

geçilmektedir ve üçüncü oturumun ikinci oturumda yer alan uygulamayla aynı 

düzende gerçekleĢeceği bilgisi ekranda yazılı olarak verilmektedir. 

3.4.2.5. Üçüncü Oturum 

Üçüncü oturumda, ikinci oturumda sunulan kayıtların diğer yarısı 

sunulmaktadır. Deneyin bu bölümdeki iĢleyiĢi de, bu kısımda farklı tümcelere yer 

verilmesi dıĢında, (44)‟te belirtilen düzende gerçekleĢmektedir. 

Bu oturumun tamamlanmasıyla deney bitmektedir ve denek tepkilerini 

içeren sonuç dosyaları kullanılan bilgisayarın belirlenen bir konumuna 

kaydedilmektedir. 
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3.4.2.6. Veri Toplama Süreci 

Deneye katılan her bir denek için anket formu düzenlenmiĢtir. Bu formda, 

deneğin yaĢı, cinsiyeti, eğitim durumu, anadili, iĢitme durumu gibi bilgiler yer 

almaktadır. 

Deneklerin deneyi tamamlama süresi ortalama 50 dakika - 1 saat aralığında 

gerçekleĢmiĢtir. Oldukça uzun bir süre gerektiren deney çalıĢmalarında deneyin 

gerçekleĢtirildiği ortamın sessiz ve dikkat dağıtıcı etkilerden arındırılmıĢ olmasına 

dikkat edilmiĢtir. 

Bir önceki bölümde belirtildiği gibi, deneyi tamamlayan her bir deneğin 

sonuç bilgileri metin dosyası olarak kaydedilmiĢ ve çözümlemeler bu veriler 

üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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4. BULGULAR 

4.1.  Deney Sonuçları 

ÇalıĢmamızda temel olarak [ODAÖ-ne] etkileĢimi ile [ne-ne] etkileĢimine 

yönelik yapılar sınandığı için yapılan deneysel çalıĢmaları 2 ana bölüme ayırmak 

mümkündür. 3.2‟de yer alan açıklamalar ıĢığında, bu iki ana bölümün altında, 

sınanan farklı vurgulama düzenindeki tümceler yer almaktadır. Ġlk ana bölümde [ne 

… ODAÖ … e] ve [ODAÖ … ne … e] diziliĢlerini yansıtan tümcelerle, ikinci ana 

bölüm olan ve [ne-ne] etkileĢimini konu alan kısımda ise soru tümcelerinin vurgulu 

olası 2 versiyonu ile cevap tümcelerinin vurgulu olası 2 versiyonu birbirleriyle 

eĢleĢtirilerek 4 farklı grupta soru-cevap çifti içeren tümcelerle ilgili sonuçlar yer 

almaktadır (bkz. 3.2.1.3 ve 3.2.1.4). 

Sonraki bölümlerde deney sonuçları yukarıda yer alan açıklamayla benzer 

bir örüntüyle sunulacaktır. Böylece, sonuçlar 2 ana baĢlık altında verilecek, ayrıca alt 

bölümlere yönelik sonuçlar da alt baĢlıklar Ģeklinde verilecektir. Diğer yandan, her 

bir baĢlık altında o bölüme ait hatırlatıcı örneklere de kısaca yer verilecektir.  

4.1.1. [ODAÖ] – [ne] EtkileĢimi Sonuçları 

Bu bölümde, [ODAÖ … ne] ve [ne … ODAÖ] yapılarındaki tümcelere iliĢkin 

deneylerin sonuçlarına yer verilecektir.  
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4.1.1.1. [ODAÖ … ne] DiziliĢine ĠliĢkin Sonuçlar  

Bu yapıda, odak vurgusu alan bir adöbeği ve hemen ardından gelen 

vurgusuz bir ne-öbeği yer almaktadır. Bu biçimdeki tümcelere örnek olarak (32)‟deki 

tümceler aĢağıda (45)‟te tekrar edilerek gösterilmektedir. 

(45) a. ÇOCUĞU kim gördü? 

 b. ÇOCUĞA kim saldırdı? 

 c. ADAM kimi aradı? 

 d. ADAM kimi seçti? 

Deneklere (45)‟te yer alan tümcelere benzer yapıdaki 20 tümcenin vurgu ve 

tonlama bakımından düzgün olup olmadığı sorulmuĢtur. Tablo-4‟te gösterildiği gibi, 

32 denek tarafından verilen 640 cevabın 512‟sinde bu yapıların düzgün olduğu, 

128‟inde ise düzgün olmadığı yönünde cevap alınmıĢtır. Diğer bir deyiĢle, deneklerin 

cevaplarının  % 80‟i bu yapının düzgün olduğuna, % 20‟si ise bozuk olduğuna iĢaret 

etmektedir. 

Tablo 4: [ODAÖ … ne] DiziliĢi Sonuçları  

 

 Sayı Yüzde 

 Düzgün 512 80,0 

Bozuk 128 20,0 

Toplam 640 100,0 
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Grafik 13: [ODAÖ … ne] DiziliĢi Sonuçları 

 
 

4.1.1.2. [ne … ODAÖ] DiziliĢine ĠliĢkin Sonuçlar  

Bu yapıda, bir vurgusuz ne-öbeği ve hemen ardından gelen odak vurgusu 

alan bir adöbeği yer almaktadır. Bu biçimdeki tümcelere örnek olarak (33)‟teki 

tümceler aĢağıda (46)‟da tekrar edilerek gösterilmektedir. 

(46) a. Kim ÇOCUĞU gördü? 

 b. Kim ÇOCUĞA saldırdı? 

 c. Kimi ADAM aradı? 

 d. Kimi ADAM seçti? 

Deneklere (46)‟da yer alan tümcelere benzer yapıdaki 20 tümcenin sadece 

vurgu ve tonlama bakımından düzgün olup olmadığı sorulmuĢtur. Tablo-5‟te 

gösterildiği gibi 32 denek tarafından verilen 640 cevabın 270‟inde bu yapıların 

80% 

20% 

Düzgün

Bozuk
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düzgün olduğu yönünde, 370‟inde ise düzgün olmadığı yönünde cevap alınmıĢtır. 

Diğer bir deyiĢle, cevapların % 57,8‟i bu yapının bozuk olduğuna, % 42,2‟si ise 

düzgün olduğuna iĢaret etmektedir. 

Tablo 5: [ne … ODAÖ] DiziliĢi Sonuçları 

 

 Sayı Yüzde 

 Düzgün 270 42,2 

Bozuk 370 57,8 

Toplam 640 100,0 

 

Grafik 14: [ne … ODAÖ] DiziliĢi Sonuçları 

 

4.1.2. [NE] – [ne] EtkileĢimi Sonuçları 

Bu bölümde deneklere [NE … ne] ve [ne … NE] yapısındaki soru 

tümcelerinin her biri için [XÖ … ODXÖ] ve  [ODXÖ … XÖ] biçiminde iki farklı 

42,2% 

57,8% 

Düzgün

Bozuk
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vurgu düzenine sahip cevap tümceleri dinletilerek sadece tonlama açısından verilen 

cevabın dinletilen soruyla uyumlu olup olmadığı sorulmuĢtur. Her bir soru-cevap 

çifti için elde ettiğimiz bulgular aĢağıda ayrı ayrı ele alınacaktır.  

4.1.2.1. [NE … ne] – [XÖ … ODXÖ] Soru-Cevap Çiftine ĠliĢkin Sonuçlar 

Bu yapıda, soru tümcesi olarak odak vurgusu alan bir ne-sözcüğü ve hemen 

ardından gelen vurgusuz bir ne-sözcüğü, cevap tümcesi olarak ise vurgusuz bir öbek 

ve hemen ardından gelen odak vurgusu alan baĢka bir öbek yer almaktadır. Bu 

biçimdeki soru-cevap çiftlerine örnek olarak (34)‟teki tümceler aĢağıda (47)‟de 

tekrar düzenlenerek sunulmaktadır. 

(47) a. S: KĠM nereye çarptı? 

 C: Adam AĞACA çarptı. 

 b.  S: KĠM neyi okudu? 

  C: Kadın GAZETEYĠ okudu. 

 c.  S: NE ZAMAN kiminle konuĢtun? 

C: Dün ANNEMLE konuĢtum.  

Deneysel çalıĢmalarda, deneklere (47)‟de yer alan soru-cevap çiftlerine 

benzer yapıdaki 20 çiftin sadece vurgu ve tonlama bakımından birbiriyle uyumlu 

olup olmadığı/verilen cevabın ilgili soruya ait olup olamayacağı sorulmuĢtur. Tablo-

6‟da gösterildiği gibi, 32 denek tarafından verilen 640 cevabın 396‟sında soru-cevap 

çiftinin uyumlu olduğu yönünde, 244‟ünde ise bu yapıların uyumlu olmadığı 

yönünde cevap alınmıĢtır. Diğer bir deyiĢle, deneklerin cevaplarının  % 61,9‟u bu 
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soru-cevap çiftlerinin vurgu ve tonlama açısından uyumlu olduğuna, % 38,1‟i ise 

uyumlu olmadığına iĢaret etmektedir. 

Tablo 6: [NE … ne] – [XÖ … ODXÖ] Soru-Cevap Çiftine ĠliĢkin Sonuçlar  

 

 Sayı Yüzde 

 Uyumlu 396 61,9 

Uyumsuz 244 38,1 

Toplam 640 100,0 

 

 

Grafik 15: [NE … ne] – [XÖ … ODXÖ] Soru-Cevap Çiftine ĠliĢkin Sonuçlar 
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4.1.2.2. [NE … ne] – [ODXÖ … XÖ] Soru-Cevap Çiftine ĠliĢkin Sonuçlar 

Bu yapıda, soru tümcesi olarak odak vurgusu alan bir ne-sözcüğü ve hemen 

ardından gelen bir vurgusuz ne-sözcüğü, cevap tümcesi olarak ise odak vurgusu alan 

bir öbek ve hemen ardından gelen vurgusuz baĢka bir öbek yer almaktadır. Bu 

biçimdeki soru-cevap çiftlerine örnek olarak (34)‟teki tümceler aĢağıda (48)‟de 

tekrar düzenlenerek sunulmaktadır. 

(48) a. S: KĠM nereye çarptı? 

  C: ADAM ağaca çarptı. 

 b.  S: KĠM neyi okudu? 

  C: KADIN gazeteyi okudu. 

 c.  S: NE ZAMAN kiminle konuĢtun? 

  C: DÜN annemle konuĢtum. 

Deneklere (48)‟de yer alan soru-cevap çiftlerine benzer yapıdaki 20 çiftin 

sadece vurgu ve tonlama bakımından birbiriyle uyumlu olup olmadığı/verilen 

cevabın ilgili soruya ait olup olamayacağı sorulmuĢtur. Tablo-7‟de gösterildiği gibi 

32 denek tarafından verilen 640 cevabın 492‟sinde soru-cevap çiftinin uyumlu 

olduğu yönünde, 148‟inde ise bu yapıların uyumlu olmadığı yönünde cevap 

alınmıĢtır. Diğer bir deyiĢle, cevapların % 76,9‟u bu soru-cevap çiftlerinin vurgu ve 

tonlama açısından uyumlu olduğuna, % 23,1‟i ise uyumlu olmadığına iĢaret 

etmektedir. 
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Tablo 7: [NE … ne] – [ODXÖ … XÖ] Soru-Cevap Çiftine ĠliĢkin Sonuçlar 

 

 Sayı Yüzde 

 Uyumlu 492 76,9 

Uyumsuz 148 23,1 

Toplam 640 100,0 

 

Grafik 16: [NE … ne] – [ODXÖ … XÖ] Soru-Cevap Çiftine ĠliĢkin Sonuçlar 

 

4.1.2.3. [ne … NE] – [ODXÖ … XÖ] Soru-Cevap Çiftine ĠliĢkin Sonuçlar 

Bu yapıda, soru tümcesi olarak vurgusuz bir ne-sözcüğü ve hemen ardından 

gelen odak vurgusu alan baĢka bir ne-sözcüğü, cevap tümcesi olarak ise odak 

vurgusu alan bir öbek ve hemen ardından gelen vurgusuz baĢka bir öbek yer 

almaktadır. Bu biçimdeki soru-cevap çiftlerine örnek olarak (35)‟teki tümceler 

aĢağıda (49)‟da tekrar düzenlenerek sunulmaktadır. 
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(49) a. S: Kim NEREYE çarptı? 

  C: ADAM ağaca çarptı. 

 b.  S: Kim NEYĠ okudu? 

  C: KADIN gazeteyi okudu. 

 c.  S: Ne zaman KĠMĠNLE konuĢtun? 

  C: DÜN annemle konuĢtum. 

Deneklere (49)‟da yer alan soru-cevap çiftlerine benzer yapıdaki 20 çiftin 

sadece vurgu ve tonlama bakımından birbiriyle uyumlu olup olmadığı/verilen 

cevabın ilgili soruya ait olup olamayacağı sorulmuĢtur. Tablo-8‟de gösterildiği gibi, 

32 denek tarafından verilen 640 cevabın 351‟inde soru-cevap çiftinin uyumlu olduğu 

yönünde, 289‟unda ise bu yapıların uyumlu olmadığı yönünde cevap alınmıĢtır. 

Diğer bir deyiĢle, deneklerin cevaplarının  % 54,8‟i bu soru-cevap çiftlerinin vurgu 

ve tonlama açısından uyumlu olduğuna, % 45,2‟si ise uyumlu olmadığına iĢaret 

etmektedir. 

Tablo 8: [ne … NE] – [ODXÖ … XÖ] Soru-Cevap Çiftine ĠliĢkin Sonuçlar 

 Sayı Yüzde 

 Uyumlu 351 54,8 

Uyumsuz 289 45,2 

Toplam 640 100,0 
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Grafik 17: [ne … NE] – [ODXÖ … XÖ] Soru-Cevap Çiftine ĠliĢkin Sonuçlar 

 

4.1.2.4. [ne … NE] – [XÖ … ODXÖ] Soru-Cevap Çiftine ĠliĢkin Sonuçlar 

Bu yapıda, soru tümcesi olarak vurgusuz bir ne-sözcüğü ve hemen ardından 

gelen odak vurgusu alan baĢka bir ne-sözcüğü, cevap tümcesi olarak ise vurgusuz bir 

öbek ve hemen ardından gelen odak vurgusu alan baĢka bir öbek yer almaktadır. Bu 

biçimdeki soru-cevap çiftlerine örnek olarak (35)‟teki tümceler aĢağıda (50)‟de 

tekrar düzenlenerek sunulmaktadır. 

(50) a. S: Kim NEREYE çarptı? 

  C: Adam AĞACA çarptı. 

 b.  S: Kim NEYĠ okudu? 

  C: Kadın GAZETEYĠ okudu. 
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 c.  S: Ne zaman KĠMĠNLE konuĢtun? 

C: Dün ANNEMLE konuĢtum. 

Deneklere (50)‟de yer alan soru-cevap çiftlerine benzer yapıdaki 20 çiftin 

sadece vurgu ve tonlama bakımından birbiriyle uyumlu olup olmadığı/verilen 

cevabın ilgili soruya ait olup olamayacağı sorulmuĢtur. Tablo-9‟da gösterildiği gibi 

32 denek tarafından verilen 640 cevabın 539‟unda soru-cevap çiftinin uyumlu olduğu 

yönünde, 101‟inde ise bu yapıların uyumlu olmadığı yönünde cevap alınmıĢtır. Diğer 

bir deyiĢle, deneklerin cevaplarının  %84,2‟si bu soru-cevap çiftlerinin vurgu ve 

tonlama açısından uyumlu olduğuna, %15,8‟i ise uyumlu olmadığına iĢaret 

etmektedir. 

Tablo 9: [ne … NE] – [XÖ … ODXÖ] Soru-Cevap Çiftine ĠliĢkin Sonuçlar 

 Sayı Yüzde 

 Uyumlu 539 84,2 

Uyumsuz 101 15,8 

Toplam 640 100,0 
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Grafik 18: [ne … NE] – [XÖ … ODXÖ] Soru-Cevap Çiftine ĠliĢkin Sonuçlar 

 

4.2. Deney Sonuçlarının Yorumlanması 

Deneysel çalıĢmalardan elde edilen sonuçların genel sıklık dağılımları bir 

önceki bölümde gösterilmektedir. Bu bölümde ise elde edilen sonuçların bu tezin 

amaçları doğrultusunda nasıl yorumlanacağına yönelik açıklamalara yer verilecektir.  

4.2.1. [ODAÖ … ne] ve [ne … ODAÖ] Yapılarına ĠliĢkin Çözümlemeler 

ODAÖ ile vurgusuz ne-öbeğinin iki farklı diziliĢine iliĢkin olarak 4.2.1‟de 

aktarılan sonuçlar Tablo-10‟da toplu halde sunulmaktadır.  

  

84,2% 

15,8% 

Uyumlu

Uyumsuz
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Tablo 10: [ODAÖ … ne] ve [ne … ODAÖ] Yapılarına ĠliĢkin Sonuçların 

KarĢılaĢtırılması 

 

Denek Cevap 

Toplam Düzgün  Bozuk 

Deney Tümce Tipi ODAÖ - 

ne 

Değer 512 128 640 

Beklenen Değer 390,5 249,0 640,0 

% Deney Tümce Tipi 

İçerisinde 
80,0% 20,0% 100,0% 

ne - 

ODAÖ 

Değer 270 370 640 

Beklenen Değer 390,5 249,0 640,0 

% Deney Tümce Tipi 

İçerisinde 
42,2% 57,8% 100,0% 

Toplam Değer 782 498 1280 

Beklenen Değer 782,0 498,0 1280,0 

% Deney Tümce Tipi 

İçerisinde 
  100,0% 

 

Daha önce de belirtildiği gibi, Göksel ve Özsoy (2000) ve ĠĢsever (2009) 

[ODAÖ … ne] diziliĢinin düzgün, [ne … ODAÖ] diziliĢininse bozuk olduğu 

konusunda görüĢ birliği içindedirler. Tablo-10‟da topluca verilen sonuçlar 

incelendiğinde, bu görüĢün çalıĢmamızda bu yapılara iliĢkin olarak elde edilen 

deneysel bulgular tarafından da desteklendiği ortaya çıkmaktadır. Tabloda da 

görüldüğü gibi, deneklerin %80‟i [ODAÖ … ne] diziliĢinin düzgün olduğunu 

düĢünürken, [ne … ODAÖ] diziliĢini düzgün bulan deneklerin oranı %42,2‟dir. Bu 

gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını saptayabilmek 

için yapılan ki-kare testinin sonucu, p<0.05 değeri ile gruplar arasındaki farkın 

anlamlı olduğu sonucunu ortaya koymaktadır (χ
2
=194.20, sd=2, p < 0.001). Diğer bir 

deyiĢle, deneklerin %80‟i tarafından dilbilgisel olduğu düĢünülen [ODAÖ … ne] 

diziliĢi ile deneklerin %42,2‟si tarafından dilbilgisel bulunan [ne … ODAÖ] diziliĢi 
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arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmakta, bu da Göksel ve Özsoy 

(2000) ve ĠĢsever (2009)‟u destekleyecek biçimde, odaklanmıĢ AÖ‟nün ne-

öbeklerinin solunda bulunduğu yapının bunun tersi diziliĢe göre daha düzgün 

bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

4.2.2. [NE … ne] ve [ne … NE] Yapılarına ĠliĢkin Çözümlemeler 

ODAÖ ile ne-öbeğinin diziliĢ kısıtlılığına iliĢkin alanyazındaki ortak görüĢe 

karĢın, çoklu-ne yapılarında odak vurgusu alan ne-öbeği ile vurgusuz ne-öbeğinin 

nasıl sıralanması gerektiği konusundaki farklı görüĢleri kısaca anımsamak için, 

Göksel ve Özsoy (2000) ve ĠĢsever (2009)‟un sırasıyla (51) ve (52)‟de verilen 

önerilerine yeniden bakalım:   

(51)  Göksel ve Özsoy (2000) 

 a. *[ne … NE] 

 b. [NE … ne] 

(52)  ĠĢsever (2009) 

 a. [ne … NE] 

 b. 
??

/*[NE … ne] 

 

Görüldüğü gibi, Göksel ve Özsoy (2000) yalnızca [NE … ne], ĠĢsever 

(2009) ise yalnızca [ne … NE] diziliĢinin düzgün olduğu görüĢünü ileri sürmektedir 

(ĠĢsever‟e göre [NE … ne] diziliĢi yalnızca yansıma-soru (echo-question) okumasıyla 

düzgündür (2009, s. 106)). 3.2.1.3‟te belirtildiği gibi, her iki çalıĢmada da söz konusu 

olan sunumsal odaklama olduğundan, yapılan deneylerde vurgulu ve vurgusuz ne-
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öbeklerinin her iki diziliĢi için de bunlara karĢılık gelebilecek cevap tümceleri [ODXÖ 

…. XÖ] ve [XÖ … ODXÖ] Ģeklinde iki farklı vurgu düzeninde hazırlanarak sorulmuĢ 

ve deneklerin hangi ne-ne diziliĢini hangi XÖ-XÖ diziliĢiyle uyumlu bulduğu bu 

yöntemle sınanmıĢtır. Anımsanacağı gibi, bu doğrultudaki sonuçlar 4.2.2‟de 

verilmiĢti. Bu bölümde ise, deneklerin [XÖ … ODXÖ] ve [ODXÖ … XÖ] diziliĢlerini 

içeren cevap tümcelerini hangi soru yapısıyla eĢleĢtirdiğine ve bu doğrultudaki 

sonuçların istatistiksel yorumuna yer verilecektir. 

Tablo-11‟de, [NE … ne] soru yapısı için kullanılan iki farklı vurgu 

düzenindeki cevap tümcelerine iliĢkin sonuçlar toplu olarak gösterilmektedir. 

Tablo 11: [NE … ne] Soru Yapısına Ait Sonuçların KarĢılaĢtırılması 

 

Denek Cevap 

Toplam Uyumsuz Uyumlu 

Deney Tümce Tipi [NE … ne] - [XÖ … ODXÖ] 

 

Değer 244a 396b 640 

Beklenen Değer 196,0 444,0 640,0 

% Deney Tümce 

Tipi İçerisinde 
38,1% 61,9% 100,0% 

[NE … ne] - [ ODXÖ … XÖ] Değer 148a 492b 640 

Beklenen Değer 196,0 444,0 640,0 

% Deney Tümce 

Tipi İçerisinde 
23,1% 76,9% 100,0% 

Toplam Değer 392 888 1280 

Beklenen Değer 392,0 888,0 1280,0 

% Deney Tümce 

Tipi İçerisinde 
  100,0% 

 

 

Tabloda görüldüğü gibi, denekler [NE … ne] soru yapısı için [ODXÖ … XÖ] 

diziliĢindeki cevap tümcelerini %76,9 oranında uyumlu bulurken, bu oran [XÖ …  
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ODXÖ] diziliĢi için %61,9‟dur. Gruplar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını 

anlamak için yapılan ki-kare test istatistiği p<0.05 değeri ile gruplar arasındaki farkın 

anlamlı olduğu sonucunu ortaya koymaktadır (χ
2
=33.88, sd=1, p < 0.001). Buna 

göre, [NE … ne] soru yapısı için [ODXÖ … XÖ] diziliĢi denekler tarafından anlamlı 

bir farkla uyumlu bulunmaktadır.  

AĢağıdaki tabloda ise [ne … NE] soru yapısı için iki farklı vurgu düzeninde 

cevap tümcesinin kullanıldığı yapılara ait sonuçlar gösterilmektedir. 

Tablo 12: [ne … NE] Soru Yapısına Ait Sonuçların KarĢılaĢtırılması 

 

Denek Cevap 

Toplam Uyumsuz Uyumlu 

Deney Tümce Tipi [ne … NE] - [XÖ … ODXÖ] 

 

Değer 101a 539b 640 

Beklenen Değer 195,0 445,0 640,0 

% Deney Tümce 

Tipi İçerisinde 
15,8% 84,2% 100,0% 

[ne … NE] - [ODXÖ … XÖ] Değer 289a 351b 640 

Beklenen Değer 195,0 445,0 640,0 

% Deney Tümce 

Tipi İçerisinde 
45,2% 54,8% 100,0% 

Toplam Değer 390 890 1280 

Beklenen Değer 390,0 890,0 1280,0 

% Deney Tümce 

Tipi İçerisinde 
  100,0% 

 

 

Tablo-12‟ye göre, denekler [ne … NE] soru yapısı için [XÖ … ODXÖ] 

yapısındaki cevap tümcesini %84.2 oranında uyumlu bulurken, bu oran [ODXÖ … 

XÖ] yapısı için %54.8‟dir. Gruplar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını 

anlamak için yapılan ki-kare test istatistiği p<0.05 değeri ile gruplar arasındaki farkın 
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[ne … NE] – [XÖ … ODXÖ] soru-cevap çifti lehine önemli düzeyde anlamlı 

olduğunu ortaya koymaktadır (χ
2
=130.33, sd=1, p < 0.001). Diğer bir deyiĢle, 

denekler [ne … NE] soru yapısı için [XÖ … ODXÖ] cevap yapısını anlamlı bir farkla 

uyumlu görmektedir. Buraya kadar, çoklu-ne yapılarında vurgulu ve vurgusuz ne-

öbeklerinin belirli bir diziliĢinin vurgulu AÖ‟nün yeri açısından hangi tür cevap 

tümcesiyle uyumlu bulunduğu üzerinde durduk. Bununla birlikte, konuya bir de 

tersten yaklaĢıp, belirli bir vurgu düzenine sahip bir cevap tümcesinin vurgulu ne-

öbeğinin yeri açısından hangi çoklu-ne yapısıyla eĢleĢtirildiğine bakmak da 

sonuçların yorumlanmasında faydalı olabilir. [XÖ … ODXÖ] cevap yapısıyla 

baĢlayacak olursak, bu yapının denekler tarafından hangi çoklu-ne yapısıyla 

eĢleĢtirildiğini anlamak üzere aĢağıdaki tabloda topluca sunulan sonuçları 

inceleyelim:  
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Tablo 13: [XÖ … ODXÖ] Cevap Yapısına Ait Sonuçların KarĢılaĢtırılması 

 

 

Denek Cevap 

Toplam Uyumsuz Uyumlu 

Deney Tümce Tipi [NE … ne] - [XÖ … ODXÖ] 

 

Değer 244a 396b 640 

Beklenen Değer 172,5 467,5 640,0 

% Deney Tümce 

Tipi İçerisinde 
38,1% 61,9% 100,0% 

[ne … NE] - [XÖ … ODXÖ] 

 

Değer 101a 539b 640 

Beklenen Değer 172,5 467,5 640,0 

% Deney Tümce 

Tipi İçerisinde 
15,8% 84,2% 100,0% 

Toplam Değer 345 935 1280 

Beklenen Değer 345,0 935,0 1280,0 

% Deney Tümce 

Tipi İçerisinde 
  100,0% 

 

 

Tablo-13‟e göre, denekler [XÖ … ODXÖ] cevap yapısı için [ne … NE] soru 

yapısını %84.2 oranında uyumlu bulurken, bu oran [NE … ne] yapısı için %61.9‟dur. 

Yapılan ki-kare test istatistiği p<0.05 değeri ile gruplar arasındaki farkın anlamlı 

olduğu sonucunu ortaya koymaktadır (χ
2
=81.14, sd=1, p < 0.001). Buna göre, 

denekler, [XÖ … ODXÖ] cevap yapısını anlamlı bir farkla [ne … NE] soru yapısıyla 

uyumlu bulmaktadır. 

AĢağıdaki tablodaysa, [ODXÖ … XÖ] cevap yapısı için iki farklı vurgu 

düzeninde soru tümcesinin kullanıldığı yapılara ait sonuçlar gösterilmektedir. 
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Tablo 14: [ODXÖ … XÖ] Cevap Yapısına Ait Sonuçların KarĢılaĢtırılması 

 

Denek Cevap 

Toplam Uyumsuz Uyumlu 

Deney Tümce Tipi [NE … ne] - [ODXÖ … XÖ] Değer 148a 492b 640 

Beklenen Değer 218,5 421,5 640,0 

% Deney Tümce Tipi 

İçerisinde 
23,1% 76,9% 100,0% 

[ne … NE] - [ODXÖ … XÖ] Değer 289a 351b 640 

Beklenen Değer 218,5 421,5 640,0 

% Deney Tümce Tipi 

İçerisinde 
45,2% 54,8% 100,0% 

Toplam Değer 437 843 1280 

Beklenen Değer 437,0 843,0 1280,0 

% Deney Tümce Tipi 

İçerisinde 
  100,0% 

 

 

Tablo-14‟te görüldüğü gibi, denekler [ODXÖ … XÖ] cevap yapısı için [NE 

… ne] yapısındaki soru tümcesini %76.9, [ne … NE] yapısındaki soru tümcesiniyse 

%54.8 oranında uyumlu bulmaktadır. Yine, ki-kare test istatistiği sonucu p<0.05 

değeri ile gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğunu gösterdiğinden (χ
2
=69.07, sd=1, 

p < 0.001), deneklerin [ODXÖ … XÖ] cevap yapısını anlamlı bir farkla [NE … ne] 

soru yapısıyla eĢleĢtirdiğini söyleyebiliriz. 

Kısacası, Tablo-11‟den Tablo-14‟e kadar olan sonuçlar deneklerin [NE …  

ne] soru yapısı ile [ODXÖ …  XÖ] cevap yapısını, [ne … NE] soru yapısı ile de [XÖ 

…  ODXÖ] cevap yapısını eĢleĢtirdiğini göstermektedir. Dolayısıyla, deneklerin soru 

ve cevap tümcelerinin vurgulama düzeni açısından koĢut olmasını yeğledikleri açıkça 

anlaĢılmaktadır. Bu eğilimin bir çeĢit sözdizimsel kurma (syntactic priming) etkisiyle 

iliĢkili olup olmadığı ayrıca araĢtırılması gereken bir konu olmakla birlikte, akla 
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gelen sorulardan biri de denekler tarafından bu soru-cevap çiftlerinden herhangi 

birinin yeğlenip yeğlenmediğidir. Bunu anlamak için, bu soru-cevap çiftlerine iliĢkin 

değerlerin karĢılaĢtırıldığı aĢağıdaki tabloya bakalım: 

Tablo 15: [ne … NE] - [XÖ …  ODXÖ] Çifti ile [NE …  ne] - [ODXÖ …  XÖ] 

Çiftinin Uyumluluk Oranlarının KarĢılaĢtırılması 

 

Denek Cevap 

Toplam Uyumsuz Uyumlu 

Deney Tümce 

Tipi 

[ne … NE] - [XÖ … ODXÖ] Değer 101a 539b 640 

Beklenen Değer 124,5 515,5 640,0 

% Deney Tümce 

Tipi İçerisinde 
15,8% 84,2% 100,0% 

[NE … ne] - [ODXÖ … XÖ] Değer 148a 492b 640 

Beklenen Değer 124,5 515,5 640,0 

% Deney Tümce 

Tipi İçerisinde 
23,1% 76,9% 100,0% 

Toplam Değer 249 1031 1280 

Beklenen Değer 249,0 1031,0 1280,0 

% Deney Tümce 

Tipi İçerisinde 
  100,0% 

 

Tablo-15‟te görüldüğü gibi, denekler tarafından [ne … NE] - [XÖ …  

ODXÖ] soru-cevap çifti %84.2, [NE … ne] - [ODXÖ …  XÖ] soru-cevap çifti ise 

%76.9 oranında uyumlu bulunmaktadır. Yapılan ki-kare test istatistiği, p<0.05 değeri 

ile gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğunu açığa çıkarmaktadır (χ
2
=11.01, sd=1, p 

= 0.001). Diğer bir deyiĢle, anadili konuĢucuları odak vurgusunun en sondaki birime 

yüklendiği [ne … NE] - [XÖ …  ODXÖ] soru-cevap çiftini daha doğal bulmaktadır. 

Bu durum, vurgulu birimin sözdizimsel yeri açısından soru ve cevap tümcelerindeki 

bu diziliĢin Türkçe için belirtisiz diziliĢi yansıttığını sezdirmekte, dolayısıyla 

Türkçede odaklanan birimin belirtisiz konumunun eylemin hemen solunda 
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bulunduğu doğrultusundaki alanyazında sıklıkla dile getirilen görüĢü deneysel olarak 

desteklemektedir.  
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5. SONUÇ ve TARTIġMA 

Bu tezde, Türkçede birden fazla birimin odak vurgusu için yarıĢtığı, 

odaklanmıĢ bir adöbeği ve bir ne-öbeğini içeren tümcelerle, birden çok ne-öbeğini 

içeren çoklu-ne soruları gibi sözdizimsel bağlamlarda odak vurgusunun hangi birime 

yükleneceğine iliĢkin olarak alanyazında dile getirilen farklı görüĢlerin sınanması 

amacıyla yapılan deneysel bir araĢtırmanın bulgu ve sonuçlarına yer verilmiĢtir. Ġlgili 

alanyazın incelendiğinde, bu doğrultudaki çalıĢmaların Göksel ve Özsoy (2000) ve 

ĠĢsever (2009) ile sınırlı olduğu ve bu çalıĢmalarda söz konusu sorun bağlamında 

farklı betimsel ve kuramsal görüĢler ileri sürüldüğü görülmektedir. Bu çalıĢmalarda 

ilgili yapıların dilbilgiselliğine iliĢkin olarak ileri sürülen değerlendirmeler (53) ve 

(54)‟te yinelenmektedir:  

(53) a. *[ne … ODAÖ] 

 b. [ODAÖ  … ne] 

 c. *[ne … NE] 

 d. [NE … ne] 

    Göksel ve Özsoy (2000) 

(54) a. *[ne … ODAÖ] 

 b. [ODAÖ … ne] 

 c. [ne … NE] 

 d. 
??

/*[NE … ne] 

ĠĢsever (2009) 
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AraĢtırmamızda elde edilen deneysel bulgular, anadili konuĢucularının 

istatistiksel olarak anlamlı bir farkla (53b)/(54b)‟de görülen [ODAÖ … ne] diziliĢini 

(53a)/(54a)‟da görülen [ne … ODAÖ] diziliĢine tercih ettiğini göstermiĢtir. 

Dolayısıyla, bulgularımız Göksel ve Özsoy (2000) ve ĠĢsever (2009)‟da dile getirilen 

belirlemeleri destekler niteliktedir.  

Ancak, (53c-d) ile (54c-d)‟nin karĢılaĢtırılmasından anlaĢılacağı gibi, çoklu-

ne yapılarında vurgulu ve vurgusuz ne-öneklerinin dilbilgisel diziliĢi konusunda bir 

görüĢ ayrılığı bulunmaktadır. ÇalıĢmamızda yalnızca yorumlama testleri 

kullanıldığından, bu yapıların sınanması için deneklere her iki çoklu-ne yapısı da, ne-

öbeklerine karĢılık gelen AÖ‟lerin farklı vurgulama olasılıklarını içeren iki ayrı 

cevap tümcesiyle birlikte sunulmuĢ ve deneklerin bu soru-cevap çiftlerinden 

hangilerini uyumlu bulduğu saptanmaya çalıĢılmıĢtır. 4.3.2‟de sunulan bulgular 

çerçevesinde, deneklerin [NE … ne] soru yapısını [ODXÖ … XÖ], [ne … NE] soru 

yapısını da [XÖ … ODXÖ] cevap yapılarıyla eĢleĢtirdiği saptanmıĢtır. Bu sonuç, 

soru-cevap çiftleri arasında bir sözdizimsel kurma etkisinin varlığını da gündeme 

getirmekle birlikte, her iki soru yapısının da denekler tarafından yorumlanabildiği, 

dolayısıyla bu yapıların her ikisinin de dilbilgisel kabul edildiği yorumunun 

yapılmasına izin vermektedir. Bununla birlikte, bu çoklu-ne yapıları arasında 

belirtililik açısından bir fark olup olmadığı da sorulması gereken sorulardan biridir. 

ÇalıĢmamızda elde edilen deneysel bulgular, deneklerin [ne … NE] yapısını 

istatistiksel olarak anlamlı bir farkla [NE … ne] yapısına tercih ettiğini, yani [ne … 

NE] diziliĢinin ne-öbeklerinin Türkçe çoklu-ne yapılarındaki belirtisiz diziliĢi 
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sunduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, bu sonuç (53c)‟deki dilbilgisellik iddiasını 

reddetmekte, buna karĢın (54c)‟yi desteklemektedir.    

Diğer yandan, eğer [ne … NE] yapısı (53c)‟de olduğu gibi dilbilgisi dıĢı 

kabul edilirse, birden fazla ne-sözcüğünün yer aldığı yapılarda vurgu düzeni zorunlu 

olarak [NE … ne] Ģeklinde olmalıdır. Bununla bağlantılı olarak, dilbilgisel olan [XÖ 

… ODXÖ] yapısındaki bir tümcenin sorusu da zorunlu olarak [NE … ne] diziliĢinde 

olmalıdır. Bu bağlamda, (55a)‟nın cevabı (55c) de olabilmelidir ve zaten dilbilgisel 

olmayan bir diziliĢ içerdiği kabul edileceğinden (55b)‟nin cevabı (55c) olmamalıdır. 

Oysa, yukarıda da aktarıldığı gibi, elde edilen deneysel bulgular (55a) türündeki 

soruların denekler tarafından (55c)‟den çok (55d) türündeki cevaplarla, (55b) 

türündeki soruların da (55c) türündeki cevaplarla eĢleĢtirildiğini göstermektedir. 

Yani, (53d)‟ye göre dilbilgisel kabul edilen [NE … ne] sorusu belirtili [ODXÖ … 

XÖ] yapısıyla, (53c)‟ye göre dilbilgisi dıĢı kabul edilen [ne … NE] sorusu da 

belirtisiz [XÖ … ODXÖ] yapısıyla uyumlu görülmektedir. Buradan hareketle, eldeki 

bulgular, çoklu-ne yapılarında vurgulu ve vurgusuz ne-öbeklerinin diziliĢi ile ilgili 

olarak (53c)‟de dile getirilen belirlemenin reddedildiğini, (54c)‟ninse geçerli 

olduğunu göstermektedir.  

(55) a. KĠM nereye çarptı? 

 b. Kim NEREYE çarptı? 

 c. Adam AĞACA çarptı. 

 d. ADAM ağaca çarptı. 

Yine yukarıda değinildiği gibi, eldeki bulguların (53)d ve (54)d‟deki [NE … 

ne] yapısının dilbilgisi dıĢı olduğunu gösteren herhangi bir veriyi içermediği 
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görülmektedir. Bu yapının dilbilgisi dıĢı olarak yorumlanmasından çok, 

kullanılabileceği farklı bağlamlardan bahsetmek mümkündür. Denekler tarafından 

belirtili bir çoklu-ne yapısı olarak görülen bu yapının ĠĢsever (2009)‟da belirtildiği 

gibi yansıma-soru yapısı (bkz. 56) olarak geçerli olduğu söylenebilir.  

 (56) A: Ali NEREYE gitmiĢ? 

 B: Duymadım, KĠM nereye gitmiĢ? 

Sonuç olarak çalıĢmamız, çoklu ne-yapılarında ve bir adöbeği ve bir ne-

öbeği içeren sözdizimsel bağlamlarda odak vurgusunun hangi birime yükleneceği ile 

ilgili olarak Ģu deneysel sonuçların çıkarılmasına izin vermektedir: (i) Göksel ve 

Özsoy (2000) ve ĠĢsever (2009)‟da belirtildiği gibi, Türkçede odaklanmıĢ bir 

adöbeğinin bir ne-öbeğinin solunda bulunduğu durum dilbilgisel; bunun tersi diziliĢ 

düzeni ise bu yapıya göre bozuktur (bkz. 57a-b); (ii) çoklu ne-yapılarında her iki ne-

öbeğinin de odak vurgusu alabilmesine karĢın, belirtisiz yapı en alttaki/en sağdaki 

ne-öbeğinin vurgulandığı yapıdır (bkz. 57c); (iii) çoklu-ne yapılarında en üstteki/en 

soldaki ne-öbeğinin vurgulanması yansıma-soru yapıları gibi sınırlı dilsel 

bağlamlarda olasıdır (bkz. 57d).  

(57) Elde edilen deneysel bulgulara göre [ODAÖ-ne] ve [ne-ne] etkileĢimi: 

 a. *[ne … ODAÖ] 

 b. [ODAÖ … ne] 

 c. [ne … NE] 

 d. 
??

[NE … ne] 
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Değinmek istediğimiz diğer bir konu ise Göksel ve Özsoy (2000)‟de yapılan 

odak alanı belirlemesidir. AraĢtırmacılar, (21)‟de gösterilen ve aĢağıda (58) olarak 

tekrar edilen belirlemelerinde, odak alanını odak vurgusu alan en soldaki birim ile 

eylem arasında kalan ve tüm yeni bilgileri içeren alan olarak tanımlamakta ve (59a-

b)‟deki dilbilgisi-dıĢı durumun yeni bilgi taĢıyan „ne zaman‟ ve „kim‟ ne-

sözcüklerinin odak alanı dıĢında kalmasından kaynaklandığını ileri sürmektedirler. 

(58) {XÖ‟ ……… E} …….. 

(59) a. *Ne zaman OKULA gideceksin? 

 b. *Kim KĠMĠ seviyormuĢ? 

     (Göksel ve Özsoy, 2000, s.: 2) 

Oysa yukarıda da tartıĢıldığı gibi, deneysel bulgularımız (59)‟da örneklenen 

[ne … NE] yapısının dilbilgisel olduğunu, dahası çoklu-ne sorularında belirtisiz yapı 

olarak kabul edildiğini ortaya koymuĢtur. Bu durumda, (58)‟de önerilen odak alanı 

belirlemesi çoklu-ne yapılarını açıklayamadığı için fazla katıdır. Ayrıca, gerek 

alanyazında neredeyse hiç incelenmemiĢ ve kuramsal olarak açıklanmamıĢ olması, 

gerekse bu kavramın sınırları içine giren çoklu-ne yapılarının ĠĢsever (2009)‟daki 

gibi bu kavrama herhangi bir gönderme yapmadan da açıklanabildiği 

düĢünüldüğünde, odak alanı kavramının dilsel gerçekliğinin tartıĢmalı olduğu da 

anlaĢılmaktadır.  Bununla birlikte, eğer Türkçenin bu tezde de ele alınan yapılarını 

açıklamak için bir odak alanından bahsedilecekse, belirtisiz [ne … NE] yapısını da 

içerebilmesi açısından bu alanın baĢlangıç noktasının odak vurgusu alan en soldaki 

birim olmaması gerektiği açıktır. Bunun yerine, ĠĢsever (2008)‟i izleyerek, böyle bir 

alanın en soldaki sınırının odak vurgusu ile değil, aĢağıda gösterildiği gibi, sözlüksel 
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birimlere seçimlik olarak yüklenebilen [+yeni] gibi bilgi yapısal bir özellikle 

belirlendiği söylenebilir. Dikkat edilebileceği gibi, (60), bu çalıĢmada dilsel 

yorumlarına baĢvurduğumuz denekler tarafından dilbilgisel bulunan [ODAÖ … ne], 

[ne … NE] ve [NE … ne] diziliĢlerinin hepsini birden açıklayabilecek niteliktedir. Bu 

durumda, odak alanının doğrudan [+yeni] bilgi yapısal özelliği taĢıyan birimler 

tarafından belirlendiğini ve odak vurgusu alan birimin de [+yeni] olması 

gerektiğinden, odak alanı ile odak vurgusu arasındaki iliĢkinin dolaylı olduğunu 

söyleyebiliriz. Bununla birlikte, araĢtırmamızın sınırlılıkları çerçevesinde, odak alanı 

kavramının dilsel gerçekliği ve varsa bu alanın sınırlarının belirlenmesi ve odak 

vurgusu ile iliĢkisi doğrultusundaki kuramsal tartıĢmaları ilerideki çalıĢmalara 

bırakıyoruz.   

(60) {XÖ[+yeni]
 
…. XÖ‟ ……… E} …….. 

Son olarak belirtmek istediğimiz baĢka bir konu da, tümcelerin ses kayıtları 

üzerinde dilbilgisel yargıda bulunma temelinde gerçekleĢen test yapısının taĢıdığı 

kimi zorluk ve olumsuzluklardır. Anımsanacağı gibi, çalıĢmamızda elde edilen 

istatistiksel bulgular [ne … ODAÖ] diziliĢinin deneklerce dilbilgisel bulunmadığını 

ortaya koymasına karĢın, bu yapıyı düzgün bulan deneklerin oranı yine de %42,2 

gibi yüksek bir orandır (bkz. Tablo-5 ve Tablo-10). Bu durum, deneklerin 

anlambilimsel ya da sözdizimsel bozukluğa oranla sesbilimsel bozukluğa karĢı daha 

duyarsız olduklarını sezdirmektedir. Bu kapsamda, bu tür deneysel çalıĢmalar 

yapılırken çalıĢmamızdaki gibi yorumlama deneylerinin yanında üretim deneylerine 

de yer verilmesinin yararlı olacağını düĢünmekteyiz.  

  



   

 

86 

 

 

6. EKLER 

6.1. [ne … ODAÖ] Yapısında Kullanılan Deney Tümceleri 

1. Kim ÇOCUĞU gördü? 

2. Kim ADAMA çarptı? 

3. Kim KADINA vurdu? 

4. Kim ADAMI sevdi? 

5. Kim BEBEĞE baktı? 

6. Kimi ÇOCUK öptü? 

7. Kimi KADIN tersledi? 

8. Kimi ADAM aradı? 

9. Kimi KADIN kucakladı? 

10. Kimi ADAM azarladı? 

11. Kim KADINI yaraladı? 

12. Kim ÇOCUĞU ısırdı? 

13. Kim ADAMI duydu? 

14. Kim KADINI kovaladı? 

15. Kim ÇOCUĞA saldırdı? 

16. Kime KADIN seslendi? 

17. Kimi ADAM seçti? 

18. Kimi KADIN kırdı? 

19. Kime ÇOCUK sarıldı? 

20. Kime ADAM bağırdı? 



   

 

87 

 

 

6.2.  [ODAÖ … ne] Yapısında Kullanılan Deney Tümceleri 

1. ÇOCUĞU kim gördü? 

2. ADAMA kim çarptı? 

3. KADINA kim vurdu? 

4. ADAMI kim sevdi? 

5. BEBEĞE kim baktı? 

6. ÇOCUK kimi öptü? 

7. KADIN kimi tersledi? 

8. ADAM kimi aradı? 

9. KADIN kimi kucakladı? 

10. ADAM kimi azarladı? 

11. KADINI kim yaraladı? 

12. ÇOCUĞU kim ısırdı? 

13. ADAMI kim duydu? 

14. KADINI kim kovaladı? 

15. ÇOCUĞA kim saldırdı? 

16. KADIN kime seslendi? 

17. ADAM kimi seçti? 

18. KADIN kimi kırdı? 

19. ÇOCUK kime sarıldı? 

20. ADAM kime bağırdı? 
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6.3. [NE … ne] - [XÖ …  ODXÖ] Yapısında Kullanılan Soru-Cevap 

Tümceleri 

1.  S: KĠM nereye çarptı? 

C: Adam AĞACA çarptı. 

2.  S: KĠM neyi okudu? 

C: Kadın GAZETEYĠ okudu. 

3.  S: KĠM ne aldı? 

C: Çocuk EKMEK aldı.  

4.  S: KĠM kime vurdu? 

C: Kadın ADAMA vurdu. 

5.  S: KĠMĠ ne ısırdı? 

C: Çocuğu KÖPEK ısırdı. 

6.  S: KĠMĠ ne kovaladı? 

C: Adamı KÖPEK kovaladı. 

7.  S: KĠME kim kızdı? 

C: Çocuğa ANNESĠ kızdı. 

8.  S: KĠMĠ kim eleĢtirdi? 

C: Adamı KADIN eleĢtirdi. 

9.  S: KĠM kimi aradı? 

C: Kadın ADAMI aradı. 

10.  S: KĠM kime saldırdı? 

C: Adam KADINA saldırdı. 

11.  S: KĠM kimi yakaladı? 
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C: Adam ÇOCUĞU yakaladı. 

12.  S: KĠM neyi dinledi? 

C: Kadın RADYOYU dinledi. 

13.  S: KĠMĠ kim sevdi? 

C: Adamı KADIN sevdi. 

14.  S: NEYĠ kim piĢirdi? 

C: Balığı KADIN piĢirdi. 

15.  S: NEYĠ kim kırdı? 

C: Camı ÇOCUK kırdı. 

16.  S: NEYĠ kim yazdı? 

C: ġiiri ADAM yazdı.  

17.  S: KĠM ne zaman gitti? 

C: Adam BĠRAZ ÖNCE gitti. 

18.  S: NEREYE neyle gittin? 

C: Ġzmir‟e UÇAKLA gittim. 

19.  S: NE ZAMAN kiminle konuĢtun? 

C: Dün ANNEMLE konuĢtum. 

20.  S: KĠM nasıl oynadı? 

C: Herkes ĠYĠ oynadı. 
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6.4. [NE … ne] - [ODXÖ …  XÖ] Yapısında Kullanılan Soru-Cevap 

Tümceleri 

1.   S: KĠM nereye çarptı? 

C: ADAM ağaca çarptı. 

2.   S: KĠM neyi okudu? 

C: KADIN gazeteyi okudu. 

3.   S: KĠM ne aldı? 

C: ÇOCUK ekmek aldı.  

4.   S: KĠM kime vurdu? 

C: KADIN adama vurdu. 

5.   S: KĠMĠ ne ısırdı? 

C: ÇOCUĞU köpek ısırdı. 

6.   S: KĠMĠ ne kovaladı? 

C: ADAMI köpek kovaladı. 

7.   S: KĠME kim kızdı? 

C: ÇOCUĞA annesi kızdı. 

8.   S: KĠMĠ kim eleĢtirdi? 

C: ADAMI kadın eleĢtirdi. 

9.   S: KĠM kimi aradı? 

C: KADIN adamı aradı. 

10.   S: KĠM kime saldırdı? 

C: ADAM kadına saldırdı. 

11.   S: KĠM kimi yakaladı? 
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C: ADAM çocuğu yakaladı. 

12.   S: KĠM neyi dinledi? 

C: KADIN radyoyu dinledi. 

13.   S: KĠMĠ kim sevdi? 

C: ADAMI kadın sevdi. 

14.   S: NEYĠ kim piĢirdi? 

C: BALIĞI kadın piĢirdi. 

15.   S: NEYĠ kim kırdı? 

C: CAMI çocuk kırdı. 

16.   S: NEYĠ kim yazdı? 

C: ġĠĠRĠ adam yazdı.  

17.   S: KĠM ne zaman gitti? 

C: ADAM biraz önce gitti. 

18.   S: NEREYE neyle gittin? 

C: ĠZMĠR‟E uçakla gittim. 

19.   S: NE ZAMAN kiminle konuĢtun? 

C: DÜN annemle konuĢtum. 

20.   S: KĠM nasıl oynadı? 

C: HERKES iyi oynadı. 
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6.5. [ne … NE] - [ODXÖ …  XÖ] Yapısında Kullanılan Soru-Cevap 

Tümceleri 

1.   S: Kim NEREYE çarptı? 

C: ADAM ağaca çarptı. 

2.   S: Kim NEYĠ okudu? 

C: KADIN gazeteyi okudu. 

3.   S: Kim NE aldı? 

C: ÇOCUK ekmek aldı.  

4.   S: Kim KĠME vurdu? 

C: KADIN adama vurdu. 

5.   S: Kimi NE ısırdı? 

C: ÇOCUĞU köpek ısırdı. 

6.   S: Kimi NE kovaladı? 

C: ADAMI köpek kovaladı. 

7.   S: Kime KĠM kızdı? 

C: ÇOCUĞA annesi kızdı. 

8.   S: Kimi KĠM eleĢtirdi? 

C: ADAMI kadın eleĢtirdi. 

9.   S: Kim KĠMĠ aradı? 

C: KADIN adamı aradı. 

10.   S: Kim KĠME saldırdı? 

C: ADAM kadına saldırdı. 
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11.   S: Kim KĠMĠ yakaladı? 

C: ADAM çocuğu yakaladı. 

12.   S: Kim NEYĠ dinledi? 

C: KADIN radyoyu dinledi. 

13.   S: Kimi KĠM sevdi? 

C: ADAMI kadın sevdi. 

14.   S: Neyi KĠM piĢirdi? 

C: BALIĞI kadın piĢirdi. 

15.   S: Neyi KĠM kırdı? 

C: CAMI çocuk kırdı. 

16.   S: Neyi KĠM yazdı? 

C: ġĠĠRĠ adam yazdı.  

17.   S: Kim NE ZAMAN gitti? 

C: ADAM biraz önce gitti. 

18.   S: Nereye NEYLE gittin? 

C: ĠZMĠR‟E uçakla gittim. 

19.   S: Ne zaman KĠMĠNLE konuĢtun? 

C: DÜN annemle konuĢtum. 

20.   S: Kim NASIL oynadı? 

C: HERKES iyi oynadı. 

 

 



   

 

94 

 

 

6.6. [ne … NE] - [XÖ …  ODXÖ] Yapısında Kullanılan Soru-Cevap 

Tümceleri 

1.   S: Kim NEREYE çarptı? 

C: Adam AĞACA çarptı. 

2.   S: Kim NEYĠ okudu? 

C: Kadın GAZETEYĠ okudu. 

3.   S: Kim NE aldı? 

C: Çocuk EKMEK aldı.  

4.   S: Kim KĠME vurdu? 

C: Kadın ADAMA vurdu. 

5.   S: Kimi NE ısırdı? 

C: Çocuğu KÖPEK ısırdı. 

6.   S: Kimi NE kovaladı? 

C: Adamı KÖPEK kovaladı. 

7.   S: Kime KĠM kızdı? 

C: Çocuğa ANNESĠ kızdı. 

8.   S: Kimi KĠM eleĢtirdi? 

C: Adamı KADIN eleĢtirdi. 

9.   S: Kim KĠMĠ aradı? 

C: Kadın ADAMI aradı. 

10.   S: Kim KĠME saldırdı? 

C: Adam KADINA saldırdı. 
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11.   S: Kim KĠMĠ yakaladı? 

C: Adam ÇOCUĞU yakaladı. 

12.   S: Kim NEYĠ dinledi? 

C: Kadın RADYOYU dinledi. 

13.   S: Kimi KĠM sevdi? 

C: Adamı KADIN sevdi. 

14.   S: Neyi KĠM piĢirdi? 

C: Balığı KADIN piĢirdi. 

15.   S: Neyi KĠM kırdı? 

C: Camı ÇOCUK kırdı. 

16.   S: Neyi KĠM yazdı? 

C: ġiiri ADAM yazdı.  

17.   S: Kim NE ZAMAN gitti? 

C: Adam BĠRAZ ÖNCE gitti. 

18.   S: Nereye NEYLE gittin? 

C: Ġzmir‟e UÇAKLA gittim. 

19.   S: Ne zaman KĠMĠNLE konuĢtun? 

C: Dün ANNEMLE konuĢtum. 

20.   S: Kim NASIL oynadı? 

C: Herkes ĠYĠ oynadı. 
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