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Batı'da söz diziminin son 200 yıl içinde nasıl bir seyir izlediğini anlamak açısından 
dikkate değer bir kitabı sizlerle paylaşmak isterim. Wikipedia'nın "söz dizimi" 
maddesinde kaynaklar arasında rastladığım kitap, aslında bugün Türkiye Türkçesi 
bağlamında söz diziminin bulunduğu noktayı anlamak açısından da bir ayna olma 
özelliğinde. 

Kitabın 'İçindekiler' ve “Önsöz” bölümlerinin Türkçe çevirisini yaptım, aşağıya 
ekledim. Bizdeki söz dizimi incelemelerinin kitabın 4. bölümündeki başlıklara denk 
düştüğü görülmekte. 'Özne' dil bilimsel bir ulam (kategori) değildir, 'Öznesiz' cümle 
olur mu?, Kişi zamirinin kişisel olmayan cümledeki anlamı nedir? gibi başlıklar 
dikkati çekici. 

Books Google'dan sınırlı önizleme ile belirli sayfalarına ulaşabildiğim için daha fazla 
değerlendirmede bulunamıyorum ancak söz diziminde gelinen noktayı anlamak 
bakımından önemli bir kaynak olduğu kanısındayım. 

Kitabın Künyesi: 

Giorgio Graffi (2001), 200 years of syntax: a critical survey (Söz Diziminin 200 
Yılı: Eleştirel Bir İnceleme), John Benjamins Publishing Company, 551 s. (sınırlı 
önizleme)  
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Önsöz 
 
Dil biliminin farklı bölümleri arasında söz dizimi, olağandışı alın yazısı deneyimi 

yaşayan bölümlerden biridir. Söz dizimiyle ilgili çalışmalar ve onun adı Klâsik 

Antikite’ye kadar götürülebilir: ‘Appolonius Dyscolus’ inceleme düşüncesi basitçe 

Peri syntáxos olarak adlandırılmıştı. Ama yine de “bilimsel” (ya da dahi iyi bir 

ifadeyle “profesyonel”) dil bilimi 19. yüzyılın başında ve bundan 150 yıl sonra, 

araştırmanın ana akımında karşılaştırıldığında daha uç bir duruma süreklendi. Bu 

tarihsel-karşılaştırmalı dil bilimi anıtsal yapısı, Hint-Avrupa dillerinin ses bilimsel ve 

biçim bilimsel karşılaştırması temelinde 19. yüzyıl boyunca ayrıntılandırıldı; yapısal 

dil biliminin büyük sorunları, 20. yüzyılın ilk yarısında, ses bilimsel ve biçim bilimsel 

konularla ilişkilendirildi. Söz dizimi, kuramsal çerçevede, gerçekten “rağbet” 

bulduğunda,  konular aynı yüzyılın ikinci yarısında köklü olarak değişti. Kanımca 

bugünkü dil bilimi araştırmaları daha çok söz dizimsel konu başlıklarıyla ilişkilidir ya 

da ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Bu kanım öyle kesin istatiksel verilerle desteklenir 

nitelikte değil, ancak GLOW (‘Eski Dünyada Üretici Dil Bilimi) konuşma serisinin 

programına bir göz atmak, bizim büsbütün haksız olmadığımızı göstermektedir. 

GLOW hemen hemen bütün üyeleri bir ‘Chomskyan geleneği’ açıkça ortaya 

koyduklarından beri pekçok kuramsal çerçeveyi kesinlikle temsil etmemektedir. Fakat 

üretici söz diziminde araştırmalar, ve Chomsky tarafından yapılanlar, söz dizimini 

sınırlandırmamıştır: 60’lardan bugüne kadar üretici ses bilimi ve üretici biçim bilgisi 

derinlemesine gelişmiştir. Yine de GLOW’un son konuşma serisindeki yirmi 

konuşmanın yalnızca üçü ses bilimi ve biçim bilgisi konuları üzerinedir. Bu oran, 

1977’den bu yana yapılan yıllık GLOW toplantılarında az çok aynıdır. 

 

Söz diziminin, dil biliminin diğer bölümlerine şu anda baskın olmasının sebeplerini 

sorgulamak ilginç olabilir; ancak bu kitabın yazılış amacı bu değildir. Kitap, daha çok 

yukarıda özetlenen durumdan ortaya çıkan söz dizimsel araştırmaların tarihindeki  

1950’den önce çok az ya da hiç söz dizimsel araştırmaların yapılmadığına dair hatalı 

bir kanıyı düzeltmeyi amaçlamaktadır. 

 


