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ÖZ 
Derecelendiriciler, bir ulamın tipik üyesinin vurgulanarak belirtilmesi, ulam sınırlarının 

kesinleştirilmesi veya yumuşatılmasında rol oynayan, ulam içi yapı ve ulam üyeliğinin dilsel 

aktarımına aracılık eden anlam-kullanımbilimsel araçlardır. Ait oldukları dilbilgisel kategoriler 

açısından çeşitlilik sergilerler. Çoğunlukla zarf, bağlaç, edat gibi sözcüksel kategorilere aittirler ancak 

bu kategorilerle de sınırlı kalmazlar. Bu nedenle onları “niteleyici” gibi genel bir adlandırma altında 

toplamak yerinde olur. Bu çalışmada, Türkçe dilbilim alanyazınının henüz tam olarak ilgi alanına 

girememiş olan derecelendiriciler tanıtılacak ve temel kaynaklarda yer verilmiş İngilizce örneklerden 

yola çıkılarak, Türkçe’deki derecelendirme görünümleri, bir olası sınıflandırma listesi de hedeflenerek 

ele alınacaktır.   

Anahtar Sözcükler: Dilbilim, anlambilim, kullanımbilim, ruhdilbilim, ulamlaştırma, 

derecelendiriciler, öntürler, naif/folk düşünce kuramları 

 

HEDGES IN ENGLISH AND TURKISH 

ABSTRACT 

 

Hedges are purely linguistic tools for identifying and emphasizing the typical member of a category 

and intensifying or extending the borders of it. They can be described as semantic-pragmatic tools that 

enables linguistic expression of inner-categorical structure as well.  Although they are not constricted 

to certain lexical categories; they are mostly adverbs, conjunctions or just prepositions so it is better to 

place them under a broad category, namely modifiers. In this paper, hedges, which Turkish linguistic 

circles have hardly been familiar with is introduced. Typical hedges in Turkish and how they function 

are discussed.   

Keywords: Linguistics, semantics, pragmatics, psycholinguistics, categorization, hedges, prototypes, 

naïve/folk theories of thought. 

 

1. GİRİŞ 

Türkçe finans jargonuna, İngilizce’den alınma bir “ödünç sözcük” olarak girmiş olan “hedge 

etme” ya da “hedging” eylemi, “döviz kurlarında zaman içinde meydana gelebilecek değişikliklerden 

doğacak risklerden kaçınma işlemi” (Parasız, 2014:394) olarak tanımlanmaktadır. Yatırımcı, yatırımın 

maddi zarar ile sonuçlanma riskine karşı başka bir döviz cinsine ikinci bir yatırım yaparak olası zarar 

ile olası kârı “hedge etmiş” olur.  Doyuran (2009), “Önlem Alma Yapılarının Gazete Köşe 

Yazılarındaki İletişimsel İşlevleri” başlıklı çalışmasında, finansman jargonundaki söz konusu 

kullanımına gönderim yapmamakla birlikte oradaki anlamsal içeriğe koşut bir adlandırma öne sürerek 

“hedges” terimini “önlem alma yapıları” olarak Türkçeleştirmiştir. “Hedges”, bu çalışmada ise ulam 

içi derecelendiriciler ya da kısaca derecelendiriciler olarak Türkçeleştirilmiştir. Bunun nedeni, bu 

çalışmanın konuya yaklaşımının odağında ulamlaştırma” ve ulam üyeliği kavramlarının yer almasıdır. 

 

2. AMAÇ ve YÖNTEM 

Bu bildiride, Türkçe dilbilim alanyazınının henüz tam olarak ilgi alanına girememiş olan 

derecelendiriciler tanıtılacak ve “naif düşünce modelleri” (folk theories of thought) içindeki rollerine 

416

mailto:ozayonal@gmail.com


Özay ÖNAL 

değinilecektir. Ayrıca, temel kaynaklarda yer verilmiş İngilizce örneklerden yola çıkılarak 

Türkçe’deki derecelendirme görünümleri, açık uçlu bir sınıflandırma listesi oluşturulması 

hedeflenerek ele alınacaktır.  

3. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Anlam çalışmalarında mantıkçıların temel analiz yöntemi doğruluk değeri (truth value) 

ekseninde ola gelmiş ve tümceler doğru, yanlış ya da anlamsız olarak sınıflandırılmıştır. Çağdaş 

dilbilimciler de tümce anlambilimi çalışmalarında çoğunlukla bu yöntemi benimsemiştir. Ancak 

ruhbilimciler ve dil felsefecileri, ulam-kavram sınırlarının net olmadığını, doğru/yanlış/anlamsızın 

yanı sıra belli düzeyde doğru/yanlış, …açısından doğru/yanlış türünde saptamaların da mümkün 

olabileceğini iddia etmişlerdir (Lakoff, 1973). 

Örneğin, aşağıdaki örnekte
1
 Türkiye’nin, DİKDÖRTGEN ulamının (kategorisinin) bir üyesi 

olup olmaması söz konusu edilmektedir. Haritaya bakarak Türkiye’nin şekil açısından dikdörtgen 

olduğu söylenebilir mi?  

Şekil 1. Türkiye bir dikdörtgen midir? 

 

 

 

(1) a. Türkiye bir dikdörtgendir.* 

    b. Türkiye genel hatlarıyla /kabaca/ aşağı yukarı bir dikdörtgendir. 

İkisi de yaklaşık olarak aynı şeyi söylemekle birlikte, a önermesi “yanlış” , b önermesi ise 

“doğru”dur. Matematiksel ve/veya geometrik gereklilikler açısından bakıldığında, bir geometrik şeklin 

dikdörtgen olabilmesi için bir dizi “gerekli ve yeterli şartı” karşılaması (örneğin karşılıklı kenarlarının 

birbirine paralel olması, iç açılarının her birinin 90
0
 olması gibi) gerekmektedir. Oysa, “genel 

hatlarıyla/kabaca/ aşağı yukarı,” ifadeleri, dikdörtgen olabilme şartlarında adeta bir yumuşama 

sağlayarak, b önermesini doğru kılmıştır. Buradaki çarpıcı nokta, yanlışın doğruya çevrilmesinin 

sadece bir takım dilsel araçlarla yapılmış olmasıdır. Hiç şüphesiz nesnel açıdan bakıldığında Türkiye 

coğrafi biçim olarak yine de bir “dikdörtgen” değildir. Ancak hemen burada belirtmeliyiz ki, 

derecelendiriciler, nesnel ya da bilimsel bakışaçısını değil, sıradan insanın bakışaçısını yansıtmaktadır. 

“Dikdörtgen”, “sınırları belli” ulamlara bir örnek iken, sınırları net olarak tarif edilemeyen 

ulamlar için de benzer durumlar söz konusudur. Ulam sınırlarının belirsizliğini (fuzziness) Lakoff 

(1973) UZUN (boylu olma) ulamı ile örneklendirir; Bir kimse ne kadar uzun olduğunda, “uzun” 

olarak kabul edilir? Bunun net sınırları (örneğin 1.80m ve üzeri gibi) var mıdır? Kişi eğer UZUN 

boylu olarak nitelendirilemiyorsa KISA mıdır yoksa ORTA BOYLU mudur? Sıradan bir insan ve bir 

basketbol oyuncusu düşünüldüğünde UZUN olma kriterleri farklı mıdır? 

Dilbilimsel çerçevede ilk defa Lakoff (1973) tarafından İngilizce’de incelenen ve daha sonra 

Kay (1982) ve (1984)’te de ele alınan derecelendiriciler, “ulam içi yapı” ve “ulam üyeliği”nin dilsel 

                                                           
1
 Bu örnek, Kay 1982’de yer verilen “Loosely speaking, France is hexagonal” örneğinden uyarlanmıştır. 
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aktarımına aracılık eden anlam-kullanımbilimsel araçlardır. Derecelendiriciler, geleneksel dilbilgisi 

bakış açısından homojen bir sözcüksel sınıf oluşturmazlar. Başka bir ifadeyle, sadece belirteç, bağlaç 

ya da ilgeç gibi sözcüksel kategorilere ait oldukları söylenemez. Aksine, çok daha geniş bir sözcüksel 

kategori yelpazesi oluşturmaktadırlar. Bu nedenle onları genel bir tanımlamayla niteleyici (modifier) 

olarak düşünmek daha yerinde olur (Taylor, 1995:75). 

Dercelendiricilerin dilde neden var olduğunu daha iyi açıklayabilmek için bilişsel psikolog 

Eleanor Rosch’un Öntür Kuramından (prototype theory) yardım alınabilir. Rosch, bir dizi deneysel 

çalışma ile zihinsel ulamlaştırma, ulam üyeliği, ulam sınırları hakkında çığır açıcı sonuçlara 

ulaşmıştır. 

 

3.1 Rosch’un Öntür Kuramı  

Rosch (1973), Aristoteles’ten bu yana doğruluk düzeyi sorgulanmaksızın kabul görmüş olan 

klasik ulamlaştırma yaklaşımının “tek” ve “alternatifsiz” ulamlaştırma seçeneği olmadığını 

ispatlamıştır. Rosch’a göre “esnek ulamlaştırma”, en az “klasik ulamlaştırma” kadar zihinsel süreçlere 

temel oluşturan bir bilişsel yetidir.     

“X bir Y’dir” önermesi, X ve Y ulamları (kategorileri) arasında bir içerme- içerilme ilişkisi 

kurmaktadır. Y ulamı KUŞ olarak düşünüldüğünde; serçe, güvercin, tavuk, hindi, penguen gibi olası X 

ulamları, Y’nin ulamsal sınırlarında yer alır. Ancak, serçe, güvercin ve karganın düzey ve derecesinde 

devekuşu, penguen ve tavukun da birer KUŞ olduğunu söylenebilir mi?  

Klasik ulamlaştırma ya da nesnelci yaklaşım (objectivist view) bir ulamı ya da o ulama üye 

olabilmenin şartlarını, kesin ve sonlu bir liste biçimindeki özelliklerini (gerek ve yeter 

şartlar/necessary and sufficent conditions) temel alarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla bu yaklaşımın 

yukardaki soruya yanıtı “evet” tir. Diğer bir deyişle, hepsi eşit düzeyde KUŞtur.  

Rosch (1973) zihnin ulam üyeliğini, diğer bir deyişle ulam içi yapıyı “eşit” değil, “dereceli” 

olarak yapılandırdığını göstermektedir. Buna göre, yukarıdakilerin hepsi birer KUŞtur ancak bazıları 

daha tipik, iken diğer bazıları atipiktir. Kısacası, bazı kuşlar daha KUŞtur, diğer bazıları ise daha az. 

Öntür kuramı olarak adlandırılan bu kuram, tipik üye ya da üyeleri öntür olarak adlandırmakta ve tipik 

üyelerin ulamı temsil etme yeteneklerinin atipik üyelerden daha yüksek olduğunu öne sürmektedir. 

Buna göre, örneğin koltuk, sandalye, masa gibi eşyalar; askılık, halı, televizyonluk gibi eşyalara oranla 

daha tipik mobilyalardır, dolayısıyla ilk akla gelenlerdir. Bu hiyerarşik yapının dil dizgesi içinde 

kodlanması derecelendiriciler üzerinden gerçekleşmektedir.  

 

3.2 Naif/Folk ve Bilimsel Kuramlar  

Naif ya da folk düşünce modelleri sıradan insanın yaşama dair gelişigüzel gözlemlerine, 

deneyimlerine ve inançlarına dayanır. Bu düşünce tipi bilimsel gerçeklerle her zaman uyum içinde 

değildir. Uzman düşünce modelleri (expert models) ise bilimsel bilgiyi temel alırlar (Ungerer ve 

Schmid, 2006:56-57). Kay (1982)’a göre, naif/folk modeller “bilinçli” olarak tasarlanmış düşünce 

modelleri değildir ve “tutarlılık” kaygıları yoktur. Uzman modeller ise “bilinçli” tasarlanmış modeller 

olup daima tutarlı olma niteliği sergilerler.   

Aşağıda verilen örnek tümceler incelendiğinde varlıkları, olayları veya eylemleri 

anlamlandırmada iki temel yolun bulunduğu öne sürülebilir; 

  (2) Hasta tıbben ölü ancak hukuken değil. 

  (3) İşletmeniz teknik olarak iflas etmiş. 

  (4) “Çünkü neden” bağlacı dilbilgisel olarak yanlıştır. 
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Üç örnekte de, bilimsel ya da bilime dayalı uzman bilgisi (scientific-expert knowledge), kendi 

açısından bir “doğruluk” çerçevesi çizmektedir. (2)’deki hasta temel hayati işlevlerini artık yerine 

getirememekte ve geri dönüşü mümkün olmayan bir sağlık görünümü sergilemekte olduğundan 

“tıbben ölü” kabul edilmektedir. Oysa, hukuk bilgi alanının “ölü” tarifi başkadır dolayısıyla bu kişinin, 

sözgelimi, varsa mirası dağıtılamaz.  (3)’deki işletmenin hesapları finansman ve muhasebe yöntemleri 

ile incelendiğinde çıkan mali tablo işletmenin “iflas ettiği” yönündedir. (4)’te ise Türkçe’nin dilbilgisi, 

“çünkü neden” gibi bir bağlaç olmadığını, bunun olsa olsa “neden çünkü” olabileceğini söyler.  

Diğer yandan, bir diğer anlamlandırma yaklaşımından daha bahsedilebilir ve bu yakaşım 

sıradan insanın yaşamı en kestirme ve en kolay yoldan, pratik ihtiyaçları doğrultusunda anlama ve 

anlamlandırma çabasının bir sonucudur. Sıradan insan için, (2)’deki hasta, halk deyişiyle “henüz son 

nefesini vermemiştir”, dolayısıyla “ölmüş” sayılamaz. (3)’deki işletme halen faaldir, çalışmakta ve 

para kazanmaktadır, bu yüzden “iflas” etmemiştir. (4)’te ise “çünkü neden” herkesçe kullanılan ve 

anlaşılan bir ifadedir.  Bunun ne bir “bağlaç” olması ne de “dilbilgisel uygunsuzluğu” sıradan 

konuşucuyu ilgilendirir. 

Örnek 2, 3 ve 4’te aktarılan bilgi türü alanyazında uzman bilgisi (expert knowledge) olarak 

tanımlanan, belli bir bilim alanına dayanan ya da ondan beslenen nitelikteki bilgidir. Naif-folk bilgi ise 

kesinlik iddiasında değildir ve bir esneklik payı içerir. İşte derecelendiriciler bu esnekliği ifade eden 

dilsel taşıyıcılarıdır.  

 

3.3 Derecelendiriciler 

George Lakoff, “HEDGES: A STUDY IN MEANING CRITERIA AND THE LOGIC OF 

FUZZY CONCEPTS” (Derecelendiriciler: Anlamın Kriterleri ve Bulanık Kavramların Mantığı 

Üzerine Bir Çalışma) makalesinin ilk bölümü için, çarpıcı bir başlık kullanmıştır: DEGREES OF 

TRUTH (Doğruluğun Dereceleri).  Lakoff, Rosch (1973)’un sonuçlarına göndermeler yaparak 

aşağıdaki “dereceli doğruluk” örneklerini verir (s.460)  

a. Ardıç kuşu bir kuştur. (DOĞRU) 

b. Tavuk bir kuştur. (a’dan daha az DOĞRU) 

c. Penguen bir kuştur. (b’den daha az DOĞRU) 

d. Yarasa bir kuştur. (Yanlış, en azından DOĞRU olmaktan uzak) 

e. İnek bir kuştur. (Tamamen YANLIŞ) 

Lakoff, bu örnekleriyle, KUŞ olmaları şüphe götürmez olan ardıç kuşu, tavuk ve penguen 

arasında bir KUŞluk hiyerarşisi olduğunu, ya da diğer bir deyişle hepsinin farklı düzeylerde KUŞ 

olduğunu dile getirir. Burada yarasanın konumu, tıpkı limonun ve zeytinin bir meyve olup olmaması 

gibi bir tür “bulanıklık” (fuzziness) sergilemektedir. Yarasa genel görünüm (gestatlt) açısından KUŞ 

gibi görünmekle birlikte doğurarak ürediği aslen için bir memelidir. Rosch (1973)’un sonuçları 

deneklerin a önermesinin doğruluğundan net bir biçimde eminken, b ve c önermelerinin doğruluğuna 

daha tereddütlü yaklaştığını göstermiştir. Dolayısıyla, konuşucunun bu üç canlının KUŞluğuna” dair 

“yaklaşımlar” sergilemesi söz konusudur. Söz konusu yaklaşımlar, çeşitlilik göstermekte ve dilsel 

düzeyde kendini derecelendiriciler ile somutlaştırmaktadır. Kay’a göre derecelendirici içeren bir 

tümce, kendi hakkında bir yorum yapar (1982). Tümceler sözcüksel birimlerden oluştuğu için bu 

yorum sözcükler ve onların kullanımları, diğer bir deyişle “anlam kapsamları” üzerinedir.  

Aşağıda, Lakoff (1973)’da İngilizce üzerinden yapılan sınıflama üzerinden İngilizce ve Türkçe 

derecelendirici türlerine değinilecektir. 

 

3.3.1 Merkezcil üyeyi belirleyen derecelendiriciler 
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İngilizce’de typical, par excellence, gibi “güçlendirici derecelendiriciler” (intensifiers), ulamın 

tipik/merkezcil üyesine vurgu yapmaktadır. Aşağıdaki örneklerden 1a, ulam üyeliği derecesi 

noktasında herhangi bir yorum içermezken, b ve c, derecelendiriciler kullanarak içermektedir.  (5)c 

önermesi ise anlamsal olarak güçlendirici ifadeyi kabul etmemektedir. 

(5) a. A sparrow is a bird. (DOĞRU) 

   b. A sparrow is a bird par excellence. (DOĞRU)  

   c. A sparrow is a typical bird. (DOĞRU)  

    

Türkçe’de ulamın merkezcil üyelerini belirtme, aşağıda (6)’da verilen biçimlerde 

yapılabilmektedir. 

(6) a. Serçe bir kuştur. (DOĞRU) 

   b. Serçe tam manasıyla bir kuştur. (DOĞRU)  

   c. Serçe tipik bir kuştur. (DOĞRU) 

    

 Diğer yandan, tipik olmayan üyelerle güçlendirici derecelendiricilerin kullanımı anlamsal 

olarak sorunludur. 

  (7) a. Penguen kuşa mükemmel bir örnektir. (*) 

         b. Üç tekerlekli bisiklet tam manasıyla bir taşıttır. (*) 

         c. Hindi tipik bir kuştur. (*) 

 

Aşağıda (8)’deki İngilizce örneklerde ise, olumsuz tümcelerdeki güçlendirici 

derecelendiriciler, ulamı iyi temsil etmeyen “çevresel” üyeleri belirlemektedir. 

(8) a. A Penguin is not a bird par excellence. (DOĞRU) 

       b. A penguin is not a typical bird. (DOĞRU) 

Bunun Türkçe’deki görünümleri ise şöyledir. 

 (9) a. Penguen tama manasıyla bir kuş değildir. (DOĞRU) 

       b. Penguen tipik bir kuş değildir. (DOĞRU) 

 

   Türkçe’de güçlendirici derecelendirici adayları arasında, “tam manasıyla” ve “tipik” pek çok 

bağlamda, kulağa doğal gelen bir kullanım kolaylığı sergilemektedir. 

 

Tablo 1. Türkçe’de keskinleştirici derecelendiricilere örnekler 

 Tam manasıyla /anlamıyla  

 tipik  

Serçe  tam bir kuştur. 

 dört dörtlük  

 tamtamına  

 her bakımdan  
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3.3.2 Atipik/Çevresel üyeleri belirleyen derecelendiriciler 

İngilizce’de ulamın atipik üyelerin belirtilmesi sort of ve strictly speaking ile yapılabilmektedir.  

 

(9) a. A penguin is sort of a bird. (DOĞRU) 

     b. Strictly speaking, a penguin is a bird. (DOĞRU) 

  

  Kay (1984)’a göre sort of, konuşucunun “tereddütlü” yaklaşımını belirtmektedir. Örnek 

(9)a’da, penguenin şüphe götürür bir KUŞ olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Penguenler KUŞtur 

ancak uçamazlar ve bedensel olarak tipik bir kuş görüntüsü sergilemezler. İki ayakları üzerinde dik 

olarak yürürler. Üstelik avlanmak amacıyla derin sulara dalma ve yüzme yeteneğine sahiptirler. Bu 

özellikleri onları şüpheli kılar.  Itani (1995) sort of’un işlevinin ulam sınırlarını genişletmek ve 

yumuşatmak olduğunu ileri sürer. Böylece, tipik özelliklere sahip olmayan çevresel üyeler de birer 

ulam üyesi gibi düşünülebilmektedir.  

(9)b’de ise, strictly speaking ile penguenleri, KUŞ olmaya yaklaştıran olumlu özellikler 

dikkate alınmaktadır. Örneğin, uçamamalarına rağmen yumurtlayarak çoğalırlar, gagaları vardır, 

tüylüdürler ve iki ayakları vardır.  

Türkçe’de çevresel ulam üyelerinin belirtilmesi, (10) ’da verilen derecelendiriciler ile 

yapılabilmektedir. 

   (10) a. Penguen  hiç şüphesiz bir kuştur. 

       b. Üç tekerlekli bisiklet, öyle ya da böyle bir taşıttır. 

         c. Halı mutlaka /illaki bir mobilyadır ama ilk akla gelen değildir. 

          d. Çoğunlukla kahvaltıda yense de, zeytin genel hatlarıyla bir meyvedir. 

          e. Mandalina ve portakal gibi yenmese de, limon bir nevi bir meyvedir.   

          

Tablo 2. Türkçe’de çevresel üyeleri belirleyen derecelendiriciler 

Zayıf da olsa üyeliğin vurgulanması Üyelik belirtilirken zayıflığın vurgulanması 

Esasen Bir nevi 

(Hiç) Şüphesiz Şöyle böyle 

Nerden baksan Kabaca 

Her durumda Ucundan kıyısından 

Mutlakaki / İllaki Hemen hemen 

Öyle ya da böyle Aşağı yukarı 

 

     Bu kapsamda yer verilebilecek diğer bir başlık da technically derecelendiricisidir. 

İng,lizce’de,technically ya da technically speaking derecelendiricileri ile naif/folk bilgi ile 

uzman/bilimsel bilgi arasındaki fark vurgulanır. Technically, ulam sınırlarını uzman/bilimsel bilgi 

temelinde tespit etmektedir. Strictly speaking ile benzerdir, çünkü ikisi de kavram sınırlarındaki 

bulanıklığı yok etmeyi hedeflerler (Taylor,1995:79). Meselelere olabildiğince tarafsız ve temel mantık 

bakışaçısından bakıldığında technically kullanılabilir.  

(11) Technically, this tv set is a piece of furniture. (Lakoff, 1973:484) 

 Lakoff bu örnek için açıklamasında, televizyonun mobilya olup olmadığına dair net bir 

düzenleme olmadığını, bu nedenle burada bağlamın belirleyici olduğunu belirtir. Televizyon setleri 
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sigorta şirketlerince elektronik eşya olarak kabul edilirken, ev taşıma şirketlerince mobilya olarak 

kabul edilebilirler. Technically için Türkçe’den şöyle örnekler verilebilir; 

(12) Üç tekerlekli bisiklet teknik olarak bir taşıt olabilir, ancak çocukların gözünde bir 

oyuncaktır. 

(13) Yasal olarak bir sürücüyüm, ehliyetim var ama hiç araba kullanmadım. 

 

3.3.3 Ulama dışardan üye atayan derecelendiriciler 

 Derecelendiricilerden yararlanarak esasen ulamın üyesi olmayan bir varlığı ulama üye olarak 

atayabilmek olanaklıdır. Lakoff (1973) İngilizce’de, loosely speaking derecelendiricisi ile ulam 

sınırlarının yumuşatıldığını belirtir. Bu sayede ulam üyesi olmayanlar sanki üyeymiş gibi 

gösterilebilirler. Bu noktada, loosely speaking ile strictly speaking arasında bir karşıtlık 

bulunmaktadır. Lakoff, loosely speaking derecelendiricisinin doğruluk değerinin ikincil anlam 

kriterine bağlı olduğunu belirtir. Diğer bir deyişle, konu edilen üyenin ulam üyeliği tanımsal 

(definitonal) ve birincil kriterler barajını aşmakta yetersizdir, dolayısıyla uzak benzerlikler dikkate 

alınır ve bir esnetme yapılır. 

(14)  a. A bat is a bird (*) 

       b. Loosely speaking, a bat is a bird. (DOĞRU)  

   c. A bat is sort of a bird though it is strictly speaking a mammal.  

 (Itani, 1995) 

(13) c, sort of-strictly speaking yaklaşım farklılığı “though” (fakat) kullanımı ile 

belirginleşmektedir. Bu örnekte, yarasanın bir kuş olmamasına rağmen, rahatlıkla gözlemlenebilen 

genel biçim (geştalt) özelliklerinin, sıradan insan için gözlemlenmesi çok zor olan “memeli” olma 

(yani doğurarak üreme ve emzirme) özelliğine baskın geldiği görülmektedir. 

Türkçe örnekler ise şöyledir. 

             (15) a. Yarasa bir kuştur. (*) 

      b. Yarasa görünüşte bir kuştur. (DOĞRU) 

   (16) a. Balina bir balıktır. (*)    

      b. İlk bakışta balina bir balıktır. (DOĞRU) 

(17) a. Kozalak bir meyvedir. (*) 

b Kabaca söylemek / tarif etmek gerekirse kozalak çamın meyvesidir. 

 

 Tablo 3. Türkçe’de ulama dışardan üye atayan derecelendiriciler  

Genel konuşmak gerekirse 

Genellemek gerekirse 

Kabaca söylemek gerekirse 

Görünüşte 

İlk bakışta 

Genel hatlarıyla 

 

3.3.4 Eğretileme işlevli derecelendiriciler 
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Özay ÖNAL 

 Buraya kadar bahsedilen kısımda, aynı ulamsal alan içinde değerlendirilebilecek ve zor olsa 

da aralarında anlamsal irtibatlandırma sağlanabilecek “ulam” ve “üyeler” söz konusu edilmiştir. 

Örneğin, yarasa bir KUŞ olmamakla birlikte, bir HAYVANdır. İkisi de, uzak olmakla birlikte aynı 

ulamsal alan (HAYVAN) içinde yer alırlar.  Ancak, Aşağıda, Lakoff (1972:476)’tan alınan örnekte 

farklı bir durum söz konusudur; 

  (18) Harry is a regular fish (because he is a perfect swimmer) 

 Bunun Türkçe’deki karşılığı ise şöyle düşünülebilir; 

(19) Harry bildiğin balıktır. (adeta balıktır / balık gibidir / balıktan farksızdır) 

  Yarasa-HAYVAN ilişkisinden çok daha uzak bir ilişkiye sahip olan (18)’deki Harry-BALIK 

ilişkisi derecelendiriciler üzerinden kurulabilmektedir. Harry asla bir BALIK, BALIK da asla bir insan 

değildir. Ancak, ikisi de birer CANLIdır. CANLI olmak, yarasa-KUŞ örneğine göre çok daha uzak bir 

anlamsal bağ ifade eder. 

 

3.4 Türkçe’ye Özgü Durumlar 

Biçimbilimsel olarak “sondan eklemeli” bir dil olan Türkçe, istisnai olarak ön ek (prefix) alan 

bazı sıfatlarla merkezcil üyeyi belirten derecelendiriciler içermektedir. Türkçe’ye has sözcüksel bir 

kategori olan ve bazı sıfatların, belli biçimbirimler eklenmek suretiyle yinelenmesi ile oluşturulan 

“yinelemeli sıfatlar”, tipiklik gösteriminde özgün bir işlev üstlenmektedir. Aşağıda, Göksel&Kerslake 

(2005:539)’de yer verilen listeden seçilmiş bazı yinelemeli sıfatlarla oluşturulmuş örnekler verilmiştir. 

(20) Otlar kuruydu- Otlar kupkuruydu. 

(21) Ev sıcaktı.- Ev sımsıcaktı. 

(22) Çamaşırlar temizdi.-Çamaşırlar tertemizdi. 

 

Ayrıca yine Türkçe’ye has yapılar olan orta konumda “-mi” soru partikeli içeren ikilemeler de 

tipik üyeyi göstermektedir; 

(23) Güzel mi güzel bir kız; sevimli mi sevimli bir bebek; zengin mi zengin koca adayı  

 

Diğer yandan, Türkçe’de, atipik üyenin belirtilmesinde ise aşağıdaki biçimbirimlerle 

derecelendirme yapılabilmektedir. 

-ImsI- şiirimsi dizeler, kuşumsu hayvan 

-vari- şölenvari kutlama,  

-trak- yeşilimtırak ot,  

-çE- mertçe davranış 

-cIk- araba değil arabacık. 
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4. SONUÇ 

  

Bir deneme niteliğinde olan bu çalışmada, alanyazında çoğunlukla İngilizce üzerinden 

incelenmiş olan “ulam içi derecelendiriciler”in Türkçe’deki olası görünümleri sergilenmeye 

çalışılmıştır. Türkçe’ye dair verilen derecelendirme yapma yöntemlerinin ve derecelendirici 

listelerinin sunulanlarla sınırlı olduğu gibi bir iddia öne sürülmemektedir. 

Dil, farklı yönleri vurgulanarak pek çok farklı biçimde tanımlanabilir. Ulam içi 

derecelendiriciler söz konusu olduğunda bu tanımlara, “ulamlardan oluşan, iletişim amaçlı sesli kod 

sistemi“ tanımı da eklenebilir. Derecelendiriciler, gerçekten de dil sistemine ve onun temel işlevi olan 

“anlam”a, “ulam” ve “ulamlaştırma” perspektifinden bir yaklaşım önermektedir. Derecelendiriciler, 

ulamın tipik üyesinin vurgulanması, ulam sınırlarının kesinleştirilmesi, genişletilmesi veya 

daraltılmasında rol oynayan “dilsel araçlar”dır. Ait oldukları sözcüksel kategoriler açısından çeşitlilik 

sergilerler; çoğunlukla zarf, bağlaç, edat gibi sözcüksel kategorilere aittirler.  
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