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Türkçede Iyelik Uzamdışı Anlambilim Alanı 

' 

I. Giriş 

Aygül Uçar* 
Mersin Üniveristesi 

iyelik evrensel bir anlambilim alanıdır, yani dillerin iyelik kavramı için 
değişik anlatırnlarının olması beklenir. Ancak iyelik anlatırnlarının çeşitli 
anlam içerikleri vardır. Bu anlam içerikleri iyelik kavramı için değişik 
tanırnlar yapılmasına neden olmuştur. Kimi yazarlar iyeliği iki varlık 

arasındaki soyut ilişki yani bir varlığın diğeriyle kurduğu anlıksal temas 
(mental contact) olarak tanırolarken (Langacker, 1993), kimileri de 
kavramsal bir ilişki örüntüsu olarak açıklar. Yani, iyelik kişi ile yakınları, 
beden bölümleri, eşyaları, kültürel ve zihinsel ürünleri arasındaki ilişkidir 
(Seiler, 1983) (Heine 1997 içinde: 84). 

Diller arasında iyelik anlatımında gözlenen temel ayrım devredilebilir 
iyelik (alienable possession) ve devredilernez iyelik (inalienable possession) 
arasındadır. 

Bu çalışmada, 

kavramının gösterimi 
üzerinde durulacaktır. 

I. 1. Amaç 

Çalışmanın amaçları 

Türkçede Uzamdışı anlambilim alanda 
tartışılacaktır. Tartışmada d e v r e d i l e ~  

(i) Türkçede uzamdışı anlambilim alanlarını belirlernek 

iyelik 
iyelik 

(ii) Türkçede iyelik uzamdışı anlambilim alanının kavram yapısını 

gösterrnek 
(iii) Türkçede iyelik uzamdışı anlambilim alanının kavramsallaştırılmasını 

göstermek 

şeklinde özetlenebilir. 

• aerdem@mersin.edu.tr 1 aygucar@yahoo.com 
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1.2. Kuramsal çerçeve 

Bu çalışmada, çeşitli n1etin türleri taranarak elde edilen ve devredilebilir 
iyelik anlatımında kullanılan eylemlerini içeren veri tabanı Jackendoffun 
(1983, 1990, 1992) Kavramsal Yapı Kurann (Conceptual Structure . 
Hypothesis) ve ona bağlı olarak Konusal ilişkiler Kuran1ı (Thematic 
Relations Hypothesis) (Jackendoff, 1983, 1990, 1992) çerçevesinde 
ç ö z ü n l l e n ı n i ş t i r .  

1.2.1. Kavramsal yapı kuramı 

Kavran1sal yapı anlıksal gösterimin biçimidir. Kavramsal yapı 

çözümlemesinde, dildeki tüm anlam ayrımları kodlanır ve insanlar dünyayı 
kavraınsallaştırır (Jackendoff, 1993: 31). 

Kavramsal yapı kuramı, anlambilimi kavramsal yapının bir parçası 
olarak görür ve dili bir dizi anlambilimsel kategoriler (semantic categories), 
kavramsal ilkeller (conceptual primitives), kavramsal işlevler (conceptual 
functions) ve anlam alanlarına (semantic fields) ayırı.r. Anlambilimsel 
kategoriler Olay (Event), Durum (State), Nesne (Thing), Yol (Path), Yer 
(Place) ve Özelliktir (Property). Bir türnce kavramsal yapı düzeyinde bu 
anlambilimsel kategorilerden oluşur. Hangi anlambilimsel kategorinin hangi 
sözdizin1sel kategori ile anlatılacağını belirleyen uyuşum kuralları vardır. Bu 
uyuşun1 kuralları dile özgü olabilir. Olay ve Durum eylemlerle; Nesne 
adlarla; ~ Y . o l  ve Yer ilgeç ve belirteçlerle; ve Özellik de sıfatlarla anlatılır. 
Kavramsal.; ilkeller (veya kavramsal kurucular) kavramsal yapının önemli 
birimleridir ve her biri az önce sözü edilen anlambilimsel kategorilerin 
oluşturduğu setlerden birine aittir. Kavramsal ilkeller [OLAY], [DURUM], 
[NESNE], [YOL], [YER] ve [ÖZELLiK] örneklerinde olduğu gibi köşeli parantez 
içerisinde gösterilirler. 

Kavramsal işlevlerden OL-, YÖNEL- ve YAYIL- [DURUM] gösteren, GİT-, 
KAL-, NEDEN- ve DDE-(Duruın değişikliği eylemi) [OLAY] gösteren işlevlerclir. 
A-, DA-, DAN-, DOGRU- gibi bir diğer işlevler grubu da ilgeçleri ve durum 
eklerini tanın1lar. 

Anlan1bilimsel ilkellerin alt alanları olan anlan1bilimsel alanlar 
Uzamsal anlam alanı (spatial sernantic field) ve Uzamdışı anlam alanı 
(nonspatial sernantic field) olmak üzere ikiye ayrılır. Kavramsal yapı 

• 
kuramının bu boyutu ilkellerin Zaman, !yelik, Tanımlama, Koşul ve Varoluş 
uzam dışı alanlarında paralellik göstermesiyle ilgilidir. 

1.2.2. K<?nusal ilişkiler kuramı 

Jackendoff (1983, 1990, 1992) uzam-dışı ilişkiler kavran1larını açıklamak için 
• 

Gruber'in Konusal Ilişkiler Kuramını Kavram Anlambilimi bağlamında 
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yeniden formülize ederek kullanır. Bu kurama göre, uzamdaki fiziksel 
nesneyi tanın1lamak için kullanılan pek çok dilbilgisel örüntü aynı zamanda 
uzam dışı alanları gösteren anlahmlarda da ortaya çıkar (Jackendoff, 
1990:25; 1992:37). Böylece pek çok eylem iki ya da daha fazla anlaınbilimsel 
alanda kullanılabilir. Örneğin, düş- eylemi (la) da olduğu gibi uzam alanını, . 
(lb) de olduğu gibi Iyelik uzam dışı alanını ve (le) de olduğu gibi 
Tanımlama uzam dışı alanını gösterebilir. 

(1) a. Balkondan kafasına saksı düştü. 
b. Mirastan ona bu ev düştü. 
c. Adan1 yorgun düştü . 

• 

Konusal Ilişkiler Kuramına göre devinim ve konum diğer 

anlambilimsel alanlar için bir anahtar gibidir (Jackendoff 1972, 1976, 1983, 
1990, 1992). Bu kurama göre [OLAY] ve [DURUM]larm oluşturduğu herhangi 
bir anlambilim alanında, temel kavramsal işlevler olan olay, durum, yol ve 
yer işlevleri, uzamsal konum ve devinim incelemesi için kullanılırlar. 

Alanlar sadece şu üç konuda farklılaşabilirler: 

(i) Ne çeşit varlıklar anlambilimsel rollerden Konu olarak görünür? 
(ii) Ne çeşit varlıklar gönderim nesnesi olarak görünür? 
(iii) Ne çeşit ilişkiler uzamsal aniabm alanında Konumun rolünü alır? 

(Jackendoff, 1983:188) 

• 

Konusal Ilişkiler Kuramı, (1) deki paradigmayı bütün tümeelerin GİT-
işlevinin gerçekleşmeleri olduğu savıyla açıklar. Buna göre, bu tümeelerin 
anlattığı kavramlarm hepsi [GİT (x, y)] genel kavramının özelleşmiş 

biçimleridir ve bir x nesnesinin bir y yolu boyunca yapbğı devinimi gösterir 
(Jackendoff, 1987:192). Yani (1) deki türnceler (2) deki temel kavramsal 
işlevler ile gösterilir. Uzam dışı alan belirleyicileri de alt imge ile gösterilir. 

(2) a. ( o ı " Y  GİT ([SAKSI], 

b. ( o ı " y  GİTiye ([SAKSI], 

DAN 
Yol A 

DANiye 
Yol A ive 

J 

((Yer BALKON]) 
([Yer KAFA]) 

((Yer MİRAS]) 
((Yer 0]) 

)] 

)] 

c. ( o ı " y  G İ T T a n ı m  ([ADAM], (Yol ATaıuın ((özellik YORGUN ])])] 

. Uzamsal ve uzam dışı kavramlar bütünüyle birbirine paralel değildir. 
Iyelik alanındaki kavramlardan yola çıkarak, Jackendoff (1992, 1996) 
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uzanlSal ve uzamdışı kavramlar arasındaki paralelliğin üç bağın1sız 

faktörün sonucu olduğunu söyler. Bunlar 

(i) fiziksel uzam ve üzerinde yer alan nesneler kavramı 
(ii) iyelik kavramı 
(iii) soyut düzenleme sistemi (abstract organizing system) 

Uzam ve iyelik kavramları, Şekil 1' de de görülebileceği gibi, soyut bir 
düzenleme sistenlinin uygulanmasıyla elde edilir. 

• 

uzamsal kavramlar ~  iyelik kavramları 
. 

Konusal Ilişkiler Kuramı 
soyut düzenleme sistemi 

+ + 
uzamsal kavramlar 

t 
nesne ve yer 
kavramları 

Ş e k i l l  

iyelik kavramları 

t 
kişi ve iyelik 
kavramları 

Iyelik kavramları uzamsal kavramlar ile tümüyle değil kısmen 

paraleldir. Çünkü fiziksel uzamdaki konum (location) kavramı üç sürekli 
dikey bağımsızlık derecesi boyunca yayılırken, iyelik kavramı bireylerin 
sürekli olmayan yapılanmamış dizisi boyunca yayılır (Jackendoft 1992:65). 
Kısaca, her bir anlambilim alanı kendi özelliklerine sahiptir ve aralarında 
tam bir paralellik söz konusu değildir. Düş- eylenlinin farklı kullanımlan 
konusal paralelliğin tipik örneklerinden biridir. Yani, düş- eylemi hem . 
uzamda, hem Iyelik hem de Tanımlama uzam dışı alanında bir paralellik 
gösterir ve GİT- işlevi ile Şekil 2' deki gibi gösterilebilirler. 

GİT (x, y) 

. 
GITuzam (x ,y) 

. 
GITive (x, y) 

. 
GIT Tilnım (x, y) 

t t t 
uzam kavramı iyelik kavrarru kategori kavramı 

Ş e k i l 2  
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I. 4. iyelik alanı 

Daha önce de kısaca sözü edildiği gibi, iyelik alarunda, iyeliğin pek çok 
farklı kavramları vardır. Örneğin, birinin burnunun olmasıyla bir kitabının 
olması aynı iyelik kavramını anlatmazlar. İlki devredilemez iyelik 
(inalienable) diğeri ise devredilebilir iyelik (alienable) olarak adlandırılır. 
Devredilemez iyelik için yakın veya içsel terimleri de kullanılır. 

Sahiplerinden normal şartlarda ayrılamayan parçalar devredilemezken, 
ayrılabilenler devredilebilir. Böylece, 

(i) teyze, hala, dayı gibi akrabalık terimleri, 
(ii) el, göz, burun gibi beden bölümleri, 
( i ~ i )  üst, alt. iç gibi ilişkisel uzam kavramları, 
(iv) nesnelerin dal ve kol gibi içsel bölümleri, 
(v) güç, korku gibi fiziksel ve anlıksal durumlar, 
devredilemez iyelik kavramları olarak karşımıza çıkar. 

Ayrıca, dillerde ad, ses, koku, gölge, ayak izi gibi devredilemez olarak 
nitelendirilebilecek bireysel kavramlar da vardır (Heine, 1997:85). 

Devredilebilir iyelik mülkiyet (ownership) ve geçici kontrol (temporary 
control) olmak üzere ikiye ayrılır. Mülkiyet ya da başka bir deyinlle içsel 
iyelik (inherent possession) nesnenin kişinin mülkiyetinde olması 

durumudur. Geçici kontrol ya da geçici iyeliğe göre de, nesne belirli bir süre 
için kişinin kontrolündedir ama kişi onun mülkiyetine sahip değildir . . 

Iyelik alanında, konum (location) önemli bir rol oynar. Jackendoff 
• 

(1983:192) Konusal Ilişkiler Kuramma uyan devredilebilir iyelik konusunu 
ele alnuştır. 

Buna göre devredilebilir iyelikte 
(i) [NESNELER] konu olarak görünür. 
(ii) [NESNELER] göndergesel nesne olarak görünür. 
(iii) Devredilebilir olarak sahip olunma konum rolünü karşılar; yani "y x' e 

sahiptir" ya da "y'nin x'i vardır" anlatımlan uzamsal olan "x y'dedir" 
anlatın1ına kavramsal olarak paraleldir . 
• 
Iyelik yolu fiziksel yoldaki boyut ( dimensionality), süreklilik 

(continuity) ve yön (direction) parametreleri ile ayrılır (Jackendoff, 1992:64). 
Fiziksel uzam üç boyutludur. Bir nesne, fiziksel uzamda, Ş e k i l  3' deki gibi, 
yukarıya, aşağıya, öne, arkaya doğru hareket edebilir . Buna karşılık, iyeliğin 
boyutu yoktur. Kişi bir nesneyi yukarı ya da öne doğru veremez ( Ş e k i l  4). 
Ayrıca, fiziksel uzam süreklidir. Bir nesne A noktasından B noktasına 
hareket ettiğinde yol boyunca, Ş e k i l  S' de de görüleceği gibi, A ile B 
arasındaki tün1 orta noktalan kapsar. Buna karşılık, iyelik süreksizdir. Bir 
nesneye x'in sahip olmasıyla y'nin sahip olması arasında geçen orta nokta 

4 
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yoktur ( Ş e k i l 6 )  (Jackendoff, 1992:64). 

t 
4 D .. 

• 
Ş e k i l 3  

D D ____ .A.. ____ __ 

r ' A ._ ._._._ ._._._ ._B 

Ş e k i l 5  

""" 
t / 

·' 
~  

1'··· ,?./ .. ····< / ·· ., 
/ 

• 
·· ... , 

,, 

Şekil 4 

""" / 
·:.•( 

~ - ~ · · < . A . . . _ _ _ . _ ~  ,- ... ~  \ 

. ·... .../ .. 
A / '·, B - -·- ·-·-·--·-·--·-

Şekil 6 

Böylece, iyelik yolu zorunlu olarak son noktalara yani katılımcılara 
ayrılır . Sonuç olarak, -A, -DAn gibi yönelme ve kaynak gösteren durum 
ekleri, sınırlı sayıda durum eki iyelik uzamını tanımlaınak için kullanılabilir. 
Ş e k i l  7'te, katılımcılar noktasal varlıklar olarak gösterilmektedir. Ayrıca, 

ınülkiyetin transferi de devinin1 olarak algılanmaktadır. 

Q "11-·-·--- e ş y a  --·-·-·-·-- () 

p.a:ra ·-

a l ı c ı  satıcı 

Şekil 7 

Özetle, Tablo 1' de de görüldüğü gibi uzan1 türleri boyut, yön ve 
süreklilik parametreleri ile ayrıştırılır. Fiziksel uzam üç boyutludur ama içsel 
olarak belli bir yönü yoktur. Yani verilen A ve B noktaları arasında A' dan . 
B' ye ya da B' den A'ya gidebilirsiniz. Ayrıca, fiziksel uzam süreklidir. Iyelik 
alaıu ise iki boyutludur ve sürekli değildir. Ancak, konum olarak sadece son 
noktalar vardır. Mülkiyet birinden bir başkasına gidebilir, bu yüzden 
iyeliğin içsel olarak yönü yoktur . 



. 
Türkçede Iyelik Uzamdışı Anlambilim Alanı 247 

I. 5. Sınırlamalar 

Boyut 

Yön 

Uzam 

3-B 

Süreklilik + 

Tablo 1 

• 

Iyelik 

2-B 

Bu çalışma, çalışmanın am.açları doğrultusunda, Türkçede devredilebilir 
iyelik gösteren eylemler ile sınırlıdır. Bu eylemler Kavramsal Yapı Kuraını 
çerçevesinde i n c e l e n n l i ş  tir. 

Il. Çözümlemeler 
. 
Iyelik alanındaki örneklerin kavram yapılarına bakıldığında iyelik 
alanındaki tipik örneklerin (3-12)' deki gibi olduğu görülmektedir. 

(3) a. Ayşe bir araba sahibi. 1 Ayşe'nin arabası var. 1 Araba Ayşe'ye ait. 
b. [Durum OLiye ([ARABAt [Yer DAiye ( [ A Y Ş E ] ) ] ) )  

(4) a. Ayşe arabayı aldı. 
b. [olay GİTiye ([ARABAt [Yol Aiye [ A Y Ş E ] ) ] ) ]  

(5). a. Ayşe bebeği kaybetti. 
b. [ o ı a y  GİTiye ( [BEBEKL (Yol DANiye [AYŞE])])] 

(6) a. Ayşe bebeği Tülay'a verdi. 
b. [NEDEN ( ( A Y Ş E L  (GİTive ([BEBEK], 

~  

DANive 
~  

Yol Aive 
~  

(7) a. Ayşe arabayı elinde tuttu. 

( ( A Y Ş E ] )  
([TÜLAY]) 

b. (NEDEN ((AYŞE],(KALiye ([ARABA], [Yer DAiye ( [ A Y Ş E ] ) ] ) ] ) ]  
(8) a. Ayşe arabadan vazgeçti. 

b. [BIRAK ( [ A Y Ş E t  ( GİTiye ([ARABAt (DANiye ([AYŞE])])])] 
(9) a. Ayşe arabayı elde etti 1 edindi. 

b. (NEDEN ((AYŞE], [GİTiye ([ARABA], [Aiye ([AYŞE])])])] 
(10) a. Ayşe arabayıkabul etti. 

b. [BIRAK ( [ A Y Ş E t  [ GİTiye ([ARABAt [Aiye ( [ A Y Ş E ] ) ] ) ] ) )  

)])] 
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(ll) a. Ayşe arabayı Tülay'a 20 milyara sattı. 

GİTive ([ARABA], - DANive ( [ A Y Ş E ] )  - ) 
A iye ([TÜLAY]) 

b. [NEDEN ( [ A Y Ş E L  GİTiye ([20 MİLYARL DANiye ([TÜLAY]) ) )] 
Aiye ( [ A Y Ş E ] )  

(12) a. Tülay araba yı Ayşe' den 20 nlilyara (satın) aldı. 

GİTive ([ARABAL -

b. (NEDEN ([TÜLA Yl G İ T k - e  ([20 MİLYAR l 
' 

DANh,e ( ( A Y Ş E ] )  
' 

Aive ([TÜLA Y]) -
DAN bre ([TÜLAY]) 
Aive ( [ A Y Ş E ] )  

' 

) 
)] 

) 

Sahip olma soyut konum (location), mülkiyet değiştirme de soyut 
konumun değiştirimi olarak kavramsallaştırılır (Iwata, 1999:78). Türkçe'de-
A ve -DAn durum eklerinin kullanımı iyelik değiştirimi ile uzamsal devinim 
arasındaki paralelliği açıkça gösterir. Örneklerdeki -DAn durum eki iyelik 
kaynak ve -A durum eki de iyelik hedef işlevini anlatır. Ayrıca, (11) ve 
(12)' de de görülebileceği gibi, yol sadece iyelik değiştirimini değil aynı 
zamanda para aktarıınını da içermektedir. 

(6-12)'deki örneklerde de görüldüğü gibi, nedensellik iyelik alanında 
önemli bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Al- ve kaybet- nedensellik 
taşın1ayan olaylardır. NEDEN ve BIRAK arasındaki ayrım (6)'daki ver- ve 
(8)'deki bırak-/ vazgeç- arasındaki karşıtlıklarda görülebilir. Ayşe bebeği verdi 
türncesinde Ayşe bebeğin kendisinden Tülay'ın iyeliğine gitn1esine neden 
olurken Ayşe arabadan vazgeçti türncesinde ise Ayşe arabanın iyeliğinin 

kendisinden çıkmasına izin veriyor yani arabanın iyeliğini bırakıyor. Sat-
(11) ve satın al- (12) gibi eylemlerde özne hem nesn e hem de para 
aktanınının başlatıcısı olarak kavran1sallaştırılır. Bu nedenle, iyelik alanı 
iYELİKLER BİR K İ Ş İ N İ N  YAKININDAKi NESNELERDİR (POSSESSIONS ARE OBJECTS IN A 
PERSON'S PROXIMITY) metaforuyla anlatılabilir (Iwata, 1999:79) . 

• 

Iyelik alanındaki d i ğ e r  eylemleri de kavramsal yapıdaki işlevlere göre 
üç başlıkta inceleye biliriz: GİTiye, KALiye ve OLiye· 
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. 
11.2. GITiye 

(13-21)'deki örneklerde, iyeljk ya .da iyelik değiştirimi gösteren (a) tümeeleri 
ile uzamsal devinim gösteren (c) tümeeleri aynı eylem ve sözdizimsel yapıya 
sahiptirler. Ancak, üye yapılarına göre anlambilimsel içerikleri 
değişmektedir. iyelik uzam dışı anlambilim alanında GİT işlevi iki üye 
yapısıyla görülebilir: (13-17)'deki tümeelerde olduğu gibi (Nesne, Nesne) ve 
(18-2)deki tümeelerde olduğu gibi (Olay, Nesne) üye türlerini alır. Örneğin, 
(13)teki tümcede anne ve gözyaşı, (14)teki tümcede o ve ev (15)teki tümcede 
ben ve baba (Nesne, Nesne) üye yapısını oluşturmaktadır. Örneklerde (c) 
tümeeleri de iyelik alanındaki tümeelerin uzamsal devinimdeki karşılıklarını 
vermektedir. 

(13) a. Anne çocuğu için gözyaşı döktü. 
b. (oıay GİTiye ([GÖZYAŞI] 1 (Yol DANiye ((ANNE])])] 
c. Çocuk çöpü döktü. 
d. [oıay NEDEN ([Nesne ÇOCUK] , [oıay GİT ([Nesne ÇÖP])])] 

(14) a. Mirastan ona bu ev düştü. 

b. [oıayGİTiye ([EV], Aiye ([O]) )] 
Yol DANiye ((MIRAS]) 

c. Balkondan kafasına saksı düştü. 

d. [olay GİT ((Nesne SAKSI], . DAN ([Yer BALKON]) )] 
Yol A ([Yer KAFA]) 

(15) a. Bu ev bana babamdan geçti. 

b. [oıay GİTiye ((EV] 1 Aive ((BEN]) - )] 
Yol DANiye ([BABAM]) 

c. Adam sokağa bahçeden geçti. 

d. [<::hy GİT QN:s-eADAM] 1 DAN ([Yer BAHÇE]) )] 
Yol A ([Yer SOKAK]) 

(16) a. Eline geçen para çoluk çocuğa gidiyor. 

b. [olay GİTiye ([PARA] 1 DANiye ([o]) )] 
Yol A iye ([ÇOLUK ÇOCUK]) 

c. Mersin' e gelen herkes Cennet Cehenneme gidiyor. 
d. [oıay GİT ([Nesne HERKES], [YolA ([Yer CENNET CEHENNEM])])] 
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(17) a. Gemiler ve saray hepsi gitti. 
b. ( o ı a y  GİTiye ([ GEMİLER VE SARAY], (Yol DANiye ((OJ)])] 
c. Misafirlerin hepsi gitti. 
d. ( o ı a y  GİT ([Nesne MİSAFİRLER], [YolA ([Yer DIŞARI])])J 

(13-17)'deki örneklerde, m ü l k i y e t ı n  değiştirimi ve uzamsal devinim 
arasındaki paralellik -DAn çıkma durum eki ve -A yönelme durum ekinin 
kullanınuyla sağlanmışbr. Buna göre -DAn çıkma durum eki iyelik kaynak 
ve -A yönelme durum eki hedef işlevini anlabr. 

(18-21)deki tümeelerde de yine iyelik alanındaki (a) tümeeleri ile 
uzamsal devinim gösteren (c) tümeeleri aynı eylem ve sözdizim yapısına 
sahiptirler. Ancak bu kez üye yapıları (Olay, Nesne) olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Masraf konuşma yapmak ve suç Olay, ben, siz, ve adam da Nesne 
olarak görünmektedir. Bu türncelerde -A yönelme durum eki iyelik alanda 
hedef işlevini anlatmaktadır. 

(18) a. Onun bütün masraflarını ben çektim. 
b. [ o ı a y  GİTiye ([MASRAFLAR] , [Yol Aiye ((BEN])])] 
c. Odadaki bütün masaları köşeye ben çektim. 
d. [oıay NEDEN ((Nesne ADAM], (olay GİT ([Nesne MASA], (YolA ([Yer KÖŞE])])])] 

(1 9) a. Bu konuşmayı yapmak size düştü. 
b. (olay GİTiye ( [ K O N U Ş M A  YAPMAK], [Yol Aiye ((siz])])] 
c. Ayşe yere düştü. 
d. (olay GİT ((Nesne AYŞE], [YolA ([Yer YER])])] 

(20) a. Adam suçu bana yıkb. 
b. [olay NEDEN ((O), [ GİTiye ([SUÇ] , [Yol Aiye ((BEN])])])) 
c. Rüzgar ağacı yere yıktı. 
d. [ o ı a y  NEDEN ([Nesne RÜZGAR], (olay GİT ((Nesne AGAÇ]), ([YolA [Yer YER])])] 

(21) a. Adam suçu benim üzerime atb. 
b. (olay NEDEN ([O] , [ GİTiye ((SUÇ), (Yol Aiye ((BEN])])])] 
c. Adam taşı benim üzerime atb. 
d. [ o ı a y  NEDEN ([Nesne ADAML [oıay GİT ([Nesne TAŞ]) , ([YolA [BEN])])] 

Il. 2. KALiye 

(22-23)' deki tün1celerde, İ yelik uzam dışı anlambilim alanında KAL işlevinin 
bir üye yapısı görünmektedir: (Nesne, Nesne). Örneğin, (22)deki Ayşe arabayı 
elinde tuttu türncesinde Ayşe ve araba, (23)teki O çiftliği şimdi Ahmet Ağa 

' tutuyor türncesinde Ahmet Ağa ve çiftlik (Nesne, Nesne) üye yapılarını 

oluşturmaktadır. Ayrıca, -DA kalma durum eki daha önce sözü geçen 
konum kavramının iyelik alanındaki önemini bu tümeelerde açıkça 

göstermektedir. 
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(22) a. Ayşe arabayı elinde tuttu. 
b. [KALiye ([Nesne ARABA], (Yer DAiye ((AYŞE])) 
c. Çocuk kuşu elinde tuttu. 
d. (oıay NEDEN ([Nesne ÇOCUK], [Durum OL ([Nesne K U Ş ] ,  h er DA ([EL])])])] 

(23) a. O çiftliği şimdi Ahmet Ağa tutuyor. 
b. [KALiye ([ÇİFTLİK], [Yer DAiye ([AHMET AGA])] 
c. O elleri şimdi başkası tutuyor. 
d. [oıırum OL ((BAŞKASI], (Yer DA ((ELLER])])] 

Il.3. OLiye 
. 
Iyelik uzam dışı · anlambilimsel alanda OL işlevinin bir üye yapısı vardır: 
(Durum, Nesne). Şüphe ya da tereddüt burada Durum olarak görünmektedir. 
Ayrıca, yine -DA kalma durum eki iyelik alanında şüphe ya da tereddüdün 
Ayşe' de olduğunu yani konumunu anlatmaktadır. 

(24) a. Ayşe şüpheye j tereddüde düştü. 
b. [Durum OLive ([Durum Ş Ü P H E ] ,  [Yer DAiye ([Nesne AYŞE])])] - . 
c. Ayşe yere düştü. 
d. (oıay GIT ((Nesne AYŞE], [YolA ((Yer YER])])) 

III. Sonuç 
. 

Sonuç olarak, Türkçede Uzamdışı Anlambilim alanları Zaman, Iyelik, 
• 

Tanımlama, Koşul ve Varoluş alanlarıdır. Iyelik Uzamdışı Anlambilim 
alanının yapısı boyut, yön ve süreklilik parametrelerini içerir ve Uzam 
Anlambilim alanının işlevleri ile paralel olarak açıklanabilir. Durum ekleri, 
özellikle -DAn çıkma durum eki ile -A yönelme eki hem uzamsal alanda 
hem de iyelik uzam dışı alanda yer alır. Ancak, uzamsal alanda bu iki ek 
uzamsal Yolu anlatır. iyelik alanında ise, bu durum. ekieri mülkiyetİn 
transferi ve para aktarımının gerçekleştiği yol kavramı olarak 
yorumlanabilir. 

• • 
Incelediğimiz örneklerde, Iyelik uzam dışı anlambilim alanındaki 

türnceler ile U zam anlambilim alanındaki türnceler aynı eylem ve sözdizim 
yapılarına sahiptirler. Ancak Üye yapıları anlambilimsel içeriklerini 
değiştirmektedir. iyelik alanındaki türnceler (Nesne, Nesne), (Durum, 
Nesne) ve (Olay, Nesne) üye yapılarında görünmektedirler ve uzamsal 
alanda GİT, KAL ve OL işlevlerinin iyelik uzam dışı alandaki karşılığı olan 
GİTiye, KALiye ve OLiye iyelik işlevleriyle açıklarurlar. Uzamsal alanda GİT ve 
KAL Olay, OL ise Durum anlatan kavramsal işlevlerdir. Iyelik Uzamdışı 

Anlambilim alanında ise, GİTiye işlevi iyeliğin devinimi ya da mülkiyelin 
transferini anlatmak için kullanılırken, KALiye ve OLiye işlevleri de iyelik 
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alanında soyut konumu anlatmak için kullanılır. Son olarak, iyelik uzam dışı 
anlambilim alaıunda sahip olma soyut konum, iyeliğin değişimi ise, soyut 
konumun değişimi olarak kavramsallaşbrılır. 
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