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Öz 

Türkiye Türkçesinde soru türleri, soru ekli sorular, soru sözcüklü sorular 

ile ezgi soruları olmak üzere üçe ayrılır. Kimi çalıĢmalar, yansımalı soruları 

da bu sınıflandırmaya dâhil eder. Bu çalıĢmanın konusunu oluĢturan 

yansımalı sorular, bir düz tümce veya bir soru tümcesi üzerine kurulan ve 

sıklıkla diyaloglarda geçen sözcüklerin anlaĢılamaması, duyulamaması ya da 

söylenene inanılamaması gibi durumlara bağlı olarak kurulan sorulardır. Soru 

eki, soru sözcüğü ya da ezgi sorusu kullanılması sebebiyle adı geçen soru 

türlerine benzeyen yansımalı sorular, aslında “bağımlı sorular”dır. Bir baĢka 

ifadeyle, yansımalı sorular, öncesinde bir düz tümce ya da soru ekiyle, soru 

sözcüğüyle, ezgi sorusuyla kurulu bir soru tümcesi gerektirir. Bağımlı 

olmaları sebebiyle diyalog merkezli metinlerde daha sık kullanıldığı 

düĢünülen yansımalı soruların bu çalıĢmadaki örneklemini ise tiyatro 

metinleri oluĢturmuĢtur. ÇalıĢmanın birinci bölümünde diyaloğun konuĢucu - 

dinleyici tarafları ile konuĢucunun kurduğu tümce türü göz önünde 

bulundurularak yansımalı soru türlerinin belirlendiği bir sınıflandırma 

önerilmiĢtir. ÇalıĢmanın ikinci bölümünde ise yansımalı soruların iĢlevleri 

değerlendirilmiĢ ve araĢtırma örneklemi doğrultusunda yansımalı soruların 

anlayamama, düşünme, inanmama, kızma, korkma, konuya dikkat çekme, 

onaylatma, reddetme ve şaşırma iĢlevlerinde kullanıldığı görülmüĢtür. 

Anahtar Sözcükler: Soru tümcesi, soru türleri, yansımalı soru, yapı, 

iĢlev, tiyatro metni. 

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF ECHO 

QUESTIONS IN TURKISH: EXAMPLE OF THEATRE TEXTS 

Abstract 

Question types in Turkish are classifed as yes/no questions, wh- questions 

and questions with intonation. Some studies includes echo questions in this 

classification. Echo questions that constitute the subject of this study are 

questions which are established on the basis of a declarative or on 

interrogative sentence, which often can not be understood, heard, or believed 

to be spoken in dialogues. Echo questions are similar to question types of 

yes/no questions, wh- questions or questions with intonation because of the 

usage of those and in point of fact that they are “dependent”. In other words, 

echo questions priorly need declarative or interrogative sentence with yes/no 

questions, wh- questions, questions with intonation. Since echo questions are 

dependent, they are used in the texts which are made of dialogs such as in 

theatre texts. So, theatre texts are the research sample of this study. First part 

of the study includes the proposal of classification of echo question types 
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under the consideration of a dialogue which includes speaker-listener sides 

and type of sentence which is made by speaker. In the second part of the 

study, functionality of echo questions are evaluated and according to research 

sample, echo questions are used in incomprehension, consideration, anger, 

conspicuousness, approval, denial and astonishment functions.  

Keywords: Interrogative sentence, question types, echo question, 

structure, function, theatre text. 

1. Giriş 

Tümceler, gerek iĢlevsel gerekse yapısal olarak bildirme, buyurma / istek, ünlem ve soru 

olmak üzere dört grupta değerlendirilir (Arndt, 1995: 101). Bunlar içerisinde, “Bir Ģey 

öğrenmek için birine yöneltilen ve karĢılık gerektiren söz veya yazı” olarak tanımlanan sorunun 

“bilgi edinmek / talep etmek / almak” gibi evrensel bir iĢlevi vardır. 

Dillerin geneline bakıldığında, yapısal olarak soruların ne- soruları ile evet / hayır 

soruları olarak sınıflandırıldığı görülür. Dillerin özelliklerine göre değiĢebilen, çoğalabilen bu 

soru türleri, Türkiye Türkçesinde de soru sözcüklü sorular, soru ekli sorular ile ezgi soruları 

olarak sınıflandırılır. Kimi çalıĢmalar, yansımalı soruları da bu sınıflandırmaya dâhil eder. 

Bu çalıĢmanın konusunu oluĢturan yansımalı sorular, “bir düz tümceye veya bir soru 

tümcesine yönelik olan ve genellikle de karĢılıklı konuĢmada geçen sözcükleri iyi duymamaya, 

tümcede verilen bilgileri iyi anlamamaya, o bilgilere inanmamaya bağlı duygularla, iletiĢimsel 

gerekçelerle üretilen sorular” olarak tanımlanır (Uzun, 1988: 26). 

Soru sözcüğü ile tümcenin sorulaĢtığı soru türüne soru sözcüklü soru; mI / mU soru eki 

ile tümcenin soru tümcesine dönüĢtüğü soru türüne soru ekli soru ve herhangi bir soru sözcüğü 

ya da mI / mU soru eki kullanılmadan, ezgi yoluyla kurulan parçasal soru türüne de ezgi sorusu 

denir. Soru eki, soru sözcüğü ya da ezgi sorusu kullanılması sebebiyle diğer soru türlerine 

benzeyen yansımalı sorular ise söz konusu türlere kıyasla daha bağımlıdırlar. Bir baĢka 

ifadeyle, yansımalı sorular, öncesinde bir düz tümce ya da soru ekiyle, soru sözcüğüyle ya da 

ezgi sorusuyla kurulu bir soru tümcesi gerektirirken, soru sözcüklü soru, soru ekli soru ve ezgi 

sorusu türleri, kendilerinden önce kullanılan bir düz tümceye ya da soru tümcesine ihtiyaç 

duymazlar. 

Yansımalı sorular, biçimce diğer soru türlerine benzer özellikler gösterirken, onlardan 

bir baĢka farkı, ezgileridir. Soru ekli sorular ile soru sözcüklü sorularda perdenin en yüksek 

olduğu noktadan hemen sonra belirli bir düĢüĢ yaĢanırken bu düĢüĢ, yansımalı sorularda daha az 

gerçekleĢir (Kornfilt, 1997: 32). 

“Bağımlı sorular” olmaları dolayısıyla yansımalı soru türünün diyaloglardan kurulu 

metinlerde daha sık kullanıldığı düĢünülerek, çalıĢmanın örneklemi tiyatro metinlerinden 
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seçilmiĢtir. Bu çalıĢmada, araĢtırma örneklemini oluĢturan Adalet Ağaoğlu’nun Toplu Oyunlar 

III (Çok Uzak - Fazla Yakın, Sınırlarda), Gülten Akın’ın Toplu Oyunlar (Batak, Kapılar 

Pencereler, Çıkış, Babil’de Bir Kadın, Babil’de Bir Yusuf, Kızlar Değirmeni, Keloğlan) ve 

Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı adlı eserlerinde yer alan yansımalı sorular, yapı ve iĢlev 

özelliklerine göre incelenmiĢtir. 

1.1. Yansımalı Soru Türleri: Türkiye Türkçesinde, soruyu farklı yönleri ile ele alan 

çalıĢmalar, literatürde yerini almıĢtır
1
. Ancak bu çalıĢmalar içerisinde, yansımalı soru türü 

üzerinde çok az sayıda incelemenin yapıldığı görülmüĢtür. Bu çalıĢmaların baĢında gelen 

Uzun’a ait “Türkçenin Öğretimi Ġçin Soru Tümcesi Türleri Üzerine Bir Sınıflandırma 

Denemesi” adlı çalıĢmada, yansımalı soru türünün yapısal olarak ayrıntılı biçimde incelendiğine 

ve sınıflandırmaların kurgusal tümcelerle örneklendirildiğine tanık olunmuĢtur (1988: 26-30). 

Uzun’a göre soru tümceleri, evet / hayır soruları, ne- soruları ve ezgi soruları olmak üzere üçe 

ayrılmıĢtır
2
. Uzun, ilgili soru türlerinin her birinin ayrıca yansımalı soru versiyonları olduğunu 

belirterek söz konusu sınıflandırmanın dördüncü halkasını yansımalı sorular olarak belirlemiĢtir. 

ÇalıĢmada, yansımalı sorular ise yansımalı evet / hayır soruları, yansımalı ne- soruları ile 

yansımalı ezgi soruları olmak üzere üç sınıfta değerlendirilmiĢtir. Her bir yansımalı alt soru türü 

de üçer alt türde incelenmiĢtir (1988: 26-30). (bk. Tablo 1). 

Tablo 1: Uzun’a Göre Yansımalı Soru Türleri 
Yansımalı evet/hayır soruları Yansımalı ne- soruları Yansımalı ezgi soruları 

- Düz tümce yansımalı evet/hayır sorusu  

- Evet/hayır yansımalı evet/hayır sorusu   

- Ne- sorusu yansımalı evet/hayır sorusu                                          

- Düz tümce yansımalı ne- sorusu 

- Evet/hayır yansımalı ne- sorusu  

- Ne- sorusu yansımalı ne- sorusu                                                 

- Düz tümce yansımalı ezgi sorusu     

- Evet/hayır yansımalı ezgi sorusu     

- Ne- sorusu yansımalı ezgi sorusu                                                

Soru tümcelerini evet / hayır soruları, soru sözcüklü sorular ve yansımalı sorular olarak 

sınıflandıran Kornfilt, yansımalı soruları dörde ayırmıĢtır (1997: 32-36) (bk. Tablo 2). 

Tablo 2: Kornfilt’e Göre Yansımalı Soru Türleri 
- Evet / hayırlı yansımalı soru (yes/no echo-question) 

- Soru sözcüklü yansımalı soru (question-word echo-question) 

- Evet/hayır sorulu yansımalı soru (yes/no question echo-question) 

- Soru sözcüklü sorularda yansımalı soru (question-word question echo-question) 

Soru tümcelerini soru ekli sorular, ne- soruları ve yansımalı sorular olmak üzere üçe 

ayıran Göksel - Kerslake, yansımalı soruları sınıflandırmamıĢ, ilgili soru türü üzerine genel 

tespitlerde bulunmuĢlardır (2005: 306, 307). 

Özgen, araĢtırmasında soruları evet / hayır soruları, seçenekli sorular, ne- soruları, ezgi 

soruları, yansımalı sorular olarak beĢ sınıfta değerlendirmiĢtir. AraĢtırmacı, yansımalı soruları, 

                                                           
1 Ġlgili çalıĢmalar için bk. Akar (1990), Arslan (1999), Besler (2000), CoĢkun (2010), Erton (1997), Kornfilt (1996), 

Nar (1995), Oturakçı (2012), Oytun Altun (2009), Pala (2005), Üstünova (2002). 
2 Kaynaklarda, yer yer evet / hayır soruları (yes / no questions, polar questions) ve ne- soruları (wh- questions, 

content questions) olarak kullanılabilen soru türleri, bu çalıĢmada –sırasıyla– soru ekli sorular ile soru sözcüklü 

sorular olarak yer almaktadır. 
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yansımalı evet / hayır soruları, yansımalı ne- soruları ve yansımalı ezgi soruları olmak üzere 

üçe ayırarak Uzun’un sınıflandırmasını kullanmıĢtır (2010: 53, 54). Özgen’in sınıflandırmasının 

Uzun’un yaptığı sınıflandırmadan tek farkı, yansımalı soruların alt türlere ayrılmasında ortaya 

çıkmıĢtır. Özgen, Uzun gibi, yansımalı evet / hayır soruları ile yansımalı ne- sorularının her 

birini üçe ayırırken yansımalı ezgi sorularını sınıflandırmamıĢtır. Hâlbuki Uzun, söz konusu 

yansımalı soru türünü de üç alt türe ayırmıĢtır (bk. Tablo 3). 

Tablo 3: Özgen’e Göre Yansımalı Soru Türleri 
Yansımalı evet/hayır soruları Yansımalı ne- soruları Yansımalı ezgi soruları 

- Düz tümce yansımalı evet / hayır sorusu 

- Evet / hayır yansımalı evet / hayır sorusu 

- Ne- sorusu yansımalı evet / hayır sorusu                       

- Düz tümce yansımalı ne- sorusu 

- Evet/hayır yansımalı ne-  sorusu 

- Ne sorusu yansımalı ne- sorusu            

------------------ 

2. İnceleme 

2.1. Yansımalı Soruların Yapı Özellikleri: Yansımalı sorular, oluĢumu için diyalog 

merkezli bir sürece ihtiyaç duyar. Bir baĢka ifadeyle, bir soru tümcesine yansımalı soru 

denilebilmesi için öncesinde muhakkak bir tümcenin olması gerekir. Öncesinde, herhangi bir 

tümcenin yer almadığı bir yansımalı soru düĢünülemez. Dolayısıyla yansımalı sorular için 

“bağımlı sorular” denilebilir. Soru ekli soru, soru sözcüklü soru ile ezgi sorusu türleri ise 

yansımalı sorulara kıyasla bağımsızdır ve konuĢucunun isteğine bağlı olarak kullanılır. 

Sözlü / yazılı iletiĢimde bir diyaloğu oluĢturan iki taraf vardır: konuĢucu ve dinleyici. 

Yansımalı soruların oluĢumu da bu iki taraf üzerine kuruludur. KonuĢucu, bir düz tümce ya da 

soru tümcesi kurarak, bir sonraki safhada konuĢucu konumuna geçecek olan dinleyicinin 

yansımalı sorusunun iskeletini kurmuĢ olur. Dolayısıyla iletiĢimin tarafları bakımından 

değerlendirilecek olursa yansımalı soru, konuĢucu – dinleyici taraflarının dinleyici konumunda 

olan kiĢisince kullanılan bir soru türüdür. 

Tablo 4: Yansımalı Sorunun OluĢumu 
A:   Düz tümce 

B:   (A’ya ait) düz tümcenin dönüĢtüğü soru tümcesi  (yansımalı soru) 

A:   (B’ye yanıt niteliğinde) düz tümce 

 
A:   Soru tümcesi 

B:   (A’ya ait) soru tümcesinin dönüĢtüğü soru tümcesi  (yansımalı soru) 

A:   (B’ye yanıt niteliğinde) düz tümce 

Dinleyici konumundaki B, konuĢucu A’nın düz tümcesini ya da soru tümcesini iyi 

duymaz, sağlıklı bir Ģekilde anlamaz, tekrar ettirmek ister, verilen bilgiye ĢaĢırır ya da inanmaz 

ise, bir baĢka ifadeyle iletiĢimsel gerekçelerle, yansımalı soruya baĢvurur. 

Diyaloğa üçüncü bir kiĢinin katılmasıyla zincirlemeli yansımalı soru adını verdiğimiz 

yansımalı soru ortaya çıkar. Buna göre A, B’ye bir düz tümce ya da soru tümcesi yöneltir; B, 

dönüt sorusu niteliğindeki yansımalı soruyu C’ye yöneltir. Bu kullanımda, “klasik” ya da 
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“standart” olarak niteleyebileceğimiz yansımalı sorulardaki A ile B arasındaki döngü kırılır ve 

devreye C girer. C, A’nın vereceği yanıtı üstlenir. 

Tablo 5: Klasik Yansımalı Soru Döngüsü 
                         A                                       B 

A: Bunu yapmayacağım! 

B: YanlıĢ mı duydum acaba? Yapmayacağım mı dedin? 

A: Evet, doğru duydun. Yapmayacağım. 

Tablo 6: Zincirlemeli Yansımalı Soru Döngüsü 
         A                                                    B                                     C 

A: Bunu yapmayacağım! 

B: YanlıĢ mı duydum acaba? Yapmayacağım mı dedi? 

C: Evet, doğru duydun. YapmayacakmıĢ. 

Kaynaklarda, teorik olarak, yansımalı soruların 4, 6 ya da 9 alt türünden söz edilmiĢtir 

(Uzun, 1988: 26-30; Kornfilt, 1997: 32-36; Özgen, 2010: 53, 54). (bk. Tablo 1, Tablo 2, Tablo 

3). 

Bu çalıĢmada ise kaynaklarda görülen yansımalı soru türlerinin sınıflandırmasında bazı 

değiĢiklikler yapılarak yeni bir sınıflandırma önerisinde bulunulmuĢtur. Yansımalı soruların 

türleri, diyalogdaki konuĢucu üzerinden Ģekillenir. Bir baĢka ifadeyle, dinleyicinin konuĢucuya 

bağlı olarak kurduğu soru tümcesi, yansımalı soruların alt türlerini oluĢturur. KonuĢucunun bir 

düz tümcesi ya da soru tümcesi, soru ekiyle, soru sözcüğüyle ya da ezgi sorusu yoluyla dinleyici 

konumundaki kiĢi tarafından yansımalı soruya dönüĢür. Bu üç yol, yansımalı soruların ilk 

aĢamadaki türlerini oluĢturur, her bir tür de kendi içinde alt sınıflara ayrılır. Diyaloğun 

konuĢucu / dinleyici tarafları ile konuĢucunun yapı bakımından kurduğu tümce türü dikkate 

alınarak yapılan yeni sınıflandırma, aĢağıda tablo biçiminde dikkate sunulmuĢtur: 

Tablo 7: Oturakçı Orbay’a Göre Yansımalı Soru Türleri 

                           KonuĢucunun Düz Tümcesi Üzerine Kurulan Yansımalı Sorular        

- Düz tümce yansımalı soru ekli soru 

- Düz tümce yansımalı soru sözcüklü soru 

- Düz tümce yansımalı ezgi sorusu 

                            KonuĢucunun Soru Tümcesi Üzerine Kurulan Yansımalı Sorular 

Soru ekli soru üzerine kurulan yansımalı soru:          - Soru ekli soru yansımalı soru ekli soru 

                                                                                    - Soru ekli soru yansımalı soru sözcüklü soru 

                                                                                    - Soru ekli soru yansımalı ezgi sorusu 

Soru sözcüklü soru üzerine kurulan yansımalı soru:  - Soru sözcüklü soru yansımalı soru ekli soru                                                                                                                 

                                                                                    - Soru sözcüklü soru yansımalı soru sözcüklü soru 

                                                                                    - Soru sözcüklü soru yansımalı ezgi sorusu 

Ezgi sorusu üzerine kurulan yansımalı soru:              - Ezgi sorusu yansımalı soru ekli soru                                                                                                    

                                                                                    - Ezgi sorusu yansımalı soru sözcüklü soru 

                                                                                    - Ezgi sorusu yansımalı ezgi sorusu 

ÇalıĢmanın araĢtırma örneklemini oluĢturan 3 tiyatro metninden derlenen örneklere 

bakıldığında, bu kurgulanıĢın birebir karĢılığı örnekler görülememiĢtir. Bu sebeple, araĢtırma 

örnekleminde örneğine rastlanmamıĢ yansımalı soru türleri için serbest tarama yöntemiyle 2 
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tiyatro metninden daha yararlanılmıĢ ve bu metinlerden yalnızca ilgili yansımalı soru türünün 

örnekleri alınmıĢtır. 

Önerilen yeni sınıflandırmaya göre yansımalı sorular, konuĢucunun kurduğu düz 

tümceye ya da soru tümcesine göre ĢekillenmiĢtir. “KonuĢucunun düz tümcesi üzerine kurulan 

yansımalı soru” türünde, “düz tümce yansımalı soru ekli soru”, “düz tümce yansımalı soru 

sözcüklü soru” ile “düz tümce yansımalı ezgi sorusu” yer almıĢtır. “KonuĢucunun soru tümcesi 

üzerine kurulan yansımalı soru” türü ise “konuĢucunun soru ekli soru tümcesi üzerine kurulan 

yansımalı soru”, “konuĢucunun soru sözcüklü soru tümcesi üzerine kurulan yansımalı soru” ile 

“konuĢucunun ezgi sorusu üzerine kurulan yansımalı soru” olmak üzere üç alt tür üzerinden 

incelenmiĢtir. “KonuĢucunun soru ekli soru tümcesi üzerine kurulan yansımalı soru” türü içinde 

“soru ekli soru yansımalı soru ekli soru”, “soru ekli soru yansımalı soru sözcüklü soru” ile “soru 

ekli soru yansımalı ezgi sorusu” yer almıĢtır. “KonuĢucunun soru sözcüklü soru tümcesi üzerine 

kurulan yansımalı soru” türü ise “soru sözcüklü soru yansımalı soru ekli soru”, “soru sözcüklü 

soru yansımalı soru sözcüklü soru” ve “soru sözcüklü soru yansımalı ezgi sorusu” olarak alt 

türlerde değerlendirilmiĢtir. 

ÇalıĢmamızda, araĢtırma örneklemindeki tanığa dayanarak, kaynaklarda yansımalı soru 

türleri içerisinde bahsi geçmeyen bir tür daha saptanmıĢtır. Ġlgili soru tümcesi örneğine göre, 

“konuĢucunun soru tümcesi üzerine kurulan yansımalı soru”ya yeni bir alt tür eklenmiĢtir. 

Kaynaklarda, “konuĢucunun soru tümcesi üzerine kurulan yansımalı soru” içinde, konuĢucu, ya 

soru sözcüklü soru tümcesi ya da soru ekli soru tümcesi kurar. KonuĢucunun ezgi sorusu 

kurduğu ve ezgi sorusu üzerinden kurulan yansımalı soru tümcesi oluĢturulabileceği göz ardı 

edilmiĢtir. Yapılan çalıĢmada, “konuĢucunun ezgi sorusu üzerine kurulan yansımalı soru” türü 

sınıflandırmaya dâhil edilerek “ezgi sorusu yansımalı soru ekli soru”, “ezgi sorusu yansımalı 

soru sözcüklü soru” ve “ezgi sorusu yansımalı ezgi sorusu” alt türleri oluĢturulmuĢtur. 

ÇalıĢmanın araĢtırma örnekleminde, “düz tümce yansımalı ezgi sorusu”, “soru ekli soru 

yansımalı ezgi sorusu”, “ezgi sorusu yansımalı soru sözcüklü soru” ile “ezgi sorusu yansımalı 

ezgi sorusu”  türleri dıĢındaki diğer yansımalı soru türlerinin örnekleri tespit edilmiĢtir; anılan 

dört yansımalı soru türü için ise Muzaffer Ġzgü ve Turgut Özakman’ın tiyatro metinlerine 

baĢvurulmuĢtur. 

Bu bölümde belirtilen bulgular, örneklemden seçilen tanıklarla dikkate sunulmuĢtur. 
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2.1.1. Konuşucunun Düz Tümcesi Üzerine Kurulan Yansımalı Sorular 

2.1.1.1. Düz Tümce Yansımalı Soru Ekli Soru: Bu türde, önce konuĢucu bir düz 

tümce kurar, ardından dinleyici konumundaki kiĢi, konuĢucunun düz tümcesinin herhangi bir 

unsurunu soru eki kullanarak sorulu bir unsura dönüĢtürür ve konuĢucuya tekrar yöneltir. 

AĢağıda, düz tümce yansımalı soru ekli soru için kurgulanan örneğe göre A’nın düz 

tümcesinin herhangi bir ögesi B kiĢisince soru ekli soruya dönüĢtürülerek A’ya yöneltilebilir. 

Örnekte, B kiĢisinin kurabileceği yansımalı soru tümcesi seçenekleri, B1, B2, B3 ve B4 

biçiminde numaralandırılarak gösterilmiĢtir. 

A: Can, dün akşam tiyatroya gitti. 

B1: Can, dün akşam tiyatroya mı gitti? / B2: Can, dün akşam mı tiyatroya gitti? / B3: 

Can mı dün akşam tiyatroya gitti? / B4: Can dün akşam tiyatroya gitti mi? 

(1)
3
  Adam: Ya sakla onu, ört, giysinin bir yerlerine koy. Ya da gel benimle. 

Kaçalım.
 
 

Kadın: (Gözlerini kapar.) Kaçalım mı dedin? (GA, 25).
 
 

(2)  Hidayet: Ali Abi bugün tahliye oluyor ya. 

Zilha: Tahliye mi oluyor? (HT, 30). 

(3) Kutsal Kitap Satıcısı: Ne zamandan beri bağlısın burda? 

Tutsak: Beş yıldır. 

Kutsal Kitap Satıcısı: (Ġrkilerek) Beş yıl mı? (GA, 38). 

2.1.1.2. Düz Tümce Yansımalı Soru Sözcüklü Soru: KonuĢucunun düz tümcesindeki 

bir unsur, dinleyici tarafından soru sözcüğü ile sorularak yansımalı soru kurulur. AĢağıdaki 

kurgusal örnekte A’nın her bir ögesi, B kiĢisince soru sözcüklü soru olarak A’ya yöneltilebilir. 

A: Can, dün akşam tiyatroya gitti. 

B1: Can, dün akşam nereye gitti? / B2: Can, ne zaman tiyatroya gitti? / B3: Kim dün 

akşam tiyatroya gitti? 

                                                           
3 ÇalıĢmada, her yansımalı soru türü için önce A (konuĢucu)  ve B (yansımalı soruyu kuran, konuĢucu konumuna 

geçen dinleyici) kiĢilerinden oluĢan kurgusal örnekler üretilmiĢtir. Tarafımızca kurgulanan bu örnekten sonra ise 

araĢtırma örnekleminden alınan ve “( )” biçiminde parantez içerisinde numaralı olarak verilen örneklere yer 

verilmiĢtir. 

Her yansımalı soru türü için araĢtırma örnekleminden alınan 3 örnek verilmiĢtir. 3’ten fazla örneği tespit edilen yansımalı 

soru türü için 3 örnek, yalnızca 1 ya da 2 örneği olan yansımalı soru türü için ise ilgili örnekler dikkate sunulmuĢtur. 

Örneklerde, ayırt edilebilmesi için, yansımalı sorunun oluĢumunu sağlayan konuĢucunun düz tümcesi ya da soru 

tümcesi ile dinleyicinin yansımalı soru tümcesi eğik bir biçimde yazılmıĢtır. 
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(4) Sipsi: (Giderken) Çamurun adamları yeminliymişler. Ali’yi tahliye olduğu gün delik 

deşik edeceklermiş. 

Temel: Kim ediyor? Kimi ediyor? Bütün Sinekli, Ali’ye kalkan olur da kılına 

dokundurmaz. Ne diyorsun sen... (HT, 35) 

(5) Zilha: (Bağırarak) Ne bağırıyorsun ulan. Ahizeyi bozacaksın. Yatak odası sesinle 

konuşsana ayı oğlu ayı. 

Ali’nin Sesi: Yatak odası nesi dedin? Yatak odasında ne iĢin var güpegündüz? (HT, 89) 

(6)  Ġbrahim: (Güler.) Niye cadılar kraliçesi dedik adına, anladın değil mi? (Zehra’yı elinden 

tutar, ötekilere tanıtır.) Modelime hoĢ geldin deyin bakalım çocuklar. Bu Ġshak. (Zehra 

ve Ġshak el sıkıĢırlar.) Bu Yusuf. (Yusuf’la da el sıkıĢırlar.) Bu da bizim küçük. He-

pimizin. 

Çocuk: (BaĢını kaldırmadan homurdanır.) Niye hepinizin oluyormuşum? Seni hele hiç 

sevmem, bilirsin (60, GA). 

2.1.1.3. Düz Tümce Yansımalı Ezgi Sorusu: Bu soru türünde düz tümce, herhangi bir 

soru sözcüğü ya da mI / mU soru eki olmadan, ezgi yoluyla yansımalı soru özelliği kazanır. 

Örnekte, A kiĢisinin düz tümcesinde yer alan her öge, B kiĢisince ezgi yoluyla A’ya 

yöneltilebilir. 

A: Can, dün akşam tiyatroya gitti. 

B1: Can? / B2: Can gitti? / B3: Dün akşam? B4: Tiyatroya? 

(7)  Mati: Niye durdun öyle? 

Yuan: Gece lambasını merak ettim. 

Mati: (Anlamlı) Gece lambasını? (MĠ, 29). 

2.1.2. Konuşucunun Soru Tümcesi Üzerine Kurulan Yansımalı Sorular 

2.1.2.1. Konuşucunun Soru Ekli Soru Tümcesi Üzerine Kurulan Yansımalı Sorular 

2.1.2.1.1. Soru Ekli Soru Yansımalı Soru Ekli Soru: Bu türde, dinleyici, 

konuĢucunun soru ekiyle kurduğu tümceyi, soru ekli tümce biçiminde tekrar edip soru biçimine 

getirerek konuĢucuya yöneltir. 

A: Dün akşam tiyatroya mı gittin? 

B: Ben, dün akşam tiyatroya mı gittim? 

(8)  Erkek: Kâğıttan uçağı atan sen misin? 
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Çocuk: Ben mi efendim? Benim iĢim su satmak... (AA, 154). 

(9) Adam: Bir testi su ister miydiniz? 

 Kadın: Su mu dediniz? (AA, 157). 

(10) Keloğlan: Seninle ne zaman dost olmuĢtuk. Hatırlayamadım. Çitleri deldiğin, anamı 

korkuttuğun, cânım ak tavuğu kaçırdığın zaman mı? Hem de altı civciviyle. 

Tilki: (ġaĢırmıĢ gibi) Ben mi kaçırmışım ak tavuğu, hem de altı civciviyle? YanlıĢ 

kalmasın aklında! (GA, 160) 

2.1.2.1.2. Soru Ekli Soru Yansımalı Soru Sözcüklü Soru: KonuĢucunun soru ekli 

soru tümcesindeki bir unsur, dinleyici tarafından soru sözcüğü ile soru tümcesine 

dönüĢtürülerek sorulur. 

A: Can, dün akşam tiyatroya gitti mi? 

B: Can, dün akşam nereye gitti mi? 

(11) Meltem: (Elini hemen çeker.) O, amcama âşık mıydı peki? 

Aydın: Kim? Haa, annemiz?  Kim bilir? Bildiğim, kendisine biçilmiĢ kadınlık rolünü 

aĢkınlıkla oynadığı. Amcamsa... Artık bilemiyorum, o mu hayatı yendi, hayat mı onu. 

Ne olursa olsun, baĢkalarına küçük görünen büyük bir hayatı yaĢadı o (AA, 109). 

(12) Çocuk: O siz misiniz efendim? 

 Erkek: Kim? 

 Çocuk: Bilmiyorum. Belki bir baloncu anlattı. Ya da... (AA, 156). 

(13) Erkek:  Vakit geldi mi? Saat kaç? 

  Kadın:  Ne vakti? 

  Erkek: Vakit iĢte, her zamanki, boyuna yaklaĢır, boyuna gelir, sonra yeniden bir 

baĢkasını bekleriz. ĠĢte o (GA, 16). 

2.1.2.1.3. Soru Ekli Soru Yansımalı Ezgi Sorusu: Soru ekli soru tümcesi, dinleyici 

tarafından ezgi yoluyla tekrardan sorulaĢtırılarak kullanılır.  

A: Can, dün akşam tiyatroya mı gitti? 

B1: Can, dün akşam tiyatroya mı gitti? / B2: Tiyatroya mı? 

(14)  1. ĠĢçi: Tabii ya, iyi uyumuĢ iyi dinlenmiĢler. Pekiyi, biri uyurken öteki onun yiyeceğini 

çalmaz mı? 
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2. ĠĢçi: (Güler) Yiyecek? Birlikte. 

1. ĠĢçi: (Oturur) Çok yiyen? 

2. ĠĢçi: Herkese eĢit (MĠ, 87). 

2.1.2.2. Konuşucunun Soru Sözcüklü Soru Tümcesi Üzerine Kurulan Yansımalı 

Sorular 

2.1.2.2.1. Soru Sözcüklü Soru Yansımalı Soru Ekli Soru: Bu soru türü, konuĢucu 

konumuna geçen dinleyicinin soru sözcüğü içeren bir soru tümcesini soru ekiyle tekrar soruya 

dönüĢtürmesi yoluyla oluĢur. 

A: Can, dün akşam nereye gitti? 

B1: Can, dün akşam nereye mi gitti? / B2: Can mı dün akşam nereye gitti? / B3: Can, 

dün akşam mı nereye gitti? 

(15)  Soytarı: Dünya kadar ormanda ormanda 

  Bir ben, bir de Ģu Yusuf hah hah ha 

Ben herkesin bildiği, Soytarı 

Yusuf iplerle bağlı hah hah ha 

Yusuf niye mi bağlı ormanda? 

Benden sormayın bunu hah hah ha… (GA, 85). 

(16) KralbaĢı: Alo. Bana, Ç.K., B.K., T.K., Z.K’yı acele bulun. Nasıl mı? (Bağırır.) Uyuyor 

musun kuzum? Ben baĢkan. Evet hah Ģöyle! (GA, 99) 

(17) Tilki: Dünya kadar ormanda ormanda 

     Bir ben, bir de Ģu tavĢan hah hah ha 

     Ben herkesin bildiği, Soytarı 

     TavĢan boynundan bağlı hah hah ha 

     Yusuf niye mi bağlı ormanda?  

     Benden sormayın bunu hah hah ha… (GA, 114) 

Yansımalı sorular, diyaloglarda görülür. Ancak yukarıdaki örnekler, istisnai bir durumu 

ortaya koymaktadır. Gülten Akın’ın oyunlarında belirlenen bu 3 örnekte, izleyici / okuyucu, 

konuĢucu konumundaki kiĢinin soru sözcüklü soru tümcesine tanık olmadan dinleyici 

konumundaki kiĢinin soru sözcüklü soru yansımalı soru ekli soru tümcesini duymuĢtur / 
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görmüĢtür. Teoride yansımalı soruların konuĢucu ve dinleyici olmak üzere en az iki tarafı 

olduğu belirtildiğine göre, karĢılaĢılan bu örnekler, kural dıĢı bir durum ile yansımalı soruların 

kurulabileceğini düĢündürür. Oysa derin yapıda, dinleyicinin soru sözcüklü soru yansımalı soru 

ekli sorusundan önce soru sözcüklü bir soru tümcesinin var olduğu öngörülür. Buna göre GA, 

85 ve GA, 114’te geçen “Yusuf niye mi bağlı ormanda?” soru sözcüklü soru yansımalı soru ekli 

soru tümcesinin kurulabilmesi için “Yusuf niye bağlı ormanda?” gibi bir soru sözcüklü soru 

tümcesinin kurulması gerekir. Aynı Ģekilde, GA, 99’da “Nasıl mı?” soru sözcüklü soru 

yansımalı soru ekli sorunun öncesinde “Nasıl (bağlayayım)?” gibi soru sözcüklü bir soru 

tümcesinin olabileceği açıktır. 

2.1.2.2.2. Soru Sözcüklü Soru Yansımalı Soru Sözcüklü Soru: Soru sözcüklü soru 

tümcesi, dinleyici tarafından bir baĢka soru sözcüğü kullanılarak yansımalı soruya dönüĢtürülür. 

A:  Can, dün akşam nereye gitti? 

B1: Kim dün akşam nereye gitti? / B2: Can ne zaman nereye gitti? 

(18)  Kadın: Öyle... Ama sen... Nerden biliyorsun? 

Çocuk: Neyi efendim? (AA, 142). 

(19)  Kadın: Neden dersiniz? 

 Çocuk: Ne neden bayan? (AA, 139). 

(20)  Erkek: Nerden biliyorsun peki? 

 Çocuk: Neyi bayım? (AA, 154). 

2.1.2.2.3. Soru Sözcüklü Soru Yansımalı Ezgi Sorusu: KonuĢucunun soru sözcüklü 

soru tümcesi, dinleyici tarafından tekrar edilirken ezgi yoluyla tümceye bir baĢka soru özelliği 

yüklenir. 

A: Dün akşam kim tiyatroya gitti? 

B: Kim? Can tabii ki! 

(21)  Kadın: Bu ara bir bay gelirse söyler misiniz ona... Benim... ġey yani... Bana haber 

verirsiniz değil mi? 

Çocuk: Kim diyeyim efendim? 

Kadın: Kim? Hiç. Kimse demeyin. Sadece beni çağırın olur mu? (AA, 143). 

2.1.2.3. Konuşucunun Ezgi Sorusu Üzerine Kurulan Yansımalı Sorular: Ezgi 

sorusu, herhangi bir soru sözcüğü ya da mI / mU soru eki kullanılmadan, ezgi yoluyla kurulan 
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parçasal soru türü olarak tanımlanır. ġaĢkınlık ya da inanmama gibi duygular içeren onaylatma 

amaçlı ezgi sorusu, söylem ve ortam bağımlıdır. Bağlam dikkate alınmadan, bütün ögelerini 

içeren tam bir tümcenin ezgi yoluyla sorulması doğal karĢılanmaz (Uzun, 1998: 25-26). 

Dolayısıyla, konuĢucunun tam bir tümceyi kullanarak ezgi sorusu kurması beklenemez. 

“Parçasal” olan bu soru türü, tek bir yüklemden, tümcenin herhangi bir diğer ögesinden ya da o 

ögeyi oluĢturan söz öbeğinin bir bölümünden oluĢabilir. 

Kaynaklarda, “konuĢucunun soru tümcesi üzerine kurulan yansımalı soru” türü 

içerisinde konuĢucunun soru ekli soru tümcesi ile soru sözcüklü soru tümcesi üzerinden 

yansımalı soruların oluĢabildiği tespiti yapılmıĢtır. Bir diğer soru türü olan ezgi sorusu ise 

yansımalı soru oluĢumunda, konuĢucunun kuracağı soru tümcesi türleri içinde dikkate 

alınmamıĢtır. Bize göre “konuĢucunun soru tümcesi üzerine kurulan yansımalı soru türü”ne 

konuĢucunun ezgi sorusu da eklenmelidir. 

2.1.2.3.1. Ezgi Sorusu Yansımalı Soru Ekli Soru: Bu yansımalı soru türünde, 

konuĢucunun kurduğu ezgi sorusu, dinleyici tarafından soru ekiyle tekrardan sorulaĢtırılır. 

A: Can, dün akĢam tiyatroya gitti. 

B: Ya çocuklar? 

A: Çocuklar mı? Annesine bıraktı. 

(22)  Erkek: Görürseniz deyin ki... Hayır. Hiçbir Ģey demeyin. Ġnansaydı beklerdi. (Kapıya 

yönelir. Birden durur.) Peki kâğıtlarım? 

Alıççı: Kâğıtlarınız mı efendim? (AA, 151). 

2.1.2.3.2. Ezgi Sorusu Yansımalı Soru Sözcüklü Soru: Bu soru türü, konuĢucunun 

ezgi sorusu kurduktan sonra, dinleyicinin ilgili ezgi sorusunu soru sözcüklü soruya dönüĢtürerek 

konuĢucuya yöneltmesi yoluyla oluĢturulur. Ezgi sorusunun soru sözcüğüyle tekrardan soruya 

dönüĢme süreci, ezgi sorusunun söylem ve ortam bağımlı olması dolayısıyla, zaman zaman 

açıklama gerektirir. AĢağıda, kurgusal olarak sunulan örneğin bağlamı bilindiği takdirde daha 

anlamlı olacağı görülür. Buna göre, sınıfta yoklama yapan ve konuĢucu konumunda olan 

öğretmen, “Can” adlı öğrencinin yalnızca adını söyleyerek ezgi yoluyla bir soru sorar, ardından 

öğrencilerden biri, sınıfta birden fazla “Can” adlı öğrenicinin olduğunu belirtmek için “ezgi 

sorusu yansımalı soru sözcüklü soru” oluĢturur. 

A: Can? 

B: Hangi Can Hocam? 
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(23) Yuan: Biliyor musun, babama her ay iki kilo Ģeker verirler, babam Ģekerleme 

fabrikasında çalıĢır, iĢte bu Ģekerlemeleri o yapar. Senin babana da jant verirler galiba? 

 Mati: Ne jantı? 

 Yuan: Babam otomobil fabrikasında çalıĢıyor demedin mi? 

 Mati: Hayır... (MĠ, 18) 

2.1.2.3.3. Ezgi Sorusu Yansımalı Ezgi Sorusu: Bu türde, konuĢucunun ezgi sorusu, 

dinleyici tarafından ezgi sorusu yoluyla tekrar sorulur. Bu yansımalı soru türü de bağlam 

içerisinde değerlendirilmeyi gerektirir. AĢağıdaki kurgusal örnekte, sınıfta yoklama yapan 

öğretmen, öğrencinin yalnızca adını söyleyerek ezgi sorusu kurar, dinleyici konumundaki 

öğrenci, sınıfta bu adla anılan bir öğrencinin olmadığını düĢünerek “ezgi sorusu yansımalı ezgi 

sorusu” oluĢturur. 

A: Can? 

B: Can? Sınıfta Can adlı bir öğrenci var mı? 

(24)  UĢak: Israrın faydası yok. Beyefendinin kabul edeceklerini sanmıyorum. 

Karagöz: Sen bir haber ver hele, görürsün. 

UĢak: Kartınız? 

Karagöz: Haa? 

UĢak: Yani kim geldi diyeyim? 

Karagöz: Karagöz dersin (TÖ, 23). 

2.2. Yansımalı Soruların İşlev Özellikleri: Yansımalı sorular, diyaloglarda 

kullanılırken birtakım iĢlevler yüklenirler. AraĢtırma örneklemindeki örneklerden hareketle, 

dinleyici konumundaki konuĢucunun oluĢturduğu yansımalı soruların anlayamama, düşünme, 

reddetme, onaylatma, tahmin etme, şaşırma, korkma, kızma ve inanmama iĢlevlerinde 

kullanıldığı görülmüĢtür. 

2.2.1. Anlayamama İşlevi: AraĢtırma örnekleminde, 47 yansımalı soru tespit edilmiĢ 

ve bu soru türünün 16 örneğinde anlayamama iĢlevi kullanılmıĢtır. Dolayısıyla bu çalıĢmada, 

yansımalı soruların en sık kullanılan iĢlevinin üçte birlik oranda anlayamama olduğu 

görülmüĢtür. 

(25)  Ali: ġu kertenkele yuvasında kendimiz açtık yolumuzu, kendimiz çattık damımızı. 

Sizden bir Ģey istedik mi? Şimdi konfor istiyoruz baba. 
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Politikacı: Nasıl konfor? 

Ali: Alantrik, su, havagazı. (HT, 78) 

2.2.2. Şaşırma İşlevi: 9 yansımalı sorunun şaşırma iĢlevinde kullanıldığı tespit 

edilmiĢtir.  

(26) Daldaki: Bana bir kayısı versene! 

Yusuf: (ġaĢırmıĢ, ayağa kalkar.) Ben mi, buradan mı? (Dala uzanmaya çabalar.) (106, 

GA). 

2.2.3. İnanmama İşlevi: AraĢtırma örneklemindeki yansımalı sorulardan 6’sı 

inanmama iĢlevindedir. 

(27) Aslan: (Gür) Bu ne korku! Ülkemizde özgürlük olduğunu unutma kardeĢ. Biz rahatça 

batıya bakmaya alıĢacağız, o kendiliğinden susacak. 

TavĢan: Kendiliğinden mi? Tilki mi kendiliğinden susacak? Ġmkânsız bu. Koca aslan, 

göster kudretini! (GA, 115) 

2.2.4. Onaylatma İşlevi: 4 yansımalı soru örneği, onaylatma iĢlevindedir. 

(28)  Çocuk: (Mumdan dalları önce bir yana, sonra öte yana dizer.) Altı... (Doğrulur.) Her iki 

çadır da asıl çiçekten altı yapma çiçek uzaklığında. Çiçek tam sınırdadır efendim. 

Kadın: Sınırda mı? 

Erkek: Sınırda? 

Çocuk: Tam sınırdadır. Çiçek ikinizin de malı sanıyorum (AA, 169, 170). 

2.2.5. Kızma İşlevi: Yansımalı sorulardan 3’ü, kızma iĢlevinde kullanılmıĢtır. 

(29)  Zilha: (Bağırarak) Ne bağırıyorsun ulan. Ahizeyi bozacaksın. Yatak odası sesinle 

konuşsana ayı oğlu ayı. 

Ali’nin Sesi: Yatak odası nesi dedin? Yatak odasında ne iĢin var güpegündüz? (HT,  89) 

2.2.6. Korkma İşlevi: 3 yansımalı soru örneği, korkma iĢlevindedir. 

(30) Patron: Birini vuracaksın.  

Çocuk: (Ürperir.) Kimi? 

Patron: Tanıdığın biri ama, sevdiğini sanmıyorum. Güçlük çekmeyeceksin. 

Çocuk: (Israrla) Kimi? 
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Patron: Yusuf'u. Polise gitmiş. 

Çocuk: Polise mi? 

Patron: Mahvoluruz. Bunu yapman gerek anlıyorsun ya. Hepimizin yaĢaması sana bağlı 

(GA, 78). 

2.2.7. Düşünme İşlevi: Düşünme iĢlevi, 2 örnekte görülmüĢtür. 

(31) Değirmenci: Bari adını, yaşını söyle... 

Bir Kadın: Adım mı? ġey... Unuttum... Önce değiĢtirdim, değiĢtirdim, sonra unuttum. 

(GA, 145). 

2.2.8. Konuya Dikkat Çekme İşlevi: Örneklemde, konuya dikkat çekme iĢlevinde, 2 

yansımalı soru örneği tespit edilmiĢtir. 

(32) Bir ben, bir de Ģu tavĢan hah hah ha 

Ben herkesin bildiği, Soytarı 

TavĢan boynundan bağlı hah hah ha 

Yusuf niye mi bağlı ormanda?  

Benden sormayın bunu hah hah ha… (GA, 114) 

2.2.9. Reddetme İşlevi: 2 örnek, reddetme iĢlevinde kullanılmıĢtır. 

(33)  Erkek: Kâğıttan uçağı atan sen misin? 

Çocuk: Ben mi efendim? Benim iĢim su satmak... (AA, 154). 

3. Sonuç 

Türkiye Türkçesinde yansımalı soruların yapı ve iĢlev özelliklerinin incelendiği bu çalıĢmada, 

yansımalı soruların diyalog merkezli olması dolayısıyla, araĢtırma örneklemi tiyatro 

metinlerinden seçilmiĢtir. Adalet Ağaoğlu’nun Toplu Oyunlar III, Gülten Akın’ın Toplu 

Oyunlar ve Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı adlı eserlerinde tespit edilen yansımalı soru 

sayısı, 43’tür. Örneği tespit edilemeyen 4 yansımalı soru türü için baĢvurulan Turgut 

Özakman’ın Toplu Oyunları III ile Muzaffer Ġzgü’nün Bütün Oyunları II adlı eserlerinden ise 4 

örnek alınmıĢtır. Böylece çalıĢmada, toplam 47 yansımalı soru üzerinden inceleme yapılmıĢtır. 

Metinlere göre yansımalı soruların dağılımına bakıldığında, ilgili soru türünün 21 örnekle en 

çok Gülten Akın’da olduğu görülmüĢ, Adalet Ağaoğlu’nda 11 ve Haldun Taner’de 11 yansımalı 

soru tespit edilmiĢ; serbest taramayla Muzaffer Ġzgü’den 3, Turgut Özakman’dan ise 1 örnek 

alınmıĢtır. 
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ÇalıĢmanın yansımalı soruların yapı bakımından değerlendirildiği ilk bölümünde, 

konuĢucunun kurduğu tümce türü ile diyaloğun konuĢucu / dinleyici tarafları dikkate alınarak 

yeni bir yansımalı soru sınıflandırması yapılmıĢtır. Buna göre, konuĢucunun kurduğu tümcenin 

düz tümce ya da soru tümcesi olması, yansımalı soruların alt türlerinin belirlenmesini 

sağlamıĢtır. 

“KonuĢucunun düz tümcesi üzerine kurulan yansımalı sorular”, “düz tümce yansımalı 

soru ekli soru”, “düz tümce yansımalı soru sözcüklü soru” ve “düz tümce yansımalı ezgi 

sorusu” olmak üzere alt türlerden oluĢmuĢtur. 

Tablo 8: KonuĢucunun Düz Tümcesi Üzerine Kurulan Yansımalı Soru Sayısı 
KonuĢucunun Düz Tümcesi Üzerine Kurulan Yansımalı Sorular 28 

           - Düz tümce yansımalı soru ekli soru                                                              

           - Düz tümce yansımalı sözcüklü soru                                                              

           - Düz tümce yansımalı ezgi sorusu                                                                  

16 

11 

1 

“KonuĢucunun soru tümcesi üzerine kurulan yansımalı sorular”ın alt türlerini ise 

konuĢucunun soru ekli soru tümcesi, soru sözcüklü soru tümcesi ya da ezgi sorusu üzerine 

kurduğu yansımalı sorular oluĢturmuĢtur. Böylelikle, önerilen sınıflandırmada, “konuĢucunun 

soru tümcesi üzerine kurulan yansımalı soru türü”ne konuĢucunun ezgi sorusu da dâhil 

edilmiĢtir. Bugüne kadar yapılan soru sınıflandırmalarında ise ezgi sorusunun yansımalı soru 

oluĢumunda, konuĢucunun kuracağı soru tümcesi türleri içinde dikkate alınmadığı görülmüĢtür. 

Oysa herhangi bir soru sözcüğü ya da mI / mU soru eki olmaksızın ezgi yoluyla kurulan soru 

olarak tanımlanan ezgi sorusunun yansımalı soru oluĢturmada, diğer soru türleri kadar dikkate 

değer bir yeri vardır. “Parçasal” özellik göstermesi ve ilgili parçayı onaylatma amaçlı olması 

sebebiyle bütün ögelerini içeren tam bir tümcenin ezgi yoluyla sorulması, çoğu zaman 

beklenemez. ÇalıĢmadaki bazı örneklerde, konuĢucunun ya da yansımalı soru kuran dinleyicinin 

ezgi sorusu da bu sebeple tam bir tümceden oluĢmamıĢtır (bk. 7, 14, 21, 22, 23 ve 24. örnekler). 

Tablo 9: KonuĢucunun Soru Tümcesi Üzerine Kurulan Yansımalı Soru Sayısı 
                            KonuĢucunun Soru Tümcesi Üzerine Kurulan Yansımalı Sorular 19 

Soru ekli soru üzerine kurulan yansımalı soru:          - Soru ekli soru yansımalı soru ekli soru 

                                                                                    - Soru ekli soru yansımalı soru sözcüklü soru 

                                                                                    - Soru ekli soru yansımalı ezgi sorusu 

3 

4 

1 

Soru sözcüklü soru üzerine kurulan yansımalı soru:  - Soru sözcüklü soru yansımalı soru ekli soru                                                                                                                 

                                                                                    - Soru sözcüklü soru yansımalı soru sözcüklü soru 

                                                                                    - Soru sözcüklü soru yansımalı ezgi sorusu 

4 

3 

1 

Ezgi sorusu üzerine kurulan yansımalı soru:              - Ezgi sorusu yansımalı soru ekli soru                                                                                                    

                                                                                    - Ezgi sorusu yansımalı soru sözcüklü soru 

                                                                                    - Ezgi sorusu yansımalı ezgi sorusu 

1 

1 

1 

Bu çalıĢmada, yansımalı soruların daha çok düz tümce üzerine kurulduğu görülmüĢtür. 

AraĢtırma örnekleminde tespit edilen 47 yansımalı sorunun 28’i, konuĢucunun düz tümcesi 

üzerine kurulan yansımalı sorulardan oluĢurken; konuĢucunun soru tümcesi üzerine kurulan 

yansımalı soru sayısı, 19’dur. KonuĢucunun soru tümcesi üzerine kurulan yansımalı soruların 
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8’i soru ekli soru tümcesi, diğer 8’i soru sözcüklü soru tümcesi ve 3’ü de ezgi sorusu üzerine 

kurulmuĢtur. 

Yansımalı soruların iĢlev bakımından değerlendirildiği ikinci bölümde ise ilgili soru 

türü, örneklemdeki bulgulara göre anlayamama, düşünme, inanmama, kızma, korkma, konuya 

dikkat çekme, onaylatma, reddetme ve şaşırma iĢlevleri için kullanılmıĢtır. 47 yansımalı 

sorunun iĢlevlerine göre kullanım sıklığına bakıldığında ise anlayamamanın 16 örnekle en sık 

kullanılan iĢlev olduğu görülürken; şaşırmanın 9, inanmamanın 6, onaylatmanın 4, kızmanın 3, 

korkmanın 3, düşünmenin 2, konuya dikkat çekmenin 2 ve reddetme iĢlevinin de 2 örnekte 

olduğu tespit edilmiĢtir. 

Yapı ve iĢlev özellikleri bakımından yansımalı soruların incelendiği bu çalıĢmayla soru 

türleri içerisinde yansımalı sorunun yerine dikkat çekilmiĢ, daha önce bu konuyla ilgili az 

sayıda yapılmıĢ olan araĢtırmalara yeni bir bakıĢ açısı getirilerek ilgili soru türü farklı yönleriyle 

değerlendirilmiĢtir. 
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