
Konu: tanımlanışı, bilgi yapısı ve kimi sorunlar* 
 

Selçuk İşsever 
Ankara Üniversitesi 

 
 
 
 
 
 
 
1. Giriş 

 
Konu kavramı neredeyse yüz yılı aşkın bir süredir dilbilimcilerin ilgisini çekmiş1, bu 

kavram farklı biçimlerde pek çok dilbilimci tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. Bu 
çabanın bir sonucu olarak kavramın pek çok tanım ve açıklamasına ulaşılmış olmakla 
birlikte, bu tanım ya da açıklamalardan tek başına hiçbiri üzerinde tam bir anlaşmaya 
varılmış değildir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, kavramın çok yönlü doğasıdır. 
Konu, bir yandan dilin anlam, kullanım ve sözdizim bileşenleriyle ilişki kurarken, diğer 
yandan da söylem ve tümce düzlemlerinde farklı görünümler sergilemekte2, bu da kavramın 
açıklanmasını zorlaştırmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı tüm bu sorunların ayrı ayrı incelenmesi değildir. Bununla birlikte, 
bölüm 2'de, önerilmiş olan konu tanımlarının ve konu ile ilişkilendirilen niteliklerin 
kuramsal ve uygulayımsal düzlemlerdeki geçerliliği Türkçe veri üzerinden sorgulanacak ve 
bu tanımlardan hangisinin kabul edilebileceği araştırılacaktır. Bölüm 3'te ise, Vallduví 
(1992)'de sunulan bilgi yapısı (information structure) yaklaşımı temel alınarak, konu 
kavramının Türkçedeki görünümü bu çerçeveden sorgulanacak ve bu yaklaşımının 
Türkçeye uygulanması ile gözlemlenen kimi sorunlar ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

 
 

2. Konunun Tanımlanışı 
2.1. Tanımlar 

 
Konu kavramı ile ilgili tanımlamalar büyük bir çeşitlilik göstermekle birlikte, bunların 

genel olarak üç farklı bakış açısıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki, konuyu 
ilişkisel (relational) bir kavram olarak ele alan ve tanımlamayı hakkındalık (aboutness) 
kavramı üzerine oturtan bakış açısıdır. Diğer bir bakış açısı, konunun tümcenin 
yorumlanması için bir çerçeve oluşturduğunu kabul ederek 'hakkındalık' yerine çerçeve 
oluşturma özelliğini öne çıkarmakta, son bakış açısı ise konuyu aşamalı (hierarchic) bir 
kavram olarak ele alıp bir konusallık hiyerarşisi (topicality hierarchy) belirlemektedir. Bu 
farklı bakış açıları, aşağıda ayrı ayrı ele alınarak, sorgulanacaktır.  

 

                                                           
* Bu çalışma, Eylül 1999 tarihinde Ankara Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Konu: tanımlanışı …." 

adlı çalıştayda sunulmuş ve içeriği değiştirilmeden yazıya aktarılmıştır. Söz konusu çalıştaya 
katılanlara, yorumlarından dolayı teşekkür ederim. 

1 Bu kavramla ilgili çalışmaların gelişimi konusunda bilgi almak için bkz. Schlobinski & Schütze-
Coburn (1992), Vallduví (1992), Aksan (1995).  

2 Schiffrin (1992) ve Beaugrande (1992), konu kavramının ilişkili olduğu ve bu nedenle 
açıklanmasını zorlaştıran bu bileşen ve düzlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi sunmaktadır.  
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2.1.1. Hakkındalık 
 
'Hakkındalık' kavramını temel alan bakış açısı, konunun tanımlanmasında en eski ve 

belki de en yaygın olarak kabul edilen bakış açısıdır. Gundel (1977:13), Platon ve 
Aristo'dan beri tümcenin özne ve eylemlik olarak iki ana ulama ayrılmasının dilbilgisinin 
temel ilkesi olduğunu belirtmekte ve o dönemden bu yana, kabaca, 'özne' ile tümcede dile 
getirilen ifadenin ne hakkında olduğunun adlandırıldığı tümce bölümüne, 'eylemlik' ile de 
tümcenin bunun hakkında bir şeyler söylenen bölümüne gönderimde bulunulduğunu 
belirlemektedir. Ayrıca, çeşitli kaynaklar (bkz. Hajičová (1983; 1994), Gundel (1977), 
Schlobinski & Schütze-Coburn (1992), Kuppevelt (1994)), psikolojik özne (psychological 
subject) terimini ilk olarak ortaya atıp bu terimi 'hakkındalık' kavramı ile açıklayan von der 
Gabelentz (1868) ve Paul (1909)'u  konu kavramı ile ilgili çalışmaların başlangıcı olarak 
göstermektedir. Daha yakın dönemlerde Mathesius (1915) (bkz. Hajičová, (1983:269), 
(1993:31); Vallduví, (1992:31)) ve Hockett (1958) (bkz. Gundel (1977:19); Vallduví 
(1992:31)) tümceyi iki bölüme ayırmıştır: konuşucunun hakkında konuşmak istediği şeyi 
bildirdiği bölüm ve bunun hakkında söylediklerini içeren bölüm. Benzer bir biçimde 
Mathesius (1915) de (bkz. Hajičová (1993:31)) konuyu hakkındalık ile birleştirerek, 
konuşucunun tümceye hakkında konuşmak istediği şeyle (konu) başladığını ve daha sonra 
da bu konu hakkındaki söyleyeceklerini eklediği görüşünü savunmuştur. Prag Okulu 
dilbilimcileri, kimi kuramsal değişikliklere karşın bu görüşü günümüzde de sürdürmektedir 
(bkz. Hajičová (1993; 1994), Sgall & diğ. (1986)).  

Bunlardan başka, konuyu farklı dilsel bileşen ve düzlemlerle ilişkili görüp konunun 
saptanmasında farklı ölçütler belirlemelerine karşın3, diğer pek çok dilbilimci de bu 
olgunun tanımlanmasında 'hakkındalık' kavramına başvurmuştur. Örneğin Keenan 
(1976:318), konuyu anlamsal olarak özne ulamı ile ilişkilendirerek tanımında hakkındalık 
kavramına yer vermektedir: "t[emel]-özneler normal olarak t[emel]-tümcenin konusudur, 
yani konuşucunun ne hakkında konuştuğunu belirlerler." Halliday (1967:212), tümce-başı 
konumunu işlemsel bir ölçüt olarak kullanarak konuyu "…hakkında konuşulan şey ve bir 
mesaj olarak tümcenin başlangıç noktası" biçiminde tanımlamaktadır. Öte yandan, 
hakkındalık kavramı söylem konusunun tanımlanmasında da kullanılmıştır. Örneğin 
Keenan & Schieffelin (1976:338) söylem konusunu "…konuşucunun sunduğu ya da almayı 
beklediği yeni bilgi hakkındaki önerme (ya da önermeler dizisi)" biçiminde tanımlamakta, 
Givón (1992:9) ise kavramı insan söyleminin daha genel bir özelliği olarak görerek şu 
tanıma yer vermektedir: "…dilsel olarak kodlanan insan söylemi prototipik olarak kimi 
varlıklar 'hakkında' gibi görünmektedir. Bu varlıklar söylem içindeki konusal 
katılımcılardır…".  

                                                           
3 Örneğin Keenan (1976) konuyu anlamsal, Reinhart (1982), Vallduví (1992), Lambrecht (1994) 

kullanımsal, Chomsky (1965) ise sözdizimsel bir kavram olarak belirlerken, Gundel (1985) hem 
kullanımsal hem de sözdizimsel konudan söz etmektedir. Bunun yanı sıra, diğer pek çoklarıyla 
birlikte, örnek vermek üzere adını saydığımız bu dilbilimciler konunun tümcesel düzlemde 
açıklanabilecek bir kavram olduğunu düşünürken, örneğin Keenan & Schieffelin (1976), Givón 
(1983), Dik (1989), Schiffrin (1992) ve van Kuppevelt (1994) gibi dilbilimciler ise bunun söylem 
düzlemine ait olan ve bu nedenle bu düzlemde açıklanması gereken bir kavram olduğunu 
belirtmektedir. Bunların yanında, konunun varolan dilbilimsel kavramlarla açıklanabileceğini, bu 
nedenle konu  teriminden bütünüyle vazgeçilmesi gerektiğini öne süren bir başka görüş daha 
bulunmaktadır (bkz. Schlobinski & Schütze-Coburn (1992)).  
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Ancak, 'hakkındalık' kavramının kendisi de tanımlanmaya gereksinimi olan bir 
kavramdır. Bu doğrultuda yapılan çeşitli çalışmalara karşın4, hakkındalık kavramının kesin 
bir biçimde açıklandığı söylenemez. Bu nedenle, 'hakkındalık' kuram-öncesi (pretheoretic) 
(Brown & Yule, 1983:71, van Dijk, 1981:179) ve işlevsiz (Schlobinski & Schütze-Coburn 
(1992))  bir kavram olarak değerlendirilmekte, bunu konunun belirlenmesinde bir ölçüt 
olarak kullanan tanımlar da 'sezgisel' olmaktan öteye gidememektedir. Örneğin, daha 
biçimsel bir konu tanımı vermeyi amaçlayan Gundel (1988) de bu sezgisellikten 
kurtulamamakta, kendisi de belirsiz bir kavram olan hakkındalık kavramının böyle bir 
tanımda kullanılmasıyla amaçlanan biçimselleştirmeye gerçek anlamda ulaşamamaktadır:  

 
"Konuşucu T tümcesini kullanarak dinleyicinin V hakkındaki 
bilgisini artırmayı, V hakkında bilgi almayı ya da dinleyenin 
V'ye uygun davranmasını amaçlıyorsa, V varlığı T 
tümcesinin konusudur." 

Gundel (1988: 210) 
 
Bununla birlikte, bu kavram yine de tanımlarda yer almaya devam etmektedir. Örneğin 

Reinhart (1982), yapılan anlamsal hakkındalık tanımlarını yetersiz bulup bir kullanımsal 
hakkındalık (pragmatic aboutness) tanımı önererek konunun bu biçimde açıklanabileceğini 
belirtmiş ve bu düşünce yaygın bir biçimde kabul edilmiştir (ör. Vallduví, 1992; 
Lambrecht, 1994). Buna karşın, kesin bir hakkındalık tanımına ulaşılamadığından, bu 
kavramın bir ölçüt olarak kullanıldığı konu tanımları bugün de sezgisel olmaktan çok uzak 
değildir.  

 
 

2.1.2. Çerçeve oluşturma 
 
'Hakkındalık' kavramı kadar yoğun olmamakla birlikte konunun tanımlanmasında 

kullanılan bir başka kavram da çerçeve (frame) kavramıdır. Bu doğrultuda yapılan 
tanımlara göre konu, tümcenin yorumlanabilmesi için bilişsel bir çerçeve oluşturmaktadır. 
Bu anlamda Chafe (1976:50-51)'e göre konu, 

 
"…tümcenin içinde ele alındığı çerçevedir."  
"…ana eylemliğin içinde ele alındığı uzamsal, zamansal ya 
da bireysel bir çerçeve belirler." 
 

Konunun tanımlanmasında bu kavramı benimseyen araştırıcılar, genellikle tümce-
başında olmayı bir ölçüt olarak kullanmaktadır. Buna göre, tümcenin geri kalanının içinde 
yorumlanabileceği bir çerçeve oluşturan birim, tümce-başı konumunda kodlanmaktadır.5 
Örneğin Li & Thompson (1981) (Kirkpatrick, 1996:95 içinde), İngilizcede tümce-başında 
bulunan zaman ve yer belirteçlerinin "…tümcenin geri kalanının içinde sunulduğu 
çerçeveyi…" belirlediğini ortaya koymaktadır. Schroeder (1999:52), benzer bir biçimde 
zaman ve yer belirteçlerinin çerçeve oluşturma işlevlerinin Türkçede de görüldüğünü 
bildirmektedir.  
                                                           
4 Hakkındalık kavramının tanımlanması doğrultusundaki çalışmalarla ilgili bilgi almak için bkz. 

Reinhart (1982).  
5 Bu anlamda bu tanımlama, bölüm 4'te sözü edilen işlemsel ölçütlerden tümce-başında olma ölçütü 

ile büyük oranda benzerlik taşımaktadır. Ancak, 'tümce-başında olma' bir tanım değil bir ölçüt 
olduğundan, bu ikisini birbirinden ayırarak ele almayı seçtik. Örneğin, benzer bir biçimde, konuyu 
'hakkındalık' kavramı ile tanımlayan Halliday (1967), Vallduví (1992) gibi kimi araştırıcılar da 
tümce-başı olma ölçütünü kullanmaktadır. 
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Yine de, konunun tanımlanmasında 'çerçeve' kavramının da 'hakkındalık' kavramından 
daha fazla bir yarar sağladığı söylenemez. 'Hakkındalık' gibi, çerçeve kavramı da belirsizdir 
ve bu, kendisine dayanılarak yapılan konu tanımlarının da belirsiz ve en az hakkındalık 
kavramının kullanıldığı tanımlar kadar sezgisel olmasına yol açmaktadır.  

 
2.1.3. Aşamalı bir kavram olarak konu 

 
Firbas'tan başlayarak, Prag Okulu çerçevesinde çalışan dilbilimciler, konuyu aşamalı 

bir kavram olarak algılamışlardır. Hajičová (1994:247), konu ve yorum gibi ikili 
kavramlarla olgunun ele alınmasının olanaklı olmadığını belirterek, aşamalanma 
(hierarchy) ya da skalanın tümüyle çalışılmasının zorunlu olduğunu iddia etmektedir. Bu 
anlayışa göre, bir tümcede bulunan dilsel birimlerin her biri bir iletişimsel dinamizm 
(communucational dynamism) skalasında bulunmaktadır ve "konu, tümce içindeki en düşük 
derecede iletişimsel dinamizm taşıyan tümce öğesi ya da öğelerince oluşturulmaktadır" 
(Firbas, 1964) (Vallduví, 1992:29 içinde). Yine aynı anlayışa göre konu, tümce içindeki 
dilsel birimlerin taşıdığı eski/yeni (given (old)/new) gibi bilgi değerleri (information status) 
ile de ilişkilidir.  

Konuyu aşamalı bir kavram olarak gören bir başka dilbilimci de Givón'dur. Konuyu 
söylem tabanlı bir olgu olarak gören Givón (1983), evrensel olarak bir konu erişim 
hiyerarşisi (topic accessibility hierarchy) bulunduğunu belirtmektedir. Buna göre, örneğin 
özne ulamı, bu hiyerarşide nesne ulamından daha yukarıda gelmekte, bu nedenle daha çok 
konusallık taşımaktadır. Aynı belirleme, dilsel birimlerin anlamsal özellikleri, dilbilgisel 
rolleri ve sessel büyüklük özellikleri için de yapılmaktadır. Böylece belirlilik (definiteness) 
belirsizlikten, eyleyici (agent) rol etkilenen (patient) rolünden evrensel olarak daha çok 
konusal erişim sağlayan ulamlar olarak belirlenmektedir. Givón (1983)'e göre, söylem 
konuları tümce içinde kodlanmakta ve bir tümcede bulunan adöbeklerinden her biri, bu 
aşamalanma içinde aşağıda ya da yukarıda olmakla birlikte, konusallık taşımaktadır.  

'Hakkındalık' ve 'çerçeve' kavramlarına dayanan tanımlarda olduğu gibi, konunun 
aşamalı bir kavram olarak belirlenmesi de tanımlamayı sezgisellikten kurtaramamaktadır. 
Bu anlayışa göre tümcede birden fazla konusal birim bulunduğundan, konunun birden fazla 
birim tarafından oluşturulması söz konusudur ve bu tümce (ya da söylem) konusunun tam 
olarak tanımlanması doğrultusunda bize diğerlerinden daha fazla bir yarar 
sağlamamaktadır.  

 
 

2.2. İlişkilendirilen Nitelikler 
 
2.2.1. Kullanımsal nitelikler  

 
Bir dilsel birimin bilgi değerinin, içinde bulunduğu tümcenin konusu olup olamayacağı 

ile yakından ilişkili olduğu görüşü, pek çok araştırıcı tarafından savunulmuştur. Buna göre 
bir dilsel birim6, söylem bağlamı içinde, kabaca, ya verilmiş ya da yeni bilgi taşımaktadır. 
Bunlardan verilmiş bilgi literatürde sıkça konu ile ilişkilendirilmiş, bir tümcede verilmiş 
bilgi taşıyan birimin tümcenin konusu olduğu görüşü savunulmuştur (ör. Gundel, 1974, 
1985; Chafe, 1976, 1987). Verilmiş bilgi ile ilgili terminoloji oldukça çeşitlidir. Paylaşılan 
bilgi (shared knowledge) (Clark & Haviland, 1977; Gundel, 1985) belirginlik (salience) 
(Prince, 1979), çıkarımsal (inferrable), metinsel/durumsal olarak gerçekleşmiş 
(textually/sitiuationally evoked) (Prince, 1981), erişilebilir (accessible) (Chafe, 1987), 
etken (active) (Lambrecht, 1994) gibi terimler, yazardan yazara değişen çeşitli taksonomiler 
                                                           
6 Bu tür araştırmalarda daha çok adöbeklerinin bilgi değerleri incelenmektedir.  



 
 

Konu: tanımlanışı, bilgi yapısı ve kimi sorunlar 

 5

içinde düşünülerek verilmiş bilgi yerine ya da bunun bir türü olarak kullanılmıştır. Türkçe 
açısından düşünecek olursak, bu terimlerden hangisiyle adlandırılırsa adlandırılsın, tam 
adöbekleri, açık adıllar ve boş adıllar bu tür bilgiyi kodlayan dilsel biçimlerdir.  

 
 
(1) A- Hakan üniversiteyi bu yıl da kazanamamış. 

B- Yazık, o kadar da para harcandı. 
C- Ama Hakan / o / Ø hiç çalışmadı ki.  
 

Bu metinde, 'Hakan', 'o' ya da boş adıldan her biri seçimlik olarak verilmiş bilgiyi 
kodlamak üzere kullanılabilir.7 Dolayısıyla bu birimler, göndergenin dinleyici ve 
konuşucunun zihnindeki değişik düzeylerdeki bilişsel durumunu kodlamakla birlikte, bu 
tümcenin konusunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte, tümce içinde eski bilgiyi kodlayan 
birden fazla birimin bulunduğu durumlarda, tümce konusunun bunlardan hangisi tarafından 
oluşturulduğuna karar vermek o kadar kolay değildir: 
  

(2) Erol bugün Aslı'yı okulda görmüş. Ama o onu görmemiş.  
 

Yukarıdaki örneğin ikinci tümcesinde tüm bilgi değeri sınıflamaları açısından aynı 
düzeyde bulunan iki bilgiyi kodlayan iki ayrı dilsel birim bulunmaktadır. Dolayısıyla, ikisi 
de verilmiş bilgi konumunda olan bu söylem göndergelerinden hangisinin bu tümcenin 
konusu olduğu sorusuna, bu yaklaşım tarafından yanıt verilememektedir. Ayrıca, genel 
olarak verilmiş bilginin konu, yeni bilginin de yorum (comment) ya da odak (focus) ile 
ilişkilendirilmesine karşın, bu tümcede hem konu hem de odakta bulunan birimler bilgi 
değerleri açısından verilmiş bilgi niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla, bir söylem 
göndergesinin bu bilgi değerlerinden birini taşıması, konu ya da odak olması için yeterli 
koşulu oluşturmamaktadır (Reinhart, 1982; Scholobinski&Shütze-Coburn, 1992; Vallduví, 
1992; Lambrecht, 1994).  

 
 

2.2.2. Anlamsal nitelikler 
 
Söylem göndergelerinin kullanımsal nitelikleri gibi anlamsal özelliklerinin de konu 

olmalarında etkili olduğu öne sürülmüş ve bu açıdan da evrensel erişim hiyerarşileri 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu erişim hiyerarşilerine göre, belirli, canlı, gönderimsel 
(referential) ve özgül (specific) anlamsal nitelik taşıyan göndergeler, içinde bulundukları 
tümcelerin konusu olma açısından en üst sıralarda yer almaktadır. Bunlardan özellikle 
belirlilik, konu kavramıyla yakından ilişkili bir anlamsal özellik olarak görülmektedir. 
Erguvanlı (1984) ve Hoffman (1995), tümce-başı konumunu Türkçe için konu konumu 
olarak belirlemekte ve bu konumda ancak [+belirli] adöbeklerinin bulunabildiğini 
belirtmektedirler: 

 
(3) a.  Lamba adamın odasında yanıyor. 

*Bir lamba adamın odasında yanıyor. (Erguvanlı, 1984) 
 
 b. Fatma'yı evde bir sürpriz bekliyor. 

* Bir sürpriz Fatma'yı evde bekliyor. (Hoffman, 1995) 
 

                                                           
7 Dilsel biçim seçimi, gönderim öğesinin bilgi değeri ile yakından ilgili olmakla birlikte (bkz. Gundel, 

1985), konumuzla doğrudan ilgili olmadığı için burada bunu tartışmaya dahil etmiyoruz.  
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 c. Ağaçtan bir elma düştü. 
*Bir elma ağaçtan düştü. (Erguvanlı, 1984) 

 
Buna karşın, bu araştırıcılar, belirsiz bir adöbeğinin [+canlı] ya da [+özgül] anlamsal 

özellik taşıdığı durumlarda tümce-başında yer alabildiğini, dolayısıyla konu olabildiğini 
belirtmektedirler: 

 
(4) a.* Bir elma ağaçtan düştü. 

 Bir çocuk ağaçtan düştü. (Erguvanlı, 1984) 
 
 b.* Bir kitabı Murat okuyor. 
 Mavi kaplı bir kitabı Murat okuyor. (Erguvanlı, 1984) 
 

Dolayısıyla, anlamsal erişim hiyerarşilerinin en üst sıralarında yer alan belirlilik, 
canlılık ve özgüllük, Türkçe konuların da en önemli niteliklerini oluşturur gibi 
görünmektedir. Buna karşın, bu anlamsal özelliklere sahip olmak da, bir göndergenin tümce 
konusu olarak belirlenmesi için yeterli bir koşul değildir. Çünkü, tümcede birden fazla 
birim bu niteliklere sahip olabilmekte, dahası bu özelliklere sahip olan birimler yalnızca 
konu değil, odak konumunda da bulunabilmektedir: 
 

(5) a. Bir çocuk bana bir kitap verdi. ([-belirli]) 
b. Murat Ali'yle birlikte dedesine gitti. ([+canlı], [+belirli]) 

 c. Murat kapıyı açtı. ([+belirli]) 
 d. Uzun boylu bir adam bana dün mavi kaplı bir kitap verdi. ([+özgül]) 
 

(5a-d)'de örneklenen adöbekleri, aynı zamanda gönderimsel nitelik de taşıdıklarından, 
diğer anlamsal özellikler için yaptığımız belirlemeler, gönderimsel söylem göndergeleri 
için de geçerlidir. Sonuç olarak, bu anlamsal özelliklerin, özellikle de belirliliğin Türkçe 
konuların önemli niteliklerini oluşturduğunu kabul etmekle birlikte, bu özelliklerin 
konunun belirlenmesinde tek başına birer ölçüt olarak kabul edilemeyeceği görüşündeyiz.  

 
 
2.3.  İşlemsel Ölçüt 

 
Görüldüğü gibi, konu ile ilgili olarak verilen tanımlardan ya da bununla ilişkilendirilen 

özelliklerden tek başına hiç biri bu kavramın açık ve kesin bir biçimde tanımlanıp 
belirlenmesi için yeterli görünmemektedir. Dolayısıyla, şu ana kadar yapılan belirlemeler, 
bu doğrultuda yeterli bir işlemsel ölçüt sunmamaktadır. Aşağıda, konunun saptanması 
açısından ne tür bir işlemsel ölçüt belirlenebileceği üzerinde duracağız.  

 
 

2.3.1. Özne durumu 
 
Özne ulamı, dilbilgisel rol açısından erişim hiyerarşilerinde en üst sırada yer alması 

(Givón, 1983) ve anlamsal olarak tümcede eylemliğin kendisi hakkında olması (Keenan, 
1976, Chomsky, 1965) nedeniyle konu işlevini yerine getiren dilbilgisel ulam olarak 
görülmüştür. Ancak, "söylemde dilbilgisel öznenin tümcenin konusu olarak yorumlanması 
ya da konunun özne konumuna yerleştirilmesi doğrultusunda güçlü bir eğilim olmasına" 
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(Reinhart, 1982) karşın, bu ikisi arasında birebir ilişki bulunmamaktadır (Reinhart, 1982; 
Lambrecht, 1994). Bu yöndeki en güçlü kanıt, öznenin odakta da yer alabilmesidir8: 

 
(6) a. Ali [AYŞE'Yİ]OD seviyor. 

b. Ayşe'yi [ALİ]OD  seviyor. 
 

Kimi durumlardaysa, özne odakta yer almamakta, ancak belirtisiz (unmarked) yeri olan 
tümce-başı konumundan başka bir konuma taşınmaktadır. Bu durum, öznenin konu olarak 
belirlenmesinde güçlük çıkarmaktadır. Çünkü, öznenin taşınmasına karşın konu olarak 
kaldığını söylemek, bu taşıma işlemini güdüleyen etkenleri açıklamayı oldukça 
zorlaştıracaktır:  

 
(7) a. Ali [AYŞE'Yİ]OD seviyor. 

b. Ayşe’yi Ali [SEVİYOR]OD . 
 
Belirtisiz sözcük dizilişi açısından öznenin tümce-başında yer aldığı Türkçe gibi 

dillerde özne konumunun konu ile yakın bir ilişkisi olduğu açıktır (Reinhart, 1982; 
Lambrecht, 1994). Bununla beraber, Türkçede öznenin belirtisiz ya da doğal konu (natural 
topic) (Erguvanlı, 1984) olduğunu kabul etmekle birlikte, tümce konusunun zorunlu olarak 
özne rolündeki adöbeği ile oluşturulmadığı görüşünü benimsemekteyiz.  

 
 

2.3.2. Tümce-başı konumu 
 
Pek çok araştırmacı, tümce konusunun tümce-başı konumunda kodlandığı görüşünü 

paylaşmaktadır (Halliday, 1967; Gundel, 1988; Vallduví, 1992; Erguvanlı, 1984; Hoffman, 
1995; Lotfipour-Saedi & Rezai-Tajani, 1996 vb.). Türkçe açısından düşünüldüğünde, 
konunun tümce-başı konumunda kodlandığı görüşü kabul edilmezse, tümce-başına taşımayı 
güdüleyen bir etken bulmak oldukça güçleşecektir. Ayrıca, (8)’deki gibi örnekler, tümcenin 
hakkında olduğu şeyle ilgili güçlü dilsel sezgileri de doğrulayacak niteliktedir. Bu tümceler, 
sırasıyla Ali ve Ayşe ile ilgilidir:  

 
 
(8) a. Ali kimi seviyor? 

    Ali [AYŞE'Yİ]OD seviyor. 
b. Ayşe’yi kim seviyor? 
    Ayşe’yi [ALİ]OD seviyor. 

 
Bununla birlikte, öznenin odakta yer aldığı durumlarda tümce konusu olmadığı 

doğrultusundaki karşı çıkış, tümce-başında bulunan birimler için de söz konusudur. Buna 
göre, (9b)’de tümce-başındaki birim konu değil, odaktır: 

 
(9) a. Ali [AYŞE'Yİ]OD seviyor. 

b. [ALİ]OD Ayşe’yi seviyor. 
 

Ancak, özne ölçütü ile tümce-başı ölçütü arasındaki asıl önemli fark, (7b)'deki gibi 
öznenin taşındığı, ancak odakta yer almadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Yukarıda da 
belirttiğimiz gibi, odaklama amacı da taşımadığına göre, böyle bir taşıma işlemini anlamlı 
                                                           
8 Yazının bundan sonraki bölümünde yer alan örneklerde büyük harfler tümcesel vurguyu göstermek 

üzere, 'OD' kısaltması 'odak', 'B' kısaltması da 'bağlantı' terimleri yerine kullanılacaktır.  
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kılabilecek bir açıklama bulmak oldukça zordur. Bu taşıma işlemi, özne ölçütü kabul 
edildiğinde, bütünüyle işlevsizdir. Buna karşın tümce-başı ölçütü, kendi içinde daha tutarlı 
bir görünüm sergilemektedir. Türkçede odak eylem öncesi alanda serbestçe yer 
değiştirebildiğinden (Vallduví & Engdahl, 1996; Göksel, 1998), (9b)'deki gibi tümce-
başında olan ancak aynı zamanda da odaklanan birimler konu değil, odak olarak kabul 
edilmekte, böylesi tümceler de 'konusuz tümce' olarak adlandırılmaktadır.9 Dolayısıyla, 
tümce-başı ölçütü, özne ölçütüne göre daha güvenilir bir işlemsel ölçüt sunmaktadır. 

 
 

2.4. Değerlendirme 
 
Bu bölümde konu kavramının tanımlanma ve belirlenme sorunları üzerinde durduk. 

Konunun tanımlanması açısından, bölüm 2.1.'de özetlenen tanımlama yollarından ne yazık 
ki hiçbiri tek başına yeterli olamamaktadır. Bunlardan hakkındalık tanımı oldukça 
sezgiseldir ve herhangi bir ölçüte dayanmamaktadır. Konuyu çerçeve oluşturan bir birim 
olarak gören tanım, sezgiselliğinin dışında açık da değildir. Son olarak, 'iletişimsel 
dinamizm'i bir ölçüt olarak kullanan tanım da oldukça sezgiseldir ve bu tanıma göre 
tümcede birden fazla birim iletişimsel dinamizm taşıyabildiğinden, Bu tanım konunun 
birden fazla öğeyle oluşturulmasına olanak tanımakta, böylece hangi öğenin tümcenin 
konusu olduğu tam olarak belirlenememektedir. Dolayısıyla, bu üç tanımlama yolu da 
sezgisel nitelik taşımaktadır. Ancak, hakkındalık kavramı, konunun tanımlanmasındaki en 
güçlü dilsel sezgiyi içinde barındırmaktadır. Bu nedenle, pek çok araştırıcının da kabul 
ettiği gibi, hakkındalık tanımı kolayca vazgeçilebilir nitelikte değildir. Bundan dolayı, 
tanımlama açısından ne kadar sezgisel olsa da aynı zamanda dile ait güçlü bir sezgiyi de 
içerdiğinden bu tanımın benimsenmesinde bir sakınca görmemekteyiz. Eldeki hiçbir tanım 
konunun anlaşılması için tek başına yeterli olmadığına ve bunların hepsi de şu ya da bu 
biçimde sezgisel nitelik taşıdığına göre, konu araştırmalarındaki asıl sorun bu kavramın 
nasıl tanımlanacağı değil, nasıl bir işlemsel ölçüte (operational criteria) dayandırılacağıdır. 
Bölüm 2.2.'de görüldüğü gibi, konu kavramı ile ilişkilendirilen kullanımsal ve anlamsal 
niteliklerden hiçbiri tek başına bir ölçüt olarak kullanılabilecek özellikte değildir. Buna 
karşın bölüm 2.3.'te sunulan tartışmalar, geriye kalan özne ve tümce-başı ölçütlerinden 
ikincisinin daha güvenli ve daha tutarlı bir işlemsel ölçüt sunduğunu ortaya çıkarmaktadır. 
Sonuç olarak, buraya kadar yapılan tartışmalar, konu kavramının araştırılmasında 
hakkındalık tanımı ve tümce-başı olma ölçütünün kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.  

Bundan sonraki belirlemelerimizde, özellikle bu tanım ve işlemsel ölçütü temel alması 
bakımından yararlı bulduğumuz Vallduví (1992) tarafından önerilen bilgi yapısı 
yaklaşımını temel olarak alacağız.  

 
 

3. Bilgi Yapısı  
 
Vallduví (1992), tümcenin bilgi yapısının daha önce pek çok araştırıcının önerdiği gibi 

ikili değil (ör. Halliday, 1967; Gundel, 1977, 1988; Li & Thompson, 1976; Prince, 1981; 
Reinhart, 1982; Davison, 1984 vb.) üçlü bir bölümleme içerdiğini kabul etmektedir. Buna 
göre tümce, temel olarak, temel (ground) ve odak'tan (focus) oluşmaktadır. Bunlardan 
temel, önvarsayımsal, yani söylem bağlamından elde edilebilecek bilginin kodlandığı 
                                                           
9 Bu belirleme kendi içinde bir tutarlılık taşımasına karşın, Türkçede aynı kullanımsal işlev, yani 

odaklama için niçin iki ayrı dilsel araç bulunduğu ve odaklanan tümce-başı birimlerin konu işlevini 
sürdürüp sürdürmedikleri doğrultusundaki soruların yanıtlanması gerekmektedir. Bu soruların 
yanıtlanması için ise daha ayrıntılı çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.  
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bölümdür. Temel, kendi içinde iki ayrı bölümden oluşur: bağlantı (link) ve eklenti (tail). 
Tümcede iletişimsel olarak zorunlu olan bilgiyi taşıyan bölüm odaktır. Yani, tümcede 
bağlantı ve eklenti bölümleriyle aktarılan bilgi zorunlu değilken, odak bilgisi tümcenin asıl 
üretilme nedeni olan, zorunlu, bilgiyi taşımaktadır. Kısacası, bir tümce yalnızca odaktan 
oluşabilirken, yalnızca bağlantı ya da eklenti veya bu ikisinin birleşiminden oluşamaz. 
Aşağıda, Ali neyi okumuş? sorusuna verilebilecek bir yanıt tümcesinin bilgi yapısı 
bölümleri bir şema ile verilmektedir: 
 

(10)  
        (Ali neyi okumuş?)  

Ali kitabı okumuş. 
bağlantı (konu) odak eklenti 
TEMEL ODAK TEMEL 

 

Bu doğrultuda, eğer tümcede varsa tümce konusunun yeri, tümce-başı konumu olarak 
belirlenmektedir. Eklenmesi gereken bir nokta da, bu yaklaşım içinde, tümcenin bilgi 
yapısının iletişim bağlamının özelliklerine göre belirlendiğidir. Bu doğrultuda iletişim 
bağlamı en küçük düzlemde bir soru-yanıt kümesi olarak düşünülmekte ve belirli bir 
tümcenin bilgi yapısının bu tümcenin içinde bulunduğu düşünülen bu bağlamda şekillendiği 
öngörülmektedir (Vallduví, 1992; Lambrecht, 1994). Buna göre, örneğin Ali neyi okumuş? 
sorusunun yanıtı olan Ali KİTABI okumuş tümcesinde Ali ve okumuş öğeleri önvarsayımsal 
oldukları için konusal özelliklidir. Bunlardan Ali, başta olduğu için konu (=bağlantı), 
okumuş eylemi eklenti, kitabı öğesi de bağlamdan önvarsayımsal olarak elde edilemeyecek 
bilgiyi içerdiği için odak olarak şekillenmektedir. Buna karşın, aynı tümce aşağıdaki 
bağlamlarda farklı bilgi yapılarına sahip olacaktır: 
 

(11) a. (Ne olmuş?) 
 [Ali KİTABI okumuş]OD  

 
 b. (Ali ne yapmış?) 
 Ali [KİTABI okumuş]OD 
 
 c. (Ali kitabı ne yapmış?) 
  Ali kitabı [OKUMUŞ]OD 
 

Vallduví (1992)'nin bilgi yapısına yaklaşımı, söylem bağlamını da dikkate alarak 
tümcedeki bilgi dağılımını, özellikle de tümce konusunun belirlenmesini işlemsel bir ölçüte 
dayandırması nedeniyle kabul edilebilir niteliktedir.  
 
 
3.1. Türkçede Tümce Konusunun Belirlenmesi 

 
Türkçe sözdiziminin oynaklığı, bu konuda çalışan araştırmacılar tarafından Türkçe 

tümcelerin bilgi yapısının bir sonucu olarak değerlendirilmekte ve çeşitli araştırıcılar 
tümce-başı konumunun Türkçede konunun sunulduğu konum olduğunu belirtmektedir 
(Erguvanlı, 1984; Hoffman, 1995; Turan, 1995; Schroeder, 1999; Vallduví & Engdahl, 
1996). Buna göre, Türkçede tümce-başı konumuna taşıma işleminin, taşınacak birimin 
konulaştırılması, eylem-önü konumuna taşıma işleminin de bu birimin odaklanması 
amacına hizmet ettiği söylenmektedir. Aşağıda, bizim de katıldığımız bu görüşler 
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çerçevesinde Türkçede konu konumu olarak belirlenen tümce-başı konumunun kimi 
özellikleri üzerinde durmak istiyoruz. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Erguvanlı (1984) Türkçede tümce-başı konumunun 
kimi belirli özellikleri olduğunu ve bu özellikleri taşımayan birimlerin bu konumda 
bulunamayacağını belirlemiştir. Buna göre, tümce-başında ancak [+belirli] adöbekleri 
bulunabilmekte, [-belirli] adöbekleri de ancak [+canlı] ya da [+özgül] iseler bu konumda 
yer alabilmektedirler. Bunların dışında, eylemleri var/yok sözcükleri olan varlıksal 
tümcelerin özneleri de, [+canlı] da olsalar bu konumda yer alamamaktadır. Ayrıca              
[-gönderimsel] nitelik taşıyan adöbekleri de tümce-başı konumda bulunamazlar. Aşağıda, 
Erguvanlı (1984) ve Hoffman (1995)'in belirlemelerine göre tümce-başında bulunamayan 
adöbekleri örneklenmiştir: 
 

(12) 
A- [-canlı], [-belirli] adöbeği 

a. Fatma'yı evde bir sürpriz bekliyor. 
b. * Bir sürpriz Fatma'yı evde bekliyor. (Hoffman, 1995) 
 
c. Ağaçtan bir elma düştü. 
d. * Bir elma ağaçtan düştü. (Erguvanlı, 1984) 
 
e. Adam kurdu bir sopa ile öldürdü. 
f. ? Bir sopa ile adam kurdu öldürdü. (Erguvanlı, 1984) 

 
B- varlıksal tümcelerin özneleri 

 g. Odada bir kedi var. 
 h. * Bir kedi odada var. 
 ı.  * Bir adam odada var. 
 i.  * Uzun boylu bir adam odada var. 
 

C- [-gönderimsel] adöbekleri 
 j.  Murat kitap okuyor. 

k. * Kitap Murat okuyor. 
 

Buna karşın, aşağıdaki tümcelerde yer alan [-belirli] adöbekleri tümce-başı konumunda 
yer alabilmektedir: 
 

(13) 
A- [-belirli] [+gönderimsel] AÖ: 

a. Hey buraya bakın. Bir dolap yere düşmüş. ([-canlı] ve [-özgül]) 
b. Hey buraya bakın. Yere bir dolap düşmüş.  

 
B- Öznesi Ø olan ya da eylem-arkasında yer alan tümcelerdeki [-belirli] AÖ'ler: 

c. Bir sopayla adamın kafasına vurdum. (Ø özne) 
d. Bir dilenciye yüklü bir sadaka vermiştim bir keresinde. Sonra başımı alamadım 

ondan.      (Ø özne) 
e. Bir sopayla adamın kafasına vurdu hırsız. 
 

Bunların dışında, gönderimsel olmayan, genel (generic) anlamlı adöbeklerinin de 
tümce-başında bulunabildiği görülmektedir. Örneğin, aşağıdaki kişisiz edilgen tümcelerin 
özneleri [-belirli] ve gönderim-dışıdır: 
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(14) a. Kokoreç Şampiyon'da yenir.10 
 b. Bir kitap böyle okunmalı.  

  
[-Belirli] adöbeklerinin daha çok eylem-önü konumda bulunduğu ve tümce-başında 

oldukça seyrek olarak göründüğü bir gerçek olmasına karşın, yukarıdaki örnekler, bu 
anlamsal özelliklerin bu adöbeklerinin tümce-başında bulunabilmelerine kesin bir kısıtlama 
oluşturmadığını göstermektedir. Yukarıda görüldüğü gibi, gönderimsel olmayan adöbekleri 
için de aynı şey sözkonusudur. Bu durum, Türkçede konu konumu olarak belirlenen tümce-
başı konumunun bu tür anlamsal özelliklere bir noktaya kadar duyarlı olduğunu, ancak 
bunlarla doğrudan ilişkili olmadığını göstermektedir. Ayrıca, bu özellikleri taşıyan 
adöbeklerinin tümcede başka konumlarda da bulunabilmeleri, daha önce de vurguladığımız 
gibi, bu anlamsal özelliklerin yalnızca tümce konusu ile ilişkili olmadığını göstermektedir.  

Bunların dışında, [-belirli] bir adöbeği karşıtsal odakta (contrastive focus) 
bulunduğunda da tümce-başında yer alabilir. Erguvanlı (1984), bu durumdaki adöbeklerini 
katı konu (strong topic) terimiyle adlandırmaktadır. Bu da, yine tümce-başı konumunun 
belirsiz adöbeklerine bütünüyle kapalı bir alan olmadığını göstermektedir: 
 

(15) [BİR ELMA]OD ağaçtan düştü. Bir şeftali değil.  
 

Yukarıda, tümceyi iletişim bağlamı açısından değerlendirdiğimizde bir tümcede her 
zaman bir konunun bulunması gibi bir zorunluluğun olmadığını belirtmiştik. Eylem-öncesi 
alanda tek bir adöbeğinin bulunduğu durumlarda tümce-başı ve eylem-önü konumlarının 
belirlenmesi, dolayısıyla böyle tümcelerin konularının saptanması bu anlamda bir sorun 
oluşturmaktadır. Ancak, Vallduví (1992)'de belirlenen bakış açısından bakıldığında, bu 
sorun yaşanmamaktadır. Erol adöbeği aşağıdaki tümcelerden ilkinde konu durumundayken, 
ikincisinde odak durumundadır.  
 

(16) 
a.  (Erol getirdi mi kitabı?) 
 Erol [GETİRDİ]OD kitabı. 

  
b. (Kim getirdi kitabı?) 

 [EROL]OD getirdi kitabı.  
 
Sonuç olarak, Türkçede tümce-başı konumu, belirtisiz olarak konunun kodlandığı 

konum olarak görülebilir. Ancak, bu konumla [+belirli] anlamsal özellik arasında dikkat 
çekici bir ilişki bulunmasına karşın, [+belirli] olmanın bir adöbeğinin tümce-başında olması 
ve konu olması için zorunlu ve yeterli bir koşul oluşturmadığı görülmektedir. Dahası, 
Türkçede konuların bu ya da diğer anlamsal özelliklerle belirlenebileceği söylenemez.  

 
 

3.2.  Kimi Sorunlar 
 

Tümcenin bilgi yapısında tek bir tümce konusu bulunmasına karşın, bir tümcede birden 
fazla konusal birim bulunabilir. Konu, bugüne değin önvarsayımsal ve verilmiş olma 

                                                           
10 Çalışmada ele alınan konunun geneliyle ilgili katkıları ve bu örnek için Serkan Şener'e teşekkür 

ederim.  
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özellikleri ile ilişkilendirilmiştir. Gerçekten de, bu özellikleri taşıyan tümce birimleri 
bağlamdan elde edilebilir bilgilere sahip olduklarından, konusal nitelik taşımaktadırlar. 
Kısacası, bir tümcede konusal nitelik taşıyan tek birim tümce konusu değildir; eklenti 
olarak adlandırılan birimler de önvarsayımsal olma özellikleri nedeniyle konusal nitelik 
taşımaktadırlar. Bu nedenle, bu birimlerin incelenmesine ve bunların Türkçedeki 
görünümleri konusunda gördüğümüz kimi sorunların belirlenmesine de yer vermek 
istiyoruz.  

Vallduví (1992:2-3), aynı anlamsal-mantıksal önerme yapısına sahip olan ancak farklı 
sözdizimsel yapılarla kurulan tümcelerin birbirinden farklı kullanımsal işlevler taşıdığına, 
bir başka deyişle bunların farklı bilgi yapılarına sahip olduğuna değinmektedir. Bu 
bağlamda, Ali Ayşe'yi seviyor tümcesi ile Ayşe'yi Ali seviyor tümcesi aynı önermesel içeriğe 
sahip olsa da farklı bilgi yapıları taşımaktadırlar. İlk tümcenin konusu Ali, odağı ise 
Ayşe'dir. İkinci tümcede bu ilişkiler tersine çevrilmiş durumdadır. Ancak, bu yaklaşım 
doğrulltusunda yapılan çalışmalarda pek üzerinde durulmamış bir nokta, konuya Türkçe 
açısından bakıldığında ortaya çıkmaktadır. Türkçe oldukça oynak bir sözcük dizilişi 
yapısına sahip olduğundan, yalnızca konu ve odağın yer değiştirmesi değil, eklenti 
durumunda olan birimlerin de kendi aralarında yer değiştirmesi sözkonusudur.  

 
(17) 

a. [Ali]B dün Ayşe'ye [ÇİÇEK]OD verdi. 
b. [Ali]B Ayşe'ye dün [ÇİÇEK]OD verdi. 
 

Vallduví'nin yaklaşımı doğrultusunda bağlantı, eklenti ve odak bölümleri dışında 
tümcenin bilgi yapısında yansıtılan başka bir bölümleme yoktur. (17)'de olduğu gibi 
eklentilerin kendi aralarındaki sözcük dizilişi farklılığı ya da buna benzer durumlar için 
başka bir bölümleme düşünülmemiş, bir başka deyişle böylesi sözcük dizilişi 
farklılıklarının kullanımsal olmadığı, dolayısıyla tümcenin bilgi yapısında yansıtılmadığı 
kabul edilmiştir. Ancak bizce bu, 17(a-b)'deki durumun bu yaklaşım tarafından 
yanıtlanması gerekmeyen bir sorun oluşturduğu anlamına gelmemektedir.  

Aynı durum, eklentilerin eylem-arkası konumdaki dizilişleri için de geçerlidir: 
 
(18) 
 a. Ali [ÇİÇEK]OD verdi dün Ayşe'ye. 
  Ali [ÇİÇEK]OD verdi Ayşe'ye dün.  
 b. [ÇİÇEK]OD verdi Ali Ayşe'ye dün. 
  [ÇİÇEK]OD verdi dün Ayşe'ye Ali. 
  [ÇİÇEK]OD verdi Ali dün Ayşe'ye. 
  [ÇİÇEK]OD verdi dün Ali Ayşe'ye.  
 c. Dün [ÇİÇEK]OD verdi Ali Ayşe'ye. 
  Dün [ÇİÇEK]OD verdi Ayşe'ye Ali.  

 
Eklenti öğelerinin gerek eylem-öncesi gerekse eylem-arkasındaki bu diziliş 

farklılıklarının nedensiz olamayacağı açıktır. Bununla birlikte, eklentilerin kendi 
aralarındaki yer değiştirmelerinin odak ve bağlantı öğeleri kadar açık kullanımsal 
farklılıklar yaratmadığı da görülmekte, bu nedenle bu diziliş farklılığının tümcenin bilgi 
yapısı ile ilişkili olup olmadığı sorusu açık kalmaktadır. Dahası, bundan bağımsız olarak, 
tümcenin bilgi yapısı ile ilişkili olsa da olmasa da, bu diziliş farklılığını güdüleyen 
etkenlerin neler olduğu sorusunun yanıtlanması gerekmektedir. Bizce bu sorunun olası iki 
yanıtından biri, eklenti öğeleri içindeki sola taşımaların da yine konulaştırma amacı 
taşıdığıdır. Yalnız, bir tümcede iki tane konu olamayacağından, burada bir birimin konu 
durumuna getirilmesi değil, önvarsayımsal olmasından kaynaklanan konusallık derecesinin 
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artırılması sözkonusudur. Türkçenin konulaştırma amacıyla adöbeklerini tümce-başı 
konumu olan sola doğru taşıdığı, diğer bir deyişle bunun Türkçenin konulaştırma stratejisi 
olduğu düşünülürse, aynı stratejinin tümcenin bütününü kapsayacak biçimde diğer 
kullanımsal alanlarda da uygulandığını düşünmek olasıdır. Olası yanıtlardan bir diğeri ise, 
bu diziliş farklılığının tümcenin bilgi yapısı ile değil, tümcedeki bilgilerin kodlandıkları 
düşünülen dosya kartı'ndaki (file card) sıralanışlarıyla ilgili olduğu, dolayısıyla bu farklılığı 
güdüleyen etkenlerin kullanımsal değil anlamsal olduğudur.  

Bu yaklaşım çerçevesinde Türkçe açısından görülen bir başka kuramsal sorun da, 
eylem-öncesi alanda bulunan eklenti öğeleriyle, eylem-arkası alanda bulunan eklenti 
öğelerinin işlevsel olarak aynı biçimde adlandırılması, yani bunların bütünüyle aynı 
işlevlere sahip olduğunun düşünülmesidir11. Örneğin, 

 
(19) Ali okulda [ÇİÇEK]OD verdi Ayşe'ye.  

 
tümcesinde okulda ve Ayşe'ye öbeklerinin her ikisinin de eklenti olmasına karşın, bunların 
bütünüyle aynı kullanımsal işleve sahip olduğunu söylemek, sanırız pek kolay değildir. 
Türkçede aylem-arkası alanın özel bir işlevi, arka plan (background) oluşturma işlevi 
taşıdığı ve bu alanın kendine özgü kısıtlılıkları bulunduğu düşünülürse, bu birimler arasında 
bir yorumlama farklılığı bulunduğu  anlaşılacaktır.  

Vallduví (1992)'de önerilen bilgi yapısı yaklaşımının Türkçeye uygulanmasıyla 
gözlemlediğimiz bu sorunlar, çok daha kapsamlı çalışmalarla çözümlenmeyi 
beklemektedir.  

 
 
4. Sonuç 

 
Bu çalışmada konu kavramının tanımlanışı, bu kavramla ilişkilendirilen 

anlamsal/kullanımsal nitelikler ve kavramın tanımlanmasında kullanılabilecek işlemsel 
ölçütlerle ilgili görüşlerden hangilerinin benimsenebileceğini tartışmayı ve Türkçe 
açısından konu kavramının sunduğu görünümlerle bu kavramın incelenebileceği kuramsal 
çerçeve hakkında kimi belirlemeler yapmayı amaçladık. Çalışmada ortaya koyulan 
tartışmalar, adöbeklerinin bilgi değerlerinin ve anlamsal özelliklerinin konunun 
belirlenmesinde kullanılamayacağını ve işlemsel ölçüt belirleme sorununun tanımlama 
sorunundan öncelikli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu doğrultuda, Vallduví (1992)'de 
önerilen bilgi yapısı yaklaşımının ve bu yaklaşımın konu için belirlediği tümce-başı olma 
ölçütünün Türkçe için de geçerli olabileceği görülmektedir. Ancak, bu yaklaşımın Türkçe 
açısından bütünüyle sorunsuz olmadığı, ortaya koymaya çalıştığımız kimi gözlemlerle de 
anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda saptanan sorunların çözümlenmesi ve genel olarak da 
Türkçenin bilgi yapısı özelliklerinin belirlenebilmesi için kuşkusuz çok daha ayrıntılı 
çalışmalara gereksininim duyulmaktadır.  
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