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Muhafazakarlk söyleminde aile: Değerlendirme kuramyla derlem temelli bir inceleme 
 

Yasemin YALÇIN,  Aygül UÇAR 
 
Özet 
Değerlendirici dile yönelik, Dizgeci İşlevsel Dilbilgisi geleneğinden Martin ve White'n (2005) geliştirdiği 
Değerlendirme Yaklaşm (Appraisal Theory), “dil kullanclarnn metinlerde belirli özneleri ve ideolojik 
konumlandrmalar kodlarken ve doğallaştrrken kullandklar dilsel araçlar çözümlemeyi ve yorumlamay 
amaçlar" (Oktar, 2011). Belli bir dil evreninin temsili amacyla belirli dilsel ölçütlere göre seçilmiş ve 
düzenlenmiş metinler topluluğu olan derlemler (McEnery ve Hardie, 2012), derlem işleme araçlaryla 
incelenerek gerçekleşmiş dil verilerinde sklk, öbek ve bağml dizinlerle dile yeni bakş açlar sunar (Hunston, 
2002, s.3). Bu çalşmada 12 Haziran 2011 genel seçimlerinden itibaren Ak Parti Hükümetinin sürdürdüğü 
muhafazakârlk söyleminin incelenmesi için Yeni Şafak, Zaman, Cumhuriyet, Hürriyet, ve Radikal 
gazetelerindeki haber metinlerinden özel amaçl bir derlem oluşturulmuştur. Bir zihin durumu, bir karakter tipi 
ve sivil toplumsal düzene bir bakş şekli olan muhafazakârlk (Kirk, 2004) Ak Parti hükümetinin aile ile ilgili 
söylemlerinden oluşan derlem üzerinden değerlendirici dil, önerme, değerlendirmeyi yapan kişi, değerlendirilen 
şey ve değerlendirme türü gibi ayrmlarla çözümlenmesi amaçlanmştr.  
 
Anahtar Sözcükler: Değerlendirme kuram, gazete söylemi, derlem. 
 
 
1. Giriş 
 
Yazl ya da görsel olabilen medya haberlerinin en belirgin özelliklerinden biri belli bir söylem türünü 
oluşturmalardr (Van Dijk, 1988, s.1). Medya söyleminin bir alt türü olan gazeteler kullandklar dil ile 
okuyucular etkilemeyi ve etki alanlarn genişletmeyi amaçlarlar. Dilde yaplan seçimler sayesinde dş dünyada 
yer alan gerçeklikler belli bir açdan sunulur ve okuyucunun bilgilendirilmesi ile birlikte belli bir gerçekliğe 
doğru yönlendirilmesi de sağlanr. Bu nedenle yazarlar aktardklarna karş ayn zamanda değerlendirici 
yarglarn da belirtmiş olurlar.  
 
Değerlendirme ya da tutum sergileme davranşlarn (act) dizinleyen dil olan ve gazete söyleminde de kullanlan 
değerlendirici dil bir kişiye, duruma ya da herhangi bir nesneye karş tutumu açklar ve öznel olmakla birlikte 
toplumsal değer sisteminin içerisinde yer alr (Hunston, 2011, s.1). Dilbilimde bu kavram değerlendirme 
(evualuation), değer biçme/değerlendirme (appraisal) ve tutum (stance) belirtme gibi adlandrmalar ve konu 
alanlaryla betimlenmiştir (Bednarek, 2009, s.147). Bu yaklaşmlardan ilki dizgeci işlevsel dilbilgisi 
geleneğinden gelen Martin ve White'n geliştirdiği Değerlendirme/Değer Biçme yaklaşmdr (Hunston, 2011, s. 
19).  
 
2.  Veri ve yöntem 
 
2.1. Çalşmann amac 
Değerlendirme zihinsel bir süreç olup dilsel ifade biçimleri söylemin vazgeçilmez bir parçasn oluşturur 
(Hunston, 2004, s.191). Oktar'n (2011) da belirttiği gibi "değerlendirme / değer biçme yaklaşm / kuram, dil 
kullanclarnn metinlerde belirli özneleri ve ideolojik konumlandrmalar kodlarken ve doğallaştrrken 
kullandklar dilsel araçlar çözümlemeyi ve yorumlamay amaçlar". Buna bağl olarak, bu çalşmann amac, Ak 
Parti hükümetinin aile ile ilgili söylemlerinden oluşan gazete haber metinleri ile elde edilen gerçekleşmiş dil 
verisi üzerinden, Ak Parti hükümetinin sürdürdüğü muhafazakârlk söylemini tanmlamak için konuşucularn 
aile bağlamnda nasl bir değerlendirme yaptklarn, kendi tutumlarn nasl belirlediklerini ve kullandklar 
değerlendirici dilin özelliklerini betimlemektir. 
 
2.2. Veri toplama teknikleri 
Bu çalşmada, muhafazakârlk kavram Ak Parti hükümetinin aile ile ilgili söylemlerinden oluşan derlem 
üzerinden incelenecektir. Çalşmann verisi elektronik ortamdaki Yeni Şafak, Zaman, Cumhuriyet, Hürriyet ve 
Radikal gazetelerinin 12 Haziran 2011 ve 30 Haziran 2012 tarihleri arasndaki arşivlerinden aile anahtar 
sözcüğünün aranmasyla elde edilmiştir. Aile anahtar sözcüğünün geçtiği Ak Parti söylemleri düz metin olarak 
UTF8 formatnda kaydedilmiştir. Çalşmada kullanlan derlemde aile bağlamndaki bağml dizin ve 
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eşdizimliliklerinin nitel ve nicel anlamda incelenmesi için gerekli veri AntConc3.2.4w (Anthony, 2011) derlem 
işleme arac ile incelenmiştir. 
 
2.3. Yöntem 
Ak Parti hükümetinin sürdürdüğü muhafazakârlk söyleminin betimleneceği bu çalşmada Ak Parti 
hükümetinden olan konuşucularn aile ile ilgili kullandklar değerlendirici dil Dizgeci İşlevsel Dilbilgisi 
geleneğinden Martin ve White'n (2005) geliştirdiği Değerlendirme Yaklaşm (Appraisal Theory) ile 
incelenecektir. Bu kuramda değerlendirme, dilin düşünsel, kişileraras ve metinsel üstişlevlerinden kişileraras 
üstişlev içerisinde yer alr ve bu üstişlevdeki uzlaşma (negotiation) ve katlm (involvement) dşnda üçüncü 
anlamsal kaynak olarak tanmlanr. Değerlendirme/değer biçme yaklaşm birbiriyle etkileşim içinde olan 
ulamlardan oluşur: Tutum/duruş (attitude), yükümlülük (engagement) ve derecelendirme (graduation) (Martin ve 
White, 2005, s.35). İlk olarak, tutum/duruş, duygusal tepkiler, davranşlar yarglama ve nesnelerle ilgili 
değerlendirmeler gibi duygularla ilgilenir ve duygulanm (affect), hüküm/yarg (judgement) ve ölçme-
değerlendirme (appreciation) gibi üç alt ulamdan oluşur (Martin ve White, 2005, s.35). Yükümlülük 
(engagement) ulam ise tutumlarn kaynağyla ve söylemdeki fikirlerin sahibinin kim olduğuyla ilgilenir (Martin 
ve White, 2005, s.35). Son olarak, derecelendirme (graduation) ulamlarn net olmadğ ve duygularn 
güçlendirildiği bir dereceleme olgusuna dikkat çeker (Martin ve White, 2005, s.35).  
 
3. İnceleme 
 
Derlemden aile anahtar sözcüğü aranarak elde edilen bağml dizinlerin çözümlemesi, kullanlan dilsel araçlara 
göre değerlendirme kuramnn tutum/duruş (attitude), yükümlülük (engagement) ve derecelendirme (graduation) 
ulamlarna snflandrlmasyla yaplmştr. Snflandrlan bağml dizinler bu ulamlarda değerlendirmeyi yapan 
kişi, önerme ve değerlendirme türü gibi ayrmlar yaplarak incelenmiştir. 
 
3.1. Tutum/duruş - duygulanm 
Değerlendirme Kuram'nda duygulanm alt ulam insanlarn söylemde duygularn açklarken nasl 
farkllaştklarn ve bu farkllğn duygularn olumlu ya da olumsuz olmas ile örtük ya da açk biçimde 
kodlanmas olarak ortaya çktğn gösterir (Martin ve Rose, 2003, s. 25). Buna bağl olarak, derlemdeki veriler 
incelendiğinde gazetelerde değerlendirmeyi yapan kişilerin duygusal konumlandrmalarnn farkl olduğu 
görülmektedir. İlk olarak, tablo 1’de görüldüğü gibi Yeni Şafak gazetesinden elde edilen bağml dizinlerden 
ilkinde değerlendirmeyi yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma Şahin'in söylemi ailenin birliği ve 
korunmas noktasnda öbeğiyle duygulanm ulamnda güven duygusunu yanstmş ve ikinci bağml dizinde ise 
mutlu ettiğini öbeğiyle duygulanm süreç olarak ortaya çkmştr. 
 

Tablo 1: Yeni Şafak gazetesi duygulanm (affect)  ulam içeren önermeler 
TUTUM/DURUŞ 
DUYGULANIM

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Fatma Şahin 
GÜVEN Bakanlk olarak ailenin birliği ve korunmas noktasnda sosyal politikalar üretmekle 

görevliyiz' 
SÜREÇ OLARAK Şahinbey Belediyesi tarafndan açlan Evlilik Okulu'nu önemsediğini belirten Bakan 

Şahin, bu okulda verilen eğitimlerin aileler üzerinde pozitif bir etki yaptğn 
öğrendiğini, aldklar eğitimin ardndan bir çok çiftin birbirlerine karş yok olan 
sevgi ve saygy yeniden kazandklarn belirtmeleri, kendisini ayrca mutlu ettiğini 
söyledi. 

 
Tablo 2’de Zaman gazetesine ait bağml dizinlerde ise, duygulanm alt ulamn içeren önermeler yorum olarak, 
güven, olumlu ve memnuniyetsizlik olarak snflandrlmştr. Sağlk Bakan Recep Akdağ aile ilgili 
söylemlerinde maalesef belirteciyle olumsuz bir yorumda bulunmuştur. Ayn şekilde Fatma Şahin, ailenin 
şiddetle anlmasndan duyduğu olumsuz duygusal konumlandrmasn örtük olarak ifade etmiştir. Bir diğer 
duygulanm ulam olan güven, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Fatma Şahin'in devletin öncelikli görevinin 
aileyi korumak olduğunu yanstan gözetmek, koruma altna almak eylemleri ile koruyan ve kollayan yeni bir 
sistem sfat tümceciğiyle ortaya çkmaktadr. Yine Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakan Bülent Arnç ve Kültür 
ve Turizm Bakan Ertuğrul Günay aileyle birlikte smscak, gülümseten ve sağlkl sözcüklerini kullanarak devlet 
olarak aile ile ilgili olumlu duygusal konumlandrmada bulunmaktadrlar. Son olarak Bülent Arnç, bozulan aile 
yapsn olumsuz bir durum olarak gördüğü yorumunda bulunup Fatma Şahin kürtaj aile planlamas değil 
bildirim tümcesiyle kürtaj hakkndaki olumsuzluğunu aktarmş ve örtük olarak kendisinin karar verici olduğunu 
belirtmiştir.  
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Tablo 2: Zaman gazetesi duygulanm alt ulam içeren önermeler 

YORUM OLARAK 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Recep AKDAĞ 

 ''Türkiye'de kürtaj maalesef aile ve çocuk planlamas yönteminde kullanlyor, bu çok yanlş." 
 Hala Türkiye'de kadnlarn çok önemli bir bölümü, maalesef kürtaj bir aile planlamas olarak 

görüyor. 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Fatma Şahin 

 "Aile sürekli şiddetle birlikte anlyor.'' dedi. 

GÜVEN 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Recep Tayyip Erdoğan 

 Bundan sonra da önce insan, önce aile diyecek, her admmzda önce aileyi gözeteceğiz'' 
 "Bizim siyaset anlayşmzda, bu siyaset anlayşnn ürettiği her icraatmzda en önce aile 

düşünülmüş, en önce aile gözetilmiştir." 
 Çocuk ve aile bireylerini koruma altna alacaklarn vurgulayan Erdoğan, 
 Erdoğan, "Şiddete maruz kalanlar devlet tarafndan koruma altna alnacak." 

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Fatma Şahin 
 "Çok güçlü bir yasamz var, kadnn yaşam hakkn koruyan ve şiddet mağdurunu kollayan ve 

koruyan yeni bir sisteme geçiyoruz. 
 ''İşin başnda sosyal devlet olarak koruyucu, önleyici tedbirlerini almş ve bütün ailelerin risk 

faktörlerini çkarmş ve buna göre gerekli bütün tedbirlerini almş yeni bir yapnn çalşmasn 
devam ettiriyoruz'' dedi. 

 
OLUMLU 

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Bülent Arnç   
 Ailemizin sağlam temeller üzerinde güçlü payandalarla daha da smscak olmasn istiyoruz. 
 Onun için sayn başbakanmz bu kötüye gidişi engellemek için ailelere çocuk tavsiyesinde 

bulunuyor.  Bu, hepimizi gülümseten bir tavsiye ama aslnda sosyal çok büyük bir gerçek. 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Recep Tayyip Erdoğan 

 Bütün kadnlarn bu yasa ile elde etikleri haklarn öğrenmelerini, artk çaresiz olmadklarn görüp, 
şiddete 'dur' demelerini özellikle rica ediyorum. 

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Ertuğrul Günay 
 ''Aile sağlkl olunca mahalle, sokak, şehir, ülke, dünya sağlkl olabilir. Bu açdan da tabii son 

zamanlarda yaplmas gereken çok şey var. 
MEMNUNİYETSİZLİK (OLUMSUZ) 

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Bülent Arnç   
 "Çocuklar, büyükanne, büyükbaba sevgisinden mahrum ve ailelerin bereketi giderek kayboluyor. 

Huzursuzluklar başlyor." 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Fatma Şahin 

 Şahin: Kürtaj aile planlamas değil, hayat hakk anne karnnda başlyor. 
 
Tablo 3’te Hürriyet gazetesinden elde edilen bağml dizinler incelendiğinde Fatma Şahin'in koruyoruz eylemi ile 
güven duygusunu yansttğn ve mutlu etmek duygu eylemi ile olumlu değerlendirmede bulunduğunu görüyoruz. 
Aileyle bağlantl olarak dizilerle ilgili ... birlikte yaşamay normalleştiren' birçok dizinin sfat tümceciğini 
kullanarak kendisini söylemde duygusal olarak olumsuzlukla konumlandrmştr. 
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Tablo 3: Hürriyet gazetesi duygulanm alt ulam içeren önermeler 

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Fatma Şahin  
GÜVEN:   “Biz aileyi koruyoruz, kadn koruyoruz. Burada aslnda erkeği de koruyoruz. 
DUYGU 
EYLEMİ İLE 

 En son yaplan araştrmalara göre, bu kadar dezenformasyona, skntya rağmen 
aile kurumunun hala çok güçlü şekilde devam etmesi hepimizi çok mutlu ediyor. 

OLUMSUZ  Şahin, 'Aileyi parçalayan, bizi biz yapan değerleri yok eden, birlikte yaşamay 
normalleştiren' birçok dizinin Türk toplumunu skntya soktuğunu savunmuştu. 

YORUM 
OLARAK-
KİPLİK 
BELİRTECİ 

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Recep Akdağ 
 "Türkiye’de kürtaj maalesef bir aile ve çocuk planlamas yönteminde kullanlyor 

bu çok yanlş." 
 

 
Tablo 4’te yer alan Cumhuriyet gazetesinden elde edilen bağml dizinler tutum/duruş ulamnn duygulanm alt 
ulamnda duyu sfat ile, güven, olumlu, süreç olarak duygulanm, yorum olarak duygulanm şeklinde 
snflandrlmştr. İlk olarak Devlet Bakan Bülent Arnç maalesef kiplik belirtecini kullanarak, insanlarn aile 
olmak istemeyişlerine karş olumsuz yorumunu yanstmştr. Fatma Şahin'in söylemindeki koruyoruz eylemi 
güveni yanstmaktadr. Ayrca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlğ Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdulkadir 
Kaya ve Bülent Arnç'n söylemlerindeki çocuklarn aile ortamnda mutlu olmas ve ailelerimizi böyle olmaya ad 
tümcecikleri ve Şahin'in ailenin mutlu ve huzurlu olduğu bir hayat sfat tümceciği devlet olarak olumlu bir 
değerlendirme, olumlu duygusal konumlandrmayla gerçekleştirilmiştir. Son olarak Milletvekili Av. Fatoş 
Gürkan'n güçlü ve mutlu aileler tümcesinde kullandğ duyu sfatlar ile yine olumlu olarak ailenin önemi 
vurgulanmştr. 
 

Tablo 4: Cumhuriyet gazetesi duygulanm alt ulam içeren önermeler 
YORUM OLARAK 

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Bülent Arnç  
 Küçücük bir aile toplumun çekirdeği gibi. Maalesef son yllarda sadece ülkemizde değil bütün 

dünyada aile olmaktan kaçş var. 
GÜVEN 

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Fatma Şahin  
 ''Biz aileyi koruyoruz, kadn koruyoruz." 

OLUMLU 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:  Abdulkadir Kaya  

 'Çocuklarn aile ortamnda mutlu olmas hedefleniyor''  
  
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:  Bülent Arnç  

 Ailenin mutluluğunu ve sorumluluğunu taşyacaklar. Güzel evlatlar yetiştirecekler. Bizler ailelerimizi 
böyle olmaya teşvik ediyoruz" dedi.  

  
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:  Fatma Şahin  

 Sevgiyle, huzurla, barşla yaşamak istiyoruz. Kadnn güçlendirildiği statüsünün yükseldiği ailenin 
huzurlu ve mutlu olduğu bir hayat istiyoruz. 

DUYU SIFATI İLE 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:   Fatoş Gürkan  

 Sağlkl bir toplumun ancak güçlü ve mutlu aileler tarafndan tesis edilebileceğinin vurgulandğ 
gerekçede, 

 
Son olarak Radikal gazetesinde Recep Akdağ'n maalesef kiplik belirteci kullanarak aile değerlerini olumsuz 
etkileyeceğini düşünerek, kürtajla ilgili olumsuz düşüncesini ifade etmiştir. 
 

Tablo 5:  Radikal gazetesi duygulanm alt ulam içeren önermeler 
RADİKAL 

YORUM OLARAK 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Recep Akdağ  

 kürtaj maalesef bir aile ve çocuk planlamas yönteminde kullanlyor bu çok yanlş. Bu anneler için 
de çok yanlştr.  
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3.2. Yarg – hüküm 
Tutum/duruş ulamnn ikinci alt ulam olan yarg/hüküm kişisel ya da ahlaki, ya da srasyla toplumsal saygnlk 
ve toplumsal kabul (onay) yarglar/hükümleri biçiminde snflandrlabilir (Martin ve Rose, 2003, s.62). 
Toplumsal saygnlk yarglar/hükümlerinin üç değişkeni vardr: 

 normallik: kişinin ne denli sra dş olduğunu gösterir; 
 yetenek: kişinin ne denli güçlü olduğunu gösterir; 
 azim/dayankllk: kişinin ne denli kararl olduğunu gösterir (Oktar, 2011). 

Toplumsal kabul/onay yarglar/hükümlerinin iki değişkeni vardr: 
 dürüstlük/doğruluk: kişinin ne denli güvenilir olduğunu gösterir. 
 edep: kişinin ahlakl olup olmadğn gösterir (Martin ve Rose, 2003, s. 62).  

Yarg/hüküm alt ulamn yanstan önermeler Tablo 6’da örneklendirilmiştir. Bu örnekler incelendiğinde 
ilk olarak toplumsal kabul değişkeninin ahlaki boyutunda Recep Tayyip Erdoğan’n aileyi olumlu 
değerlendirdiğini, iyi bir toplumun kaynağnn dürüst aileler olduğunu belirttiğini görüyoruz. Yine Başbakan, 
söylemindeki insanlk dş uygulamalar öbeğiyle, kadnlara uygulanan şiddeti toplumsal kabulün edep 
boyutunda olumsuz olarak görüp eleştirmiştir. Ayrca, Hürriyet gazetesi bağml dizininde Recep Akdağ’n 
kürtajla ilgili söyleminde yine kürtajn toplumsal kabulün edep boyutunda olumsuz olarak eleştirdiği 
görülmektedir. 
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Tablo 6: Yarg-Hüküm Ulam'n yanstan bağml dizin örnekler 

YARGI/HÜKÜM (JUDGEMENT) 
Toplumsal Kabul (Social Sanction) 

(AHLAKİ)
ZAMAN 

DÜRÜSTLÜK 
OLUMLU (TAKDİR) 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:  Recep Tayyip Erdoğan  
İtimadn, dürüstlüğün, çalşkanlğn, vatanseverliğin kaynağ ailedir. 
 
EDEP 
OLUMSUZ (ELEŞTİRİ) 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:  Recep Tayyip Erdoğan 
Devrim niteliğindeki bu düzenleme, hanm kardeşlerimize yönelik insanlk dş uygulamalarn önüne 
geçecektir.  
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:  Yalçn Akdoğan 
Burada aile içi şiddet, insan haysiyetine bağdaşmayan muamele çerçevesinde alglanyor. İnsanlk onur ve 
haysiyetini zedeleyen bir durum olarak görünüyor ve sağlksz nesillerin yetişmesine sebep olan bir negatif 
durum olarak görünüyor.   
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:  Recep Akdağ  
Bir kadn hamile kalmak istemiyorsa bunun modern yöntemleri var. Bunun yöntemi yaygn biçimde bebeği 
annenin karnndan kazmak olamaz. Bunu hiçbir zaman vicdanlar kabul etmez. 

HÜRRİYET 
EDEP 
 
OLUMSUZ (ELEŞTİRİ) 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:   Recep Akdağ  
Türkiye’de kürtaj maalesef bir aile ve çocuk planlamas yönteminde kullanlyor bu çok yanlş. Bu anneler 
için de çok yanlştr. Bir kürtajn anneye inanlmaz zararlar var.  
  DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:   Fatma Şahin  
Şahin, 'Aileyi parçalayan, bizi biz yapan değerleri yok eden, birlikte yaşamay normalleştiren' birçok dizinin 
Türk toplumunu skntya soktuğunu savunmuştu.  
 

CUMHURİYET 

Olumlu (Övgü)  
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Ramazan Can  

 Aile bireyleri arasnda sadakate, nezakete, sayg ve sevgiye önem verdiğimiz sürece şiddet 
önlenecektir''  

  DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Bülent Arnç  
 Ailenin mutluluğunu ve sorumluluğunu taşyacaklar. Güzel evlatlar yetiştirecekler. Bizler 

ailelerimizi böyle olmaya teşvik ediyoruz" dedi  
  Olumsuz (Eleştiri)  
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Oktay Saral  

 ''Farkl bir tezahür ile toplumda ciddi sorunlara, yüz kzartc suçlara sebebiyet verecek ve aile 
hayatn tamamen yok edecek bu çarpk ilişkiler meşrulaştrlmaya çalşlmaktadr 
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YARGI/HÜKÜM (JUDGEMENT) 
Toplumsal Saygnlk 

(KİŞİSEL) 
ZAMAN 

NORMALLİK- OLUMSUZ (ELEŞTİRİ) 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: RECEP Akdağ  
Eğer bir aile planlamas düşünceniz varsa bunu modern diğer yöntemlerle zamannda yapn' dememiz lazm. 
Kadnn hakkn koruyacağz diye 'braknz herkes kürtaj yapsn' kabilinden yazlar yazmak, yorumlar 
yapmak gerçekten bilime de aykr, bizim kadnmzn sağlğna da aykr.. 
 

YETENEK- OLUMLU (TAKDİR) 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Fatoş Gürkan  
Sağlkl bir toplumun ancak güçlü ve mutlu aileler tarafndan tesis edilebileceğinin vurgulandğ gerekçede, 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:  Fatma Şahin  
Ortaya çkacak analizler üzerinde çalşma yaparak sorunu çözmeye çalşacaklarn ve ailenin dağlmamas 
için mücadele edeceklerini ifade eden Şahin, bu projeyi önemsediklerini dile getirdi.  
 

AZİM 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:  Fatma Şahin  
"Yaplan projelerin hayata dokunup dokunmadğ benim için çok önemliydi. Projeler yaşam etkileyebildi mi, 
kadnn, çocuğun, erkeğin, ailenin yaşamna dokunabildi mi? Önemli olan buysa, bunu başarabildik mi? 
deyince; bu kurum bunu başard. 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:  Fatma Şahin 

Ortaya çkacak analizler üzerinde çalşma yaparak sorunu çözmeye çalşacaklarn ve ailenin dağlmamas 
için mücadele edeceklerini ifade eden Şahin, bu projeyi önemsediklerini dile getirdi. 

 
 
3.3. Ölçme-değerlendirme 
Tutum/duruş'un üçüncü alt ulam olan ölçme-değerlendirme, önermeler, yani ürünlerin ve performanslarn nasl 
değerlendirileceğine ilişkin kurallar bağlamnda duygularn kurumsallaşmas olarak ele alnabilir (Martin ve 
Rose, 2003, s. 63). Ölçme-değerlendirme dizgesi üç değişke çerçevesinde düzenlenir: 

 tepki, metnin okuyucunun ya da dinleyicinin dikkatini/ilgisini ne denli çektiğini ve bunun okuyucuyu 
duygusal olarak nasl etkilediğini gösterir; 

 nitelik, okuyucunun/dinleyicinin metnin bağdaşklğna ilişkin değerlendirmesini gösterir; 
biçilmiş değer, metinde tartşlan olaylara ve nesnelere yüklenen değeri gösterir (Martin ve Rose, 2003, s. 

63-64; Droga  ve Humphrey, 2002, s. 82). 
 
Derlemden elde edilen bağml dizinlerin ölçme ve değerlendirme ulamn yanstanlar Tablo 7’de  
görselleştirilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi koruyucu ve önleyici tedbirler, güvenlik güçlerinin yaklaşm, 
aile içi şiddet, aile gibi nesne ve olaylarn değerlendirilmesinde aileye önemli bir değer yüklendiği 
görülmektedir. 
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Tablo 7: Ölçme-Değerlendirme ulam içeren bağml dizinler 
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

BİÇİLMİŞ DEĞER 
ZAMAN 

OLUMLU 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:   Fatma Şahin  

 nedenle koruyucu ve önleyici tedbirler çok önemli bir unsur." diye konuştu.  
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma Şahin, aile için şiddetin önlenmesinde güvenlik güçlerinin 

yaklaşmnn önemine dikkat çekerek, "Aliş'in elinden tutan o polis memuru, Aliş'in hayatn 
değiştirdi.  

 Aile içi şiddet gibi oldukça karmaşk bir sosyal problemle mücadelede çok yönlü bir bakş açsna 
ihtiyaç vardr.  

 Aile içi şiddet gibi önemli bir konunun Emniyet Teşkilat'nn kuruluşunun 167. yl dönümünde 
bilimsel bir toplant ile ele alnmasnn önemli olduğunu dile getiren Şahin...  

 DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:   Bülent Arnç  
 Bu, hepimizi gülümseten bir tavsiye ama aslnda sosyal çok büyük bir gerçek.  

  DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:   Recep Tayyip Erdoğan  
 Erdoğan, Biz kadna aile içindeki önemli rolü sebebiyle ayr bir değer veriyoruz.  

  DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:   Yalçn Akdoğan  
 Aile içi şiddet, yaşam hakkn tehdit eden bir boyuta geldi.  

  DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:   Fatma Şahin  
 Bakan Şahin, güçlü ailenin güçlü milleti oluşturacağn bu nedenle ailenin yapsnn nasl 

güçlendirileceğini esas aldklarn vurgulayarak, ''En son yaplan araştrmaya göre, boşanmalarda 
ve aile birliğinde hala dünyann en güçlü ülkesiyiz.  

 AK Parti'nin ''muhafazakar demokrat'' bir parti olduğunu, muhafaza ettikleri en önemli şeyin de 
güçlü aile ve birey olduğunu söyledi  

 Şahin, güçlü ve model aileyi politikalarnn ana eksenine koyduklarn vurgulad. 
 Fatma Şahin, merkezin anlatldğ sinevizyon gösteriminin ardndan yaptğ konuşmada, ekonomik 

kalknma ne kadar önemliyse, ailenin de o kadar önemli olduğunu vurgulad.  
 Aileye verdiği öneme de değinen Şahin, ailenin inanlan en önemli değerlerden biri olduğunu 

belirtti.  
 Ailenin internet ve bilişim araçlarnn kullanm konusunda daha etkin rol almasnn mutlak öneme 

sahip olduğunu vurgulayan Şahin, ailenin güvenli kullanmn odak noktasnda yer aldğn kaydetti.  
"Ancak araştrmada gördüğümüz çok net bir şey var ki en güçlü tarafmz yine aile, aile değerlerimiz." 

HÜRRİYET 
OLUMLU 

  DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Fatma Şahin  
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma Şahin, bakanlk olarak, güçlü aileyi önemsediklerini, güçlü 

ailenin zayf kadn anlamna gelmediğini söyledi.  
 Şahin, kadna yönelik aile içi şiddetle daha etkin mücadele yürütmek, politikalar ve programlar 

oluşturabilmek için ulusal düzeyde veri ihtiyacn karşlamak amacyla bakanlğnca 2008'de 
“Türkiye'de Kadna Yönelik Aile İçi Şiddet Araştrmas” yapldğn anmsatt.  

 DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Bülent Arnç  
 Muhafazakarlğn içerisinde aile değerlerinin korunmas, neslin korunmas çok önemli. Kürtaj 

konusunda bizim yeni bir karar vermemiz lazm.  
OLUMSUZ 

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Fatma Şahin  
 “Ailelerin köyden kente geçişinde, geleneksel aile yapsndan modern aile yapsna geçişte aile içi 

iletişimi yönetememeden kaynaklanan şiddet, bir çaresizlik göstergesidir.  
 Ali’nin yaşadğ bu olaylar, cehalet, eğitimsizlik, ekonomik sorunlar, parçalanmş aileden 

kaynaklanyor. 
RADİKAL 
OLUMLU  

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:  Fatoş Gürkan  
 AK Parti Adana Milletvekili Fatoş Gürkan ve arkadaşlarnn imzasyla TBMM Başkanlğ'na sunulan 

önergenin gerekçesinde, bir toplumun en önemli ögesinin aile olduğu ifade edildi. 
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3.4. Derecelendirme 
Değerlendirme yaklaşmnn ikinci ulam derecelendirme çözümlemesi, konuşucu/yazarn, 
dinleyici/okuyucusuyla gereken dayanşmay sağlamak için toplumsal aktörleri ve olay durumlarn 
temsilleştirmede ve değerlendirmede derecelendirme araçlarn nasl ve ne ölçüde kullanldğn ortaya çkarmay 
içermektedir (Oktar, 2011). 
 
Tutum/Duruş kodlayan ifadeleri derecelendirmenin iki arac vardr: pekiştirme (force) ve ayar (focus). 
Derecelendirme çözümlemesi Tablo 8’den de görüldüğü gibi Hürriyet gazetesinden elde edilen bağml 
dizinlerde derecelendirme sadece pekiştirme arac ile yaplmştr. Bağml dizinlerde açk derecelendirme en 
sfat ve daha zarf ile örtük derecelendirmelerse aile ilgili metaforlarla yaplmştr. Bu metaforlarda toplum bir 
bina ya da bir yap olarak görülmüş ve bu binann oluşumunda temelin aile olduğu söylenmiştir. “Ailenin 
toplumlarn temeli olduğunu öbeğinde de görüldüğü gibi aile toplumun temelidir benzetmesi yaplmştr. 
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Tablo 8: Derecelendirme Ulam'n yanstan bağml dizin örnekleri 
DERECELENDİRME (GRADUATION) 

PEKİŞTİRME AÇIK DERECELENDİRME 
TEMEL DİLSEL ARAÇLAR VE ÖRNEKLER 

HÜRRİYET 
DERECELENDİRİCİ BELİRTEÇLER 

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:   Fatma Şahin  
 Çünkü ailenin yanndan ayrdğnz zaman ya da aile parçalandğ zaman sorunlar daha da büyüyor. 
 Çocuklarn ailenin yannda kalarak sevgi ortamnda yetişmesi en önemli modelimiz  

RADİKAL 
DERECELENDİRİCİ BELİRTEÇLER 

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:   Fatoş Gürkan  
 önergenin gerekçesinde, bir toplumun en önemli ögesinin aile olduğu ifade edildi.  

CUMHURİYET 
DERECELENDİRİCİ BELİRTEÇLER 

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Fatoş Gürkan  
 Aile birlikteliğini oluşturan evlilik müessesesinin devamllğ bu açdan çok önemlidir.  

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Fatma Şahin  
 Boşanma hadiseleri, kişisel ve ailevi problemler olmaktan öte toplumun genelini ilgilendiren 

sorunlar doğurmakta ve Türk aile yapsn derinden yaralamaktadr.   

ZAMAN 
DERECELENDİRİCİ SIFATLAR 

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:  Recep Tayyip Erdoğan  
Erdoğan, Biz kadna aile içindeki önemli rolü sebebiyle ayr bir değer veriyoruz.  

   
DERECELENDİRİCİ BELİRTEÇLER 

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:  Fatoş Gürkan  
Aile yapmzn güçlü olmas özellikle ülkemizin geleceği olan çocuklarmz için çok önemlidir  
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:  Bülent Arnç  
Bu, hepimizi gülümseten bir tavsiye ama aslnda sosyal çok büyük bir gerçek.    
 

PEKİŞTİRME  
Örtük Derecelendirme 

METAFORLAR 
HÜRRİYET 

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Osman Zolan  
 Ailemizin sağlam temeller üzerinde güçlü payandalarla daha da smscak olmasn istiyoruz.  

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Ömer Bozoğlu  
 ... Sonuçta biz Türk toplumu olarak çekirdek aileyiz ama geniş aile gibiyiz.  

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:  Melih Gökçek  
 toplumun temel taş olarak her zaman aileyi ...  

RADİKAL 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:   Fatoş Gürkan  

 Toplumun en önemli yap taş olan ailenin de korunmas, devletimizin görevleri arasndadr.  
ZAMAN 

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:    Ertuğrul Günay  
 Günay, Ailenin toplumlarn temeli olduğunu dile getirdi.  

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:    Bülent Arnç  
 Ailemizin sağlam temeller üzerinde güçlü payandalarla daha da smscak olmasn istiyoruz.  

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:    Fatma Şahin  
 Çünkü toplumun temeli aile. Onun için de bu çalşmalar önemsiyoruz.  

CUMHURİYET 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:     Fatma Şahin  

 Aile toplumun temel taş. Bu temel taş oluştururken evlenmeye karar veren bireylerin... 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:     Fatoş Gürkan  

 Toplumun en önemli yap taş olan ailenin de korunmas, devletimizin görevleri arasndadr  
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3.5. Yükümlülük 
"Değerlendirme kuramnn son ulam olan yükümlülük çözümlemesi, tutumlarn/duruşlarn kaynağn, yani 
yaplan değerlendirmelerden kimin sorumlu olduğunu tanmlamay içermektedir" (Oktar, 2011). Derlemden elde 
edilen bağml dizinler incelendiğinde, yükümlülük ulamn kodlayan aracn kiplik olduğunu gözlemliyoruz. 
Tablo 9’da yer alan örneklerden de görüldüğü gibi yaplan değerlendirmelerde zorunluluk yanstan gerek-, lazm, 
zorunda gibi sözcüksel birimler ve -mEli gereklilik kipi kullanlmştr. Tablo 9’da yer alan Recep Akdağ’n 
“Aileyi sağlamlaştracak yasalar yaplmal” ve Fatma Şahin'in ''O zaman bize düşen şey, testiyi krmadan, aile 
parçalanmadan onu koruyacak politika oluşturmak. Aileyi parçalanmadan güçlendirecek çalşmay yapmalyz'' 
söylemlerinde -mEli gereklilik kipi kullanlarak, aileyi korumann devletin görevi olduğu konusunda güçlü bir 
tutum sergilenmektedir.  
 

Tablo 9: Yükümlülük Ulam'n yanstan bağml dizin örnekleri 
YÜKÜMLÜLÜK (ENGAGEMENT) 

KİPLİK
YENİ ŞAFAK  

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Yalçn Akdoğan  
Yani bütün kurumlarmzn, eş zamanl olarak aile içi şiddet konusuna hassasiyet göstermesi gerekiyor"  
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Recep Akdağ   
Ama bunun yannda üçüncü bir bileşen var ki, çok önemli. İstemli düşüğün hiçbir zaman bir aile planlamas 
yöntemi olarak kullanlmamas gerekir." diye konuştu.  

ZAMAN 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Fatma Şahin  
 Bu nedenle toplumun temel taş olan sağlam aile kavramnn karş karşya olduğu şiddet kavramn 

birlikte iyi anlamak ve ortadan kaldrmak zorundayz."  
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Yalçn Akdoğan  
 ''Bunu aslnda sadece kadna şiddet değil, aile içi şiddet olarak tanmlamak lazm''  
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Yalçn Akdoğan  
 Yani bütün kurumlarmz, siyaset kurumunun hassasiyeti kadar, eğitim kurumlarmz, Ordu, medya 

kuruluşlar ve Diyanet gibi kurumlarn eş zamanl olarak aile içi şiddet konusuna hassasiyet göstermesi 
gerekiyor.  

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ:Fatma Şahin  
 ''O zaman bize düşen şey, testiyi krmadan, aile parçalanmadan onu koruyacak politika oluşturmak. 

Aileyi parçalanmadan güçlendirecek çalşmay yapmalyz'' dedi. 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Recep Akdağ  

 Aileyi sağlamlaştracak yasalar yaplmal. 
CUMHURİYET 

   
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Abdulkadir Kaya  

 Bakan Fatma Şahin'in özellikle çocuklarn olumsuz bir durumla karş karşya kalmadan alnacak 
tedbirlerle  mutlu fertler olarak aileleriyle yetişmeleri doğrultusunda çalşlmas talimatn verdiğini 
aktard.  

HÜRRİYET 
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Fatma Şahin  
Artk aile değeri, sadece muhafazakarlarn önemsediği bir değer olmamal.  
   
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİ: Fatma Şahin  
Her ayrmclğ reddedecek şekilde, 74 milyon birinci snf vatandaş ama ayn zamanda aile değerlerini de 
korumalyz, bu denge için yolumuza devam edeceğiz.  

 
4. Sonuç 
 
Bu çalşmada, muhafazakârlk kavram Ak Parti hükümetinin aile ile ilgili söylemlerinden oluşan derlem 
üzerinden incelenmiştir. Yeni Şafak, Zaman, Cumhuriyet, Hürriyet, ve Radikal gazetelerinin 12 Haziran 2011 ve 
30 Haziran 2012 tarihleri arasndaki arşivlerinden aile anahtar sözcüğü aranarak elde edilen derlemdeki bağml 
dizinler değerlendirme türleri bakmndan farkllk göstermektedirler. Değerlendirme kuramnda tutum/duruş 
ulamnn duygulanm alt ulam Yeni Şafak gazetesinde güven ve süreç olarak duygulanm, Zaman gazetesinde 
yorum olarak, olumlu, güven ve memnuniyetsizlik (olumsuz), Hürriyet gazetesinde duyu sfat ile, güven, 
olumlu, yorum olarak duygulanm, ve olumsuz, Radikal gazetesinde ise yorum olarak duygulanm, Cumhuriyet 
gazetesinde duyu sfat ile, güven, olumlu, süreç ve yorum olarak duygulanm şeklinde ifade edilmiştir. 
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Yarg/hüküm alt ulam ise Zaman, Cumhuriyet ve Hürriyet'te gözlenmiştir. Zaman gazetesinde yarg/hüküm alt 
ulam içeren bağml dizinler toplumsal saygnlk değişkeninde normallik, yetenek ve azim olarak 
snflandrlrken, toplumsal kabul'de dürüstlük ve edep değişkenlerinde yer almşlardr. Hürriyet gazetesinde ise 
yarg/hüküm toplumsal saygnlk değişkeninde yetenek, azim ve toplumsal kabul'de edep değişkeninde olumsuz 
olarak kodlanmştr. Cumhuriyet gazetesinde ise toplumsal saygnlkta yetenek, toplumsal kabulde edep 
değişkeninde olumlu ve olumsuz olarak gözlenmiştir. Değerlendirme kuramnn ikinci ulam olan 
derecelendirme ise bütün gazetelerde pekiştirme araçlaryla yaplmştr. Cumhuriyet ve hürriyet gazetelerinde 
açk derecelendirme sfatlarla zarflar ve örtük derecelendirmede metaforlarla, Radikal gazetesinde 
derecelendirici belirteçler ve Cumhuriyet gazetesinde derecelendirici belirteçlerle birlikte metaforlarla 
gerçekleştirilmiştir. Son olarak yükümlülük ulamnda Hürriyet, Zaman ve Yeni Şafak gazetelerinin bağml 
dizinlerinde zorunluluk belirtme işleviyle kullanlmştr. 
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Türkçedeki dur- konumlama eyleminin derlem temelli bilişsel anlam çözümlemesi 

Yasemin ERKÖSE, Aygül UÇAR 

 

 

Dil, bilişsel işleve açlan bir penceredir; düşünce örüntülerini, yaplarn, zihindeki işleyişlerini yanstr (Evans & 
Green, 2006, s.50). Bu yaklaşma göre anlam, kavramsal yapnn, zihinsel gösterimlerin doğasnn ve işleyişinin 
dşavurumudur (Evans & Green, 2006, s.156). Sözcük birimleri, çoğunlukla birbiri ile ilişkili birden çok anlama 
sahiptir (Lindner, 1982; Tuggy, 2003; Tyler & Evans, 2003). Dil derlemi, sözcükleri yer aldklar bağlam 
içerisinde sunmas bakmndan, bir sözcüğün farkl anlamlarnn tanmlanmasna ve gerçek bağlamsal anlamnn 
belirlenmesine olanak sağlamas açsndan oldukça önem taşr. Çokanlamllk gibi dilbilgiselleşme süreci de 
bilişsel yaklaşm çerçevesinde incelenmektedir. Bu süreçte somut bir anlam sk sk tekrar eden bağlamlar 
sayesinde daha soyut alanlara doğru gelişme gösterir (Hoffmann, 2005, s.67). Temelde insan vücudunun belli bir 
duruş pozisyonuna gönderimde bulunan konumlama eylemleri, çokanlamllk ve dilbilgiselleşme açsndan 
bilişsel dilbilimde önemli bir gözlem konusu olmuştur (Newman, 2002).  

Bu çalşmada, Türkçedeki dur- konumlama eyleminin gözlenen sklğ, temel ve değişmeceli anlamlarnn yan 
sra dilbilgisel kullanmlar, derlem temelli bir yaklaşm ile 48 milyon sözcüklük Türkçe Ulusal Derlemi (TUD)-
Tantm sürümünde (Aksan vd., 2012) incelenecektir. Çalşmann amac, betimleyici ve bilişsel bir bakş 
açsyla, derlem temelli bir yöntem izleyerek dur- konumlama eyleminin öntip anlamlarnn yannda anlam 
genişlemesine uğrayarak kazandğ diğer anlamlarn, birlikte kullanldğ sözcüklerle oluşturduğu örüntüleri ve 
dilbilgiselleşmiş kullanmlarn, bağml dizinler araclğyla belirleyip dil kullanclarnn zihninde nasl 
kavramlaştrldklarn ortaya koymaktr. 

Anahtar sözcükler: Konumlama eylemleri, dur-, derlem, bilişsel dilbilim 

 

1. Giriş  

Bilişsel dilbilim, dilin çalşlmasna yönelik olan diğer yaklaşmlardan insan zihninin işleyişini ortaya koymas 
yönünden farkllaşr. Bilişsel dilbilimcilere göre dili çalşmak, aslnda zihindeki kavramlaştrma örüntülerini 
çalşmak demektir, çünkü dil düşünce örüntülerini yanstr. Bilişsel işleve açlan bir penceredir ve düşüncelerin 
doğasn, yapsn, zihindeki işleyişini yanstr.  

Bilişsel yaklaşm, bilişsel anlambilim (cognitive semantics) ve bilişsel dilbilgisi (cognitive grammar) olmak 
üzere iki araştrma alanna ayrlabilir. Bilişsel anlambilim deneyimler, kavramsal dizge ve dil ile kodlanan 
anlambilimsel yap arasndaki ilişkiyi araştrp insan zihnini modellemeyi amaçlar. Anlam, kavramsal yapnn, 
zihinsel gösterimlerin doğasnn ve işleyişinin dşavurumudur (Evans & Green, 2006, s.156). Bilişsel dilbilimin 
1970’lerdeki öncülerinden Talmy (2001, s.4) bilişsel anlambilim çalşmann dildeki kavramsal içeriği ve onun 
işleyişini çalşmak anlamna geldiğini belirtir. 

Bilişsel dilbilgisi biçim-anlam eşleşmeleri halindeki biçimbirim, sözcük ve dilbilgisel yaplardan oluşur. 
Dilbilgisini oluşturan birimler, dil kullanmndan türer. Bunlar soyutlama ve şemalaştrma işlemleri ile 
gerçekleşir. Soyutlama, yapnn dil kullanmndaki gerçekleşme örüntülerinin genellenmesiyle yaplan işlemken, 
şemalaştrma gerçekleşmiş sözceleri meydana getiren ve onlardan daha az detayl simgelerin oluşmasna neden 
olan özel bir soyutlama türüdür. Aşağdaki örneklerde İngilizcedeki in sözcük biriminin anlamnn üç sözcede de 
birbirinden farkllaştğ gözlemlenmektedir: 

 

a. The kitten is in the box. 

b. The flower is in the vase. 

c. The crack is in the vase. 

 

Burada farkl anlamlarn olmas bağlamdan kaynaklanmaktadr. Üç örneğin de ortak özelliği in biriminin soyut 
bir çevreleme, kuşatma kavram içermesidir ve bu ortaklk in için şema oluşturur. Sonuç olarak sembolik 
birleşmeler, yani dilbilgisel birimler aslnda zihnimizde yer alan birer şemadr (Evans & Green, 2006, s.115).  
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