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18-21 Eylül 2012 tarihleri arasında Ankara Orta Doğu Teknik Üniversi
tesinde yapılan 16. Uluslararası Türk Dil Bilimi Sempozyumu 'nda sunulan 
bildiriler 2015'te basıldı. Kitapta yer alan toplam 57 bildiri, konularına göre 7 
ana başlıkta toplanarak sınıflandırılmıştır. 

Phonetics & Phon%gy başlığı altında toplanan altı makalede Türkçedeki 
ünlü ve ünsüz sistemiyle ilgili ses türemeleri, ses düşmeleri, kimi ÜDsüzlerin 
akustik özellikleri ve vurgu üzerinde durulmuştur. Bu bölümde sırasıyla şu 
makaleler yer alır: 

Sıla Ay, İpek Pınar Bekar, A devoicing analysis ofvowel fı1 in voiceless 
consonant surroundings; Mareel Erdal, Buffering, linking or latent consonant 
deletion?; Senka İvoşeviç, İpek Pınar Bekar, Acoustic correlates of focus in 
Turkish; Beste Kamali, Information structure in Turkish yes/no questions; 
Beste Kamali, Didem İkizOğlu, Compound stress in Turkish is phrase stress; 
Mehmet Akif Kılıç, Türkçe 'deki ötümsüz sürtünmeli ünsüzlerin akustik özel
likleri. 

Makalelerin birkaçının içeriği kısaca şöyledir: 
Sıla Ay ve İpek Pınar Bekar tarafından yazılmış A devoicing analysis of 

vowel [i1 in voiceless consonant surroundings adlı ilk makalede ötümsüz 
ünsüzler arasındaki yüksek ünlünün alçak ünlü haline gelmesi üzerinde 
durulmuştur. Çalışmada Standart Türkçe konuşan Ankara Üniversitesi ve 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinden 20 erkek, 20 kadın öğrencinin CVC 
yapısındaki 60 kombinasyondan oluşan listeyi okuması istenmiş ve çalışma 
bunun sonucunda ortaya çıkan verilerle şekillenmiştir. 

Buffering, linking or latent consonant deletion? başlıklı makalede Mareel 
Erdal, Türkçedeki dil bilgisel ses türemelerini Fransız dilindeki benzer 
yapıları da örnek vererek açıklar. İşaret adıllarında (on-suz, şun-u), 3. tekil 
kişi iyelik eklerinden sonra (ev-in-e) ve kendi dönüşlülük adılında durum 
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eklerinden önce (kendin-ce) dil biligisel yapıdan dolayı beliren -n sesi, o ve 
ev+i gibi durumlarda ortaya çıkmaz. In, ş, sı gibi hareketsiz dil ünsüzleri 
sadece dil bilgiselolarak ortaya çıkmaktadırlar, ses bilgisel ya da vezin gereği 
değiL. 3. tekil kişi iyelik ekinde Is/'nin düşmesi de "fonolojik" bir olay değil 
"morfolojik" bir durumdur çünkü şart kipi {-sA} ve 3. tekil kişi optative {
sIn} ekindeki Isı düşmez. In, s, şl'nin dışında bir diğer türeme ses olan ıyı 
hakkında bilgi veren yazar, Iy/'nin Iii ile değişim içinde olduğunu ve bunun 6 
yapıda gerçekleştiğini belirtir. Iy/'nin ortaya çıktığı 25 yapı hakkında bilgi 
verir. Ölçünlü Türkçe dışı~da Eski Türkçe ve Osmanlıcadaki Iyl'nin ortaya 
çıktığı ekleri de inceler. 

İsim+isim-sI ve nesne+fiil yapısılarındaki vurgu ile birleşik sözcüklerdeki 
vurgu konusunun incelendiği makalede ise Kamal i ve İkiZOğlu, her yapı için 
farklı örnekler vererek konuyu ayrıntılı olarak incelemişlerdir. 

Bu bölümdeki son makalede, örumsüz sürtünmeli ünsüzlerin akustik 
özellikleri incelenmiştir. Batı dillerinde konuyla ilgili çok yayın olduğunu 
belirten yazar, Türkçedeki sürtünmeli sesler üzerine az çalışma yapıldığını 
vurgular ve Türkçe konuşan beşi erkek, beşi kadın 10 denekten elde ettiği 
malzemeyi değerlendirir. Malzeme olarak sekiz farklı ünlü komşuluğundaki 
sürtünmeli seslerden oluşan anlamlı ve anlamsız sözcükler kullanılmıştır. 
Seslerin özelliklerini göstermek amacıyla kimi sözcüklerin seslendirme 
sırasında ortaya çıkan dalga formu spektrogramı, bölümleme ve etiketIerne 
bilgileri verilmiş; ayrıca incelenen sürtünmeliler için hesaplanan lokus 
denklemleri ve regresyon çizgileri grafiklerle gösterilmiştir. 

Syntax & Morphology bölümünde 11 makale yer almaktadır: Sinan Çakır, 
Island constraints in Turkish: A grammaticaUty judgement study; Mevlüt 
Erdem, Transitive verbal rejlexives in Turkish: Synchronic and diachronic 
perspective; Atakan İnce, Gülşat Aygen, Özgür Aydın, Copular structures as 
(non)phases; Barış Kahraman, Processing Turkish relative clauses in context; 
Meltem Kelepir, Nomina/ization morphemes are underspecijied participial 
markers; Gregory Key, Deniz Tat, Structural variation in Turkish complex 
predicates; Jaklin Kornfilt, Two types offree relatives in Turkish in disguise: 
One is headed, the other a correlative; Aysun Kunduracı, A paradigm within 
process morphology; A. Sumru Özsoy, Linearization in Turkish and 
minimaUty in binding; Balkız Öztürk, Eser Erguvanlı Taylan, Karl Zimmer, 
Possessive-free genitives in Turkish; Yağmur Sağ, Spell-out of the combined 
predicate slructures in Turkish: A nano-syntactic analysis. 
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Birbirinden farklı konulardaki araştırmalara dayanan makalelerden kimi
lerinin konularından bahsedecek olursak aşağıdaki bilgileri verebiliriz: 

İlk makalede söz dizimin önemli konularından olan ada kısıtlaması (island 
constraint) ele alınmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar kısaca özetlendikten 
sonra makalede üzerinde durulacak araştırma soruları maddeler halinde 
verilmiştir. Üretici Dil bilgisinde söz dizimsel ada niteliğinde olan yapıların 
öğelerine getirdiği, özellikle tümce içinde yer değiştirememelerine neden olan 
sözdizimsel kısıtlamalara dayanan ada kısıtlaması, bu çalışmada Wh-argu
ments (neden, niçin nasıl, nerede, niye, neyi, kimi, ne zaman sorularla 
kurulmuş cümle) yapıları incelenmiş ve makalenin sonuna Grammatieality 
Judgement Test ek olarak olarak ilave edilmiştir. 27 soru cümlesinin Türkçe 
için uygun yapılar teşkil edip etmediğinin test edilmesi istenmiştir. 

Copular struetures as (non)phases başlıklı makalede yazarlar, Türkçedeki 
koşaçla (copula) ilgili çalışmalardan kısaca bahsederek yaptıkları çalışmanın 
şu bölümlerden oluştuğunu belirtirler: Problem: Agreement in Turkish equa
tive eopular struetures bölümünde sorun örneklerle ortaya konmuştur. Üçün
cü bölümde tartışmanın çerçevesi üzerinde durulmuş, sınırları çizilmiştir. 

Dördüncü bölümde Türkçedeki koşaçlı yapıların işlevi üzerinde durulmuş, 
Türkçede sen doktorsun, doktor sensin yapısında iki bildirme biçiminin oldu
ğu belirtilmiştir. Beşinci ve altıncı bölümlerde ise örneklerle farklı yapılar 
üzerinde bilgi verilmiştir. Sonucun yer aldığı yedinci bölümde ise, gelecekte 
bu konu üzerinde çalışacak araştırmacıların Türkçedeki yüklenici copula 
sistemiyle kapsayıcı çalışmalara ihtiyaç duyacağı ve diğer Türk dilleriyle de 
karşılaştırmalı verilere gereksinim olduğu vurgulanır. 

Gregory Key ve Denİz Tat, Türkçedeki karmaşık yüklemleri (complex 
predicates) inceledikleri Struetural variation in Turkish eomplex predicates 
adlı makalede yüklemi geçişli ve geçişsiz birleşik eylemlerden oluşan 

yapıların farklı tipleri üzerinde durmuşlardır. Birinci tipte yer verilenler et
eylemiyle yapılan geçişli eylem yapılarıyla 01- eylemi ile yapılan geçişsiz 
eylem yapılarıdır: Mehmet Berna yı rahatsız etti/ Berna rahatsız oldu. Aynı 
yapıların Farsçada sırasıyla kerden (geçişli), şoden (geçişsiz) eylemleriyle 
kurulduğu belirtilerek Farsça cümlelerden örnekler verilmiştir. İkinci tipte 
olanların ise geçişli ve geçişsiz biçimlerinin farklı biçimde yapıldığı belir
tilerek şu örnekler verilmiştir: Mehmet Berna yı davet etti/Berna davet edildi; 
* Berna davet oldu biçimi Türkçenin yapısına uygun değildir. Üçüncü tipi 
oluşturan yapılarda ise et- eylemi birleştiği isimle geçişsiz eylemler oluşturur. 
Sonuçta Tip I, Tip II, Tip III, Tip IV ve Tip ıllı'nin çaprazlama kullanıldığı 
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birleşik eylemler liste halinde verilmiştir. Türkçedeki birleşik eylemlerin bu 
biçimde değerlendirilmesi ve bu yapıdaki bütün eylemlerin sınıflandırılması 
Türkçe dil bilgisine önemli katkı sağlamıştır. 

First & Second Language Acquisition bölümünde doğalortamda dil edini
miyle ilgili konular yer alır: Sıla Ay, The vowel epenthesis and deletion 
errors of Japanese students of Turkish; Özge Cengiz, Hamide Çakır, An 
investigation of maternal input within the framework of Bloom 's taxonomy of 
cognitive domain; Selma Elyıldırım, Güven Mengü, Production of Turkish 
vowels by Swahili speakers; F. Nihan Ketrez, Acquisition of Turkish 
alongside a secret twin language; F. Nihan Ketrez, Funda Kamiloğlu, Aslı 
Özkul, Esra Yıldız, Early vocabulary size in Turkish: Twins vs. Singletons; 
Mine Nakipoğlu, Esra Yıldız, Complementation and acquisition: The case of 
Turkish; Treysi Terziyan, Ayhan Aksu Koç, Eser Erguvanlı Taylan, 
Acquisition of modaUty in Turkish; Burcu Ünlütabak, Ayhan Aksu Koç, 
Developmental relations between reference to characters in narratives and 
theory of mind. 

Bu bölümde Türkçenin ikinci dil olarak öğrenimi sırasında ortaya çıkan 
sorunlarla ilgili iki makale dikkat çekicidir. 

İlk makalede Türkçe öğrenen Japon öğrencilerin sözcük içinde ünlü tü
retme ve silmeleriyle ilgili konu incelenmiştir. Metot olarak farklı düzeylerde 
(orta ve ileri) Türkçe dersi alan Japon öğrencilere ait 150 ödevdeki (200 
sayfa) yaklaşık 23.000 sözcük veri olarak değerlendirilmiştir. Bu veriler 3 
farklı zamanda, 3 farklı öğrenci grubundan toplanan malzemeye dayan
maktadır. İncelenen sözcüklerden 78 sözcük veri tabanı olarak kullanılmıştır. 
Değerlendirme sonucunda her ünlünün durumu tablo ve grafıklerle 

gösterilmiştir. Sonuçta 101 sesinin ne düştüğü ne de türediği; en çok türeyen 
sesin LU! olduğu; en çok düşen sesin de LU! ve lıl olduğu gibi yargılara va
nlmıştır. Türkçenin Japon öğrenciler tarafından öğrenilmesi sırasında karşı
laşılan sorunlardan birinin aynntılı biçimde incelenmesi, hem özelde 
Japonların, hem de genelde diğer yabancıların Türkçenin öğrenimi sırasında 
karşılaşabilecekleri başka sorunların İncelenmesi ve değerlendirilmesi 
konusunda da bakış açıları kazandırmaktadır. 

Selma Yıldırım ve Güven Mengü tarafından yapılan araştırmaya dayanan 
Production of Turkish vowels by Swahili speakers başlıklı makalede ana 
dillerinde beş ünlünün bulunduğu standart Swahili dili konuşan öğrencilerin 
Türkçe ünlüleri öğrenmeleriyle ilgili sorunlar tartışılmıştır. Ayrıntılı inceleme 
sonucunda öğrencilerin kendi dillerinde olmayan ünlüleri söyleyemedikleri 
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ve lı!, löl ve IÜ/ ünlülerini İngilizceden transfer ettikleri tespit edilmiştir. Arap 
öğrenciler, Türkçedeki uzun ünlüleri kendi dillerinde de olduğu için daha 
rahat söyleyebilmektedirler. Kendi dillerinde olmayan ünlüleri öğrenmek için 
öğrencilerin daha çok pratik yapmaları gerektiği vurgulanmıştır. Bu 
pratiklerde sözcük listelerinde daha çok kur-kür, kır-kir, kor-kör gibi ses 
grupları ya da heceleri içeren sözcüklerin yer alması gerektiği de vurgulanan 
ayn bir konudur. 

Discourse, Semanties & Pragmaties bölümünde on makale yer alır: 

Cengiz Acartürk, Referring expressions in eommunieation through line 
graphs: A comparative analysis of verbal deseriptions; Mustafa Aksan, 
Yeşim Aksan, Multi-word units in imaginative and informative domains; 
Başak Alango, Bu 'nun sözeenin düzenlenişindeki rolü; Engin Arık, Beril T. 
Ank, Esen Büyüksökmen, Bade Dalahmetoğlu, The relationship between 
figure/ground and frontness/backness: Evidence from Turkish; Engin Arık, 
Pınar Öztop, Esen Büyüksökmen, An experimental approach to newand old 
information in Turkish loeatives and existentials; Gülsüm Atasoy, Dietionary 
word definitions versus eorpus-based word deflnitions; Hamide Çakır, Özden 
Fidan, A eontrastive study of the rhetorieal structure of Turkish and English 
researeh article abstraets; Mine Güven, Some preliminary observations on 
restitution in Turkish; Tooru Hayasi, A. Sumru Özsoy, Şu or bu/o: Turkish 
nominal demonstratives with eonerete referents; Celile Eren Ökten, Duygu 
Çandarlı, Preparing a translation eorpus for raising awareness on 
translation errors. 

Türkçedeki gösterme adıllannm farklı yönlerden incelendiği iki makale 
hakkında kısa bilgi verecek olursak ilk olarak Başak Alango tarafından ya
zılan Bu 'nun sözeenin düzenlenişindeki rolü adlı çalışmadan bahsetmemiz 
gerekir. Tümcede sözcesel parçacık olarak yer alan bu, bağlama göndergesel 
olduğu zaman temsilci, iletişim durumunda göndergesel olduğu zaman 
göstericidir. Daha önceki çalışmalannda yok mu, bu ya söylemsel kalıplarıyla 
ml söylemsel parçacığıyla gerçekleştirilmiş sol ve sağ çıkmaları incelemiş 
olan yazar, bu çalışmasında Bu'yu sol çıkma/temsilci ve sol çıkma/ aynk 
tümce başlıklan altında örnek tümcelerle inceler. 

Tooru Hayashi ve A. Sumru Özsoy şu, bu ve o'nun belirli nesneler ile isim 
göstergesi olarak kullanımı ve bu adıllann anlamsal göstergeleri üzerinde 
durmuşlardır . 

Dillerarası etkileşim ve toplum dil bilimine ait konulann incelendiği 

Language Contaet & Sociolinguisties bölümünde yedi makale yer alır: 
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Seyyare Duman, Gönül Karasu, Günlük söylem/erde yer alan eleştiriler; 

Barış Giray, Code-switching among Bulgarian Muslim Roma in Berlin; 
Hristo Kyuchukov, Syntactic complexity in Turkish dialect spoken by Muslim 
Roma in northeast Bulgaria; Maria Petrou, Lexica/ borrowings and code
switching in Turkish varieties of Western Thrace; Carol w. Pfaff, (How) will 
Turkish survive in Northwestern Europe? 50 years ofmigration, 35 years of 
research on sociopolitical and linguistic developments in diaspora Turkish; 
Jochen Rehbein, Annette Herkenrath, Converbs in monolinguals' and 
bilinguals' Turkish; Kutlay Yağmur, Gülcan Çolak Bostancı, Intergenera
tional acculturation orientations of Turkish speakers in the USA. 

Dilin kullanımıyla ilgili makalelerin yer aldığı bu bölümdeki araştır

malardan Günlük söylemlerde yer alan eleştiriler başlıklı yazıda toplumda 
sevilmeyen sözeylem biçimi olan eleştirinin neden sevilmediği değil de 
sevilmeyen, kabul edilemeyen yönleri üzerinde durulmuştur. Bunun için 30 
günlük söylem kaydedilmiş ve bunlar çeviri yazıya dönüştürülmüştür. 

Olumlu ve olumsuz eleştiri başlıkları altında örnek konuşmalar verilerek 
yorumlanmıştır. Makalenin bizce en önemli yanı daha önce araştıncılar 

tarafından belirlenmiş yapıcı eleştiri ölçütlerine yenilerin katılmasıdır. 
Bu bölümün ilgi çekici bir diğer makalesi olan C onverbs in monolinguals ' 

and bilingua/s' Turkish, çok dilli ve tek dilli olarak Türkçe konuşan çocuk
lann zarf-fiilli yapıları kullanmalanyla ilgilidir. -(yıken, -(y)ArAk, -(y)Inca, 
-(y)Ip, -(YYAlI, -(y)A, (y)A, -Vr -mAz zarf-fillerinin iki grup tarafından kullanı
mıyla ilgili veriler incelenmiş ve sonuç sekiz maddede toplanmıştır. 

Türk dilinin tarihi dönemleri ve Türk dilleriyle ilgili makalelerin yer aldığı 
son iki bölümden Turkic Languages başlığı altındaki bölümde şu makalelere 
yer verilmiştir: Christiane Bulut, The Urum ('Pontioi') of Cyprus: A multi
lingual minority; Balazs Danka, Hypercorrect orthographic forms in the 
Pagan Oyuz-niimii: A phonetic analysis; Fuyuki Ebata, Valency retention in 
Sakha (Yakut) derivalional nominalization; Arman Eleusin, Palata/ization in 
the Mishar dialect of Kazan Tatar; Hossein Hashemi Zarajabad, Copied 
passives in Southern Azerbaijani, Northern Azerbaijani and Turkish; Lars 
Johanson, So close and yet so distant ... On Turkic core structures, 
genealogical and typological grouping ofvarieties, and mutual intelligibility; 
Yuu Kuribayashi, Causative/anti-causative alternations in Turkish, Old 
Turkic and Khalaj; Eszter Otott-Kovacs, On the causative-marked passive 
clauses in Old Turkic; Arzhaana Syuryun, Multi-application of grammatical 
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suffixes in Tyvan; Arzhaana Syuryun, Fuyuki Ebata, Derivation from plural 
stems in Tyvan and Sakha. 

The Urum ('Pontioi') of Cyprus: A multi-/ingual minority başlıklı maka
lede Kıbrıs Rumları tarafından kullanılan Türkçe incelenmiştir. Kıbrıs Rum
larından homojen bir grup seçilmiş, grubun hepsi birbirleriyle ilişkili ve soy 
olarak aynı köydendir. Kıbrıs'taki RumIarın diliyle ilgili Türkolojide çalışma 
yapılmadığını belirten yazarlar, inceledikleri grubun Türkçe konuşurken 
ortaya koyduklan dil özelliklerini şu maddeler altında incelemişler: Söz va
rlığı, Zamirler, Fiiller, Fonoloji, Morfo-fonoloji, Morfoloji. Makalenin 
sonunda yaşlı, orta, genç nesilden derledikleri metinler yer almaktadır. Daha 
önce ele alınmamış bir konunun derlenen metinlerle ve ayrıntılı biçimde ince
lenmesi daha sonraki araştırmalar için bir başlangıçtır. 

Bu bölümdeki diğer makalede Yakutçadaki ad türetimleri üzerinde durul
muştur. Fuyuki Ebata tarafından hazırlanan Valency retention in Sakha 
(Yakut) derivational nomina/ization başlıklı yazıda Yakutçadaki üç farklı ad 
türetme biçimi üzerinde durulmuştur: 1. sözlüksel türetim (lexical derivation), 
2. Söz dizimsel türetim (syntactic derivation), 3. partisip/sıfat-fiil (verbal 
derivation, participle). Bu tür türetimleri sağlayan ekler ve örnekleri veril
dikten sonra bu üç farklı tipin arasındaki farklar belirtilmiştir. 

Son bölümde yer alan beş makale Prospective in Turkic Languages başlığı 
altında toplanmıştır: Irina Nevskaya, Prospective in Turkic Languages; Ami
nem Memtimin, The Prospective in Modern Uyghur; Astrid Menz, Expres
sions for prospective and avertive in Turkish and Gagauz; Irina Nevskaya, 
Saule Tazhibayeva, The category of prospective in Modern Kazakh; Monika 
Rind-Pawlowski, Prospective, intention and avertive in Dzungar Tuvan. 

Bu bölümde Türk dillerindeki gelecek zaman ve geleceğe yönelik niyet 
bildiren kip yapıları üzerinde durulmuştur. İlk yazıda Türk dillerindeki 
durum, sonraki yazılarda ise Çağdaş Uygurca, Gagauzca, Kazakça ve Cungar 
Tuvalarının dillerinde bu yapılar incelenmiştir. 

Dil bilimin ilgilendiği birçok konunun bilimsel ölçütler çerçevesinde ince
lendiği yeni yaklaşım ve yorumların yer aldığı bu çalışma, konuyla ilgilenen
lerin el altında bulundurması gereken bir kaynak olmanın yanı sıra, sık sık 
başvurulacak bir çalışma özelliği de taşımaktadır. 

Zühal Ölmez 
zuolmez@gmai1.com 
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