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Son dönemlerde eyletim bir araştırma konusu olarak toplum bilimci, ruh bilimci ve
politoloji uzmanları için en önde gelen meselelerden biri olmuştur. Bu yüzden de son
zamanlar bu probleme ilgili bilimsel kaynaklarda sık sık değinildiği ve bununla bağlı
yeni yeni araştırma eserlerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Günümüzde bir kısım
dilbilim uzmanlan ve araştırmacılar (2); (4); (5) bu ruh dilbilimsel olayı başlıca
araştırma objesi olarak ele almarun yanısıra, eyletimi "insanı düşünmeksizin veya kendi
isteğine karşı gelerek bir şeyler yapmaya (bilgi vermek, her hangi bir hareketi yapmak,
kendi davranışlarını değişmek) teşvik etmek" gibi değerlendiriyor (17, 72). Yapılmış
araştırmalarda eyletimin temel özelliklerini şunların oluşturduğu belirlenmiştir:
a) eyletim objesinin kendisine yönettiimiş eylem hakkında bilgisizliği; b) eyletim
objesini çevreleyen nesnelerle ilişkisinineyletenin amacına uygun düzene sokulması; c)
eyletenin eyletim objesinin hesabına saklı amacına ulaşması; ç) çevre hakkında bir sıra
olguların değiştirilmesi (şaşırtma); d) belli bir kısım yanılsamaların oluşturulması ve s.
Bu arada eyletim konusunun son dönemlerde dilbilim uzmanlarının dikkatini fazla
bir daha vurgulamanın yeri var. Araştırma yöntemlerinin özelliklerine
dayanılarak eyletim şu yollarla çözüınlenebilir:
çektiğini

1. "Ben"i "biz"e dönüştürerek kişisel düşünceyi yok eden, kitlevsel düşüncenin
ile doğrudan doğruya ilişkisi olan totaliter toplumda eyletim: Bu
yansısını dil sisteminde bulur ve sonuçta "insanların söylevsel davranışlarının ve
sosyal düşüncenin uzun vadeli eyletim etkisine maruz kalmasının nedeni olarak
totaliter toplumun dil manzarası" canlanıyor ( 15, 1 I). Buna tarihin farklı
dönemlerinde toplumun yürütüm kurullarındaki liderlerin, politiklerin yürüttükleri
ideoloji siyasetlerini ve onların kitlenin büyük bir kısmını etki altında tutan ateş dolu
konuşmalarını örnek gösterebiliriz.
şekillenmesi

2. Seçimler öncesi kampanyalar sürecinde sosyal düşüncenin (oy sahiblerinin)
eyletimi. ((7); (8); (13); (14); (15) v~ s.). Bu halde araştırmacılar "politikacıların kendi
amaç ve isteklerini saklamak, bir başka deyişle, perdelemek suretiyle etkileri altında
tuttukları kitleyi şaşırtmak, aldatmak, seçimlere müdahele etmek amacıyla» ona hangi
yönlerden etki gösterebilecekleri için yollar aradıklarını gösteriyor (19, 101). Fakat bu
durumda eyletim subjesi kitlenin istek ve arzularını gerçekleştireceği üzerine vadierde
bulunmakla söylevlerinde amaçladığı mevkiyi kazanmakta iddialı olduğunu eminlikle
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karşı

tarafa beyan etmeli ve bu zaman onun
çok daha kuvvetli olmalıdır.

konuşmalarının

etkileme gücü

karşı

tarafınkinden

3. Bedii metinlere dayanılarak yapılan araştırmalarda kişilerarası eyletim etkisi
((10); (ll); (18) ve s.). Bu zaman "kişilerarası eyletim"in: a) bir kişinin diğerine gizli
etkisi; b) eyletenin amacına ulaşma aracı olarak alacaklıya münasebeti; c) eyletenin
sadece kendi çıkarlarını gözetmesi; ç) alacaklının zayıf "yönleri" (10, 291) hesabına
eyletenin "güç kullanması" gibi özellikler araştırılıyor.
Eyletim etkisinin bu üçüncü türü araştırmarnız açısından daha günceldir,
diyebiliriz. Söyle ki, bedü metinler kişilerarası eyletim etkisi hakkında daha fazla
bilgi vermek imkanı sunuyor. Bedii metinler üzerine devamlı olarak yapılan
gözlemler genelde diyaloglarla ilgilidir. Çünkü kişilerarası söylevsel-ruhsal etkileşim
sadece iletişim sırasında egemen etkendir ve onun başlıca unsuru olan stratejik ortam
gereken sonuca ulaşılabilinmesi için mevcut yöntem ve araçlarla modelleştirebiirnek
yeteneğidir. Diyalogun, iletişimin özelliğini bu gibi etkiler biçimlendiriyor. Bu zaman
insan kendisinden asılı olmadan beşeri İstekierin kölesi olur ve her iki taraf istenilen
iletişimden kar elde etmek amacına hizmet eder. Kişilerarası eyletimin daha net
şekilde anlaşılması için başlıca araştırma objesi olarak değişik milletiere has ve o
milletierin gelenek ve göreneklerini, ulusal, ayrıca manevi değerlerini yansıtan, farklı
dil sisternlerinde yer alan dillerde (Azerice, Rusca ve İngilizce) halk ağzından
derlenmiş masallara baş vurduk.
edebiyatı

örnekleri olan

masalların

bize daha ilginç meselelerin
yaptık. Bu hem de farklı
toplurnlara özgün masalların araştırılması sürecinde farklı gelenek ve töreleri, bakış
açısı olan milletierin söylevinde bir çok ruh dilbilimsel özelliklerin ortaya çıkmasına
sebep olabilir.
Bunu halk

araştırılmasında

yardımcı

olabileceği

düşüncesiyle

Araştırmarnızda başlıca

dil, söylev ve

iletişim

amaç eyletimin ruh dilbilimsel bir olay olarak
düzeyinde incelenmesidir.

düşünce,

Düşünce

düzeyinde eyletimin kullanılmasında bir sıra sosiyel-ruhbilimsel amaç ve
etmenlerin sadece dil ve söylevle değil, hem de ulusal ve manevi
sıkı şekilde bağlı olan düşünceyle birarada incelenmesi ve açıklanınası
·
· '· ·

onları şartiandıran
değerlerle

gerekir.

Dil düzeyinde eyletimin belirtisi daha ·üstündür. Başka deyişle, bu daha önce
gibi gizli bir şekilde oluşan etkinin garantörüdür ve bu etki eyletim
objesinin kendine özgü, kendine mensup olmayan istek ve arzuları şekillendiren
etkidir.
söylediğimiz

İletişim düzeyinde eyletim dil içi ve dil dışı etmenlerin eşsiz, benzersiz birleşimi
olarak ortaya çıkar. Şöyle ki, eyletim sırasında düşünce , dil ve söylev hepsi birarada bir
vahdet oluşturuyor. Bu sebepten de bu seviyede yapılan araştırmalar daha fazla
bilimsel-kuramsal kanaatiere varmakla sonuçlanabilir. Bu düzey kişilerin entelektine
bağlı olduğundan bununla ilgili her hangi bir istatistik bilgi vermek imkansız.
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Ruh dilbilimsel olay gibi eyletim etkisi hakkında mevcut araştırmaların. esas
gayesi eyletime dil açısından yaklaşım, onun dille baglı degerlendirilmesidir. Bu
araştırmaları biribirinden farkiandıran özellikse araştırmaya sevk edilen söylev
yöntemlerinin karakterine baglı olarak araştırmacıların eyletime bakışlarının
degişmesidir.

Dilde eyletim, genelde "etki gösterenin düşüncesinde var olan, fakat karşı tarafın
hizmet etmeyen amac, istek, münasebeti degiştirmek düşüncesiyle onun
psikolojisine dil vasıtasıyla etki göstermek" (57, 99) anlamına gelir. Başka türlü
desek, yani konuşan dilin saklı imkanlarını kullanmak suretiyle dinleyene çevre
hakkında her hangi bir bilgiyi vermekle kendisinde (konuşanda) istenilen intibayı
oluşturmak ve duygusal tepki göstermek amacını hedefliyorsa, o zaman bu söylevsel
eyletim demektir. Bu zaman konuşan (eyletim subjesi) faal, dinleyense (eyletim
objesi) pasif mevki tutmuş olur: alacaklıya aşkın kelimelerle, formalize olunmuş
"ürün" sunulur ve bu halde o hiç de beynini kullanmak veya düşünmek zorunda
kalmıyor. Bunun daha iyi anlaşılması için Rus, İngiliz ve Azerice masallardan
seçilmiş şu örneklere göz atalım:
yarariarına

Şah, gözünün ağı-qarası oğlunu na sabaha öldürürsan, heç kasa malum deyil. ôgar
onu nahaqdan öldürsan, sonra peşiman olacaqsan, el sana töhmat elayacak. San onu
mana bağışla, günahından keç: ayrı bir ölkaya sürgün ela. Gözdan iraq, könüldan
qıraq deyarlar. Öldürsan, sanda ürak dağı qalacaq. Sürgün da ela ölüm kimi bir
şeydir.

Padşah vazirin sözü ila oğlunun ölümündan keçdi, onu sürgün eladi. .. ("Şahzade

ve Melike Hatun"

masalı).

Bu örnekte, görüldügü üzere, vezir elverişli ve güzel düşünülmüş bir teklif
öneriyor ve söylediklerinin daha etkili olması için biribirinden anlarnca farklanan
"ölüm" ve "sürgün'' kelimelerini anlamdaş kelime gibi (Sürgün da ela ölüm kimi bir
şeydir.) bir arada sunmakla tam bireyletim etkisi yapmış oluyor.
Bazen de eyleten kendi söylevi veya sundugu bilgiyle karşı tarafı çıkınaza
sokuyor, yani dilnleyene her hangi bir.seçim fiı:satı bırakmıyor. "Kan Renkli Gül" adlı
Rus masalında bunun ıarrı farklı durumuna r~stlıyoruz:
«/{O% MOR MWIQJI ,u no oo6pou Bo!le cBoeu u xomeHuJO uOeUJ Ha JICUmbe
npomuBHoe K cmpaw.HOMY 36epb10 RecHoMy, 11y0y MopcKoMy... He 6yoem HaM om Mou
ZOpbKUU 6eK, JIU1.ja ffl60ezo HU 6U0a/O'IU, JlaCK06blX pe11eu ffl60UX He CllbiXaiO'IU?
PaccmaJOcb R o mo6o10 Ha BeKu Be'IHbıe, po6HO me6R JICUByJO 6 3eM!IJO xopoHJO»

(«Kan Renkli Gül»).
(Sevgili kızım, sen kendi isteginle igrenç ve korkunç hayvanın yanına gidiyorsun.
Senin güzel yüzünü görmeden, hoş solıpetlerini duymadan yüzüm nasıl gülür? Seninle
ebediyen ayrılıyoruz, bu da aynen seni topraklara gömmek gibidir).
Burada da aynen Azerice'de oldugu gibi "sürgün" kelimesi "ölüm" kelimesine
denk olarak kullanılmıştır. Bu eyletim etkisinin bu yönde şekillenmesi insan
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psikolojisindeki ilkel
farklı

anlamlarının

anlayışların benzerliği

tam

oluşumuna

ve sözcük dağarcığındaki kelimelerin
kadarki aşamanın kalıntısı olarak

değerlendirilebilir.

"Aslan ve Tavşan" adlı İngiliz masalında hayvanların padişahı olan aslanın
pislikten kokuyor, fakat hiç kimsenin bunu kendisine söyleyemeğe cesareti
yetmiyor:
yurtluğu

"What do you say, friend Monkey? ls the s me ll so bad?"
"Oh no, my King," said the Monkey. "The smell which comes from your den is
like the smell of beautiful flowers!"
And he killed the Monkey.
Then the Lion saw the Rabbit.
"Well, Rabbit, and what can you say?" he asked.
"Nothing," answered the Rabbit. "/ can say nothing. I have a bad co/d. "("The
Rabbit and the Lion").
bunu aslana !)öylemek için kendisinde cesaret bulan tavşan
çaresiz durumda çözüm seçimini aslanın kendisine bırakmakta (aslana
daha yeni bir firsat vermemekte) buluyor. Şöyle ki, fiziksel bakımdan zayıf olan taraf
(tavşan) daha önceki tecrübeden sonuça varmakla (maymunla olan olaya), doğru bir
karar vermekle, bilgisizlik mevkiinde kalıyor ( "Nothing," answered the Rabbit. "/
can say nothing. I have a bad cold. ").
Bu

konuşmada

bulunduğu

Bu şekilde ele alınan örnekler eyletim amacıyla dilin yapısal ve fonksiyonel
özelliklerinden yararlanmanın dilde eyletimi şartlandırdığını söylememize esas
veriyor. R.M.Blakar «Dil sosyal egemenliğin bir aleti olarak» ( <OIJbiK KaK
HHCTp)'MeHT couu:ruıbHOH BJiaCTH») başlıklı makalesinde şöyle yazıyor: "Her bir dil
unsuru cok mürekkep ve hassas bir müzik aletine benzer. Sadece bu dili kullanmayı
beceren onu çalınayı da başarır" (6, 97) . ve "hakkında konuşulan "gerçekliği"
biçimlendirmek için sözcük ve tümcele~in seç-irri.i ise egerı{en .vasıtadır" {6, 103). '~Dili ·.
kullanmanın her hangi bir ~tkili efekti vardır" (12, 51). Bunun yanısıra, dilip ~Çzcük
varlığında bir kısım kelimelenn. sıniani kapasitesine göre daha çok etkili olduğunu
söylememizin de yeri vardır. Eyletim etkisini oluşdurmak (her hangi bir işe
sevketmek) amacıyla söylevde kullanılan "ölmek" kelimesi ve ondan türemış diger
kelime ve sözcük biçimlerinin etkisi daha fazladır. Bir çok durumlarda bu
kelimelerden oluşan söylevsel eyletim başarıyla sonuçlanıyor. Mesela:
İngilizce

"What ails you, de ar wife?"
"Oh," she answered, "if I don 't get some rampion to eat out of the garden behind
the house, I know, I shall die."
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The man who loved her dearly, thought himself, "Come! Rather than /et your wife
die you shallfetch her some rampion, no matter the cost." ("Rapunzel");
Rusça
- Hy, - 2080pum, -Bom me6e MOU npuKa3: nocmpou mbı MHe H08btu co6op,
npomu8 ÔBOpl{a Ha ruıou1aôu, 'lmo6 3a6mpeMy K 6e'lepy 2omo8o 6blJIO. flocmpouutb.R me6.R Hacpa:JIC)l, a He nocmpouutb- KQJHIO.
OmcnyutaJ/ EMellb.RH pe'lu l{apcKue, no6epHyncR, nouıen ôoMou.
- Y Heco conôam MH020, no6cTOôy noi'1Ma10m. Om Heco He
ecmb, cnyuıamc.R Haôo. («İşçi Yemelyan ve boş davul»);

yuôeuıb.

A noKa CU!Ia

Azerice
Samad şahın libasını geyindi,
avval qoca qapıçını içari çağırdı,
indi

tacını başına
ahvalatı

ona

qoyub

qılıncını

belina

bağladı.

avval-

danışdı:

agar bu geca biza sadaqatla kömak e/asan, sabahdan öz evinda oturacaqsan,
üç dafa artıq maaş alacaqsan, agar xain çıxsan, boynun

aldığın maaşdan

vurulacaq.
Qoca

"baş

üsta" deyib, allari sinasinda

dayandı.

("Melik Cümşüt Masalı'').

Bu örnekler biribirinden farklı töre ve gelenekiere sahip, farklı dillerde konuşan
halkiara ait. Fakat bir söylev olgusu olarak, diyalog parçalarından her üç dilde
(İngiliz, Rus ve Azeri) aynı düşünce, aynı anlayışla bağlı olan kelimelerin eyletim
etkisinin eşit olduğu ortaya çıkar.
Aynı

fikri, cümleler için de söylersek, zannimizce, hiç yanılmayız. Yukarıda ele
örneklerin her birinde eyletim etkisiyle oluşan türncelerde olumlu ve olumsuz
bilgiler hep bir arada yer alıyor. Mesela: "Come! Rather than let your wife die you
s hall fe tc h her some rampion, no matter the cost. " ; flocmpouutb- .R me6R HacpaJ~Cy,
a He nocmpOUUlb - KQ3HTO; Bgar bu geca biza sadaqat/a kömak e/asan, s_abahdan ÖZ
evi,nda oturacaqsan, indi. aldığın . maaşdan üç dafa iı,~tıq maaş alacaqsan; agar xain
çıxsan, boynun vurulacaq,.
·
··
·
·

alınan

Tabii ki, böyle durumlarda karşı taraf olumlu bilgiyi
etkisinin sonucu da başarılı olacaktır.

önemsiyeceğinden

eyletim

Bu yüzden "hiç" kelimesi ve ondan türernış olan başka kelimelerin psikolojik
etkisine göz atalım. Mesela, Azeri yazar Zahid Halil'in "Hiç bir şey hakkında masal"
hikayesinden iki parçayı gözden geçirelim:
1) Bir dafa Günelin atası işdan qayıdanda bark asabi idi. Eynayini
hissolunurdu ki, allari titrayir. Günelin anası soruşdu:

-Na dedi/ar?
- Heç na!
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çıxarıb

silanda

Ana taassiifla köksünü ötürdü.
2) Eyni ila onlara manzil verilmayan günlardaki söhbat yenidan takrar olundu. Bu
dafa ata işdan çox kefi kök galmişdi.

Ana soruşdu:
-Na dedilar?
-Heç na!
Har ikisi güldü (Z.X::llil).
"Heç n::l!" (hiç bir şey) kelimesi
ediyorsa, ikinci durumda tam tersini anlatıyor. Elbet ki, bunu
yazarın intelektüel seviyesi, onun farklı durumlarda dil birimlerini ustalıkla
kullanabilmek özelliğiyle ilgilendirmek gerekir. Masallarda da "hiç bir şey" ifadesinin
kullanıldığı hallerde bir kısım psikolojik durumlarla karşılaşmak mümkündür. Daha
önce İngilizce masaldan verdiğimiz örnekte ("What do you say,friend Monkey? Is the
smell so bad?"
Birinci diyalogda

konuşma sırasında kullanılan

işlerin olmadığına işaret

"Oh no, my King," said the Monkey. "The smell which comes from your den is
like the sme ll of beautiful flowers!"
And he killed the Monkey.
Then the Lion saw the Rabbit.
"Well, Rabbit, and what can you say?" he asked.
"Nothing," answered the Rabbit. "I can say nothing. I have a bad cold. "("The
Rabbit and the Lion")) "hiç bir şey" (nothing) ifadesi masal kahramanının düşmüş
olduğu zor durumdan kurtarmasına neden oluyor. Bu ve bu tipten kelimeler
belgisizlik anlamı taşıdıkları için daha fazla eyletim etkili oluyor. Çünkü, "çok zaman
belgisizlik anlamlı kelimeler kitleyi daha fazla etkilemiş olabilir" (20). Bununla ilgili
şu örnekleri araştımanın yararı vardır. Mesela:
- HaiJo EMe!lbRHa no3eamb u cKa3amb: noiJu myiJa - He 3Haii ryiJa, u npuHecu
mo2o - He 3Haii 4e2Ö. Tym yJFC eMy He!lb3R 6yiJem omeepmem&cR. KyiJa 6bz OH HU
nowe!l, mbı CKaJFCeUl 11mo oH He myiJa nowell, KyiJa HaiJo; u 11e2o 6bı OH He npuHec,
mbz CKaJK:ew 11mo He mo npuHec, 11e2o HaiJo. To2iJa e2o u Ka3HUmb MOJICHO u JK:eHy
e2o 63Rmb.
06paiJ06aJ/CR 1Japb:
-3mo,- 2oeopum,6apa6aH))).

Bbı

YMHO npuiJyMaJ/U. ( «Pa6oTHHK EMenbHH

H

nycTOH

Sonuçta, tum söylenenler söylevsel bir stratejiye dayanıklı. Söylevsel stratejide bir
çok taktik addımlar atılabilir. Bu bağdamda taktik addım anlamında sadece
sözcüklerden kurulmuş ve derin etkileyici güce sahip "akıllı kelimeler" değil, hem de
eyletim subjesinin davranışlar sistemi devreye girer. "İnsan, durum ve tecrübe gibi
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etmenler psikolojide en başta gelen etmenlerdir ve söylev faaliyetine de yaklaşım bu
bakış açısından yapılıyor" (1, 18). Yazarın düşüncelerini paylaşmanın yanısıra
davranış ve söylev biribirini tamamladığı takdirde eyletim etkisinin daha fazla
olabileceği fikrini de savunuyoruz. Araştırmarruzda amaç eyleten karşısında başlıca
hedefin arzu olunan sonuç, yani, bilgi vermek karşılığında "kar" elde etmek düşüncesi
olduğunu ortaya koymaktır. Söylevde şu konunun çözümü stratejiyi oluşturur. Starteji
istenilen sonuca ulaşmak için mevcut yöntem ve araçları modelleştirebilme
becerisi dir.
Arzu olunan, istenen sonuçsa, demek ki, seçilen strateji de doğru ve etkindir.
Böylece, eyletim etkisinin söylevdeki yapısını şu şekilde gösterebiliriz:
Amac > Strateji > Taktik > Arzu olunan sonuç.
Belirli sözdizim kuruluşuna sahip türnce çok farklı durum ve koşullar içinde
temel aracı olarak kullanılmakla fikrin bu veya diğer şekilde karşıdakine
iletilmesine yardım eder.
iletişirnin

Eksiltili türnceler dilin tasarruf eğilimli olmasıyla ilgili olarak oluşmakla anlam, fikir
ve düşünceyi daha sonraki gelişim görüngelerine bağlıyor. "Eksilti olayı" ve "eksiltili
tümce" problemi eksiltili türncenin belidendiği ve tartışmaların daha fazla yapıldığı XX.
yüzyılın 50-70'li yıllarından itibaren dilbilimcilerin ilgisini çekrneğe başlarruştır. Bu
tipli tümeeleri araştırırken, onları şartlandıran, biçimlenmesine imkan sağlayan
etmenleri, onların kullanım alanının genişlemesini ve bununla ilgili bir çok süreçleri göz
ardı etmek dili donmuş, ölü bir varlık olarak kabul etmek veya ele almak demektir.
Çünkü sözdizirniyle ilgili bu tür olayların araştırılması dilin eytişimsel gelişimi
hakkında belirli tasarımın oluşmasına neden oluyor. E Benvenist bu konuyla bağlı şöyle
yazıyor: "Dil - her bir konuşanın sadece kendi özel düşüncesinin ifade amacına göre
kullanabileceği donmuş çizelge, sicil değil. Dil kendiliğinde biçimsel aygıtı etkileyen
sınırsız faaliyetin başlıca merkezidir, o, kendi kümelerinin dönüşümünü yapıyor ve yeni
yeni gruplar oluşturur" (3, 58).
Mevcut geleneksel teoriye göre eksiltili türnceler temel yapı özellikleri açısından
belirli anlama sahip yüklernin çıkarılması yoluyla yapılan türnce tipleri olarak ele
alınmaktadır. Yüklernin sezdirirni türncenin anlarrunda hiç bir değişiklik yapmaz. Bu
zaman türncenin sözlüksel-dilbilgisel terkibini belirleyen yüklernin anlam yükünü bu
veya başka bir cümle öğesi üstlenir. Eksiltili tümeeleri bu özellikleri açısından
sınıftandıran K.İ. Mişina kaybedilen fiil yüklernin genel anlarruna dayan'!fak, onları: a)
hareket/göçüşme; b) konuşma; c) somut/dinamik hareketleri bildiren eylem fiilierinin
kısaltıldığı eksiltili türnceler olarak üçe ayırıyor. (6, 4) Tabii ki, bunlar temelde türlü
proseslere dayanıyor.
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