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TÜRKÇEDE DEVRİK TÜMCE VE SEZGİSEL TEMELLENDİRME 

ÖZET 

Devrik tümce, sözdizimsel düzlemde, tümcedeki öğelerin yüklem-art 

konuma taşınması olarak tanımlanabilir. Ancak, bu tanımlama yalnızca biçimsel 

bir işlemi aktarmaktadır. Devrik tümceyi dilin bütün düzlemlerinde, yalnızca 

biçimsel olarak değil işlevsel olarak da açıklamak gerekmektedir. Sözgelimi, 

konuşucu hangi bağlamda neden devrik tümce kullanma ihtiyacı hissediyor, 

konuşucunun iletişimsel hedefleri açısından devrik tümcenin işlevleri nelerdir, gibi 

soruların yanıtını aramak gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın araştırma 

soruları şunlar olmuştur: (i) Devrik tümce, dil konuşucularının sezgisel 

dilbilgisinde bulunan temel tümce diziliminin neresindedir; yani, Türkçedeki 

belirtisiz (unmarked) sözcük sırası (word order) gerçekten Özne + Nesne + Yüklem 

biçiminde midir; (ii) devrik tümce ile kullanıcı, biçimsel veya anlamsal hangi 

işlevleri aktarmayı amaçlamaktadır; (iii) devrik tümce ile aktarılan önermelerde 

bilgi nasıl paketlenmektedir? Ancak, bu çalışmada temel amaç, bütün bu soruların 

genellenebilir bir yanıtını bulmaktan çok olası yanıtlar üzerinden örnek çözümleme 

yöntemlerine ulaşmak olacaktır. Devrik tümcenin işlevleriyle ilişkili psikolojik ve 

sezgisel arka plana ulaşmak için dilin dinleme, konuşma ve yazma düzlemlerine 

yönelik üç test uygulanmıştır. Ardından bu testlerin sonuçlarından oluşan veri 

üzerinde çözümlemeler yapılmış, ortaya çıkan bulgular hakkında çeşitli 

açıklamalarda bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Türkçe, devrik tümce, sözcük sırası, sezgisel 

temellendirme, odaklama 
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INVERTED SENTENCE IN TURKISH AND HEURISTIC GROUNDING 

Abstract 

Inverted sentence can be described as conveying the parts of speech to a 

place that its predicate isn’t at the end of the sentence in a syntactical context. But 

this description explains only a formal process. Therefore we should explain the 

inverted sentence not only formally but also functionally in all language contexts. 

For instance, we need to find an answer for questions like “in which context and 

why the native speaker feels the need to use inverted sentence” or “what are the 

functions of inverted sentence in terms of speaker’s communicational aims”. 

Accordingly these are the research questions of this study: (i) in which proportion 

does the inverted sentence take place in Turkish syntactical context. What is the 

unmarked word order in Turkish, really Subject + Object + Verb? (ii) Formally or 

semantically which functions do the inverted sentence and the speaker aim to 

convey; (iii) How is the information packaging in statements that are conveyed 

through inverted sentence. But in this study the primary goal is to reach sample 

analysis methods using probable answers rather than finding an answer for all these 

questions. 3 tests were carried out related with the language’s writing, listening, 

and speking context in order to reach physicological and intuitional background to 

do with the functions of inverted sentence. Afterwards, analyses were done on the 

data which was formed by these test results and different explonations were given 

about the findings that occured. 

Keywords: Turkish, invertedsentence, wordorder, heuristic grounding, 

focusing 

 

1. GİRİŞ 

Dilin, insanın zihninde var olan bir düşünceyi sesli veya yazılı ifade etmesine veya 

konuşucunun kodlanmış bir bilgi paketi (information pack) olarak gönderdiği iletiyi dinleyicinin 

anlamlandırarak çözümlemesine aracı olmak gibi görevleri olduğu söylenebilir. Dilin buna 

benzer karmaşık işlevleri, üretim aşamasında dil kullanıcısının bilişsel işlemlerini takip etmek, 

sezgisel dilbilgisinin (intuitive knowledge of language) saklı odalarında psikolojik 

çözümlemeler yapmak gerekliliğini de doğurmaktadır. Zihin odaklı dilsel edinç (lingustic 

competence) çözümlemelerinin ortak hedefi, dile ilişkin sezgisel güdülenmeleri, yani sezgisel 

veya içkin dili resmedebilmektir. Bu çalışmada, içkin dil çözümlemelerinde olduğu gibi, devrik 

tümce temelinde, üretimi tetikleyen etkenleri ortaya çıkarabilmek, dil kullanıcılarının sezgisel 

olarak bu tür tümcelerin dizilişini ne derecede temel, yani belirtisiz (unmarked) algıladıklarına 

ilişkin bulgular ortaya koyabilmek için örnek bir çözümleme yöntemi sunulmaya çalışılacaktır. 

Bu makalede yer alan bulgular, nitel araştırmaya dayanan bütün bulgular gibi evrene 

genellenebilir bir mutlaklık taşımadığı için sonraki çalışmalarda eleştirilebilir. Bu gerçekliğe 

karşın, bu çalışmada, bir bütünceden yararlanılmış olması, devrik tümce işlevlerinin 

önyargılardan uzak dil kullanıcısının sezgisel dilbilgisine dayalı olarak açıklanmaya çalışılması; 

buna koşut, devrik dizimin, Türkçeye özgü belirtisiz temel sözdizimsel dizilimin neresinde 
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olduğu sorusuna yönelik bir çözümleme yöntemi sunması, bu çalışmayı özgün kılan 

özelliklerden sayılabilir. 

Bu çalışma, sırasıyla; Türkçede Devrik Tümce Üzerine Görüşler, Devrik Tümce ve 

İşlevleri, Araştırma Yöntemi, Bulgular ve Değerlendirme, Sonuç olmak üzere beş temel 

bölümden oluşmaktadır. Türkçede Devrik Tümce Üzerine Görüşler bölümünde, devrik tümce 

üzerine daha önce yapılmış çalışmalardan yola çıkılarak bir görüş demeti oluşturulmuş; Devrik 

Tümcenin İşlevleri adlı bölümde konuşucunun devrik tümce oluşturma işleminin arkasında 

yatan güdülenmeler üzerinde durulmuş; ardından gelen Araştırma Yöntemi bölümünde, Türkçe 

konuşucularının devrik tümce üretme eğilimlerini tespit etmeye yönelik testlerin uygulanış 

biçimine ve deneklerin özelliklerine değinilmiş; Bulgular ve Tartışma bölümünde ise deneklere 

uygulanan testlerden derlenen sonuçların sorular ve tartışmalarla örülü bir çözümlemesi 

yapılmıştır. Sonuç bölümü, bu çalışmaya ait hedef ve sonuçların genel bir değerlendirmeye tabi 

tutularak özetlendiği bir yer işlevini üstlenmiştir. 

2. TÜRKÇEDE DEVRİK TÜMCE ÜZERİNE GÖRÜŞLER 

Türkçenin sözdizimi incelemelerinde, varlığı çeşitli tartışmalara neden olan devrik tümce 

ile ilgili 1940’lı yıllarda başlayan tartışmalar, 1950’li yıllarda popüler bir tartışma konusu haline 

gelmiştir (Torun 2005: 55). Günümüzde, aynı yoğunlukta olmasa bile, devrik tümceye ilişkin 

tartışmaların izlerini çeşitli akademik çalışmalarda görmek mümkündür. Bütün bu tartışmalar 

boyunca, Türkçedeki devrik tümcenin varlığı, bazı araştırmacılar tarafından kabul görmüş, 

Türkçenin yapısını betimlemek adına incelemeye değer bulunmuş, bazılarınca ise bu yapıların 

Türkçenin sözcük dizilişine (word order) aykırı olduğu savunulmuştur. Bu bölümde, daha önce 

yapılmış tartışmaların temel dinamiklerini görmek adına, dilbilgisi alanında çalışan 

araştırmacıların devrik tümce üzerine görüşleri bir araya getirilmeye çalışıldı. 

Haydar Ediskun’a göre eski dilbilgisi kitaplarının bir bölümü devrik tümceyi ancak kimi 

sınırlamalarla kabul etmektedir (Ediskun 1985: 365). Bu da bizlere devrik tümcenin geçmişten 

başlayan bir tartışmanın konusu olduğunu göstermektedir. Birçok dil uzmanı, devrik tümcenin, 

Türkçenin en eski yazılı metinlerinde görüldüğünü ve yeni bir olgu olmadığını aktarmakta ve 

eski yazılı metinlerden seçme örneklerle bu görüşlerinin dayanak noktalarını sıralamaktadır 

(Ediskun 1985: 366; Demir 2013: 235-236; Hengirmen 1997: 365; Dizdaroğlu 1976: 250; 

Bozkurt 2004: 158; Gencan 2001: 140-142; Aktan 2009: 126-127). 

Fuat Bozkurt, devrik tümcenin kullanım alanının çok geniş olduğunu; günlük 

konuşmalarda, atasözlerinde, konuşmalı yazılarda, şiirlerde, şiirsel yazılarda sık sık devrik 

tümce ile karşılaşıldığını vurgulamaktadır (Bozkurt 2004: 158). Mehmet Hengirmen, devrik 

tümceye Türkçenin en eski yazılı metinlerinde bile rastlanıldığına değinmekte, bu yapının çok 

eski dönemlerden beri Türkçede bulunduğunu ve bu yüzden Türkçenin yapısına uygun bir 

dizilim olduğunu savunmaktadır (Hengirmen 1997: 365). Tufan Demir, devrik tümcenin 

Türkçenin öz malı olduğunu savunmakta ve sözdizimine de uygun olduğunu söylemektedir 

(Demir 2013: 236). Hikmet Dizdaroğlu, devrik tümcenin, düz tümce gibi bir anlatım türü 

olduğunu, belirli bir düzeni ve kurallarının bulunduğunu söylemekte ve Türkçenin dizgesi 

dışında bir yapı olarak düşünülemeyeceğini savunmaktadır (Dizdaroğlu 1976: 250). 

Nurettin Koç, Türkçede, söyleyişi güzelleştirmek ya da anlamı güçlendirmek için zaman 

zaman “kurallı” tümce yapısının bozulduğunu ifade etmektedir (Koç 1990: 453). Mustafa 

Özkan ve Veysi Sevinçli, dilimizin eski metinlerinde devrik tümcelerin bulunduğunu; devrik 
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yapıların, dilin doğal akışına uygun olarak kullanıldığı takdirde, anlatıma bir samimilik, canlılık 

ve sıcaklık katabildiğini; fakat sırf farklı olmak, yenilik yapmak ve bir özentiyle devrik tümce 

kullanıldığında ise yapmacık olmaktan öteye geçilemeyeceğini ve düşünce akışının 

bozulacağını belirtmektedir (Özkan ve Sevinçli 2012: 192). 

Neşe Atabay ve diğ. (2003), devrik tümcenin konuşma ve yazı dilinde sık kullanılan bir 

tümce türü olduğunu ve her tümcenin bu biçimde kullanılabileceğini belirtmektedir (2003:114). 

Ömer Demircan, Türkçeyi birinci dil olarak edinen konuşurun beynindeki dil bölümünde devrik 

dizimin yer aldığını; kural dışı bir yapı olarak düşünülüp yazı dilinde yer verilmeyen devrik 

tümcelerin işlekleştirilmesinde, canlandırılmasında ve yazarlar arasında yaygınlaştırılmasında 

Nurullah Ataç kadar Sabahattin Eyüboğlu’nun payı olduğunu söylemektedir (Demircan 2009: 

13; 120). Süer Eker ise, devrik tümcenin, edebi metinler dışında, genellikle sözlü dilde 

görüldüğüne vurgu yapmaktadır (Eker 2010: 422). 

Kaya Bilgegil (1984), Türkçenin sözdiziminde temel unsurun ikinci derecedeki 

unsurlardan sonra gelmesinin bir ilke olduğunu söylemektedir. Bunun yanında, devrik tümcenin 

kullanım nedenlerini günlük konuşmalardaki ihmalkarlık, yabancıların Türkçeye hakim 

olamayışları ve bazı Türk yazarlarının “kişisel fantezileri” olarak değerlendirmiştir (1984: 51-

52). Leyla Karahan, bir dili diğer dillerden ayıran en önemli unsurlardan birinin tümce yapısı 

olduğunu; Türkçenin tümce yapısının “yardımcı unsurlardan ana unsura doğru diziliş” 

gösterdiğini; bundan dolayı da devrik tümcenin yaygınlaştırılmaması gerektiğini varsaymaktadır 

(Karahan 1999: 70). Tahsin Banguoğlu, devrik tümceye “ters sıra” adını vermekte ve ters 

sıranın daha çok duygulu anlatış ve kısa tümcelerde kullanıldığını, yer yer yazıda 

kullanılmasının üslupça bir zenginlik yaratabileceğini belirtmekte; ancak, yersiz ve kötüye 

kullanılmaması gerektiğine de vurgu yapmaktadır (Banguoğlu 2000: 534). 

Görüldüğü gibi, Türkçedeki devrik dizimi, dilin doğal dizgesinin bir görünümü olduğunu 

savunanların yanı sıra, bu yapılara tereddütlü yaklaşanlar ve hatta tamamen dilden bir sapma 

olduğunu düşünenler de vardır. Yukarıda adı geçen çok az eser, devrik tümcenin varlığını 

tartışmayı bırakıp ağırlıklı olarak işlevlerine odaklanmıştır. Bir sonraki bölümde, devrik 

tümcenin işlevleri üzerine odaklanılarak bütünce çözümlemesine dayanak oluşturacak 

parametreler ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. 

3. DEVRİK TÜMCE VE İŞLEVLERİ 

Bu bölümde, bir önceki bölümde sözü edilen görüşlerden ve tanımlarından yola çıkılarak, 

devrik tümcenin kullanım yerlerine göre yüklendikleri işlevler/ayrımlar örnekleriyle birlikte 

aktarılacaktır. Ancak, devrik tümcenin işlevlerine geçmeden önce, bu konuda ayrıntılı ve güncel 

bir çalışması olan Demircan’a (2009), devrik yapıların ne olduğu noktasında değinmek yararlı 

olacaktır. 

Demircan (2009), geleneksel terimin anlamını bozmadan, devrik tümcenin, olağan 

dizimsel-alan dışına bir konumlama olduğunu söylemektedir. Ona göre, devrik tümcenin 

gerçekleşebilme alanı tümcedir, bundan dolayı, sözgelimi tümce dışı öğelerin (“bana kalırsa”, 

“ancak”, “ki”) devrik tümcenin dışında ele alınması gerektiğini belirtmektedir. Demircan’a göre 

düzyazıda devrik dizim yalnızca biçimsel bir işlem değildir, öyle olsaydı tümcede kimi öğeleri 

yüklem ardına konumlamakla sorun çözülürdü. Buna göre, devrik dizim hem bilginin aktarımı 

ile ilgili hem de ezgisel seçimler içerebilmektedir (Demircan 2009: 21). 
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(1) a. Ancak misafirler gittikten sonra annem ağzını açardı. 

 b. Ancak misafirler gittikten sonra açardı ağzını annem. 

(1a)’da yer alan “ağzını açardı” eylem öbeği temel anlamını çağrıştırmakta; yani, bedenle ilgili 

doğal bir eylemi hatırlatmaktadır. İkinci dizimde ise “açardı ağzını”; ilk okuyuş ya da duyuşta 

“aklına ne gelirse söylemek, azarlamak, yakınmak” anlamıyla algılanmaktadır. (1a-b)’de 

görüldüğü gibi, tümcesel devrikleme yalnızca biçimsel bir öğe değiştiriminin ötesinde, bilgi 

aktarımı açısından da farklar yaratmakta, alıcıya giden bilgi paketinin içeriğini tamamen 

değiştirebilmektedir. 

Öfke, sinirlenme, kızgınlık, heyecan, korku, şaşırma, endişe, telaş, sevinç, üzüntü, 

aldırmama gibi “duygusal bir değişim”e bağlı olarak, ya da unutma, duraksama gibi nedenlere 

bağlı “bellek tutulmaları” yüzünden odak dışında kalan kimi tümce öğeleri, odak söylendikten 

sonra olağan dizimsel alan dışına zorunlu olarak eklenebilir. Demircan, eğer açıklama, ek bilgi 

verme gibi bir işlevi amaçlamıyorsa atlanmış bilginin, çekirdek birimden (ad ya da eylemden) 

sonra tümceye katılması (devrik) sürecini bir tür bilişsel “onarım” olarak değerlendirmektedir 

(Demircan 2009: 41). 

(2) a. Sana düşük not mu [verdi]YÜKLEMhoca? 

 b. Düşük not mu [verdi]YÜKLEMsana hoca? 

(2a)’da görüldüğü gibi, özne yüklem ardı konumlama ile taşınmıştır. Tümceyi kuran kişi, 

tümcenin ilk oluşumunda hocanın bilgisel olarak tümcede kodlanmasını önemsememiş, ama 

sonradan bilgi eksikliği yaşanacağı korkusuyla tümcenin öznesini onarım işlemiyle tümcenin 

son konumuna eklemiştir. Bu kullanımlar daha çok konuşma dilinde görülen yapılardır. Bu 

durum bellek atlaması yanında olağan sırada söyleyememe biçiminde de adlandırılabilir. Ne var 

ki (2b)’de görüldüğü gibi, yüklem ardı konuma üye olarak yalnızca özne taşınmaz. Böylesi 

durumlarda, bilgi yapısı açısından kodlama, tümce-son, en yeni bilgi olmak üzere hiyerarşik bir 

dizilim içermektedir. Bütün bunların yanı sıra, (3)’te görüleceği gibi, yüklem ardı konuma 

taşınan üyeler birden fazla sözcük içeren ad öbekleri olabilirler ve bu ad öbekleri de 

hatırlanmamaya dayalı onarım sırasında yine kendi içerisinde devriklenerek bir dizilim 

sergileyebilir. 

(3) Sana düşük not mu [verdi]YÜKLEM vicdansız üniversitedeki hocaların? 

Örneğin (3)’te, özne, konuşucu tarafından önemsenmemeye dayalı bir bilişsel sürecin unutmayı 

tetiklemesi ile yüklem art konuma taşınmış ama konuşucu tarafından hatırlanan özne öbeği, yine 

önem sırasında dizilirken hocanın “vicdansız” olması öbeğin diğer birimlerine oranla daha fazla 

önemsenmiştir. (3)’teki gibi yüklem sonrası öğelerin kendi içerisinde devriklenmesi, yüklem 

bazlı bir devrikleme olmadığı için bu çalışmanın dışında tutulmuştur. 

Demircan, bahsi geçen bir olay veya durumun ya da düşmüş bir birimin (sözcük, öbek 

veya tümce olabilir) temel yüklemden sonra açıklandığı tümcelere açıklamalı devrik tümce adını 

vermektedir (Demircan 2009: 49). 
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(4) Kitabı hatırladın mı, hani senin için yazarına imza attırdığım? 

(4)’te görüldüğü gibi, konu olan “kitap”, tümcede yüklemden önce konumlanmıştır. Yüklem 

ardı konumda ise “kitap”ı ayrıntılayıp açıklayan “senin için yazarına imza attırdığım” bölümü 

bulunmaktadır. Aslında, bu bölüm senin için yazarına imza attırdığım kitap öbeğinin niteleyici 

parçasıdır. 

Buraya kadar, devrik tümcenin ne olduğu, nasıl anlaşılması gerektiği konusunda daha 

önce yapılmış çalışmalara ve özellikle Demircan’ın (2009) betimlemelerine gönderimlerde 

bulunularak açıklama yapılmaya çalışılmıştır. Aşağıda, devrik tümceyle ilgili önceki 

çalışmalardan yararlanılarak belirlenmiş sekiz işlev üzerinde durulmuş; böylece, dil 

konuşucularından derlenen verilerin çözümlenmesinde temel oluşturacak bir bilgi tabanı ortaya 

konmaya çalışılmıştır. 

(i)Tümceye, konuşucu tarafından dinleyiciye iletilmek istenen yeni bilginin (new 

information) eski bilgiyle (given information) birlikte paketlenmiş biçimi olarak bakılabilir. 

Eski veya verilmiş bilgi, göndergenin konuşucu ve dinleyicinin zihninde değişik düzeylerde yer 

alan bilişsel durumunu kodlamaktadır. Eski bilginin tamamlayıcısı yeni bilgi ise, en genel 

tanımıyla dinleyenin anında farkında olmadığı veya bilinç odağında olmayan bilgidir (bk. Chafe 

1976: 27-55; İşsever 2002: 42; Aksan 2002: 20-21). Tümcede, eski bilgi ile yeni bilgi, bilgi 

paketleme süreci olarak adlandırılan bilişsel bir süreç ile bir araya getirilmekte, hangi bilginin 

tümcenin neresinde bulunacağına ise tümce dizilimi karar vermektedir. Bundan dolayı, 

tümcedeki dizimsel farklılık, anlamsal farklılığına neden olmaktadır. Yani, birimlerin 

konumlanışı değişince doğal olarak anlam da değişmektedir. O halde konumlamaya göre, eski 

bilgi ile yeni bilginin tümce içindeki ayrımını belirlemek çoğu zaman mümkündür. Tümcede 

yeni bilginin seçimi odaklama (focusing) olarak adlandırılmaktadır. Yeni bilgi bilişsel algının 

yüksek olduğu odak (focus) konumundadır; çünkü yeni bilginin zihindeki seçilimi de yüksek bir 

algı düzeyinde işlemlenmektedir. Tümcenin sonuna doğru ilerleyen öğe, konuşucunun, 

dinleyiciye/alıcıya iletmek istediği en önemli bilgi, dolayısıyla en yeni bilgidir. 

(5) Dün [uğradı]YÜKLEMbize Fatih. 

(5)’te, yüklem ardına konumlanan iki öğe bulunmaktadır. Bu tümcede konuşucu, alıcıya 

yüklem ardında aktarmak istediği en önemli öğeyi en son söylemiştir. Yani konuşucunun 

zihnindeki en önemli olay “Fatih’in uğraması”dır, kime uğradığı ikinci derecede önemlidir. 

(ii) Devrik tümcenin işlevlerinden biri de üslupla ilgilidir (Banguoğlu 2000: 534). Kimi 

söylem örgüsünde, devrik tümceler içeren sözlü ya da yazılı metinler üsluba biçemsel (stylistic) 

bir zenginlik katabilmektedir. Devrik tümceler metne estetik kaygılarla bilinçli olarak 

serpiştirileceği gibi, sezgisel yaratımlarla da etkisini gösterebilir. Yüklem-son tümcelerle 

oluşturulmuş edebi metinler; konuşma-dışı bölümler haricinde, okur açısından “sıkıcı” 

olabilmektedir. Yalnızca yüklem önünde gerçekleştirilen çalkalama (scrambling) ile istenen 

akıcılığı yaratmak oldukça zordur. Gerçekte böylesine bir estetik gereklilik bile, devrik 

tümcelerin Türkçenin kendi dizgesine özgü önemli bir unsur olduğunu kanıtlamaktadır. 
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(6) a. -“Yusuf’u çenesinin altından tuttu, başını yukarıya doğru kaldırdı. Fakat Yusuf 

silkindi ve başını çekti. Yavaş yavaş odanın bir köşesine çekildi. Tahkikat bitip 

hiçbir iz bulunmadan kasabaya dönülürken Yusuf da beraberdi. Köyden tedarik 

edilen küçük bir atın üzerinde dimdik duruyordu.” (Ali 2009, Kuyucaklı Yusuf: 

s.11). 

 b. -“Sonra dolaplı odada nasıl oldu bilmiyorum Orhan ile birbirimize sarılmış bulduk 

kendimizi. Şevket de sokuldu; bir an aralarında itiştiler. Kavgaya tutuştular 

zannediyordum ki sedire yuvarlanmış bulduk kendimizi…” (Pamuk 2005, Benim 

Adım Kırmızı: s. 54). 

(6a), yüklem-son tümcelerden oluşturulmuştur. Metnin devamı okunduğunda, olaylar silsilesi 

dışında kalan yerler haricinde, geriye kalan kesitlerin tekdüze devam ettiği görülmüştür. Bu da 

okuyucunun sıkılmasına neden olabilecek bir husustur. Ancak, burada yazarın yalnızca bilgiye, 

betimlemeye odaklı bir aktarım hedeflemesinden dolayı, böylesi tümceleri tercih etmiş 

olabileceği unutulmamalıdır. Yani, tekdüzelik gibi görünen, aslında anlatılmak istenen ile 

örtüşen kişisel bir biçem olabilir. (6b)’deki alıntı ise, salt devrik tümceden oluşturulmamıştır. 

Devrik yapıların metne serpiştirilmiş olması metne şiirsellik ve akıcılık katmış, böylece okurun 

sıkılma eşiği düşürülmeye çalışılmıştır. 

(iii) Atasözlerinde ya da deyimlerde kullanılan devriklik, ifadeye, düşünce ve duyguların 

etkin olarak yüklenmesini sağlayan bir dizim olarak göze çarpmaktadır. 

(7) a. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. 

 b. Kutuyu açtırma, kötüyü söyletme. 

(7a)’daki atasözü Türk Dil Kurumu’nun çevrimiçi Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde “kendin 

hakkındaki kötü düşüncelerimi veya bildiklerimi bana söyletme” şeklinde anlamlandırılmıştır. 

Atasözü kullanarak konuşucu dinleyiciye onu ikaz ettiğini ve hiddetlendiğini aktarabilir. Fakat, 

bu atasözü (7b)’de yüklem-son hale getirildiğinde, dinleyiciye aynı duyguyu aynı oranda 

aktaramadığı sezilmektedir. 

(iv) Yüklem ardı konumlama, şiirde ezgisel bir ahenk sağlar. Şiir dizeleri tümce bağımlı 

olmadığı için devrik dizim terimi yerine, Demircan’ın kullandığı (2009) devrik dize terimi tercih 

edilebilir. Sonuç olarak, ölçülü şiirde yüklem ardı konumlama nedenlidir; ama, anlamlı olmak 

zorunluluğu yoktur. İnsan anne karnında daha altı aylık bir dölütken, dil, anne sesinin 

duyulmasıyla bir ses, bir müzik olarak başlar. Bebek annesinin söylediklerini belki 

anlamlandıramaz, seslerle anlamı eşleştiremez ama dilinin seslerini, ezgisini başka dillerden 

ayırt edecek bir yeteneğe sahiptir (Picq ve diğ. 2013). 

(8) Sevgilim, kapımı çaldı aydınlık,  

Baygın gözlerimi aldı aydınlık,  

İçimde tıkandı, kaldı aydınlık,  

Bu aydınlık beni boğmak üzredir 
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Necip Fazıl KISAKÜREK/ Aydınlık 

Yukarıdaki şiirde birinci, ikinci ve üçüncü dizede şiirde ezgiselliği yakalamak amacıyla 

“aydınlık” sözcüğünün sona getirilmesiyle devrik dizeler oluşturulmuştur. Bu durumun şiire 

ahenk kattığı söylenebilir. 

(v) Yüklem ardı konumlama ya da devrik dizim, kimi durumlarda, yüklem-son tümcede 

oluşabilecek çok anlamlılık ya da belirsizliğin ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Tümcede 

öncülün (antecedent) ardıl ile karışmaması, göndergenin (reference) zihin içerisinde aradığı 

adresi bulabilmesi için tek anlamlı bir dizime ihtiyaç duyulduğunda devrik dizim yardıma 

yetişebilir. 

(9) Cem evdeki çeyrekleri birer birer satıyordu. Bu aile için tehlikeliydi. 

Yukarıdaki konumda “bu” adılı, diğer adıllar gibi hem öncüle hem de ardıla gönderimde 

bulunabilecek bir potansiyele sahiptir. Gönderim işlevi sözlü veya yazılı dil ortamlarının 

yetersizliği durumunda karışabilir. Yani, “bu satış” mı yoksa “bu aile” mi biçiminde okumak 

gerektiği konusunda bir bulanıklık doğabilir. Eğer “tehlike” ile anlatılmak istenen “babanın 

evdeki çeyrekleri birer birer satması” ise, anlam belirsizliğinin önüne geçmek için (10)’daki 

dizilim tercih edilebilir. 

(10) Cem evdeki çeyrekleri birer birer satıyordu. Aile için tehlikeliydi bu. 

(vi) Devrik açıklama, bir başka ifadeyle yüklem ardı konumlama, dinleyiciyle paylaşılan 

önermenin etkin bir biçimde açıklanmasını sağlayabilir. 

(11) Sen sadece piyondun onlar için, çıkarlarına hiç düşünmeden hizmet eden. 

(11)’de konuşucu, dinleyici için “(birilerinin) çıkarlarına hiç düşünmeden hizmet eden” 

anlamına gelen “piyon” benzetmesini kullanmıştır. Benzetileni ilk önce söylemiş, tümcenin 

devamında bunu, hangi anlamda kullandığını açıklamak ve canlı bir vurgu yaratmak amacıyla 

ayrıntılandırmıştır. Aynı zamanda, bu tümce, devrik tümcenin, duyguları yansıtabilme gücünü 

göstermesi açısından da güzel bir örnektir. 

(vii) Konuşma dilinde devrik tümcenin, en azından yazı diline kıyasla daha yaygın 

kullanıldığı, Türkçenin yazılı ve sözlü metinlerini içeren büyük bir bütüncesine (corpus) göre 

henüz temellendirilmemiş olsa da bilinen bir olgudur. Bunun en önemli nedenlerinden biri, 

konuşucunun, en önemli öğeyi kısa bir zaman diliminde dinleyiciye/alıcıya aktarabilme kaygısı 

olabilir. Yazı dilinde olduğu kadar tümceleri zihinde işlemlemeye zaman bulamayan konuşucu, 

karşı tarafa iletmek istediği en önemli sözceyi, ilk adımda söylemeyi tercih edebilmektedir. 

Doğal bir süreçle ortaya çıkan ve öyle olduğu için de belki düşünülmüş tümce yapılarından daha 

da etkili olan devrik dizilimin önceleme işlevine ilişkin en belirgin örneğini emir tümcelerinde 

gözlemlemek olasıdır. 

(12) Kapat şunun sesini! 

(12)’deki tümcenin kurulduğu bağlamda, konuşan ortamdaki sesten rahatsızdır ve muhtemelen 

psikolojik veya fiziksel nedenlerle sesi dinleyemeyecek durumdadır. Bedeni, ortamdaki sese 
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öncelikle biyolojik tepki vermiş; bu durum anlık dışavurum şeklinde, alıcıya emir tümcesi 

yoluyla yansıtılmıştır. Dolayısıyla, konuşucu, alıcıya ilk söylediği sözcük olan “kapat” ile, 

bedensel rahatsızlığını bir an önce giderecek bir önceleme psikolojisiyle hareket etmiştir. 

(viii) Devrik yapının oluşumu; şaşma, sevinç, öfke, korku, telaş,  heyecan gibi değişik 

ruhsal durumları açığa çıkaran süreçleri içerebilmektedir. 

(13) Neden hep beni bulur böyle tuhaf şeyler! 

(13)’te, her zaman tümcenin başında olma eğilimi gösteren özne, ölçünlü dizimden farklı bir 

biçimde devriklenen tümcede, hem yüklem sonrasına hem de tümce sonuna taşınmıştır. Bu 

tümce; anlık heyecan, şaşkınlık ve öfke nedeniyle kendi içinde yeniden konumlanmış bir devrik 

onarım tümcesi olarak değerlendirilebilir. 

Bu bölümde devrik yapıların hangi amaçlarla ve dolayısıyla hangi işlevlerle kullanıldığı, 

günlük yaşamdan ve edebi metinlerden örneklerle açıklanmaya çalışıldı. Bir sonraki bölümde, 

dil kullanıcısının devrik tümce kullanımı açısından sezgisel eğilimlerini tespit edebilmek için 

düzenlenen dinleme, konuşma ve yazma testleri tanıtılacaktır. 

4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Türkçede devrik tümce kullanımının doğal dil dizgesinde yer aldığı savını içkin dili 

tetikleyecek testlerle sınayan ve bunu yaparken devrik tümcenin kullanıcının farkında olduğu ya 

da olmadığı işlevlerini tespit eden bu araştırmanın çalışma evrenini, üniversite öğrencilerinin 

üretimleri oluşturmuştur. Katılımcıların üniversite öğrencilerinden seçilmesi, araştırma zarfında 

katılımcılardan yazı ve şiir yazmak veya bir konu hakkında yorum yapmak gibi az çok 

akademik yeterlilik gerektiren bildirimler istenmesi ile ilişkilidir. Bu araştırmada, devrik 

tümcenin içkin olarak dil dizgesinde yer aldığını ispatlamak ve işlevlerine ait sezgisel 

güdülenmeleri belirlemek için dilin üç farklı görünümü ile ilişkili test uygulanmıştır: dinleme 

testi, konuşma testi ve yazma testi. Bu testlerin hazırlanış ve uygulanış biçimi hakkında aşağıda 

sırasıyla bilgi verilmiştir. 

(i) Dinleme testi: Uygulanan testlerin ilkinde, konuşma diline yakın bir metin bulunmuş, 

gazete köşe yazısına ait bu metin dijital ortama okunup kaydedilerek ses dosyası formatına 

dönüştürülmüş ve örnekleme katılan 5 üniversite öğrencisine kulaklık yardımıyla dinletilmiştir. 

Bir sonraki aşamada, aynı metnin devrik tümceleri, yüklem-son tümcelere dönüştürülerek 

dinletilmiştir. Ancak, katılımcılara çalışmanın amacından ve dinletilen iki metin arasındaki 

farktan söz edilmemiştir. Ardından dinleyicilere iki metin arasındaki fark sorulmuştur. 

Yanıtların öncesinde, devrik tümcelerin kimi söylem alanlarında akıcılık ve ezgisellik 

işlevlerinin taşıyıcısı olmasından dolayı, iki metin arasındaki fark hususunda dinleyicilerin bu 

bağlamda geri bildirimler vereceği önvarsayılmıştır. 

(ii) Konuşma testi: Uygulanan ikinci testin ilk aşamasında katılımcı 5 öğrenciye, üzerinde 

konuşma yapacakları bir konu verilmiş, ardından konuşmalarını zihinsel olarak tasarlamaları 

için 10 dakika hazırlık süresi tanınmıştır. Bu testin ikinci aşamasında yine 5 farklı öğrenciye, 

konu başlığı verilmiş ve onlardan hemen, yani hazırlıksız olarak bir konuşma yapmaları 

istenmiştir. Yapılan konuşmalar kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Konuşma testinde, dinleme 

testinde olduğu gibi katılımcılara uygulamanın amacından söz edilmemiştir. Bu testteki amaç, 

devrik tümceye ilişkin kullanım sıklığının, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmaların hangisinde 
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arttığını gözlemektir. Testin sonunda, özellikle de tasarlanmamış bir konuşmada doğal sezgisel 

dilin özellikleri daha belirgin olarak ortaya çıkacağından devrik tümce açısından sergileyeceği 

sonuçların önemli olabileceği varsayılmıştır. 

(iii) Yazma testi: Üçüncü testte yine çalışmanın amacından habersiz 5 gönüllü öğrenciye, 

bir kavram verilmiş, bu kavramla ilgili öncelikle bir ya da iki dörtlükten oluşan bir şiir; ardından 

da bir düzyazı metni yazmaları istenmiştir. Böylece devrik tümcenin üretimine ilişkin 

güdülenmenin, ağırlıklı olarak, şiirsel yazılara mı yoksa düzyazıya mı yönelik olduğu tespit 

edilmeye çalışılmıştır. 

Bir sonraki bölümde; dinleme, konuşma ve yazma testlerinin uygulanışından sonra ortaya 

çıkan bulgular, devrik tümcenin işlevleri bağlamında ele alınacaktır. 

5. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Bu bölümde, Araştırma Yöntemi’nde sözü edilen üç test anlatıldığı biçimiyle katılımcılara 

uygulanmış, ortaya çıkan bulgular sayısal veya dilsel verilere dönüştürülerek aktarılmıştır. 

(i) Dinleme testi ve sonuçları: Bu araştırmaya tarih, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve 

rehberlik, hemşirelik bölümlerinden öğrenciler katılmıştır. Dinletme işlemi esnasında veya 

öncesinde, dinletilen metnin hangisinin orijinal hangisinin değiştirilmiş olduğu araştırmaya 

katılan gruba söylenmemiştir. İki metin, sırasıyla, ilki orijinal ikincisi yeniden kurgulanmış 

versiyonu sıralamasıyla dinletilmiştir. 

Köşe yazısı metnini sesli olarak dinleyen katılımcıların tümü, ilk, yani orijinal metnin 

daha akıcı ve şiirsel olduğunu, aktarmışlardır. Katılımcıların ilk metin ile ilgili görüşlerini kendi 

ifadelerini de kullanarak şu şekilde sıralayabiliriz: İlk metin “kitaptan alınıp okunmuş gibi akıcı 

bir metin”, “ikinci metne göre daha duygusal”, “daha vurgulu tümceler içeren ve kulağa hoş 

gelen bir metin”, “anlatılmak istenen daha anlaşılır bir şekilde verilmiştir”. Örnekleme katılan 

öğrenciler, yüklem-son tümcelere dönüştürülmüş ikinci metni ise orijinaline göre sıkıcı ve 

sıradan bulmuştur. Ayrıca bu metin, örnekleme katılanlardan birine göre “sadece salt bilgi 

içeren bir metin”, diğerine göre “metin oluşturulurken zorlanılmış ve resmiyete kaçılmış” bir 

metindir. Ancak, iki öğrenci yüklem-son tümcelerle yeniden kurgulanmış metni daha doğal 

bulmuştur. Ortaya çıkan bulgu anlamlı bir fark oluşturacak kadar büyük olmasa da, dinleyicilere 

devrik tümce ve işlevlerinden hiç söz edilmediği halde devrik tümceleri yüklem-son tümcelere 

dönüştürülmüş ikinci metni akıcı olmayan ve tutuk biçiminde nitelendirmeleri, devrik 

tümcelerin gerçekten de metinde bu işlevleri taşıyan bir dizim olabileceğini kanıtlamaktadır. 

Metinsellik açısından böylesine önemli işlevleri taşıyan devrik tümcenin Türkçenin dizgesinde 

yer almayan bir dizilim olduğunu söylemenin ne kadar yanlış olduğu anlaşılmaktadır. 

(ii) Konuşma testi ve sonuçları: İki aşamadan oluşan bu bölümde ilk olarak, beş 

katılımcıdan “kuş” kavramı ile ilgili bir konuşma yapması istenmiştir. Konuşma planlaması için 

on dakika süre verilmiştir. Süre sonunda her katılımcı tek tek konuşturulmuş, bu sırada 

konuşmalar ses kayıt cihazıyla kayda alınmıştır. Kayıtlar, sözcüklerde ve dizimde herhangi bir 

değişiklik yapılmadan olduğu gibi yazıya geçirilmiştir.  

İkinci aşamada, ilk aşamadaki katılımcılardan farklı beş katılımcıdan da yine “kuş” 

kavramı ile ilgili bir konuşma yapması istenmiştir. Bu aşamada örnekleme katılanlara hazırlık 

süresi verilmemiştir. Bu konuşmalar da yine ses kayıt cihazıyla kayda geçirilmiştir. Kayıtlar 

incelendiğinde, hazırlıklı konuşma sonuçlarının aksine, hazırlıksız konuşmalarda örnekleme 
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katılan öğrencilerin daha çok yüklem ardı konumlama tümcesi/devrik tümce kullandığı 

gözlenmiştir.  Bu fark bize gösteriyor ki, yüklem ardı konumlama/devrik tümce, zihnin doğal 

işleyişinin göstergesi sayılabilecek anlık konuşmalarda, duygu iniş çıkışlarında, heyecanlanma 

durumlarında oldukça kullanılan yapılardır. Hazırlıklı konuşmada düşünme süresi, özellikle yazı 

diline özgü koşullanılmış biçimleri, konumuzla ilgili olarak da yüklem-son tümceleri tetiklemiş 

olmalıdır. Dolayısıyla, devrik tümcelerin hazırlıksız konuşmada daha fazla yer alması, bu 

dizimin sezgisel dilbilgisinin dizgesinden kaynaklı bir doğallık içerdiğini göstermektedir, 

denilebilir. 

(iii) Yazma testi ve sonuçları: Yazma testi, şiir ve düzyazı olmak üzere iki bölümden 

oluşmuştur. İlk aşamada örnekleme katılan beş öğrenciden “göz” kavramı ile ilgili şiir 

yazmaları istenmiştir. Katılımcıların hepsinin şiirlerini devrik tümce ile oluşturdukları 

gözlenmiştir. Aynı katılımcılardan yine “göz” kavramı ile ilgili bir de düzyazı metni yazmaları 

istenmiştir. Düzyazı metinleri incelendiğinde devrik tümcelerin yine ağırlıkta olduğu 

gözlenmiştir. Ancak, şiir metinleri ile karşılaştırma yapıldığında, düzyazıda şiire göre daha fazla 

yüklem-son tümceler kullanıldığı da bir başka gerçek olarak durmaktadır. Fakat yine de en 

önemli bulgunun yüklem ardı konumlama veya devrik tümcelerin azımsanmayacak derecede 

kullanılmış olmasıdır. Şiir metinlerinde görüldüğü gibi, devrik tümcelerin kullanım oranı; 

duygusal yoğunluk, zihinsel ve sezgisel odaklanma gibi doğal süreçlerde daha fazla artmaktadır. 

Hazırlıklı konuşmada yazılı dil biçeminin dil kullanıcısı üzerindeki kısıtlayıcı etkisine benzer 

biçimde, şiir biçemi de dil kullanıcısının zihin deposunda devrik tümcelerin çok kullanılması 

gerektiğini telkin eden koşullayıcı bir belleği tetikliyor olabilir. Bu durumda, şiir metinlerindeki 

devrik dizimin yüksek oranı dil kullanıcısının doğal dil sezgisiyle birlikte şiirsel anlatım 

biçeminin yeniden üretilmesi ile ilgili olduğu düşünülebilir. Büyük olasılıkla, tümceleri devrik 

hale getirilip mısra gibi alt alta yazılmış bir çok düzyazı metni, dil kullanıcıları tarafından şiir 

olarak algılanacaktır. Şiir metinlerindeki devrik tümceye olan bilişsel eğilim, kalıplaşmış bir 

şablona gönderimde bulunsa bile, devrik tümce tercihi, onun belirtili (marked) bir dizilim 

olmasından kaynaklı olarak yarattığı farklılaştırma etkisiyle de açıklanabilir. Yani, konuşucu, 

anlatımı daha dikkat çekici ve algılanabilir kılmak için, alışılagelmiş dizimin, yani yüklem-son 

dizimin dışına çıkmakta, böylece dinleyici üzerinde daha sanatsal bir etki yaratabilmektedir. 

Buradan yola çıkarak sanatın biraz da “dizge bozuculuk” olduğu, devriklemenin de yazında 

böyle bir işlevi üstlenen yapılardan biri olduğu söylenebilir. 

6. SONUÇ 

Bu çalışmada, devrik tümcenin Türkçenin kendine özgü dizgesinde var olup olmadığı 

konusunda doğrudan bir tartışma yapılmamış; ancak, dil kullanıcılarının sezgisel olarak ortaya 

koydukları bulgulardan yola çıkılarak bu soruya dolaylı olarak yanıt verilmiştir. Bu bağlamda, 

Türkçede devrik dizim, birçok işleviyle kullanıcının söylemsel amaçlarına hizmet etmekte ve 

zihninde içkin olarak yer almaktadır. Dil edincinde veya zihindeki sezgisel dilbilgisinde yer alan 

devrik dizimi ve işlevlerini ortaya çıkarabilmek için test katılımcılarına doğrudan soru sormak 

ortaya çıkan bulgunun güvenilirliğini zedeleyecekti. Kısacası, katılımcılara doğrudan sorulacak 

“Sizce Türkçede devrik tümce var mı?”, “Bu metindeki devrik tümceler olmasaydı, ne kadar 

şiirsel olurdu?” gibi sorularda katılımcılar kişisel düşüncelerini ve duygularını katacaklarından 

devrik tümcenin sezgisel dilbilgisindeki yeri hususunda sağlıklı sonuçlara ulaşılamayacaktı. Bu 

yüzden, katılımcılara uygulanan dinleme, konuşma, yazma testlerinin amacı hakkında herhangi 

bir ön bilgi verilmemiş, dolaylı sorularla zihnin derinliklerine inilmeye çalışılmıştır. 
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Dinleme testinin sonuçları bize, devrik dizimin yalnızca sözdizim düzeyinde değil, metin 

(veya daha genel anlamda söylem) boyutunda da önemli işlevleri taşıdığını yeniden 

kanıtlamıştır. Bir dil kullanıcısı (gazete köşe yazarı) tarafından üretilmiş yazılı metindeki devrik 

tümceler, yüklem-son tümcelere dönüştürüldüğünde yazarın ifadeleri; akıcı olmayan, tutuk ve 

aşırı derecede resmi bir metne dönüşmüştür. Katılımcılar, testin amacı hakkında hiçbir bilgiye 

sahip olmamalarına rağmen sezgisel olarak devrik tümcelerin bu işlevlerini algılayabilmişlerdir. 

Konuşma testinde, katılımcılardan hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmaya dayalı sözel metinler 

oluşturmaları istenmiştir. Hazırlıksız konuşmada devrik tümceye daha çok rastlanılması, onun 

dilin doğal dil dizgesine ait olduğu hususunda bir kanıt olmalıdır; çünkü, hazırlıklı konuşmada, 

şartlanılmış bir estetik anlayışının gün yüzüne çıkması, özellikle yazı diline yakın bir biçimleme 

olması daha muhtemel görünmektedir. Yazma testinin sonuçları, şiirsel estetik alımlamasının 

devrik dizimle güçlendirilebildiğini göstermiştir. Eğer, Türkçe, gerçekten bir yüklem-son 

dizilimin diliyse, devrik dizim, belirtisiz (unmarked) dizime karşı belirtili (marked) bir dizimle 

şiirsel bir estetik algı yaratmanın aracı olduğu söylenebilir. 

Bu çalışmanın, yalnızca devrik tümce bağlamında değil, yaklaşım ve yöntem açısından da 

geleneksel dilbilgisi çalışmalarından ayrılan iki yönü bulunmaktadır: (i) Gazete, dergi ve 

kitaplarda basılmış hazır yazılı bir metin veya araştırmacıların kendileri tarafından üretilmiş 

tümceler değil, doğrudan dil kullanıcısının ürettiği dil verileri alınmış; (ii) dil kullanıcısının 

zihnindeki dilbilgisini gün yüzüne çıkaracak testlerle dilbilgisi çalışmalarında kullanılabilecek, 

geliştirilebilecek öncü yöntemler sunulmaya çalışılmıştır. 
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