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ABSTRACT 
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1. GĠRĠġ 

Çalışmanın konusu, sözdizim, anlambilim, edinimbilim, kullanımbilim ve 

bilgisayarlı dilbilim gibi dilbilimin birçok çalışma alanında önemli yeri olan konu 

rolleridir. Konu rollerinin özellikle anlambilim, sözdizim ve iki alan arasında 

kesişme noktası olan üye yapısı çalışmalarında önemli yeri vardır. 

Alanyazında, konu rollerinin kuramsal konumu kadar, sayıları ve anlam 

içerikleri de tartışmalıdır. Türkçe alanyazında ise tartışmaları bütüncül biçimde 

özetleyen ve tutarlı bir veri tabanı temelinde, dilbilimsel yönleriyle çözümleyen bir 

çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışmanın öncelikli hedeflerinden biri, 

genellemelerin İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi diller üzerinden yapıldığı, karşı 

örneklerin ise sınırlı sayıda ve uç dillerden geldiği betimlemelerin geçerliliğini 

Türkçe veri ile sorgulayarak kapsayıcı ve evrensel olabilmesi hedeflenen bir konu 

rolleri dökümü oluşturmaktır. Bu çerçevede, çalışmanın önemi, amaçları, araştırma 

soruları ve denenceler aşağıda verilmiştir.  

1. 1. ÇalıĢmanın önemi 

Çalışma, daha önce tek başına bir çalışma konusu olarak ele alınmamış olan 

konu rollerinin betimlenmesine, 

1. konunun geleneksel dilbilgisi çalışmalarınca göz ardı edilmiş 

yönlerini ele alması açısından Türkçenin betimlenmesine ve  

2. evrensel rol betimlemelerine ulaşmayı hedeflemesi açısından evrensel 

dilbilgisine katkıda bulunacaktır. 
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1. 2. ÇalıĢmanın amaçları 

1. Alanyazında konu rollerine ilişkin çalışmaları özetleyerek konunun 

alanyazındaki yerini belirlemek, 

2. rollerin, tartışmalı yanları ve bulaşma noktalarını betimleyerek 

Türkçedeki görünümleri sunmak 

3. özgün bir Türkçe Eylem Veritabanı oluşturmak 

4. Türkçe Eylem Veritabanından yararlanarak anlambilimsel bir Konu 

Rolleri Modeli oluşturmak 

5. bu modelde savlananları anadili konuşucusunun sezgileriyle sınamak. 

Aşağıda çalışmanın araştırma soruları ve bu sorulara ilişkin öngörülen 

denenceler yer almaktadır.  

1. 3. AraĢtırma soruları ve denenceler 

1. Konu rollerinin alanyazındaki yeri nedir? 

Konu rolleri, sözdizim ve anlambilim kuramlarında önem açısından farklı 

konumlandırılmaktadır. Bu, 

a. konu rollerinin, sadece sözdizimini etkileyen bölümünün soyutlama 

biçiminde sözlükçede yer aldığı savunusundan,  

b. konu rollerinin, eylemin yer aldığı tüm dilbilgisel yapıların 

belirleyicisi olduğu savunusuna kadar geniş bir yelpazededir.  

2. Türkçe, konu rollerinin tartışılan yönleri bağlamında nasıl görünümler 

sergiler? 

Kuramlardaki tartışmalı noktaların netleşebilmesi için, genellemelerin 

alanyazında tartışılan diller dışında dillerden veri üzerinde de sınanması 



3 

 

gerekmektedir. Genellemelerin ve sınırlı sayıda dilden karşı örneklerin Türkçe 

veriyle sorgulanması Türkçenin bu bağlamdaki yönelimlerini ortaya koyacaktır. 

3. Konu rolleri tartışmasına temel olacak bir Türkçe Eylem Veritabanı 

oluşturulabilir mi? 

Bu çalışmada TDKTS (2005)‟deki maddebaşı eylemleri, belirlenen 30 ölçüte 

göre çözümleyen bir Türkçe Eylem Veritabanı (TEV) oluşturulmuştur. 

4. TEV‟den yararlanarak konu rollerine ilişkin bir anlambilimsel model 

önerilebilir mi? 

Bu çalışma, oluşturulan TEV sınırlılığında, konu rollerinin tümünü kapsadığı 

öngörülen bir Anlambilimsel Konu Rolleri Modeli (AKRM) önermektedir. 

5. Türkçe anadili konuşucusunun, önerilen modelde savlananlara ilişkin 

edinç bilgisi nedir? 

Bu çalışmada, Türkçe anadili konuşucusunun AKRM‟de savlananlara ilişkin 

edinç bilgisini ölçmeyi hedefleyen bir sormaca oluşturularak katılımcıların, 

belirlenen ulamlara ilişkin sezgileri sorgulanmıştır. 

Konu rollerinin birçok dilbilgisel yapının açıklanmasındaki önemi nedeniyle, 

yukarıda belirtilen amaçlarla ve araştırma soruları doğrultusunda, çalışmanın 2. 

bölümünde, konu rollerine ilişkin yabancı alanyazında ve Türkçe alanyazındaki 

tartışmalar özetlenmiş, 3. bölümde Türkçe eylemler için TDKTS (2005) temelinde 

özgün bir Türkçe Eylem Veritabanı (TEV) oluşturulmuş ve veritabanındaki eylemler, 

belirlenen biçimsel ve anlamsal 30 ölçüte göre incelenmiştir. 4. bölümde TEV 

temelinde, konu rolleri için kapsayıcı olması öngörülen bir Anlambilimsel Konu 
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Rolleri Modeli (AKRM) önerilmiştir. 5. bölümde ise AKRM‟de savlananlara ilişkin 

Türkçe anadili konuşucusunun sezgilerini sorgulamayı hedefleyen sormaca 

tanıtılarak, bulgular ve vargılara yer verilmiştir.  

Çalışma her ne kadar veritabanı olarak TEV‟i kullanmış, katılımcı grubu 

olarak Türkçe anadili konuşucularının sezgilerini sorgulamış olsa da; hem, eylem ve 

rol sınıflandırması için belirlenen ilkellerin evrenselliği açısından, hem de, tümce 

anlamlandırma bağlamında, en temelde, insan zihninin işleyiş ilkelerine ışık tutması 

açısından evrensel dilbilgisine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.  
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2. KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde konu rollerine ilişkin yaklaşımlar AKRM‟de benimsendiği gibi, 

eylemle kurduğu anlam ilişkisi açısından iki ayrı kutupta yer aldığı öngörülen, 

eylemin gerçekleştiricisi ve gerçekleşen eylemden etkilenen üyelerin rolleri olan 

Kılıcı ve Etkilenen temelinde özetlenecektir. İlk bölümde yabancı alanyazındaki, 

ikinci bölümde ise Türkçe alanyazındaki yaklaşımlar sunulacaktır.  

2. 1. Yabancı alanyazındaki yaklaĢımlar 

Alanyazında anlam(bilimsel) roller(i) (semantic roles), konu rolleri (thematic 

roles), durum rolleri (case roles), katılımcı roller (participant roles), gibi farklı 

biçimlerde adlandırılan rollerin, Yönetim ve Bağlama Kuramının (Government and 

Binding Theory) ilk zamanlarında, (Chomsky, Stowell ve diğerlerinin) duruma, 

harekete ya da olaya katılan katılımcılar olarak tanımladığını ve üye yapısının bir 

liste biçiminde bu rolleri içerdiğini savunduklarını görürüz. Gruber (1965), bugün 

bilinen adlarıyla Kılıcı, Konu, Hedef, Yer, Kaynak, Araç etiketlerini ilk kullanandır. 

Jackendoff (1972-1990) ise anlamsal ilişkilerin düzenlendiği ayrı bir düzlem olan 

kavramsal düzlem (conceptual level) olduğunu söyler. İlerleyen zamanlarda, 

Yönetim ve Bağlama kuramı çerçevesinde konusal ilişkiler, dilbilgisel ilişkilerle bir 

arada incelenmeye başlanmıştır. Williams (1981)‟de iç üye ve dış üye ayrımını 

(internal/ external argument), Marantz (1984)‟de iç üyeleri ikiye ayıran 

dolaysız/dolaylı üye (direct/ indirect argument) ayrımını görürüz. Eylem girdilerinde 

konu rollerinin dilbilgisel işlevlerinin bilgisinin de yer aldığı girdi örnekleri ilk kez 

Levin ve Rappaport (1986) da yer alır. (PUT: Agent <Theme, Location> ve PUT: x 
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<y, P loc z>  gibi iç üyelerin parantez içinde, altı çizili üyelerin de dolaysız üye 

olduğu gösterimler gibi).  

Tablo 1‟de, bir sonraki bölümde ayrıntılı biçimde aktarılacak olan, 1965‟den 

günümüze konu rollerine ilişkin en temel tartışmaların kısa bir özeti sunulmuştur. 

Alanyazında Konu Rolleri: Genel BakıĢ 

o Gruber (1965): Sınırlı sayıda anlam rolü ve eylemle olan bağıntılarını düzenleyen konusal 

ilişkiler olduğunu söyler. Roller ve üyeler arasında eşleşme öngörmez. Bir üye, birden fazla 

rol yüklenebilir.  

o Fillmore (1966,1968) (ki Üretici Dönüşümsel Dilbilgisi‟nin temel ilkelerinden olan Konu 

Ölçütü (Theta Criterion) Fillmore (1968) Durum Dilbilgisi‟nde (Case Grammar) önerilen 

ilkelerdendir). Bu kuramda eylemler, durum çerçevelerine göre sınıflandırılırlar.  

o Kuramdaki sorunlu durumlara çözüm arayışları içinde Jackendoff (1985, 1987 ve 1990), 

konu rollerine ilişkin yapılandırmada iki düzlemin varlığından söz eder; uzamsal bağ (spatial 

tier) ve edimsel bağ (actional tier). 

o Konumsallık Kuramına göre (Localistic Theory) dilsel ve dilsel olmayan soyut bilgiler somut 

bilgiden türemiştir, dolayısıyla konu rolleri ve aralarındaki anlamsal ilişkilerin kaynağı da 
uzamsal ilişkilerdir. 

o Bağlama Kuramları (Linking Theory) konu rolleri ile sözdizim konumlarının örtüşme 

kurallarını betimlemeye çalışır. Bu bağlamda alanyazında önerilmiş sıradüzenler; Fillmore 

(1968) Özne Sıradüzeni (Subject Hierarchy), Givon (1984) Konu Erişilebilirliği Sıradüzeni 

(Topic Accessibility Hierarchy), Jackendoff (1972) Konu Sıradüzeni (Thematic Hierarchy). 

ve Görünüş Sıradüzeni (Aspectual Hierarchy) (Grimshaw, 1990:24). İki sıradüzen, eylemin 

sözdizim davranışında belirleyicidir ve birbirlerinden bağımsızdırlar. 

Rol sıradüzenlerinde;  

Olay yapısını ve sözcüksel uzanımları temel alan yaklaşımlar: 

Dowty (1991) Konu Rolleri ve Üye Seçimi (Thematic Proto Roles and Argument Selection) 

adlı özgün bir yaklaşım önerir. Konu rollerini oluşturan kavramsal ilkelleri ve konu rolleri temelli üye 

seçimi ilkelerini belirler.  

o Frawley (1992) katılımcı roller ve katılımcı olmayan roller ayrımıyla on iki konu rolü 
tanımlar. 

o Baker (1996) UTAH‟ı destekleyen evrensel düzenlilikleri betimler. 

Günümüz alanyazınında anlam rolleri üç farklı düzlemde tartışılmaktadır: 

o Eyleme özgü anlam rolleri (verb specific semantic roles): runner, killer, hearer, 

broken…gibi. 

o Konu rolleri (thematic roles): eyleme özgü anlam rolleri üzerinden yapılan genellemelerdir. 
o Genellenmiş anlam rolleri/ büyük ölçekli roller (generalized semantic roles/ macroroles): 

konu rolleri üzerinden genellemelerdir. Van Valin (1993) Rol ve Gönderim Dilbilgisi 

çerçevesinde önerilmiş bir kuram. Konu rolleri üzerinden yapılan anlamsal genelleme ile 

yalnızca iki temel büyük ölçekli ve kapsayıcı anlam rolü olduğunu öne sürer; Aktör/ Kılıcı 

(Actor) ve Etkilenen (Undergoer). 

Tablo 1. Alanyazında konu rolleri: Genel bakış 
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Eylemin alabileceği üye sayısına ilişkin bilgi gibi, bu üyelerin hangi konu 

rollerinde olabileceği bilgisini de içeren şablonun sözlükçede yer aldığı savunusu 

yaygındır. Konu  rolleri; Gruber (1965) ile başlayan, Fillmore (1966) ile devam eden, 

üye yapısı ile ilgili çalışmaların tümünde, açıkça tartışılmasa da sezdirimler içeren, 

yakın dönemde Jackendoff  (1987)‟de  ve Van Valin (1977) den günümüze özgün 

öneriler sunulan bir konudur.  

Frawley (1992), on iki konu rolü tanımlar ve aşağıdaki biçimde sınıflandırır 

(Tablo 2). 

KONU ROLLERĠ Frawley (1992) 

Katılımcı Roller 

 

Katılımcı 

Olmayan Roller 

Mantıksal Aktörler 

(Logical Actors) 

Mantıksal Alıcılar 

(Logical Recipients) 

Uzamsal Roller 

(Spatial Roles) 

 

Kılıcı (Agent) Etkilenen (Patient) Konu (Theme) Yer (Locative) 

          (Author) Deneyimleyen (Experiencer) Kaynak (Source) Neden (Reason) 

Araç (Instrument) Yararlanıcı (Benefactive) Hedef (Goal) Amaç (Purpose) 

Tablo 2. Frawley (1992): Konu rolleri 

Frawley, alanyazında konu rollerinin çözümlendiği dört kuramdan söz eder 

(1992:229-249). Konum Kuramına (Localistic Theory) göre, anlamsal ve kavramsal 

ilişkiler somut ve uzamsal bilgi ile açıklanabilir. Dilsel ve dilsel olmayan soyut 

bilgilerimizin tümü somut bilgiden türemiştir dolayısıyla konu rolleri ve aralarındaki 

anlamsal ilişkiler de uzamsal ilişkilerin sonucudur. Geleneksel rol adlandırmaları, bu 

kuramda beş tür konumsal ilişkiye indirgenir (Frawley 1992:232): 
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Konumsal Rol Konumsal Olmayan Rol 

Kaynak 

(Source) 

Kılıcı (Agent), (Author), Neden (Reason) 

Hedef (Goal) Etkilenen (Patient), Yararlanan (Benefactive), Amaç (Purpose), Deneyimleyen 

(Experiencer) 

Yer (Locative) Zaman (Time) 

Konu (Theme) Araç (Instrument) 

Yol (Path) Tarz (Manner), Araç (Instrument) 

Tablo 3. Frawley (1992): Konumsal ve konumsal olmayan roller 

Alanyazında, sözdizimsel açıdan tümcede özne konumuna yerleşebilmek için 

en uygun aday, anlambilimsel açıdan tümce eyleminin gerçekleştiricisi, 

kullanımbilimsel açıdan tümcenin konusu (topic), bilişsel açıdan yakın dönemdeki 

kimi çalışmalarda (Tanenhaus (1988) ve diğerleri) savunulduğu üzere tümce anlama 

(online sentence comprehension) sürecinde, yalnızca tümcenin çoğunlukla ilk öğesi 

olması açısından değil, anlamsal açıdan en önemli katılımcısı, dinleyici tarafından da 

ilk ve en kısa sürede algılanan katılımcısı olması gibi birçok açıdan Kılıcı, diğer 

konu rolleri içinde görece en önemli rol olarak karşımıza çıkmaktadır. Kılıcının 

Etkilenen (Patient) ile tam bir zıtlık içinde bulunduğu söylenmektedir. İki rol 

arasındaki zıtlığın kabul görüşüne karşın zıtlık taşıyan özelliklerin neler olduğu ise 

netçe betimlenmiş değildir. 

Konu rolleri alanyazınında, tanımı ya da özellikleri ne olursa olsun Kılıcı 

rolünün dilbilgisel ilişkilerin açıklanmasında önemli yeri vardır. Kılıcı adı geçen tüm 

konu rolleri içinde önem açısından en merkezi konumda yer almasının yanı sıra 

üzerinde en çok uzlaşıya varılmış görünen roldür. Bunun nedeni, bu rolde AÖlerin
1
 

bulunmadığı diller olmayışı olsa gerek; birincisi, bilinen her dilde eylemlerin en 

                                                
1 AÖ, ad öbeği için kullanılmış bir kısaltma olup, çalışmada benimsenmiş herhangi bir sözdizimsel 

önvarsayımı belirtmemektedir. 
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büyük grubunu hareket eylemleri (action verbs) oluşturur, ikincisi, hareket varsa 

hareketin bir yapanı da dış dünya gerçekliği açısından olma zorunluluğundadır.  

Bu çalışmanın alanyazını gözden geçiren bölümü Kılıcı temelli bir anlatımla 

sunulmuştur. Bunun nedeni ileriki bölümlerde önerilecek olan ve tüm konu rollerini 

kapsadığı varsayılan anlambilimsel modelde Kılıcı ve Etkilenenin birer kutup, diğer 

rollerin de dereceli yapıda bu iki kutup arasında yer alıyor olduğunun 

öngörülmesidir. Eylem, bu kutupların belirleyicisi, Kılıcı ise önem açısından 

farklılaşmaksızın başlangıç noktasıdır.  

Bu bölümde konu rolleri bağlamında yabancı alanyazındaki yaklaşımlardan 

öncelikle durum tartışmaları özetlenecek ve değiştirimlere değinilecektir. Ardından 

örtüşme ve özne-nesne tartışmalarından birkaçı sunulacaktır. Sonraki bölümde 

durumun özellikle Kılıcı ile etkileşimi incelenerek, Kılıcılık, Etkilenmişlik, Ettirgen 

ve Neden kavramları tartışılacaktır. Son bölümde ise konu rolleri alanyazınında 

Kılıcının yeri ayrıntılı biçimde ele alınacak ve bu çalışmadaki yaklaşımımızla benzer 

yönleri bulunan Van Valin‟in Büyükölçekli Roller (Macroroles) yaklaşımı 

özetlenecektir. Son olarak, çalışmamızın kapsamı dışında olan edinim ve 

metindilbilimde konu rollerinin incelenişi örneklenecek ve felsefede geniş yer 

bulmuş ve bulanık kimi noktaları açımlayacağını düşündüğümüz tartışmalardan 

birkaçı özetlenecektir.  

2. 1. 1. Konu rolleri ve durum 

Durum, geçmişte, çekim ekleri ile eş tutulan sonraki yıllarda tanımı, derin 

yapıdaki sözdizim ilişkilerini yansıtan çekim ekleri olarak sınırlanan ve anlam yönü 

çok fazla irdelenmemiş bir dilbilgisel olgudur ve geleneksel dilbilgisinde daha çok 
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Latince ve Yunanca gibi dillerin dizgelerinden yola çıkarak oluşturulan ve evrensel 

olduğu savunulan modeller çerçevesinde tartışılmıştır. Fillmore (1968)‟e değin 

çalışmalar çoğunlukla ya dillerdeki farklı durum gerçekleşmelerini ya da durum 

biçimbirimlerinin tarihsel gelişimini irdelemekteydi. Kimi zaman bir dilin durum 

dizgesi, başka dilin durum dizgesiyle kıyaslama yöntemiyle incelenmiş, kimi zaman 

AÖlerin anlamlarından kaynaklanan bireysel anlam ayrımları durumlara atfedilmiş, 

kimi zaman durum biçimbirimlerinin anlam özellikleri esas alınmış, çoğu zaman ise 

durum eklerinin dilin tarihçesinde erişilebilen en eski anlamı özgün anlam olarak 

kabul edilmiştir. 

Durum yüklemenin temel işlevinin, üyeleri birbirinden ayırmak mı yoksa 

üyeleri anlambilimsel olarak yapılandırmak mı olduğu tartışmasının kesin olan yanı, 

konusal içerik ile durum yüklemenin ayrılamaz olduklarıdır. Durumların temel 

işlevlerinin tanımlanmasında çoğunlukla konusal içeriğe gönderim söz konusudur. 

Durum yükleme ile ilgili konularda zengin durum yükleme dizgeleri olan diller göz 

ardı edilerek İngilizce gibi durum yüklemenin sınırları daha net olan dillerin 

incelenmesi genellemeleri kapsayıcılıktan uzaklaştırmaktadır. Durum için varolan 

tipolojiler ise kapsayıcılıktan uzaktır. 

Konu rolleri ile durum işaretlemeleri arasında birçok dilde düzenli bir 

örtüşmenin gözlenmesi açısından durum, konu rolleri bağlamında ayrıcalıklı yere 

sahiptir. Dilbilgisel ilişkiler (grammatical relations) ile konu rolleri ve durum, İlişki 

Dilbilgisi (Relational Grammar), Yönetim ve Bağlama (Government and Binding), 

Minimalist Yaklaşım (Minimalist Program), Sözcüksel İşlevsel Dilbilgisi (Lexical 

Functional Grammar), Rol ve Gönderim Dilbilgisi (Role and Reference Grammar) 

gibi son dönem kuramlarında çoğunlukla birbirlerine gönderimde bulunularak 
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tartışılan dilbilgisel kavramlardır. Hem durum işaretleme hem de durum değiştirimi 

(case alternation) alanyazında biçimsözdizimsel açıdan ele alınan olgulardır. 

Anlamsal etkenler çoğunlukla konu rollerinin kendi anlamsal özellikleri çerçevesinde 

incelenmektedir. Butt (2006:2) durum kavramı tartışmalarının pek azının gerçekten 

durum, birçoğunun ise aslında farklı durum gerçekleşmeleri olduğunu söyler. Bu 

nedenle öncelikle, işlevsel bir durum betimlemesinin yapılması ve hangi özelliklerin 

durumun kendisiyle hangilerinin ise konu rollerinin özellikleriyle ilgili olduğunun 

farklı dillerden verilerle ortaya koyulması gerekmektedir. Modern sözdizim 

kuramlarının çoğunda (Chomsky 1995 ve diğerleri) durum, diğer işlevsel ulamlar 

gibi yorumlanamaz (uninterpretable) yani tamamen sözdizimsel ve kavram 

içeriğinden yoksun olarak nitelendirilirken Herschensohn, konu rolleri ve durumların 

bir bütünün parçaları olduklarını, örneğin yalın durumun kavramsal içeriğinin Kılıcı 

konu rolü olduğunu ve birçok dilde hemen her zaman yalın durum ve Kılıcı rolünün 

örtüştüğünü söyler (2004:33).  

Durum yüklemenin temel işlevinin, üyeleri birbirinden ayırmak mı yoksa 

üyeleri anlamsal olarak yapılandırmak mı olduğu tartışmasının net yanı, konu içeriği 

ile durum yüklemenin ayrılamaz olduklarıdır. Durumların temel işlevlerinin 

tanımlanmasında çoğunlukla konusal içeriğe gönderim söz konusudur. Alanyazında 

durum yükleme çalışmalarının zengin durum yükleme dizgeleri olan dillerin göz ardı 

edilerek İngilizce gibi durum yüklemenin sınırlarının daha net olduğu dillerin 

incelenmesi genellemeleri kapsayıcılıktan uzaklaştırmaktadır.  

Durum incelemelerinde tarihsel izlerin sürülmesinin önemi yadsınamaz. 

Durağan biçimler kadar onları biçimlendiren süreç de belirleyicidir fakat eşzamanlı 
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çalışmalarda günümüz kullanımlarının konu rolleriyle etkileşimlerini 

betimleyebilmektir.  

Açık durum yükleme (overt case marking) ya da çekim ekleriyle durum 

yükleme (inflectional case marking), ad öbeklerinin anlam rollerini ve eylemle olan 

sözdizim ilişkilerini belirlemede kolaylaştırıcı bir araç gibi görünmekle beraber 

birçok sorunu da getirir. Durum, ad-eylem ya da daha genel anlamıyla baş öğe ve 

bağımlı öğe arasındaki anlamsal ilişkiyi işaretleyen bir tür araçtır. İngilizce gibi kimi 

diller bu ilişkiyi yapısal olarak yani sözdizim konumları aracılığıyla kodlar, oldukça 

zengin ve karmaşık durum yükleme sistemleri olan kimi diller açık biçimsel işaretler 

(overt morphological markers) kullanır, kimi diller ise her iki yöntemi bir arada 

kullanır. Türkçe gibi sözdizimin söylem öğeleriyle biçimlenebildiği dillerde konu 

öğesini (topic) tümce başına, ya da odak öğesini eylem öncesine alma gibi söylemsel 

öğeler durum ile de ilişkilidir.  

Yakın dönemde Gruber (1965) ve Jackendoff (1972-1990)‟da izlerini 

gördüğümüz Konum Kuramı‟na (Localist Theory) göre durum yükleme, somut, 

uzamsal ilişkilerin uzantısıdır. Wierzbicka (1981) ise Rusça, Almanca ve Bengali 

dillerinden örneklerle durum yüklemenin insan doğasıyla çok yakından ilişkili 

olduğunu her durumun belli bir anlamsal içeriğe sahip olduğunu söyler (Butt, 

2007:190).  

Durum yüklemenin birincil işlevi eylem üyelerini işaretleme olmasına karşın 

Butt (2006:7) eklentilere (adjunct) durum yüklemeye ilişkin Latince, Almanca ve 

Koreceden örnekler verir ve modern sözdizim kuramlarında kabul gören bir saptama 

olan öznenin her zaman yalın durumda bulunuşuna karşıt örnekler sunar (2006:9).  
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İlk olarak durum denince akla yalın, belirtme, yönelme, yer, birliktelik ve 

tamlayan gelmektedir. Bu bölümde her biri incelenmeyecek olan fakat alanyazında 

anılan durumlar ve altında yer aldığı genel başlıklar Tablo 4‟de verilmiştir. 

GENEL ADI DURUM 

 

BASIC Absolutive, Accusative, Direct, Ergative, Intransitive, Nominative, Oblique. 

 

ADPOSITIONAL Ablative, Antessive, Dative, Disrtributive (-temporal), Essive (-formal, -

modal), Formal, Genitive, Instructive, Instrumental (-commitative), 

Ornative, Possessed, Possessive,  Postpositional, Prepositional, Pertingent, 

Prolative, Prosecutive, Proximative, Sociative, Temporal, Vialis. 

 

LOCATIVE Ablative, Adessive, Allative, Apudessive, Associative, Comitative, Delative, 

Elative, Exessive, Inelative, Inessive, Intrative, Lative, Locative, Perlative, 

Subsessive, Sublative, Superessive, Superlative, Terminative, Translative. 

 

COMPARATIVE Comparative, Equative. 

 

EVALUATIVE Aversive, Benefactive, Evitative. 

 

DĠĞER Abessive, Addirective, Adelative, Adverbial, Caritive, Causal (-final), Final, 

Modal, Multiplicative, Partitive, Pegative, Privative, Postelative, 

Postdirective, Postessive, Separative, Subdirective, Suppressive, Vocative. 

Tablo 4. Alanyazında rol adlandırmaları 

Uzun (2004: 169)‟a göre durum, sözcüklerin dizimsel düzlemde birbirleriyle 

kurdukları bağlantı türüne göre aldıkları duruş biçimleridir. Eylemi yapan, ona konu 

olan, onun yapıldığı yer gibi duruş biçimlerine göre sözcükleri biçimlendiren öğeler 

de durum belirleyicilerdir. Uzun, durumların işlevsel durumlar ve anlamsal durumlar 

olarak ikiye ayrılmasının “dayanaksız” ve “didaktik kaygılı” olduğunu söyler (176). 

Uzun (2004)‟e göre eğer Yer durumundaki öğe yeri, çıkma durumdaki öğe kaynağı, 

yönelme durumundaki öğe yönü gösteriyorsa, özne durumu yani yalın durum da 

yüklemin bildirdiği işin yapıcısını gösteriyor olarak düşünülebilir ve (1). tümcede, ad 

öbeklerine rollerin anlambilimsel olarak yüklendiği ve Türkçe konuşucularının da 

sezgisel olarak bu bilgiye sahip olduğu söylenebilir (181): 
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(1) Ali        bardağı     balkondan     sokağa    fırlattı.  

             Yapıcı   Etkilenen     Kaynak          Yön        Eylem 

Uzun (2004)‟e göre bütün durumların, tümce öğelerini belirleme ve kodlama 

açısından bir işlevi vardır. Bu işlevlerin yanı sıra durumların etkileşim içinde 

bulundukları bir anlam da vardır fakat bu anlam kendileri tarafından değil, yüklemcil 

öğe ve onun bağlı olduğu çekimsel ulam tarafından belirlenir (186). 

Durumla ilgili dikkat çekici bir başka konu ise az sayıda dilde gözlemlenen 

durum yığılması (case stacking/ suffixaufnahme) denen olgudur. Durum yığılması, 

Latince ve benzeri diller çerçevesinde oluşturulmuş kuramlar için beklenmedik 

olmasına karşın kimi dillerde gözlemlenen yapılardır. Bu, durum eklerinin belli bir 

anlamı olan basit biçimbirimler olmamaları ve üzerlerinde yüklü miktarda bilgi 

taşımalarının sonucu olarak görülebileceği gibi aslında durum yığılmasına iki farklı 

açıdan bakmak gerekir. Birincisi, bir AÖ üzerinde birden fazla durum ekinin olması, 

ikincisi ise AÖ üzerindeki bir durumun birden fazla durumun anlamını içeriyor 

olması. Konu Ölçütüne göre her ikisi de olanaksızken, Uzun (2).  tümcede duraktan 

AÖ‟sünde hem çıkma hem Yer durumlarının anlamsal sezdirimleri olduğunu söyler 

(2008: kişisel görüşme): 

(2) Otobüs bu duraktan geçiyor. 

                         Kaynak 

                            Yer  

Bizce eğer durum, başlı başına anlamsal içeriği olan bir olgu olarak görülürse 

farklı, ona anlamsal işlevini yükleyen öğe yüklemcil öğe olarak görülürse farklı, 

AÖnün anlamsal özellikleri işin içine katılacaksa farklı bir açıklama gerekecektir. 

Buradaki yığılma, Kaynak ve Yer durumlarının bir arada bulunuşundan mı, geçmek 
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eyleminin, durmadan geçmek ve bir noktada durup sonra geçmek anlamlarını 

içeriyor olmasından mı yoksa durak AÖ‟sünün durulan yer/ kalınan yer anlamını 

içkin olarak barındırıyor oluşundan mı yoksa bunların tümünden mi 

kaynaklanmaktadır sorusu yanıtlanmalıdır.  

Konu rolleri ve durum ilişkisinin birlikte ele alınışı öncelikle Gruber (1965) 

ve özellikle Fillmore (1968)‟e dayanır. Gruber (1965) konu rollerini, bu rolleri üye 

olarak alan eylemler bağlamında tartışmıştır yani örneğin Kılıcıdan çok Kılıcılı 

eylemler (agentive verbs) üzerinde durur. Gruber (1976:156) Kılıcılı eylemleri, başta 

ettirgen eylemler olmak üzere, Konusu, Kaynağı ve Hedefi soyut olan eylemler ve 

süreç bildiren eylemler olarak tanımlar. 

Fillmore (1968)‟de dilbilgisel gerçekleşmeleri açıklamada sözdizime verilen 

öncelik eleştirilerek anlamsal özelliklere de değinilmiştir. Bu yaklaşım da Durum 

Dilbilgisi (Case Grammar) kuramının en çok eleştiri alan yanı olmuştur. Fillmore‟a 

göre dilde gözlemlenebilir ve sınanabilir bir anlamsal derin yapı ve yüzey yapı 

dururken anlam içermeyen katkısız sözdizimsel yapının olduğu bir ara düzlem 

varsaymak insan dilinin doğasından uzak bir yapaylıktır (1968:88). 

Ona göre dil yetisinde sözdizimsel, sözcüksel ve anlamsal özellikleri ile 

beraber bir dizi durum ulamı yer alır. Tıpkı diğer dilbilgisel özelliklerde olduğu gibi 

durum özellikleri de az ya da çok birbirlerine benzer biçimde tüm dillerde vardır. 

Konu rolleri bağlamında Fillmore (1968:6), geleneksel durum çalışmalarında ilk 

göze çarpan hatalı betimlemenin belirtme durumuna (accusative case) ve yalın 

duruma (nominative case) verilen ayrıcalıklı konum olduğunu söyler. Geleneksel 

betimlemede yalın durum, eylemle özne arasındaki tutarlı ve değişmez durum ilişkisi 
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olarak tanımlanır. Oysa yalın durum da tıpkı diğer durumlar kadar çeşitlik 

gösterebilir. Fillmore aşağıdaki tümcelerde öznenin pekâlâ parantez içindeki anlam 

farklılıklarından ötürü farklı yalın durumlar olarak nitelendirilebileceğini söyler 

(1968:6). Burada özne durumu olan yalın durumu Kılıcılıkla eş tutmanın ya da 

prarlel olarak görmenin olanaklı olmadığı görülmektedir.  

1. He hit the ball.  (Yalın Kılıcı) 

2. He received a blow. (Yalın Etkilenen) 

3. He received a gift. (Yalın Yararlanıcı) 

4. He loves her.  (Yalın Etkilenmiş Canlı) 

5. He has black hair.  (Yalın Sözü Edilen Kişi) 

 

Fillmore (1968:17)‟deki temel varsayım şudur; AÖlerin tümcenin diğer 

öğeleriyle etkileşimi iki türden olabilir. Birincisi katkısız ilişkiler (pure relations) ki 

bu ilişkiler yalın durum ve belirtme durumunu oluşturur. Diğeri ise etiketlenmiş 

ilişkiler (labeled relations) ki bu ilişkiler de kalan durumları oluşturur. Anlam 

açısından ilişkili tek sözdizimsel ilişki türü ikincisidir. Fillmore bu varsayımla, 

özneyi, AÖ ve T arasındaki ilişki, nesneyi ise AÖ ve EÖ arasındaki ilişki olarak 

tanımlar. En genel anlamıyla durum, bir sözdizim anlam ilişkileri bütünüdür ve bu 

ilişki farklı dillerde ekler, kaynaşık ekler (clitic) ya da sözdiziminde kısıtlamalar gibi 

farklı biçimlerde sunulabilir. Basit tümcede her durum ilişkisi yalnızca bir kez 

bulunabilir.  

Durum Dilbilgisine (Case Grammar) göre durum, çevremizdeki olaylara; 

onları kimin gerçekleştirdiği, kimin etkilendiği, neyin değiştiği gibi yargılara 

varmamızı sağlayan ve doğuştan gelen evrensel kavramlardır. Bu nedenle, sayısı 

daha da artırılabilecek ve tüm bu kavramları kapsadığını varsaydığı 6 durum önerir 
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ve bu durumların tüm dillerde yüzey yapı ilişkileri ile örtüşmek zorunda olmadığını 

söyler (Fillmore, 1968: 24, 25) (Tablo 5). 

 DURUM TANIM 

A Kılıcı (Agentive) Eylemin anlattığı hareketin canlı ve algılayan başaltıcısının 

durumudur. 

I Araç (Instrumental) Eylemin anlattığı hareket ya da duruma nedensel olarak dahil olmuş 

cansız güç ya da nesnenin durumudur. 

D Yönelme (Dative) Eylemin anlattığı hareket ya da durumdan etkilenmiĢ canlının 

durumudur. 

F Gerçeklik (Factitive) Eylemin anlattığı hareket ya da durumun sonucu, nesnesi ya da 

eylem anlamının bir bölümü olarak anlaşılanın durumudur. 

L Yer (Locative) Eylemin anlattığı hareket ya da durumun yeri ve uzamsal yönelimini 

tanımlayan durumdur. 

O Yansız (Objective) Anlamsal olarak en yansız durum, eylemin anlattığı hareket ya da 

durumdaki rolü eylemin anlam içeriği ile yorumlanabilen ve bir ad 
ile temsil edilebilecek herhangi bir şey ya da eylemin anlattığı 

hareket ya da durumdan etkilenen durumdur. (Dolaysız nesne ya da 

belirtisiz durum olarak adlandırılan yüzey durum (surface case) ile 

karıştırılmamalıdır). 

   Tablo 5. Fillmore (1968:25): Durum rolleri 

Eylemin durum çerçevesi, (case frame) onları birbirlerinden ayıran ve eylem 

sınıflandırmalarına olanak sağlayan özelliklerdir. Durum çerçeveleri temelinde 

yapılan eylem sınıflandırmaları, kimi eylemlerin birden çok durum çerçevesinde 

bulunabilmeleri açısından çeşitlilik gösterebilir. 

Özetle, Durum Dilbilgisine göre her basit tümce derin yapıda T ile farklı 

durum ilişkilerinde bulunan bir AÖ ve E den oluşur. Bu ilişkiler Kılıcılık, Araç, 

Yönelme, Gerçeklik ve Yansız gibi ve daha birçok durum içerir. Eylemler durum 

çerçevelerine ve bu kavramların taşımış oldukları +/- canlı olma gibi özelliklere 

göre sınıflandırılırlar.  

Kuramda sıralanan durumlar; ekler, öndurumlar (prepositions), sondurumlar 

(postpositions) özneleştirme (subjectivalization), nesneleştirme (objectivalization) ve 

adlaşma (nominalization) gibi dilsel araçlarla ifade edilebilirler. Örneğin İngilizce 

önekleri kullanır. Fillmore‟a göre İngilizcede by öneki A gösterir. Eğer A yoksa I 
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gösterir. I by yoksa with ile gösterilir. O ve F için önek yoktur. B for ile D to ile 

gösterilir. L ve T (Time) için önek ya yoktur ya da ek, ilgili AÖ tarafından belirlenen 

bir önektir.  

Fillmore (1968)‟e göre sözdizimsel açıdan tanımlanmış özne ve nesne 

kavramları evrensel değildir oysa anlambilimsel açıdan tanımlanmış durum rolleri 

evrenseldir. AÖnün yüzey yapıdaki dilbilgisel konumu değişebilmesine karşın derin 

yapıdaki anlambilimsel rolü değişmez. Chomsky (1981)‟de önerilen Konu Ölçütünün 

(Theta Criterion) ilk izleri ise Fillmore (1965) Durum Dilbilgisinde önerilen ve 

tümcedeki her AÖnün yalnızca bir durum rolü taşıyabileceği ve yüklemlerin 

tümcedeki farklı AÖlere aynı durum rolünü yükleyemeyeceği ilkesidir. 

De Lancey (1991) ise (3)- (5). tümcelerde altı çizili üyelerin aynı konu rolünü 

(Konu (Theme)) taşıyor görünmelerine Konum Kuramı (Localist Theory) 

çerçevesinde açıklamalar getirir. 

(3) Mary is as tall as John.  

Ali Ayşe kadar uzun. 

(4) The stove is next to the refrigerator. 

Soba buzdolabının yanında. 

(5) The refrigerator is next to the stove. 

Buzdolabı sobanın yanında. 

Dowty (1989:107) bu üyelerin farklı etiketlenmelerini gerektirecek hiçbir 

anlam temeli olmadığını, çözümün, olayın aktarılışında, konuşucunun hangi üyeyi ön 

plana çıkarıp hangisini geri plana iteceğine ilişkin bakış açısında olduğunu söyler. 

De Lancey (1991:3) ise Konu ve Yer rollerini –dE (AT) ilişkisi çerçevesinde açıklar. 

Eylemin anlattığı olayı (event) bir değişim olarak görür. Bu değişim basit (simple) ya 
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da karmaşık (complex) bir değişim olabilir ve değişen şey bir Durum (State) ya da 

bir Yerdir (Location). Karmaşık değişimin basit değişimden farkı, değişimi oluşturan 

bir Neden içermesidir ki De Lancey bu nedeni Kılıcı olarak adlandırır.  

Olay = Değişim 

 

  Basit değişim     Karmaşık değişim 

 

 

                             

                          Durum değişimi                 Yer değişimi 

De Lancey (1991)‟e göre eylemin anlattığı olay üç rol içerebilir. Bu roller 

dışındaki roller eklentidir (adjunct) yani konu rollerinin tümü eşit konumda değildir. 

Temel roller merkezde, eklenti roller merkez dışında yer alır. Temel roller ve içinde 

bulundukları en temel ilişkiler aşağıdaki gibidir: 

1. Konu –dA ilişkisi   (Theme AT Loc) 

2. Konu –A GİT ilişkisi   (Theme GO TO Loc) 

3. Kılıcı NEDEN Konu –A GİT Yer (Agent CAUSE Theme GO TO Loc) 

 

De Lancey‟nin Kılıcı tanımı, benimsediğimiz yaklaşıma benzer biçimde, 

irade, istek gibi anlam ilkellerinden soyutlanmış bir tanımdır ve (6) (7) ve (8). 

tümcelerde altı çizili üyelerin tümü Kılıcı olarak görülür: 

(6) His attitude infuriates me. 

     Tavrı beni sinilendiriyor.  

(7) This mess really bothers him. 

     Bu karmaşa onu gerçekten rahatsız ediyor. 
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(8) The beauty of this vista has inspired many artists. 

     Bu manzaranın güzelliği birçok sanatçıya ilham verdi. 

Bizim de benimsediğimiz bu yaklaşıma göre (9) ve (10). tümcelerde aslında 

altı çizili ad öbeklerinin anlam özellikleri bize bu varlıklar dışında başka varlıklar 

olduğunu ve asıl Kılıcının onlar olduğunu söylemesine karşın tümce sınırlı bilgimiz 

bize öznelerin eylemin nedeni yani Kılıcısı olduğunu söyler. 

(9) My realtor sold my house. 

     Emlakçı evimi sattı. 

(10) My agent bought some property for me. 

      Acentam benim adıma bir miktar arazi satın aldı. 

Konum Kuramına göre her tümce bir şey hakkındadır; tümcenin, hakkında 

olduğu üye tümcenin Konusudur. Bu nedenle (11)‟deki tümcelerde yalnızca altı çizili 

ilk üyeler tümcenin Konularıdır çünkü tümceler onlar hakkındadır:  

(11) Mary is as tall as John. 

The stove is next to the refrigerator. 

The refrigerator is next to the stove. 

Sıkça alıntılanan değiştirim örneklerinden aşağıdaki tümceler de bu bakış 

açısıyla bakıldıklarında sorunsuzdur çünkü (12)‟de tümcelerin her biri altı çizili 

üyeler hakkındadır: 

(12) He loaded the wagon with the hay. 

He loaded the hay on the wagon. 
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Konu rollerine ilişkin De Lancey (1991)‟deki yaklaşım Fillmore‟dakine 

benzer durum temelli bir yaklaşımdı. Şimdi konu rolleri ile ilişkilendirilen durum ve 

durum yüklemeye daha ayrıntılı bakalım.  

Butt (2005:1) durumu, tümcenin oluşumunda hem yapısal hem de anlamsal 

rolü olan en önemli bileşen olarak görür (constructive view of case) ve dört durum 

türü tanımlar: 

1. Quirky durumu (quirky case): İçkin (inherently) ya da sözlüksel olarak 

(lexically) yüklenen durum 

2. Konum durumu (positional case): Konumsal olarak yüklenen durum (öznenin 

yalın durumu) 

3. Anlamsal durum (semantic case): AÖye ve tümceye anlam katkısı olan ve 

dilbilgisi işlevlerine duyarlı durum. 

4. Varsayılan durum (default case): Biçimbilimsel olarak yüklenmeyen ve 

dilbilgisi işlevlerini işaretlemeyen durum. 

 

Zwarts (2006:6)‟da ise dörtlü sınıflandırmayı aşağıdaki biçimde görürüz: 

1. İçkin durum (inhrent case): Konu rollerini işaretler. 

2. Yapısal durum (structural case): Sözdizim konumlarını işaretler. 

3. Anlamsal durum (semantic case): Anlam özelliklerini işaretler. 

4. Sözcüksel durum (lexical case): Sözcüksel olarak bir arada bulunuşu (lexical 

dependency) işaretler.  

Butt (2005)‟e göre tarihsel süreç içinde ad, tanımlık, ortaç gibi başka 

ulamlardan yeniden çözümleme (reanalysis) yoluyla durum ulamına aktarılmış ekler 

anlamsal içeriklerini az ya da çok koruyarak bu ulama katmışlardır. Bu nedenle 

durum işaretleyicilerinin de içkin anlamsal özellikleri vardır ve tümce içi diğer 

öğelerle etkileşime girerek AÖ‟ye ve tümceye anlam katkısı sağlarlar.  
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Zwarts (2006:15)‟de de belirtildiği gibi, durum yüklemenin ilk işlevi 

dilbilgisel ilişkileri kodlamak olmasına karşın, bu işlev uyum gibi başka dilsel 

araçlarla da gerçekleştirilebilir. İkinci ve nispeten çözümlemesi zor olan başka bir 

işlevi ise kimi anlam ayrımlarının ifadesidir ki bu ayrımlar da kiplik, görünüş, kılınış 

ve sözcüksel yollarla dillerde farklı biçimlerde dilselleştirilebilir.  

Hoop (2004:33)‟e göre dillerde durum yüklemenin iki işlevi vardır; ayırdedici 

işlev (distinguishing/ discriminting function) ve tanımlayıcı/ gösterici işlev 

(identifying/ indexing function). Ayırdedici işlev, eylem üyelerini birbirinden ayırır. 

Bu iki türlü olabilir; biçimbilimsel işaretleme ya da işaretlememe yoluyla. İki üyeyi 

birbirinden ayırt etmek için en ekonomik olanı, üyelerin her ikisini de değil yalnızca 

birini işaretlemektir (Tablo 6). 

Dizgeler Üyeler ĠĢaretlenmemiĢ 

üyeler  a b 

Nom.- Acc. diller Nom. 

(işaretlenmemiş) 
Acc. a 

Erg.- Abs. diller Erg. Abs. 
(işaretlenmemiş) 

b 

GeçiĢsiz Nom 

(işaretlenmemiş) 

 a 

Tablo 6. Hoop (2004): Durum yükleme: İşlevler 

Durumun ikinci işlevi ise durum yüklenen AÖnün anlam özelliklerine ilişkin 

konusal bilgiyi vermektir. Durumun ayırt edici işlevi, anlam işlevinden daha 

sınırlıdır fakat sadece bu işlevi üstlendiği bir dil yoktur. Bunun nedeni dilde her 

zaman bu işlevi gerçekleştirmek için, sözdizimi, özne uyumu, bağlam ve sesletim 

gibi başka araçlar olmasıdır. Bu araçlardan herhangi biri özne ve nesneyi birbirinden 

ayırmak için kullanılıyorsa durum işaretleme de gereksizdir.  

Durum ekleri tüm dillerde belirgin biçimde AÖlerin anlamına katkıda 

bulunurlar. Hoop (ty.) bir dilde bu iki işlevden hangisi daha baskınsa üyeler ona göre 
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güçlü (strong) ya da zayıf (weak) durum yüklenir ve tüm dillerde üyelerin güçlülüğü 

ya da zayıflığı durum yüklenmelerini etkiler der (34). Sözü edilen güçlülük ve 

zayıflık, söylemde öncelikli olup olmamayla da (discourse prominence) ilişkilidir. 

Örneğin geçişli bir eylemde her iki üye de öncelikli olabilir iken, geçişsiz eylemin 

tek üyesi daima en öncelikli olandır. Söylemde en güçlü olan üyeler daima +canlı 

+özgüldür. Durum yüklenme açısından ise en öncelikli ve ilkörnek üyeler en az 

işaretlenenlerdir. Özneler nesnelerden daha güçlüdürler ve bir arada bulunduklarında 

durum yüklenmeyenlerdir. Hoop ve Malchukov (2006:13)‟e göre tam Kılıcı özneler 

(onun tanımıyla eylemi istekli ve iradeli biçimde gerçekleştiren, eylem üzerinde 

denetim sahibi, +canlı ve +insan özneler açık durum yüklenmezler. Bu özneler 

söylemde öncelikli ve güçlüdürler.  İlkörnek olmayan özneler ise durum yüklenirler. 

Bunlar söylemde öncelikli değildirler ve zayıftırlar (14). Konu rolleri de hem bir 

üyenin biçimbilimsel işaretlemesine hem de söylemde öncelikli olup olmamasına 

katkıda bulunan öğelerdir. 

Aslında yapısal durum/ anlamsal durum yapay ayrımında sadece yapısal bilgi 

(özne olma/nesne olma) kodladığı söylenen yapısal durum işaretleyicilerinin aynı 

zamanda anlamsal bilgi de içerdikleri (Kılıcı olma/ Etkilenen olma) söylenebilir. 

Örneğin ergative dillerin birçoğunda ergative durum işaretleyicisi aynı zamanda 

AÖnün Kılıcılığını kodlar. 

Aşağıda durumun, konu rolleri ile en fazla ilşkilendirilen görünümü olan 

değiştirimlere değinilecektir. 
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2. 1. 2. Konu rolleri ve değiĢtirimler 

Değiştirim en genel tanımıyla kimi eylemlerin farklı üye yapılarıyla 

görünebilmesi ve bu üye yapıları arasında değişim yapmasıdır. Aşağıda özetlenecek 

olan tartışmalardan da görülebileceği gibi değiştirim için varolan tipolojiler kapsayıcı 

değildir. 

Panini, Sanskrit dilbilgisinde, değiştirimi güdüleyen yirmi üç neden sıralar ve 

bunlardan en sıklıkla üçünün kullanıldığını söyler. Bunlar biçimsesbilimsel nedenler, 

sözcük anlamına ilişkin  nedenler ve anlam ayrımlarının daha net ifade edilebilmesini 

gerektiren nedenlerdir (Butt, 2007:11). 

Butt (2007:5) ise 9 anlam kaynaklı değiştirim türü sayar ve bunların anlamsal 

işlevlerini Güney Asya dillerinden örnekler (Tablo 7). 

DeğiĢtirim Türü Anlam ĠĢlevi 

yalın- belirtme  +/-canlılık, belirlilik ve özgüllükteki farklılaşmalar 

yalın- ergative kılıcılık, denetim, stage level- individual level farklılıkları 

yalın- yönelme kiplikteki farklılaşmalar 

yalın-iyelik kiplikteki farklılaşmalar 

yönelme- ergative denetim ve kiplikteki farklılaşmalar 

yönelme- araç -ebilirlikteki farklılaşmalar 

yalın- araç -ebilirlikteki farklılaşmalar 

araç- belirtme/ yönelme etkilenmişlikteki farklılaşmalar 

belirtme- iyelik özgüllük ve +/- son noktalılıktaki farklılaşmalar 

      Tablo 7. Butt (2007): Değiştirim türleri ve Güney Asya dillerindeki işlevleri 

Butt‟a göre değiştirim, dillerde anlam ayrıştırmak için kullanılan önemli 

araçlardandır çünkü durum dizgeleri ince anlam ayrımları içeren karmaşık 

dizgelerdir. Tarihsel süreçte neden dillerin anlam ayrımlarını ifade etmenin başka 

yolları olan görünüş, kiplik gibi araçların kullanımını geliştirmeyi, yeni durum 

işaretleyicileri geliştirip kullanmaya yeğledikleri ise incelenmesi gereken bir konudur 

(2007:19).  
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Türkçe gibi kimi dillerde de görülen nesne değiştirimi (object alternation) ve 

dolayısıyla durum değiştirimi (case alternation) (kısaca değiştirim), Enç (1991)‟e 

göre özgüllük (specificity) anlamsal özelliği ile ilişkilidir (Butt, 2006:191). Enç Bu 

bağlamda güçlü durum (strong case) ve zayıf durum (weak case) ayrımını yapar. 

Güçlü durum anlamsal olarak belirli (definite) okuma verirken (A piyanoyu 

kiralamak istiyor) zayıf durumda özgül olmayan (nonspecific) okuma (A piyano 

kiralamak istiyor) ve çoğunlukla eylem katıştırması (verb incorporation) vardır. 

Kiparsky (1998) ise durum değiştirimini görünüşsel bağlılıkla (aspectual 

boundedness) ilişkilendirir (Butt, 2004:192). Ona göre A ayı vurdu ile A ayıyı vurdu 

arasındaki ayrım, ikinci tümcede eylemin görünüşsel açıdan +sonlu olması ve 

nesnedeki durum değişiminin tamamlanmış olmasından başka bir şey değildir.  

İlkelleri temel alan konu rolü yaklaşımlarına göre roller, sözdizim bilgisi de 

içerir ve Kılıcı, Konu, Hedef gibi roller, özne, nesne, eklenti gibi dilbilgisel 

konumlarla örtüşürler. Gropen ve diğ.‟e göre (1991:156) bu yaklaşımların en önemli 

eksikliği aynı roldeki üyelerin farklı sözdizim konumlarıyla örtüştüğü değiştirimleri 

açıklayamıyor olmalarıdır. Bu yaklaşımlarda bağlamaya ilişkin anlam bilgisi rollerde 

depolanır fakat değiştirim bilgisi rollerde yer almaz. Oysa değiştirimler büyük ölçüde 

dillerarası benzerlik gösteren yapılardır. Yakın dönemdeki çalışmalarda ise eylemin 

yalnızca sözdizimiyle ilişkilendirilen anlamsal yönü rol etiketlerinde ye alır ve konu 

rolleri üye konumları ile eşdeğer görülür. 

Wiemer (2004:354) Rusça, Litvanyaca, Doğu Slavca ve Polonyaca gibi 

dillerde yaygın biçimde kullanılan ve geçişli eylemlerin Etkilenen üyesini etkileyen 

bir tür değiştirim olan belirtme-iyelik değiştiriminin (accusative- genitive alternation) 

anlam güdülenmelerini inceler.   
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(13)-(17). tümcelerde örneklenecek olan bu değiştirim, pek çok dilde 

gözlemlenen diğer değiştirim türlerinden farklıdır. Birincisi, değiştirimin eylemin 

geçişliği üzerinde etkisi yoktur. İkincisi, değiştirim tümceyi düzgün ya da bozuk 

kılmaz sadece kabul edilebilirlik derecesini etkiler. 

(13) Brat   ne citaet  stixi. 

     ACC 

My brother  doesn‟t read  (these) verses  

(14) Brat   ne citaet  stixov. 

     GEN 

My brother  doesn‟t read  (any ) verses  

(15) Przyjalem  twoja  propzycji. 

    ACC 

I accepted  your  proposal. 

(16) Nie przyjalem  twojej  propzycji. 

     GEN 

I didn‟t accept  your  proposal. 

(17) Sunus suvalge (visus) ledus  kuriuos buvau jam nupirkes. 

   ACC  ACC 

The son ate up (all) ice-cream which I had bought for him. 

(18) Sunus suvalge ledu. 

   GEN 

The son ate up (some) ice-cream 

Wiemer‟a göre (2004:357) bu dillerde belirtme durumunun iyelik durumu ile 

değiştirimi, kimi zaman eylemin anlam özelliklerinden tamamen bağımsız fakat 

AÖnün anlam özelliklerine bağımlı biçimde, kimi zaman ise eylemin anlam 

özelliklerine bağlı olarak ve seçimsiz gerçekleşmek zorundadır. İkinci grupta yer 

alan durum için Wiemer (2004:358,359), bu türden eylemleri içeren ve Rusça, 

Litvanyaca ve Polonyaca dillerinin üçünü de kapsayan beşli bir sınıflandırma önerir. 
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Sınıflandırmaya göre,  bu dillerde anlamsal olarak aşağıda İngilizce karşılıkları 

verilmiş, beş gruba dahil olabilecek eylemlerin tümü istisnasız biçimde belirtme- 

iyelik değiştirimine sokulabilir: 

1. talep/ gereklilik bildiren eylemler (demand, require, request, ask gibi) 

2. olumsuz içeriği olan eylemler (avoid, refuse, forbid, retract, renounce gibi) 

3. istek bildiren eylemler (wish, want, long for, desire, strive, aspire to, try to 

reach, acquire gibi) 

4. (denetimli) algı, biliş, duygu bildiren eylemler (touch, listen, look after gibi) 

 

Zwarts (2006), (19) ve (20). tümcelerde Almancadaki yönelme- belirtme 

değiştirimini, oluşumlarına ilişkin üç olasılık çerçevesinde inceler.  

(19) in  dem zimmer 

  DAT 

in the room 

odada 

LOC 

(20) in  das zimmer 

  ACC 

into the room 

odaya 

DAT 

Birinci olasılık; dem ve das öndurumlarının tümleçlerine farklı konu rolleri 

(Yer ve Hedef) yüklemeleri, ikinci olasılık; durum eklerinin konusal olmayan fakat 

görünüşe ilişkin bilgi (parça/ bütün) bilgisi yüklemeleri, üçüncü olasılık ise sözcüksel 

olarak belli durumların belli öndurumlarla zorunlu birliktelikleri olabilir. 
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Türkçede sondurumlar ile yer-yön belirteçleri arasında birbirlerinin 

kullanımını kısıtlayıcı bir ilişki yoktur. Dillerde farklı biçimlerde ifade edilen yer-

yön işaretlemeleri Türkçede sondurum eki biçimindedir (Tablo 8). 

Dil Yer anlatımı Hedef anlatımı Kullanılan yapı 

Ġngilizce in the house into the house karmaşık öndurum 

Almanca in dem Haus in das Haus öndurum öbeği içinde durum 

Hollandaca in het huis het huis in sözdizimi 

Fince talo-ssa Talo-on sondurum ekleri 

Türkçe evde eve sondurum ekleri 

 Tablo 8. Zwarts (2006): Hedef ve Yer anlatımında tercih edilen yapılar 

Örneğin Almancada Hedef AÖler kimi zaman (21). tümcedeki gibi belirtme, 

kimi zaman (22). tümce gibi yönelme durumundadır. 

(21) Er stellt den Teller auf den Tisch. 

             ACC 

He puts the plate on the table. 

Tabağı masanın üzerine koydu. 

        DAT 

(22) Er parkt das Auto vor dem haus. 

           DAT 

He parks the car in front of the house. 

Arabayı evin önüne parkeder. 

         DAT 

Zwarts birinci olasılık olan, konu rolleri farklılığının durum ekince 

yansıtılıyor olması olasılığını (23) ve (24)‟deki öndurum öbeklerinde; iki öbeğin de, 

Yer ve Yönelme gibi farklı rolleri olmadığını sadece aynı yerin (haus) farklı 

yönlerden işaret edilişi olduğunu söyler; sonuçta her iki yer de evin altında bir yer 

olmaları bakımında aynıdır: 

(23) unter  dem Haus 

 DAT 
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under the house 

Evin  altında 

  LOC 

(24) unter  das Haus 

 DAT/ LOC 

(to) under the hous 

Evin  altına doğru bir yerde 

  DAT/ LOC 

İkinci olasılık olan, durum eklerinin görünüş bilgisi yüklüyor olma olasılığı 

ise (25) ve (26)‟da işliyor görünmekte fakat (27) ve (28)‟de işlememektedir. 

Türkçede ise durum eklerinin görünüş bilgisi kodlayabildiğine ilişkin tanıt çıkma 

durumlu ve belirtme durumlu AÖler ve özellikle (29). tümceler gibi tüketim 

eylemlerinden (consumption verbs) gelir. 

(25) Sie tanzten in  dem Zimmer. (-son noktalı) 

   DAT 

They danced in the room. 

Odada dansettiler. 

LOC 

(26) Sie tanzten in  das Zimmer. +son noktalı 

   ACC 

They danced into the room. 

Odanın içine doğru  dansederek girdiler. 

  DAT 

(27) Sie tanzten  aus dem Zimmer. 

   DAT 

They danced out of the room. 

Odadan dışarı doğru dansederek çıktılar. 

(28) Sie tanzten  durch das Zimmer. 

   ACC 
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They danced through the room. 

Oda boyunca dansederek dolaştılar. 

(29) Keki yedim. 

ACC 

Kekten yedim. 

 ABL 

Türkçe, değiştirimi çatı değiştirme yoluyla (ettirgen, edilgen, dönüşlü ve işteş 

biçimbirimleriyle) yapan bir dildir. Fakat eylemlerin üye yapısı bilgisini tam 

anlamıyla vermeyen sözlükler doğal olarak üye değiştirimleri bilgisi açısından da 

tatmin edici değildir. Uzun (2003) bu değiştirimlerden Türkçede görünebilenleri 

örnekler. Kılıcının da yer aldığı 6 değiştirim (30)-(38). tümcelerde yer almaktadır.  

o Kılıcıyı atma- Etkileneni özne yapma değiştirimi: 

(30) Ayşe bardağı kırdı. 

Bardak kırıldı. 

o Kılıcı-Araç değiştirimi: 

(31) Usta alçıyı duvara sıvadı. 

Usta duvarı alçıyla sıvadı. 

Alçı duvarı sıvadı. 

(32) Zabıta dozerlerle kaçak binaları yıktı. (yardımcı değil bizzat araç) 

Dozerler kaçak binaları yıktı. 

(33) Mikser/ *Kaşık yumurtaları çırptı. 

Kaşık daha iyi çırpardı. (bağlam kabuledilebilir kılabiliyor) 

o Ortak özne yoluyla nesne atmanın dönüşlü ve işteş adıllara yönelik olduğu 

değiştirimler: 

(34) Ali kendini oyalıyor. Ali oyalanıyor. 

Ali Ayşeyi tanıyor. Ali ile Ayşe tanışıyor.  
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o Doğal Güç- Özne değiştirimi: 

(35) Elbiselerimi güneşte kuruttum. 

Güneş elbislerimi kuruttu. 

(36) *Elbiselerimi rüzgarla kuruttum. 

 

o Kılıcı-Yer değiştirimi: 

(37) Çocuklar topu çalılara saklamışlar. 

Çalılar topu saklamış. 

o Beden bölümünün nesne olduğu yapılarda nesnenin amaçlı/ amaçsız 

yorumlanması: 

(38) Ali kendini kesmiş. (isteyerek) 

Ali parmağını kesmiş. (isteyerek ya da istemeyerek) 

Burada amaçlı okumanın zor olması eylemin olumsuz anlamlı oluşundan 

kaynaklanmaktadır. Aşağıda konu rollerinin örtüşme ilkelerine ilişkin tartışmalar 

sunulacaktır. 

2. 1. 3. Konu rolleri ve örtüĢme 

Bu bölümde, Kılıcı ve Etkilenen rolleri bağlamında, bu rollerle örtüştüğü 

varsayılan dilbilgisel öğeler olan özne, nesne ve yerleşik konumlara (canonical 

position) ilişkin tartışmalardan birkaçı özetlenecektir.  

Kılıcının Durum Dilbilgisinde ilişkilendirildiği ulam yüzey yapıdaki öznedir. 

Kimi dillerde böyle olmamasına karşın İngilizcede her tümcenin bir öznesi olmak 

zorundadır. Fillmore (1968:33)‟e göre çoğu durum birleşimi bir özne seçimi yapar; 

eğer bir seçim yoksa aşağıdaki kural işler: 

Eğer bir A varsa özne odur. A yoksa I özne olur. I yoksa O özne olur. 
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Bu saptama bugün farklı kuramlarda onlarca farklı biçimde tartışılan Konusal 

İlişkiler Sıradüzenlerinin (Thematic Roles Hierarchies) en eski biçimlerinden biridir. 

Konu rollerine ilişkin çalışmalarda, konu sıradüzenlerinin önemli yeri vardır. Konu 

sıradüzenleri hem örtüşme (mapping) kuramlarında hem de bilişsel düzlemde anlam 

sıradüzenleri öneren kuramlarda farklı biçimlerde karşımıza çıkar. Anlamsal öncelik 

sonralık ilişkilerinin betimlenmesi, eylemin üye seçimi sürecinde de rol oynar. Levin 

(2005:4)‟deki Hedef ve Yer rolleri temel alınarak oluşturulan Konu rolleri 

alanyazınında bugüne dek önerilmiş belli başlı konu sıradüzenleri Tablo 9‟da 

özetlenmiştir. 

Hedef ve Yer Rollerini içermeyenler 

Fillmore (1968) Kılıcı> Araç> Etkilenen 

Belletti ve Rizzi (1988) Kılıcı> Deneyimleyen> Konu 

 

 

Hedef ve Yer’i,       Konu ve Etkilenen’den üst basamağa yerleĢtirenler 

Jackendoff (1972) Kılıcı> Hedef/ Kaynak/ Yer> Konu 

Van Valin (1990) Kılıcı> Etkilenen> Deneyimleyen> Yer> Konu> Etkilenen 

Grimshaw (1990) Kılıcı> Deneyimleyen> Hedef/ Kaynak/ Yer> Konu 

 

 

Hedef ve Yer’i,       Konu ve Etkilenen’den alt basamağa yerleĢtirenler 

Fillmore (1971) Kılıcı> Deneyimleyen> Araç> Etkilenen> Hedef/ Kaynak/ 

Yer 

Dik (1978) Kılıcı> Etkilenen> Alıcı> Yararlanıcı> Araç 

Carrier-Duncan (1985) Kılıcı> Konu> Hedef/ Kaynak/ Yer 

Larson (1988) Kılıcı> Konu> Hedef 

Baker (1989) Kılıcı> Araç> Konu/ Etkilenen> Hedef/ Yer 

Speas (1990) Kılıcı> Deneyimleyen> Konu> Hedef/ Kaynak/ Yer 

Jackendoff (1990) Kılıcı> Etkilenen/ Yararlanıcı> Konu> Hedef/ Kaynak/ Yer  

Baker (1997) Kılıcı> Konu/ Etkilenen> Hedef/ Yer 

 

 

Hedef’i Konu ve Etkilenen’den üst basmağa 

Yer’i ise Konu ve Etkilenen’den alt basamağa yerleĢtirenler 

Givon (1984) Kılıcı> Yararlanıcı> Etkilenen> Yer> Araç 

Kiparsky (1985) Kılıcı> Kaynak> Hedef> Araç> Konu/ Etkilenen> Yer 

Bresnan ve Kanerva (1989) Kılıcı> Yararlanıcı> Alıcı/ Deneyimleyen> Araç> Konu/ 
Etkilenen> Yer 

  Tablo 9. Levin (2005): Konu rolleri sıradüzenleri 
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Lopez (2001) daha çok Üretici Dönüşümsel Dilbilgisi (Generative 

Transformational Grammar) kuramında savunulan ve üyelerin geleneksel tanımlar 

çerçevesinde incelendiği yaklaşımın, özellikle bağlamanın (linking) tahmin 

edilebilirliği (predictability) konusunda yanıltıcı sonuçlar verdiğini, iki anlam 

kuramını kıyaslayarak ve yer değiştirimli eylemlerden (locative alternation) tanıtlarla 

eleştirir. Bu kuramlardan birincisi anlamı kavramsal yapılarla sınırlayan Sözcük 

Kavram Yapısı  (LCS) diğeri dış dünyadaki nesneler ve olaylara indirgeyen 

(localistic) kuramlardır. 

Butt, (2006: 95), Jackendoff‟un (1990) önerdiği, kavramsal yapıdaki 

konumlar ve konu rollerinin örtüşme olasılıklarına ilişkin varsayımlarını özetler. Bu 

yaklaşımda konu rollerine gönderim sözcüksel kavramsal yapılar aracılığıyladır 

(Tablo 10). 

Sözcüksel Kavramsal Yapıdaki konum Bu konuma uygun 

konu rolü 

ETK (AFF)‟nin 1. üyesi Aktör 

ETK-„nin 2. üyesi Etkilenen 

ETK+‟nın 2. üyesi Yararlanan 

NEDEN‟in ilk üyesi Kılıcı 

YER ve DEVİNİM in ilk üyesi Konu 

-E/ -A (TO)‟nın üyesi Hedef 

-DAN (FROM)‟ın ilk üyesi Kaynak 

       Tablo 10. Jackendoff (1990): Örtüşme olasılıkları 

Birçok sözdizim kuramında, dilbilgisel ilişkiler ve konu rolleri arasında 

öngörülmektedir. Baker (1988)‟in de temel aldığı Evrensel Bağlama Denencesi 

(Universal Alignment Hypothesis) (Rosen, 1984) en önemlilerindendir (Butt, 

2006:42) (Tablo 11). 

Konu Rolü Dilbilgisel ĠliĢki 

Kılıcı Özne 

Deneyimleyen Özne 

Etkilenen Nesne 
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Konu Nesne 

Hedef/ Yararlanan Dolaylı nesne 

Yer  Eklenti 

Araç Eklenti 

  Tablo 11. Rosen (1984): Evrensel Bağlama Denencesi 

Sıklıkla yalın durumun özneyle, öznenin de Kılıcıyla örtüştüğü söylense de 

öncelikle çeşitli dilerden verilerle ve net ölçütlerle özne ve nesnenin evrensel olarak 

hangi özellikleri taşıyan üyeler oldukları betimlendikçe bu genelleme geçerli 

görünmemektedir. Keenan (1976:306) herhangi bir dilde herhangi bir tümcede 

özneyi ayrıştırabilmek için evrensel olarak geçerli ölçütlerin yanı sıra dile özgü 

ölçütlerin de olduğunu, bu nedenle geleneksel dilbilgisince sınırları netçe 

belirlenmemiş olan özne olabilme ölçütlerinin farklı dil gruplarından dilsel verilerle 

ortaya koyulmasının gerekliliğini vurgular. Bu amaçla öznelere ait 30 özelik 

tanımlar. Bir AÖ bu özellikleri taşıma ölçüsü ile koşut olarak, dereceli biçimde, 

ilkörnek özne olmaya yakın ya da uzak olabilir Bu özelliklerden en önemlilerini 

özetlersek; 

1. Eylemin anlattığı olaydan bağımsız biçimde var olandır.  

2. Çoğunlukla tümceden silinemez (subject deletion). (Tongan, Eskimo ve Tibet gibi birkaç 

ergative dilden silinme örnekleri var.)  

3. Gönderimi tümce dışındadır. 

4. Tümce içindeki dönüşlü adılları denetleyendir.  

5. Eylem uyumunu denetleyendir. (İsveççe, Vietnamca, Çince, Japonca gibi birkaç dilden 

eylemin, özne AÖ ile uyum içinde olmaması örnekleri var. Avar, Hindi, Mabuiag gibi kimi dillerde 

ise eylem özneyle değil nesneyle uyum yapıyor.) 

6. Bağlaçlı bileşik tümcelerde eşgönderimli olarak silinebilen AÖ çoğunlukla öznedir. 

7. Sıralı eylemlerde eşgönderimli olarak silinebilen AÖ çoğunlukla öznedir. 

8. Hemen hemen her zaman gönderimi olan bir varlıktır. 

9. Olumsuzlama, soru gibi işlemler sonrası gönderimsel özelliğini kaybeden öznedir. 
10. Eğretilemeli (metaphorical) kullanımlarda da gönderimsel özelliğini kaybeden öznedir.  

11. Söylemin konusu (topic) ve eski bilgisi (old information) öznedir. 

12. Özel adlar, kişi adılları ve gösterme adılları (demonstrative pronouns) gibi gönderimsel 

özelliği yüksek olan ad öbekleri öznedir. 

13. Mantıksal açıdan tümcede özne olmayan ad öbeklerinden daha geniş bir açıya sahip olan 

öznedir. 

14. Yatay düzende (linear order) çoğunlukla tümcenin en solundaki (leftmost) AÖ. 

15. Her zaman bağımsız adıllar tarafından temsil edilebilirler ya da onlarla birlikte yer 

alabilirler. 

16. Ettirgen çatıda durum işaretlemeleri değişir.  

17. Ad tümcesine dönüştürülürken durum işaretlemeleri değişir; ya sahiplik durumunda ya 
da öznesiz Kılıcı durumunda bulunurlar.  
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18. Hareket eylemlerinin Kılıcısıdırlar. 

19. Emir tümcesinin hitap edilenidirler (adressee). 

20. Dilde kişi, sayı, zaman, görünüş uyumu söz konusu değilse her zaman tümce (T) 

tarafından yönetilirler. 

 

Keenan (1976:324)‟e göre hiçbir dilde türemiş özneler (derived subjects) 

Kılıcı olamazlar. Türemiş bir özne, gerçek özne konumunda bulunabilmesine ve 

biçimbilimsel anlamda gerçek özneye benzemesine karşın gerçek özne gibi 

yükselemez, silinemez ve eşgöndergeyi denetleyemez. 

Butt‟a göre biçimbilimsel işaretleme dilbilgisel işlevlerle etkileşimde 

olmasına karşın her zaman örtüşmez (2005:23). Alanyazında yalın durumdaki 

özneler, yalın olmayan öznelere kıyasla daha az sorunlu ve ilkörnek olarak görülme 

eğilimindedirler. Yalın olmayan öznelere ilişkin açıklamalar ise çoğunlukla 

sözdizimseldir. Butt, Güney Asya dillerinde çoğunlukla birbirini dışlayan biçimde 

bulunan yalın olmayan öznelere ilişkin anlambilimsel açıklamalar getirir. Örneğin 

Urducada (39)-(42)‟deki çiftler anlamsal olarak birbirlerini dışlar: 

(39) Nadya=ne zu ja-na he 

ERG 

Nadya wants to go to the zoo. 

(40) Nadya=koz u ja-na he 

DAT 

Nadya has to go to the zoo. 

(41) Nadya=ne kahani yad k-i 

ERG 

Nadya remembered the story (actively). 

(42) Nadya=ko kahani yad a-yi 

DAT 

Nadya remembered the story (the story came to Nadya). 
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Özneler, yüklendikleri durumlar ve konu rollerine ilişkin kısa tartışmanın 

ardından sonraki bölümde aşağıda özne ve nesne ulamlarına ilişkin tartışmalara 

değinilecektir. 

Hoop ve Lamers (ty.), basit geçişli tümcelerde özne ve nesneyi birbirinden 

ayırdığı öne sürülen beş ölçütü, kimi dillerde işlemeyen yönleriyle betimler. Bu 

ölçütler: 

1. Durum (case) 

2. Uyum (agreement) 

3. Eylem kısıtlamaları (verb selectional constraints) 

4. Sözdizimi (word order) 

5. Öncelikli olma (prominence) 

6. Canlılık (animacy) 

 

Kaan (2001:529) yapısal olarak, öznenin önce nesnenin ise özneden sonra yer 

alışının dillerde sanıldığı kadar güçlü bir eğilim olmadığını, bu eğilimin AÖlerin 

söylemle ilişkilendirilebilecek özellikleri ile bağlantılı olduğunu, Hollandaca ilgi 

tümceciklerindeki anlam bulanıklıklarından örneklerle tanıtlar.  

Taverniers (2005:561) ise, dilbilgisel özne kavramına atfedilen özellikleri 

dört düzlemde betimler. 

1. Yüklemleme (predication) 

2. Kip (mood) 

3. Çatı (voice) 

4. Konu (theme) 

 

Jimenez (2004:110) iki üyeli eylemlerde, geleneksel adlandırma ile Alıcının 

(Recipient) Etkilenen olarak seçilmesinin anlamsal nedenlerini inceler.  
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Gahl ve diğ. (2003) yerleşik biçimin (canonical form) ne olduğu konusundaki 

sözdizimi ve konu rolleri açısından getirilen yaklaşımlara, afazi hastalarının 

tartışmalı yapılara ilişkin yargılarını temel alan bir deneysel çalışma ile farklı bir 

yaklaşım ortaya koyar. Çalışma, Kılıcı ve Etkilenenin, farklı eylem türleriyle, farklı 

tümce içi konumlarda bulunduğu akla uygunluk yargı testlerinin (plausibility 

judgement task) sonuçlarıyla, yerleşik biçim, konu rolleri ve kullanım sıklıklarının 

etkileşimine ilişkin sunduğu veri açısından önemlidir. 

Gahl ve diğerleri (2003) edilgen tümceleri anlamaya ilişkin zorluğun, benzer 

biçimde öznesiz geçişsiz (unnaccusative) eylemlerde de yaşandığı varsayımını afazi 

hastalarına uyguladıkları akla uygunluk yargı testleriyle sınar. Yanıt aranan sorular 

şunlardır: 

1. Öznesiz geçişsiz eylemlerin, edilgen eylemlerle aynı düzeyde anlama 

zorluğuna yol açıp açmadığı 

2. Öznesi Etkilenen olan eylemlerin, öznesi Kılıcı olan eylemlerle 

anlamada benzer zorluk derecesine sahip olup olmadıkları 

3. Anlama zorluğunun eylemin sözlüksel yönelimiyle (lexical bias) 

koşutluk gösterip göstermediği 

Sonuç, afazi hastalarının, öznesiz geçişsiz eylemlerde, edilgen eylemlere 

oranlaa daha başarılı oldukları yönündedir. Sınanan diğer varsayım ise afazi 

hastalarının edilgen tümcelerde, etken tümcelere kıyasla daha fazla zorlandıkları 

varsayımıdır. Çalışma göstermektedir ki, hastalar, eylemin sözlüksel olarak yönelimli 

olduğu çatı,  etken ise etken kullanımlarında, edilgen ise edilgen kullanımlarında 

daha başarılıdırlar. Bu da bu hastalarda, eylemlerin sözdizim özelliklerinin sözcüksel 

yönelimleriyle uyuştuğu yapılarda, anlama ve üretmenin kolaylaştığı ve eylemler için 
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yerleşik biçim olarak varsayılan yapının aslıda bu eylemler için sözcüksel yönelim ve 

sıklıkla kullanılan sözdizim çerçevesi anlamına geldiğini göstermektedir. 

Yerleşik biçim için farklı tanımlar söz konusu olmasına karşın en genel 

anlamıyla, İngilizce gibi diller için [Özne- Eylem- Nesne] yani [Kılıcı- Hareket- 

Etkilenen] düzeni yani [AÖ-EÖ-AÖ] dür. Öznesiz geçişsiz eylemler ise özne 

konumundaki üyelerinin derin yapıda nesne konumundan türeyerek özne konumuna 

geldiği varsayılan ve yüzeydeki özneleri aslında Etkilenen konu rolünü taşıyan 

eylemlerdir. Gahl ve diğerleri (2003) yerleşik biçim için alternatif bir yaklaşım 

benimser ve herhangi bir eylem için bu kavramın, eylemin konuşucular tarafından en 

sıklıkla kullanılan sözdizimsel çerçevesi anlamına geldiğini söyler (224).  

Çalışmada deneklere dört tür tümce sunulur. Bunlar: 

1. Etken geçişli                 Kılıcı Etkilenenden önce 

2. Etken geçişsiz 

3. Edilgen                         Etkilenen Kılıcıdan önce 

4. Öznesiz geçişsiz 

İngilizcede tüm eylemler, bu dört yapıyı değiştirim yoluyla 

sergilememektedir fakat bunlardan en az iki yapı ile kabuledilebilir olanlar ve iki 

yapıdan birinin kullanımı yüzde ellinin üzerinde bir oranla tercih edilenler, çalışmada 

sözdizimsel çerçeve açısından, tercih edilen yapıya sözcüksel olarak yönelimli 

(lexically biased) olarak kabul edilmiştir. 

Eylemlerin sözlüksel olarak yönelimli oldukları sözdizimsel çerçevede yer 

alan tümcelerle eşit sayıda, aynı eylemlerle AÖlerden oluşan fakat kabul edilemez 

tümceler karışık biçimde deneklere sesli olarak sunulmuş ve kabuledilebilirliklerini 

sınamaları istenmiştir.  
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Çalışmanın sonucu, birçok çalışmada söylenenin aksine, anlama açısından, 

öznesiz geçişsiz eylemlerde başarının, edilgenlerden daha yüksek olduğu (eşit 

olmadığı), bu başarının, öznesi Kılıcı olan geçişli eylemlerden çok da farklı olmadığı 

ve günlük dildeki kullanım sıklığı ve veriye maruz kalma (exposition) gibi etkenlerin 

bu başarıda yeri olduğudur.  

Üretim açısından benzer sorular çerçevesinde yapılmış çalışmalarda, afazi 

hastalarının, sözlü anlatı metinlerinde, özne denetiminde gerçekleşen olayların 

anlatımında Kılıcıyı özne, Etkileneni nesne olarak kullanmayı tercih ettikleri 

görülmüştür. Gahl ve diğerlerine (2003:227) göre üretimdeki bu farklılığın nedeni, 

bu hastaların genel olarak sözlü anlatıda, ayrıntıları ve artalanı bir yana bırakıp olayı 

en genel hatlarıyla anlatma eğiliminde olmalarıdır. Yani olayları bir dizi yapılan iş ve 

yapandan ibaret görerek, normal konuşuculara oranla daha az bilgi kodlarlar.   

Bu bölüme kadar, yine Kılıcı temelinde olmak üzere, konu rollerine ilişkin 

genel tartışmalara değinildi. İlerleyen bölümlerde ise tartışmalar bu çalışmada 

benimsendiği üzere, AKRM‟nin başlangıç noktası olan Kılıcı rolüne odaklı konular 

çerçevesinde sunulacaktır. 

2. 1. 4. Kılıcılık 

Ziegler (1999)‟a göre Kılıcılığın zaman ve görünüş ulamları ile etkileşimi 

kimi dillerde biçimbilimsel kısıtlamaları olan bir etkileşimdir ve Kılıcılık Vendler 

(1967)‟deki dörtlü sınıflandırma olan durum, etkinlik, tamamlama ve bitirme eylem 

gruplarından kimisi ile örtüşmekte kimisini dışlamaktadır. Ziegler (1999:59), 

görünüş temelli bu eylem sınıflandırmasında tamamlama ve bitirme eylemlerinin 

Kılıcı gerektirdiğini, etkinlik eylemlerinde, eylemin bitiş noktası içermeyişinden 
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dolayı Kılıcının seçimlik olduğunu, durum eylemlerinin öznesinin ise Kılıcı 

olamayacağını söyler (Tablo 12). 

Eylem türü Kılıcılık 

Tamamlama + 

Bitirme + 

Etkinlik + / - 

Durum - 
Tablo 12. Ziegler (1999): Eylem türü-Kılıcı etkileşimi 

Ziegler (1999), İngilizcede sürerlik (progressive) görünüşünün tarihsel 

süreçte Kılıcıkla ilişkili olduğunu ve adsıl ulamdan eylemcil ulama yeniden 

çözümleme (reanalaysis) yoluyla geçtiğini söyler. Ziegler (1999:54) sürerlik 

kullanımının hareket eylemleri ile sınırlı olması ve durum eylemlerini dışlamasının 

nedeninin öznenin eylemin denetimine sahip olmasını gerektirmesi olduğunu söyler. 

Bunun nedeni sürerliğin çoğu zaman geçicilik (temporariness) anlamı katmasıdır der.  

Ziegler‟a göre kimi durum eylemlerinin kimi bağlamlarda sürerlikle 

kullanılabiliyor olması  (örneğin DDElerin hareket eylemi gibi kullanılabiliyor 

olması) öznesinin Kılıcı gibi yorumlanabilmesi ile mümkündür ki burada sürerliğin 

etkinleştirme (activate) işlevi vardır.  

Sonuç olarak sürerliğin hareket eylemlerini durağanlaştırma, durum 

eylemlerini ise etkinleştirme işlevi vardır (Ziegler, 1999:56). Sürerliliğin durum ile 

birlikteliğinin nadir görülmesinin nedeni, durumun sürerlikteki Kılıcılık gerektirimini 

zayıflatmasıdır. (43) ve (44.) tümcelerdeki gibi kendi başına hareket yetisinden 

yoksun –canlı öznelerin sürerlik kullanımlarının kabuledilebilirliği düşük iken 

öznelliği yüksektir: 

(43) ??Sydney is lying on the shores of a beautiful harbour. 
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Sydney güzel bir limanın kıyısında (konumlanmış/ duruyor). 

(44) ??The Yangtse River is running through the northern part of China. 

Yangstee Nehri Çinin kuzey bölümünde (konumlanmış/akıyor). 

Sürerliğin Kılıcılıkla olan birebir ilişkisinin Türkçede de gözlemlenip 

gözlemlenemediğine bakacak olursak (45)-(48).  tümcelerin kabuledilebilir olduğunu  

(45) Karargah Marmara sırtlarında nöbet bekliyor. 

(46) İstanbul ağlıyor. 

(47) Ankara soğuyor. 

(48) Atatürk heykeli bütün endamıyla şehrin ortasında dikiliyor. 

 

fakat –canlı AÖlernin bir çeşit kişileştirme yoluyla Kılıcı statüsünde yer aldıklarını 

görürüz. –canlı AÖlerin +canlı varlıkların Kılıcılığını gerektiren eylemlerle 

kullanımının kişileştirme gibi söylemsel işlevleri bir olduğu evrensel oluşundan olsa 

gerek.  

Ziegler, (49). tümcedeki gibi, –canlı AÖlerin özne olduğu sürerlik 

kullanımlarının başka bir dış Kılıcının yardımıyla eylemi gerçekleştirdiği bilgisi ile 

kabuledilebilir olduğunu söyler:   

(49) That statue is standing on the corner of.  

Heykel Peel and ReneLevesque‟in köşesinde duruyor. 

Ziegler‟ın İngilizcede sürerlik görünüşünün tarihsel süreçte Kılıcılıkla ilişkili 

bir izinin olduğu savı, Türkçede Kılıcı-sürerlik birleşiminin zorunlu olmaması ve 

durum eylemleri testlerinin de işlememesi nedeniyle kimi örtüşmeler dışında 

kapsayıcı görünmemektedir.  
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Ziegler (1999: 90), İngilizcede orta çatıda 18. Yüzyılda sürerlik yapılarında 

(The house is building) öznenin daha çok Etkilenen, bugünkü kullanımında ise Kılıcı 

yorumunun baskın olduğunu söyler. Bizce bu yapılarda geçişli eylemin 

geçişsizleştirilmesiyle özne, eylemin hem Kılıcısı hem de Etkilenenidir. Oysa edilgen 

biçimlerinde öznenin Kılıcı olarak yorumlanması zordur (The house is being built). 

Doron (2003:1) Semitic dillerde eylem anlamının iki boyutuyla kodlandığını 

söyler; birincisi eylemin dış üyesinin rolü olan Kılıcılık, ikincisi ise çatı. Alanyazında 

kimi çalışmalarda ettirgen ve orta çatılar tek bir değiştirimin sonucu olarak görülür. 

Doron (2003), Semitic dillerde bu iki yapı benzer biçimde fakat farklı şablonlardan 

üretilir der; çatı şablonu orta çatıyı üretirken, Kılıcı şablonu ettirgen yapının 

üretiminden sorumludur. Sonuç olarak birbirlerinden türeme söz konusu değildir. 

Ortak bir kök vardır ve kök dış üye ekleyen bir biçimbirimle birleştiğinde geçişli 

eylemi, Neden bir dış üyeyle birleştiğinde ettirgen eylemi oluşturur. Orta çatı ise kök 

ve orta biçimbirimin birleşmesinden oluşur. Bu yapı yeni bir dış üyenin yapıya 

girmesine izin vermez.  Orta çatılardaki dönüşlülük anlamı ise, orta biçimbirimin, 

köke bir Kılıcı üye eklemesiyle ortaya çıkar. Daron (2003:19), bizim yaklaşımımızla 

benzer biçimde Kılıcıyı, canlı, cansız tüm varlıkları, Aracı ve Doğal Gücü kapsayan 

geniş bir kavram olarak görür.  

Tsai (2008), Çincede ziji (self) dönüşlülük adılının farklı anlam işlevlerini 

inceler. Bu adıl özellikle edilgen, öznesiz geçişsiz ve varoluşsal yapılarda ve 

DDlerde, iç ya da dış bir nedenden kaynaklanma yani Kılıcı ve Kılıcı olmayan 

ayrımının belirlenmesinde rol oynar.  
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2. 1. 5. Kılıcı ve durum 

Kılıcılık ve etkilenmişlik gibi anlam özelliklerinin durum yüklemede rolleri 

olması ve dillerarası düzenlilik göstermesine karşın belirleyici oldukları söylenemez. 

Bunun nedeni tek bir durumun birden fazla anlam ayrımını belirtiyor olabilmesi 

belirsizliğidir. Bu bölümde durumun özellikle Kılıcı ile ilgili yönlerine ilişkin 

tartışmalar sunulacaktır.  

Kılıcılık açısından belirginleşmemiş özneler, yerleşik (canonical) özne 

durumu olan yalından farklı işaretlemelerle görünebilir. Kılıcılık gibi etkilenmişlik 

de nesnenin durumu üzerinde etkilidir. Grimm (2006) durumu, Kılıcılık ve 

etkilenmişlikle olan ilişkisi çerçevesinde inceler ve Kılıcılık ve etkilenmişliği, 

Kılıcının ve Etkilenenin ve dolayısıyla öznenin ve nesnenin belirleyicisi olan birer 

ilkel olarak görür. Ona göre bu ilkeller Dowty (1991)‟de de temel alındığı üzere basit 

geçişli yapıdan uzaklaşan geçişsizler ve orta çatıda da (middle voice) 

belirleyicidirler. Grimm Kılıcı ve Kılıcı olmayanı aşağıdaki özelliklerle ayrıştırır 

(Tablo 13). 

Kılıcı Kılıcı olmayan 

+irade -irade 

+istek -istek 

+başlatıcılık -başlatıcılık 

+hareket -hareket 

+varoluşsal devamlılık (başta) -varoluşsal devamlılık (başta) 

+varoluşsal devamlılık (sonda) -varoluşsal devamlılık (sonda) 

+niteliksel devamlılık (başta) -niteliksel devamlılık (başta) 

+niteliksel devamlılık (sonda) -niteliksel devamlılık (sonda) 

       Tablo 13. Grimm (2006): Kılıcı ayrıştırıcı özellikler 

Grimm (2006), Hindu/ Urdu dillerindeki durum eklerini, anlam özellikleri 

temelinde inceler. Bu dillerde Yönelme, Araç, Yalın ve Ergative durumlar, 

değiştirim bağlamında aşağıdaki görünümleri sergiler (Tablo 14). 
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Yönelme Araç Yalın Ergative 

Deneyim 

eylemlerinin öznesi 

Eylemde kullanılan 

araç 

Çoğunlukla özne Etkilenmemiş özne 

Etkilenmiş özne Edilgen özne Nesne İradeli özne 

   Doğal Güç 

Durum değiĢtirimleri 

Aşağıdaki değiştirimlerde durumlar birbirleri yerine kullanılamaz, seçimlik değildirler. 

Ergative-Yönelme Nadya=ne zu ja-na he 

ERG 

Nadya wants to go to the zoo. 

 

Nadya=ko zu ja-na he 

DAT 

Nadya has to go to the zoo. 

Araç-Yönelme anjum-ne saddaf=ko masala cak-va-ya 

ERG           ACC 

Anjum had Saddaf taste the seasoning. 

 
anjum-ne saddaf=se masala cak-va-ya 

ERG        INST 

Anjum had the seasoning tasted by Saddaf. 

Tablo 14. Grimm (2006): Hindu/Urdu dillerinde değiştirim türleri  

Grimm (2006) Kılıcı ve Etkileneni birbirinden ayıran özellikleri, her rol için 

oluşturduğu bir özellik dizgesinde (feature system) inceler. Ona göre, iki üye 

arasındaki en temel ayrım, Kılıcının, eylemin sonunda varoluşsal ve niteliksel açıdan 

bütünlüğünü korumasına karşın Etkilenenin koruyamamasıdır. Bu özellik dizgesi 

Dowty (1991)‟de ilk örneklerini gördüğümüz özellik dizgesinden farklıdır. Grimm 

(91), Dowty‟nin ilkörnek olarak nitelendirdiği özelliklerin hiçbirinin ilkörnek 

özellikler olmadığını ve bir katılımcının özelliklerinin her zaman diğer katılımcının 

özelliklerine gönderimde bulunularak açıklandığını söyler.  

Mithun (1991), Lakhota, Pomo, Guarani gibi kimi dillerde, hareket 

eylemlerinin üyelerinde Kılıcıyı ve Etkileneni belirginleştirmek için kullanılan Kılıcı 

durumu (agentive case) ve Etkilenen durumunu (patientive case) inceler.  

Mithun (1991)‟e göre, dilbilgisel işaretleyiciler (grammatical markers) 

ulamsaldır (categorical) fakat ulamlararası ince derecelendirmeleri kodlayamazlar. 

Örneğin kimi dillerde Kılıcı ve Etkilenen için farklı durum işaretleyicileri olabilir 
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fakat her ne kadar zıplamak ve kesmek eylemlerinin özneleri, oturmak ve dinlemek 

eylemlerinin öznelerinin Kılıcıları kadar Kılıcı değillerse de her ikisi de Kılıcı 

ulamının birer üyesidir.  

2. 1. 6. EtkilenmiĢlik 

Reader (2007), Etkilenen olmayı Kılıcı olmak kadar, ilgili olduğu varlıkla sıkı 

ilişkili görmediğini söyler. Patient sözcüğü, alıntılandığı dil olan Yunacadaki pathos 

ve paskonun anlamları gereği, (experience, suffering, misfortune, calamity) 

atfedildiği varlığa olumsuz özellikler yükler ve bu nedenle yansız bir etkilenen 

kavramı karşılığı için uygun değildir der (581).  

Etkilenmişliğin dereceleri, geçişliliğin dereceleri ile örtüşme sergilemesi 

açısından etkilenmişlik, geçişlilik çalışmalarında geniş yer tutar. Beavers(2008:26), 

etkilenmişlik sıradüzeninin her zaman geçişlilik sıradüzeniyle örtüşmediğini, 

birbirlerinden bağımsız olduklarını ve etkilenmişliğin, eylemin sonuç hakkında ne 

derece belirgin olduğu ile ilgili olduğunu söyler. Yani bir eylem son noktası 

hakkında ne kadar belirginse, üyesi o derece etkilenmiş bir üyedir. Üye, etkilenmişlik 

sıradüzeninde ne kadar yukarıda ise nesne olma olasılığı o kadar yüksektir (Beavers, 

2008:28).  

Beavers (2008:5) etkilenmişlik için bugüne dek önerilmiş tek testin Cruse 

(1973:13)‟deki What happened to X is Y testi (A’ya olan B’dir) olduğunu söyler. 

Cruse‟un önerdiği What Z did to X is Y deki Z ise Kılıcıyı verir (C’nin A’ya yaptığı 

B’dir). Tenny (1992:22-24) ise X is V ed (Eylem A ya yapıldı) testi ile Etkileneni 

verir. Beavers (2008:8)‟de önerilen Something is different about X ( A ile ilgili bir 

şey farklı) testidir. Çünkü her koşulda X (yani A) eylem öncesinden farklı bir X‟dir. 
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Devinim eylemleri için ise X is somewhere else (A başka bir yerde) testini önerir. 

Devinim eylemleri için önerilen test fiziksel yön (physical path) içerirken, devinim 

eylemi olmayan eylemler için önerilen test soyut yön (abstract path) içerir. 

Tenny (1992:9, 4-5) değişimin zamansal bir süreç olduğunu, Etkilenen (kendi 

adlandırmasıyla Patient değil Affected karşılığı) üye kavramının en iyi, görünüş 

terimleriyle açıklanabileceğini söyler. Bu bağlamda Etkilenen, düzenli (uniform) ve 

sürekli (consistent) bir değişime uğrayan ve zamansal olarak son noktası olan 

(delimited) üyedir. 

Beavers (2008:21) eylemleri, üyelerinin değişime uğrama dereceleri 

açısından tabloda (azalan sırada) dört grupta inceler (Tablo 15).  

DeğiĢim Eylem sınıfı Örnek 

Miktar belirli Tamamalama/ Bitirme break, shatter, destroy, devour… 

Miktar belirsiz Dereceli bitirme widen, lenghten, cut, slice… 

Değişebilme özelliği olan Yüzey temas/ Etki wipe, scrub, rub, punch, hit, kick, 

slap… 

Değişim açısından belirsiz Diğerleri see, smell, follow, play, ponder… 

Tablo 15. Beavers (2008): Eylem türü-değişim türü 

Malchukov (2005:81) Etkilenendeki değişimin derecesine göre aşağıdaki 

sıradüzeni önerir: 

effective action (break) > contact (hit) > pursuit (wait/ search for) > motion (go)        

             hareket                      temas                       takip                            devinim 

(50)-(53). tümcelerde nesnenin etkilenmişliği son örneğe doğru giderek 

azalmaktadır Beavers (2008:2): 

(50) John ate the apple up. (Ali elmayı yedi.) 

(51) John cut the apple. (Ali elmayı kesti.) 

(52) John kicked the apple. (Ali elmaya vurdu.) 

(53) John touched the apple. (Ali elmaya dokundu.) 



47 

 

Washio ise (1997:40,115,116) Etkilenen üyesini dört gruba ayırır (Beavers, 

2008:27) (Tablo 16). 

Etkilenen Özelliği Örnek eylem 

Etkilenen olmayan değişmeyen see… 

Etkilenen 1 geçişsiz eylemin öznesi run… 

Etkilenen 2 değişimin türü net değil drag… 

Etkilenen 3 değişim kesin ve tek yönde wipe… 

Etkilenen 4 değişmiş ve etkilenmiş sharpen… 

Tablo 16. Washio (1997): Etkilenen türleri 

Beavers (ty.) neden olma (causation) ve etkilenmişlik (affectedness) 

ilkellerini temel alan ve aşağıdaki biçimde tablolaştırabileceğimiz bir eylem 

sınıflandırması önerir (Tablo 17). 
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Tablo 17. Beavers (ty.): Neden ve etkilenmişlik temelinde eylem sınıfları  

 

Asıl geçiĢliler 

(Core transitives) 

Ġki üyeli devinim ya da 

sahiplik  

(Two argument motion or 

possesion) 

Ġki üyeli etkileĢim 

(Two argument interaction) 

Ġki üyeli asimetrik durum/ 

etkinlik 

(Two argument stative/ 

activity) 

 

Ġki üyeli bakıĢımlı durum 

(Two argument symmetric 

stative) 

Tek üyeli 

(Single argument) 

Neden Ö EtkilenmiĢ N EtkilenmiĢ Ö Neden Ö Neden N Neden Ö Neden olmayan 

EtkilenmemiĢ N 

Ö ve N özelliksiz Durum 

 

John broke/ killed the robot. John walked/ climbed the 

mountain. 

John praised/ thanked/ 

greeted Bill. 

John saw/ looked at Mary. 

John wiped the table. 

John resembled the pope. 

A intersects B. 

The winner is happy. 

 EtkilenmiĢ Ö ve N Neden Ö Neden N 

EtkilenmiĢ Ö yada N 

 BakıĢımlı durum Özneli geçiĢsiz (Unergative) 

 John took the book. John helped aided Bill. 

John needs/ depends on Bill. 

 A intersecs with B. 

A and B intersect. 

A and B intersect each other. 

B intersects A. 

The winner smiled. 

  Neden Ö Neden N 

EtkilenmiĢ Ö EtkilenmiĢ N 

  DıĢ Nedenli öznesiz geçiĢsiz 

(Externally caused 

unaccusative) 

  John fought Mary. 

Mary fought John. 

John fought with Mary. 

John and Mary fought. 

John and Mary fought each 

other. 

  The vase broke. 

     Ġç Nedenli öznesiz geçiĢsiz 

(Internally caused 

unaccusative) 

     The flower bloomed 
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Cornips ve Hulk (1999) Üretici Dönüşümsel Dilbilgisinde Etkilenmişlik 

Kısıtlaması (Affectedness Constarint) olarak bilinen, yalnızca etkilenmiş nesneler 

öne alınabilir (preposable) ve orta çatıda özne konumuna geçebilir, etkilenmemiş 

özneler dış üyenin (external argument) silinmesine izin vermez ilkesine karşı 

örneklerle, etkilenmiş nesne-orta çatı etkileşimini inceler. Cornips ve Hulk (1999)‟a 

göre karşı örnekler düz orta çatı (plain middle) ve dönüşlü orta çatı (reflexive 

middle) kullanan diller arasındaki ayrımdan kaynaklanmaktadır.  

(54)-(59). tümcelerde görüldüğü gibi, İngilizce ve Hollandacada nesnesi 

etkilenmemiş olan eylemler orta yapıda bozuk iken Fransızcada dönüşlü orta çatıda 

bozuk değildirler; yani dönüşlü adılın bulunuşu, orta çatıda, etkilenmişlik 

kısıtlamasını yok sayar. 

(54) Ik zie de Eiffeltoren. 

I see the Eiffel Tower. 

Eiffel kulesini görüyorum. 

(55)  *De Eiffeltoren ziet gemakkelijk. 

*The Eiffel Tower sees easily. 

La Tour Eiffel se voit facilenment de ma fenêtre. 

Eyfel Kulesi penceremden kolayca görülüyor. 

(56)  *These mistakes dont admit eaasily. 

*Zulke vergissingen staan niet facilement. 

Cela ne s‟admit pas facilement. 

Bu kolayca kabul edilemez. 
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(57) *This forgets easily. 

*Dat vergeet gemmakkelijk. 

Les anniversaires ça s‟oublie facilement. 

Doğumgünleri kolayca unutulur. 

(58) *French learns easily.  

*French acquires easily. 

*Frans leertgemakkelijk. 

*Frans verwerft gemakkeşijk. 

Le Français s‟acqiert facilement. 

Fransızca kolayca öğrenilir. 

(59) *That says easily. 

*Dat zegt gemakkelijk. 

Ça se dit partout. 

Bu her yerde söylenir. 

Ayrıca bu dillerde etkilenmemiş olsa dahi nesnenin orta çatıda özne olabildiği 

örnekler vardır. Türkçede ise (60) ve (61). tümcelerde görüldüğü gibi, dönüşlü ve 

edilgen biçimbirimlerin eşsesliliği söz konusudur.  

(60) This book reads well. 

Dit boek leest goed. 

Ce livre se lit bien. 

Bu kitap iyi okunur. 
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(61) Elbise yukarı çekiyor. (Burada dönüşlü adıl olmamasına karşın anlam 

dönüşlü) 

Gropen ve diğ. (1991:159)‟a göre konu rolleri bağlamında, anlam bilgisi, 

sözdizimsel bilgiyle her zaman örtüşmüyorsa da çoğunlukla söylemsel öğelerle uyum 

içindedir; etkilenmiş üyenin söylemde yeni bilgi olarak sunulduğu durumlar gibi. 

Bunun nedeni konuşucuların eylemin anlattığı büyük senaryo içinde hangi öğelerin 

asıl, hangilerinin yan, hangi öğelerin ön planda hangilerinin ise arka planda olduğu 

bilgisine sahip olmasıdır. Örneğin özne her zaman tümcenin aktardığı asıl olay 

olmak zorunda değildir fakat etkilenmiş üye dillerarası büyük benzerlik göstererek 

çoğu zaman nesne ile örtüşmektedir.  

2. 1. 7. Ettirgen yapı 

Bu bölümde ettirgen yapıya ve bu yapılarda konu rollerinin dağılımına ilişkin 

tartışmalar özetlenecektir. 

Kemmer ve Verhagen (1999)‟a göre, üye artırma işlemi olarak tanımlanan 

ettirgen yapılar çoğunlukla söylendiği gibi karmaşık yapılardan türemiş basit yapılar 

değil tam tersi basit derin yapılardan türemiş yapılardır ve mantıkları basit geçişli ve 

geçişsiz tümce yapılarından farklı değildir.  

Kemmer ve Verhagen‟a göre ettirgen yapılar basit tümce yapılarından 

farksızdırlar (115) (Tablo 18). 

Ettirgen yapı      =           Basit yapı 

GeçiĢsiz eylemlerin ettirgen biçimleri Ġki üyeli geçiĢli eylemler 

I made Mary cry. I ate the cake. 

  

GeçiĢli elemlerin ettirgen biçimleri Üç üyeli geçiĢli eylemler 

He had the servant taste the food. He gave her a flower. 

                     Tablo 18. Kemmer ve Verhagen (1999): Basit yapı-ettirgen yapı benzerliği 
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Ettirgen yapılardaki durum farklılıkları ise durum yüklemenin anlamsal yanı 

ile ve üyelerin Kılıcılık ve etkilenmişliklerinin derecelerinde oluşan farklılıklarla 

ilgilidir ve ettirgen yapıya özgü bir özellikleri yoktur.  

Kemmer ve Verhagen İngilizce ettirgen yapılardaki eylemleri neden eylemi 

ve etkilenmiş eylem biçiminde (I made Mary cry tümcesindeki made ve cry 

eylemlerini) ikiye ayırır. Bu tür ettirgen yapılarda neden eyleminin anlam içeriği 

yoktur ve rol yükleyemez. Ettirgen yapılarda olması muhtemel roller olan Neden 

(Cause) ve Neden olunan (Causee) rollerini yükleyen ise nedensellik olayıdır 

(causative event) ve Türkçe gibi kimi dillerde Neden olunan üyesi örtük kalabilir (İşi 

(Ali‟ye) ben yaptırdım.).  

Kemmer ve Verhagen‟a göre (62) ve (63). tümcelerde görüldüğü gibi, neden 

ve etki arasındaki ilişki dillerarası farklılıklar göstermekle birlikte üç ayrıma dayanır: 

fiziksel/ fiziksel olmayan ettirgenlik, dolaysız/ dolaylı ettirgenlik, yaptırma/ izin 

anlamındaki ettirgenlik (1999:119): 

(62) She made it fall over. 

  by pushing it.   (dolaysız) 

  by rolling the ball into it. (dolaylı) 

(63) She had him type the letter.  (neden olunan Kılıcı) 

She let the water run out of the bathtub. (yaptırma) 

She let him eat some of the brownies. (izin) 

Kemmer ve Verhagen, ettirgen yapılar için önerilen ve dillerarası benzerlik 

gösteren Neden olunana durum yükleme sıradüzeninin ettirgen yapılara özgü değil 
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genel anlamda durum yüklemenin temelinde yatan bir anlam ilkesinden türemiş 

sıradüzenler olduğunu söyler. 

Özne > Tümleç > Dolaylı nesne > Eklenti 

Kemmer ve Verhagen, senaryosunda bir Kılıcı ve bir ikincil üyenin yer aldığı 

basit geçişli tümcenin üyeleri ile ettirgen tümcelerin üyelerinin birbirlerinden farklı 

olmadıklarını, bunun nedeninin de hem bilişsel şemaların ortak olması hem de 

karmaşık olanın basit olandan türemiş olduğu mantığı olduğunu söyler (Tablo 19). 

GeçiĢli yapı 

 

 

GeçiĢsiz ettirgen yapı 

Kılıcı 

 

 

Neden 

Etkilenen 

 

 

Neden olunan 

 

Üç üyeli yapı 

 

 

GeçiĢli ettirgen yapı 

Kılıcı 

 

 

Neden 

Yönelme/ Araç 

 

 

Neden olunan 

Etkilenen 

 

 

Etkilenen 

 Tablo 19. Kemmer ve Verhagen (1999): Geçişlilik bağlamında basit yapı-ettirgen yapı benzerliği  

Geçişliliğin ve ettirgenliğin anlamsal ilişkililiğinin tanıtı olarak da İngilizcede 

set gibi kimi geçişli eylemlerin tarihsel süreçte çözümlenebilirliğini yitirmiş olup 

aslında ettirgen biçimbirim içermelerini gösterir.  

Ettirgen yapıda Neden olunana yüklenen durum dillerarası tutarlılık gösterir 

ve çoğunlukla ya Yönelme ya da Araçtır (her ne kadar hem Yönelme hem de Aracın 

bir arada kullanılabildiği fakat anlamsal olarak farklılaştıkları (Yönelmenin daha 

dolaysız Aracın ise daha dolaylı anlam verdiği) diller (Hintçe gibi) olsa da. Kemer ve 

Verhagen (133) (64)‟deki tümcelerde görüldüğü gibi bunun, üyenin etkilenmişlik 

derecesiyle ilgili olduğunu, Kılıcı ve Araç durumlarının her zaman olayda dolaysız 

rolü olan, denetim sahibi ve etkilenen, Belirtme ve Yönelme durumlarının ise 

olaydan dolaylı olarak ve fazla ekilenmiş üyeleri işaretlediğini söyler: 
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(64) Je l‟ai fait manger des epinards. (Onu yemeğe zorladım.) 

    ACC 

Je lui ai fait manger des epinards. (Açtı besledim) 

    DAT 

Bu yalnızca ettirgen için değil basit yapılarda da aynı anlam ayrımınaa işaret 

eden yapısal bir görünümdür. Üye ve eklentinin tümce içinde farklı rollerle 

işaretlenmesi, aynı anlam özelliği ile ayrımlandığına göre, böyle bir olgunun dilsel 

yansımasının tüm dilbilgisel yapılarda ve tüm dillerde gözlenebilmesi gayet doğaldır. 

Bilinen hiçbir dilde Neden olunan üye için ayrı bir işaretleme yoktur. Sonuç olarak 

geçişli yapılarda Etkilenenin işaretlendiği durumla koşut biçimde, ettirgen yapıda 

Neden olunanın işaretlendiği durumun belirleyicisi, eylemin anlattığı olayda 

etkilenmişliğin derecesidir. Üye eylemin ne ölçüde katılımcısıysa o ölçüde 

etkilenenidir.  Birçok dilde (Hintçe, Hollandaca gibi) Deneyimleyenin Yönelme 

durumuyla işaretlenmesi buna örnektir. Eğer dil hem Yönelme hem Araç durumunu 

Neden olunan için kullanabiliyorsa, DDElerin Deneyimleyeni her zaman Yönelme 

ile işaretlenir (Kemmer ve Verhagen, 1999).  

Schafer (2008) ettirgen değiştirimini (causative alternation) tüm yönleriyle 

açıklar. Ettirgen değiştirimi, geçişli ve geçişsiz kullanılabilen eylemlerde 

(karşıettirgen eylemleri (anticausatives)) (ki dillerde az sayıda eylem bu biçimde 

kullanılabilir), geçişli kullanımda nesne olan üyenin, geçişsiz kullanımda özne 

konumunda yer alarak eylemin hem öznesi hem de nesnesiymiş gibi 

yorumlanmasıdır. (65)‟deki gibi yapılar dış Kılıcı içermezler, bu nedenle öznesiz 

geçişsiz eylemlere benzerler.   
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(65) The boy broke the window. 

The window broke. 

Karşıettirgen eylemler, kimi dillerde (Polonyaca gibi) özel biçimbirimlerle 

kodlanırken birçok dilde edilgen/ orta biçimbirimlerle yani aynı zamanda başka 

amaçlar için kullanılan biçimbirimlerle işaretlenir. Bu da bu üç yapının ortak yönleri 

ya da türedikleri ortak bir kaynak olduğunu akla getirir. Fakat (66)‟daki edilgen ve 

orta (middle) yapılar örtük bir dış üye içerirken,  

(66) John reads the book. 

The book was read. (Edilgen) 

The book reads easily. (Orta) 

(67)‟deki karşıettirgenler örtük de olsa dış üye içermezler: 

(67) John broke the vase.   

The vase was broken by John. 

The vase broke (*by John). 

(68)‟deki gibi edilgen ve orta çatılar için örtük üye Kılıcı olabildiği gibi Araç 

da olabilir oysa (69)‟daki gibi karşıettirgenlerde bu da mümkün değildir: 

(68) Potatoes peel easily with our new knife. 

Patatesler yeni bıçağımızla kolayca soyuluyor. 

(69) *The vase broke with a hammer. 

*Vazo çekiçle kırıldı. 
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Edilgen ve orta çatılarda örtük dış üyenin varlığı (70 ve (71)‟de görüldüğü 

gibi eklenti tümcelerinde ADILın ana tümcenin öznesiyle eşgöndergeli olabilişi, 

karşıettirgenlerin ise olmayışından da anlaşılmaktadır. 

(70) The potatoes will be peeled [after ADIL boiling them]. 

Patatesler haşlandıktan sonra soyulacak. 

(71) Babies often turn [after ADIL putting them in bed]. 

Bebekler genellikle yatağa bırakıldıktan sonra dönerler. 

Otsuka (ty.) kimi orta çatılarda Kılıcı sezdirimi olmasına karşın kimilerinde 

olmadığını, kabuledilebilirliğin ise (71)‟deki gibi tamamen sözcenin bilgisel 

içeriğinin tamamlanmışlığı ile ilgili olduğunu söyler: 

(72) This paper reads easily= It is easy for people to read easily 

?The skirt fastens. 

This skirt fastens on the side. 

Türkçede de benzer biçimde (73) ve (74)‟de bilgisel içeriğin artırılması 

tümceleri daha kabuledilebilir kılmaktadır: 

(73) ?Gemi çekiyor. 

Gemi sola çekiyor. 

Kaptan gemiyi sola çekiyor. 

(74) ?Tabanca vurdu. 

Tabanca alnından vurdu. 

Mermi alnından vurdu 
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Levin ve Rappaport (1995:93) eylemleri sözcüksel kavramsal yapıda, iç 

nedenli (internally caused) ve dış nedenli (externally caused) eylemler olarak ikiye 

ayırır. Dış nedenli eylemler, yalnızca olayın Kılcısız da oluşabildiği durumlarda dış 

üyenin atılmasına izin verirler.  

Hangi türden eylemlerin bu yapılara izin verip hangilerinin vermediğine 

ilişkin açıklamalardan en kapsayıcısı Levin ve Rappaport (1995)de önerildiği gibi, 

eylemlerin iç ve dış nedenselliğin, onların geçişli ettirgen mi (murder, assasinate, 

destroy, kill vb.), geçişsiz karşı ettirgen mi (blossom, wilt vb.) yoksa hem ettirgen 

hem karşıettirgen mi (break, cool) olduklarının belirleyicisi olduğu açıklaması gibi 

görünmektedir. 

Schafer (2008:37) karşıettirgenleri sözdizimsel olarak öznesiz geçişsiz, 

anlamsal olarak ise Kılıcısız durum değişimi olarak görür.  

Li (1995), konu rolleri ve sözdizim konumlarının örtüşmesinde, konu 

sıradüzeninin (thematic hierarchy) değil neden sıradüzeninin (causative hierarchy) 

daha belirleyici olduğu savını Çincede sonuç yapılarından tanıtlarla sunar. Li, sonuç 

yapılarını durum yapılarıyla benzer görür. Bu, Grimshaw (1990)‟da olayın (event), 

etkinlik (activity) ve durum (state) ayrımındaki, durum sınıfında yer alan yapılardır. 

Grimshaw‟da önerilen sıradüzenine göre, ettirgen eylemler üyelerine Neden ve 

Etkilenen (kendi adlandırması ile Affectee) olmak üzere iki rol yükler Neden, konu 

rolleri sıradüzeninde Etkilenenden daha yukarıdadır. Oysa (75)‟deki ikinci tümcede, 

konu rolleri sıradüzeninde yukarıda olan Neden eylemin nesnesine, Etkilenen ise 

öznesine yüklenmiştir ve konu rolleri sıradüzenini yıkar. 
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(75) Taotao chased Youyou and as a result Youyou got tired. 

Taotao chased Youyou and as a result Taotao got tired. 

Li (1995:269)‟da önerilen ise konu rollerinin, Neden sıradüzenine uymak 

koşulu ile konu rolleri sıradüzeninden farklı biçimlerde sözdizimsel konumlarla 

örtüşebileceğidir. Burada önemli olan ayrım özne ve nesnenin farklı, iç ve dış üyenin 

(üye yapısında üyeleri eyleme olan yakınlıkları açısından ayıran kavramlar olarak) 

farklı olduklarının bilinmesidir.   

2. 1. 8. Neden  

Bu bölümde, ettirgen yapının birincil üyesi olan Neden rolüne ilişkin 

tartışmalardan birkaçı özetlenecektir. 

Kalluli (2004) irade ve niyet kavramlarının nedensellik bağlamında birer ilkel 

olduğunu, öznesiz geçişsiz eylemlerde Yönelme durumunun düzenli biçimde 

iradesiz/ niyetlenilmemiş nedensellik anlamı verdiğini söyler. Hareket eylemlerini ise 

Kılıcılı ve Kılıcısız olarak ikiye ayırır ve Kılıcılılığın +niyet ilkelini içerdiğini 

savunur.  

Kalluli‟ye göre, yönelme durumuyla işaretlenmiş AÖler bir tür Etkilenendir. 

Neden yapılarında, özne konumundaki Yönelme durumlu AÖler bir tür Etkilenmiş 

Nedendir ki bu da iradeli/ niyetli olmayan Neden anlamına gelir. İki bileşen 

Etkilenmişlik ve Neden, ancak bağlam öğeleri yardımıyla ayrıştırılabilir. Nedensellik 

yapılarında durum böyle iken hareket eylemleri bağlamında özne konumundaki 

Yönelme durumlu AÖler birer Etkilenmiş Kılıcıdır ve bu özellikleriyle 

Deneyimleyene benzerler. 



59 

 

Schafer (2008) Yunancada, ilki geçişli eylemlerin öznesi, ikinci ve üçüncüsü 

ise geçişsiz eylemlerin üyesi olan aşağıda sıralanan üç tür Neden üyesinin 

sergiledikleri biçimbilimsel ve anlam kısıtlamalarını inceler: 

o Yalın Neden 

o Eklenti ya da Yönelme durumundaki Neden 

o Öndurum öbeği olan Neden 

Travis (ty.), sözdizimsel olarak Kılıcının Neden üyesinden daha üst budakta 

yer aldığı savını Malagasy ve Tagalog dillerinden örneklerler. Martin (2007) ise 

alanyazında nedensellik içerdiği söylenen grupta yer alan DDElerin, Fransızcada 

yalnızca bir bölümünün Kılıcılı eylemlerle kullanılabilen ve tarz gösteren 

belirteçlerle bir arada bulunabildiğini, bir bölümünün ise bulunamadığını ve bu 

nedenle bu eylemlerin iki gruba ayrıldığını söyler. Bu tür belirteçlerle bir arada 

bulunabilen eylemlerin özneleri Kılıcı, bulunamayanların özneleri ise Nedendir 

(2007:2) (Tablo 20). 

encourage türü eylemler enthousiasmer türü eylemler 

özneleri Kılıcı özneleri Neden 

seduire attirer, persuader, convaincre 

embeter irriter 

  Tablo 20. Martin (2007): Fransızca DDEler 

Alexiadou ve diğ. (2007) dış üyelerden olan Kılıcı, Neden ve Araç rollerinin 

Yunancada öndurum öbeklerindeki dağılımlarını inceler; bu üyelerin İngilizcede 

ettirgen, edilgen ve karşı ettirgen yapılarındaki dağılımları Tablo 21‟deki gibidir.  

Rol Ettirgen Edilgen KarĢıettirgen 

Kılıcı + özne + - 

Araç + özne/ öndurum öbeği + - 

Neden + özne + + 

Neden olan olay + özne/ öndurum öbeği + + 

kendi kendine (by itself) - - + 

Tablo 21. Alexiadou ve diğ. (2007): “Dış üyeler”in Yunanca dağılımları 
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Türkçede ise dağılımlar Tablo 22‟deki gibidir. 

Rol Ettirgen Edilgen KarĢıettirgen 

Kılıcı + özne + - 

Araç + özne/ öndurum öbeği - - 

Neden + özne - - 

Neden olan olay + özne/ öndurum öbeği - - 

kendi kendine (by itself) - - - 

Tablo 22. “Dış üyeler”in Türkçe dağılımları 

İngilizcede ettirgen yapıda (76) ve (77) kabuledilebilirdir: 

(76) John/ the earthquake/ a stone/ John‟s banging shattered the window.  

Ali/ deprem/ taş/ Ali‟nin tekmesi camı kırdı. 

(77) I broke the window with a stone. 

Camı taşla kırdım.  

(78)‟deki edilgen yapıda ise: 

(78) The window was broken by John/ by the storm./ with a stone/ John‟s 

banging. 

Cam Ali tarafından/ *fırtına tarafından/ *taş tarafından / *Ali‟nin 

vuruşu tarafından kırıldı. 

(79)-(81)‟deki karşıettirgen yapılarda: 

(79) The window broke *by John/ *with a stone/ *by the storm/ *by John‟s 

banging. 

Cam Ali tarafından/ *fırtına tarafından/ *taş tarafından / *Ali‟nin v

 uruşu tarafından kırıldı. 

(80) The door opened by itself. 

Kapı kendi kendine açıldı. 
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(81) The door opened from the pressure/ *from Mary/ *from the key. 

Kapı basınçtan / *Ayşeden/ *anahtardan açıldı. 

Yunancada ise (82)-(85)‟deki gibi, farklı öndurumlar (apo: from, me: with) 

adlara farklı konu rolleri yükler: 

(82) O Jianis dolofonitike apo tin Maria/ *me ti Maria. 

John was murdered by Mary /*with Mary. 

Ali Ayşe tarafından/ *Ayşe‟den öldürüldü.  

(83) O Jianis anikse tin porta *apo to klidi/ met o klidi. 

John opened the door *from the key/ with the key. 

Ali kapıyı anahtarla/ *anahtardan açtı. 

(84) Ta ruxa stegnosan apo ton ilio/ me ton ilio.  

The clothes dried from the sun/ with the sun. 

Kıyafetler güneşten/ güneşle kurudu. 

(85) İ porta espase apo/ met o apotomo klisimo. 

The door broke from/ with the abrupt closing. 

Kapı sert kapanmadan/ kapamakla kırıldı. 

Sonraki bölümde Araç rolüne ilişkin kısa bir alanyazın bilgisi sunulacak, 

AKRM‟nin tanıtıldığı bölümde ise Araç rolü Türkçedeki görünümleriyle ayrıntılı 

biçimde incelenecektir. 

2. 1. 9. Araç 

AKRM‟nin temel varsayımlarından biri olan konu rollerinin durum ile 

örtüşmek zorunda olmadığı ilkesi ile uyumlu biçimde, dillerde her zaman böyle bir 
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örtüşme olduğunu söylemek mümkün değilse de durumun konu rolleri bağlamında 

önemli yeri vardır. 

Uzun (1997: 12) Araç rolünü “Yüklemin bildirdiği iş, oluş veya durumun 

gerçekleştirilmesinde araç olarak kullanılan” biçiminde tanımlar. Bu tanımıyla 

sorunlu olmayan Araç, Kılıcı konumunda yer aldığında dillerde sergilediği farklı 

davranışlar nedeniyle incelenmektedir. 

Zehr (1997) Araç öbeklerinin anlamsal özelliklerini, İngilizce, Macarca, 

Kongo ve Nepal dillerinde, anadili konuşucularının yargılarını ortaya koyan bir 

deneysel çalışmanın bulguları çerçevesinde inceler ve yargıların dilin Araç 

kavramına bakış açısı ile ilişkili olduğunu, bu nedenle dillerarası farklılıkların olası 

olduğunu söyler. Zehr deneysel çalışmaya konu olan dört dildeki kullanımlar 

temelinde, Araç işleviyle dört tür AÖnün kullanıldığını söyler; gereç (tool), beden 

bölümü, malzeme/ kaynak ve güç.  

Aracın gereç olarak kullanımı muhtemelen birçok dilde en ilkörnek, [–canlı] 

olanların özne konumunda bulunup bulunamayışı anlamında en tartışılan 

kullanımıdır.  

Araç rolü, eylemin gerçekleşmesine araç olan, aracı olan, yardım eden 

AÖnün işaretlendiği rol iken, Araç durumu, Araç rolündeki öbeği işaretleyebildiği 

kadar farklı anlamlarla da ilişkilendirilebilecek bir ulamdır.  

Araç konu rolündeki AÖler, yalın durumda bulunabilecekleri gibi, -(y)lA 

ekiyle veya ile, aracıyla, aracılığıyla, vasıtasıyla, yardımıyla, sayesinde gibi 

sözcüksel birimlerle de görünebilirler tıpkı İngilizcede de with, with the help of, 
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from, by, by means of, via gibi sondurum ve sözcüksel ifadelerin Araç öbekleriyle 

bulunabilişleri gibi. 

AKRM‟nin tanıtıldığı bölümde Araç rolünün, eylemce anlatılan olayın içinde 

konumlanışı ve farklı dillerde farklı dilbilgisel yapılarda bulunma sınırlılıkları 

açısından tartışılan yönlerinin Türkçedeki görünümleri ayrıntılı biçimde 

incelenecektir. Öngörümüz, Araç öbeklerinin Kılıcı ile benzer yönleri göz önünde 

bulundurulduğunda Kılıcı ulamında yer alabileceği yönündedir. 

2. 1. 10. Konu rolleri alanyazınında Kılıcı 

Bu bölümde özetlenecek olan ve Kılıcı tartışmaları içeren konu rolü 

kuramlarının kimi basitleştirilmiş rolleri ayrıntılandırma yoluna giderken kimi, 

ayrıntılı betimlemeleri genelleme yoluyla benzer hedeflere ulaşmaya çalışmıştır.  

Jackendoff (1976-1990) Üretici Dönüşümsel Dilbilgisi çerçevesinde yakın 

dönemde konusal ilişkiler çerçevesinde geliştirilmiş en önemli kuramdır. Gruber 

(1965)‟de önerilenleri temel alır. Kurama göre konu rolleri bağımsız biçimde varolan 

ve sonradan eylemlere eklenen kavramlar değil eylem anlamı ayrıştırmadan 

(decomposition) türemiş kavramlardır.  

Jackendoff (1987) konu rolleri bağlamında ayrıntılandırıcı anlambilim (fine-

grained semantics) ve ayrıntılandırmayan anlambilimi (coarse-grained semantics) 

kıyaslar ve birinci yaklaşımı benimser. Ayrıntılandırıcı anlambilim, konu rollerini 

ayrıntılı biçimde betimlenmiş kavramsal yapılardaki (conceptual structures) 

konumlar olarak görürken ayrıntılandırmayan anlambilime göre konu rolleri 

sözdizimsel yapıda listelenmişlerdir. Örtük üyeler (implicit arguments) kavramsal 

yapıda açık üye (explicit argument) olurlar ve ADIL‟ın bağlayıcısı olarak işlev 
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görürler. Böylece bağlama, (binding) kavramsal düzlemde gerçekleşir. Bağlamayı bu 

biçimde kabul etmek, denetim ve dönüşlülerin açıklanmasında anlam boyutunun yer 

almasına izin verir. Böylece sözdizimsel bağlama kuramı için sorunlu olan hem 

bağlayıcının hem de bağlayanın örtük üye olduğu durumlarda anlamsal açıklamalar 

sunar. Sonuç olarak bağlama, denetim ve dönüşlüler konusunda kimi olguların 

açıklanmasında konusal açıklamaların rolü vardır. Jackendoff (1987:409) konu 

rollerini kavram içeriği olan yapısal konumlar, konu işaretlemeyi de (theta marking) 

eylemin sözdizimsel ve kavramsal üyeleri arasında bir bağ kurması olarak tanımlar. 

Bu kuramda, seçim kısıtlamaları; (selectional restrictions) eylem tarafından 

belirlenen kavramsal bilgiler, üye yapısı; eylemin sözdizim ve anlambilim üyelerinin 

oluşturduğu yapı, örtük üye de; sözdizimsel olarak ifade edilmeyen kavramsal üye 

olarak tanımlanır. Seçim kısıtlamaları eylem anlamının bir parçasıdır ve eylemin üye 

yapısına tamamen yansır. Eğer eylemin seçim kısıtlamaları AÖnün seçim 

kısıtlamaları ile uyuşmuyorsa sonuç bozuk tümcedir. 

Kavramsal anlambilim (conceptual semantics) kuramının en belirgin 

amaçlarından biri, konusal ilişkilerin ve işlevlerinin neler olduğu ve dilbilim 

kuramında nerede yer alması gerektiğinin betimlenmesidir. Jackendoff (1987)‟ye 

göre konusal ilişkiler, çıkarım kurallarının da (inference rules) işin içine girdiği, 

kavramlar ve düşünce yapısının ayrıntılı ruhbilimsel çözümlemesini gerektiren bir 

konudur. Kuram, üye yapısına ilişkin, konu rolleri, denetim, bağlama gibi pek çok 

konunun sanıldığı kadar sözdizimini ilgilendiren olgular olmadığını söyler. Özellikle 

konu rolleri sözdizimsel değil anlambilimsel/kavramsal düzlemde incelenmesi 

gereken ve sözdizimsel olarak daraltıp biçimselleştiremeyeceğimiz kadar zengin bir 

yapı sergiler. Konu rollerinin sözdizimini ilgilendiren tarafı üyelerin tümce içindeki 
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konumlarıdır. Jackendoff (1987:385)‟e göre eğer tümcelerin yalnızca düzgün ya da 

bozuk oluşlarıyla değil anlam içerikleri ile de ilgileniyorsak Chomsky‟nin 

biçimselleştirmeleri yeterince kapsayıcı değildir. Kullanımbilim kuralları da ilkeler 

halinde kavramsal yapıda yer alır çünkü dilsel anlam dış dünya anlayışımızdan 

ayrılamaz. Kavramsal yapı, ilkel (primitive) kavramlar içerir ve bu kavramların 

ifadesi için sınırlı bir sözcük dağarcığına sahiptir; Nesne, Olay, Durum, Hareket, 

Yer, Yön, Özellik, Miktar gibi. Tümcede anlam içeriği olan her öğenin kavramsal 

yapıda bir karşılığı vardır.  

Kavramsal anlambilim kuramının özetinden sonra şimdi konu rollerinin ve 

özellikle Kılıcının bu kuramdaki yerine bakabiliriz. Daha önce de belirtildiği gibi 

Jackendoff‟un Kavramsal Anlambilim kuramının temelleri Gruber (1965)‟e dayanır. 

Gruber (1965)‟de konu rollerinin aşağıdaki biçimde tanımlandığını görürüz.  

Konu (Theme): Hareket eden ya da bir yere konumlanmış nesne. 

Kaynak (Source): Nesnenin hareket noktası. 

Hedef (Goal): Nesnenin hareketinin yöneldiği nokta. 

Kavramsal Anlambilimde bu rollerin adları önemli değildir ve içerikleri 

yapısal işlevlere indirgenir: 

Konu: GIT (GO), KAL (STAY), OL (BE) 

Kaynak: -DAN (FROM) 

Hedef: -A (TO) 

Kılıcı rolü NEDEN (CAUSE) işlevinin ilk üyesidir. İkinci üye ise Neden 

Olunan Olaydır (Caused Event). Birçok sözdizim kuramında Özne ve Nesne ile 

ilişkilendirilerek tartışılan Kılıcı, Konu, Hedef, Kaynak gibi adlandırmalar ise birer 



66 

 

ilkel değildir. Özne ve Nesne kavramsal değil birer sözdizimsel ilişkidir ve onlarca 

farklı konu rolü ile etiketlenebilir. Konusal yapı ise kavramsal yapının küçük bir 

bölümünü oluşturan bir düzlemdir ve konusal ilişkiler durum yükleme ilişkileri ile 

örtüşmeyebilir. Jackendoff (1987:381)‟e göre tümce içinde her AÖ kavramsal yapıda 

bir konumda yer alır ve bir rolle işaretlenir yani Fillmore (1968)‟de söylendiği gibi 

Yansız diye bir konu rolü yoktur. Konu ve Etkilenen konu rolleri alanyazında kimi 

zaman hiçbir konu rolü içeriğine uymayan AÖlere verilen rol adları olmuş ve bu 

nedenle Yansız ya da Nesnel olarak tanımlanmışlardır. 

Jackendoff (1987) Konu Ölçütüne uymayan durumları örnekler (381-383): 

1. Bir AÖnün birden fazla konu rolü aldığı durumlar: İngilizcedeki buy, 

sell, exchange, trade gibi eylemlerle. 

2. Birden fazla AÖnün tek bir konu rolüyle işaretlendiği durumlar: Konu 

rolünü belirgin olarak taşıyan AÖ dışında, tümce anlamına katkısı olmayan silinebilir 

öğelerin aynı konu rolüyle işaretlenmesini gerekli kılan durumlar: The list includes 

my name on it. The box has books in it. Bill brought some books with him gibi. 

 

Kavramsal anlambilim, çokanlamlı eylemlerin birden fazla üye yapısını tek 

bir sözcüksel girdide toplayan bir sistem önerir. Benzer biçimde eylemlerdeki üye 

değiştirimleri de kavramsal yapıdaki çeşitlemelerle açıklanır ve tüm bunların sözcüğe 

özgü (idiosyncratic) özellikler olduğu ve sözlükçe yer aldığı varsayılır.  

Bu bölüme kadar Jackendoff‟un önerdiği Kavramsal Anlambilim Kuramının 

belli başlı varsayımları ve konu rollerinin bu kuramdaki yerini özetlemeye çalıştık. 

Şimdi bu konu rolleriyle ilgili olarak Jackendoff (1987: 394-407) deki tartışmalara 

bakalım.  
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Konu (Theme) konu rolü, etkilenen nesne, hareket eden ya da bir yerde 

konumlanmış nesne, Yansız ya da Nesnel olarak farklı kuramlarda farklı tanımları 

olan bir roldür. Jackendoff‟a göre bu farklı adlandırma sorununun çözümü daha önce 

Talmy (1985) ve Culicover ve Wilkins (1986)‟da da önerilen, konu rollerinin üç 

farklı düzlemde incelenmesidir: 

1. Konu düzlemi (thematic tier): Devinim ve konum ile ilgilidir. 

2. Hareket düzlemi (action tier): Kılıcı Etkilenen ilişkileriyle ilgilidir.  

3. Zaman düzlemi (temporal tier): Eylemin alt parçalarını düzenleyen ve 

zamansal sıraya koyan düzlemdir. Eylemin kılınış özellikleriyle ilgilidir. 

 

Kimi eylemler üyelerine tek düzlemde rol verirken kimisi iki düzlemde 

birden verir. Konu, Kılıcı rolü ile doğrudan bağıntılıdır, Kılıcı Kaynak olabilir, Hedef 

olabilir ve Konu olabilir ve Konu da bu dağılıma göre şekillenir. Aşağıda koyu 

belirtilen üyelerin tümü Etkilenendir. Etkilenen oldukları durumda özne de Kılıcıdır. 

Diğer durumlarda özne Konu, Kaynak ya da Hedef olabilir (Tablo 23). 

Sue hit Fred. 
Kılıcı      Etkilenen 

Konu      Hedef  

The car hit the tree. 

     ø              Etkilenen 

    Konu           Hedef 

Pete threw the ball. 
Kılıcı              Etkilenen 

Kaynak          Konu 

Bill entered the room. 

Kılıcı                      ø 

Konu                   Hedef 

Bill received a letter. 

  ø                 ø 
Hedef                    Konu 

Bill pushed on the wall.  
Kılıcı                      Etkilenen 

  ø                     ø 
Tablo 23. Jackendoff (1987): Öznenin rolleri 

Tüm Kılıcılar eğer +insan ise, (eylem özel olarak seçmediği sürece: buy, 

look gibi) +/-iradeli (volitional) olma konusunda bulanık anlamlıdırlar. Neden 

(CAUSE) işlevi ise yalnızca olayın dış bir başlatıcısı olması durumuyla sınırlıdır. 

Sonuç olarak Jackendoff Kılıcı rolünü üçe ayırır:  
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1. HAREKET işlevinin ilk üyesi: (ACT) 

2. İRADE‟li HAREKET‟in ilk üyesi: (VOL ACT) 

3. Dış başaltıcı ile başlamış NEDEN işlevinin ilk üyesi: (CAUSE) 

 

İngilizcede hareket bildiren tümcelerde hareket düzleminde özne değişmez 

biçimde Kılıcıdır. Konusal düzlemde ise ya Başlatıcı (Instigator) ya da Konudur.  

İngilizcede Etkilenen rolü ise çoğunlukla dolaysız nesne konumundadır. 

Alanyazındaki asıl karmaşa ise bu rolün Etkilenen ve Konu olarak iki adla anılıyor 

olmalarıdır. Bu tartışma aslında nesnenin eylemden ne derece, dolaylı mı dolaysız mı 

etkilendiği ile bağlantılıdır, değilse, her iki durumda da konusal ilişki aynıdır. 

Deneyimleyen eylemleri bağlamında da sorun aynıdır. Araç rolü ise yeni bir ilkel 

değil Kılıcı ve Etkilenen arasında bir ara roldür. 

Kuramda sunulan bağlama ilkesine göre Kılıcı, Özne konumu, Etkilenen ise 

nesne konumuyla örtüşür (Actor-to-Subject link- Patient-to-Object link).  

Jackendoff (1990)‟da ise Kılıcı yarı özerk üç bölüme ayılır: 

1. hareketi yapan (doer of the action): AFF (Etki) budağının ilk üyesi 

2. istekli aktör (volitional actor): AFF +vol budağının ilk üyesi 

3. dış başlatıcı (extrinsic instigator): CAUSE (Neden) budağının ilk üyesi 

 

Sonuç olarak Jackendoff Kılıcı kavramını hareket, irade ve başlatma 

kavramlarını içeren bir rol olarak görür. +iradeli Kılıcı gerektiren çok sayıda eylem 

olmasına karşın, Kılıcısı irade kavramı açısından işaretlenmemiş (unmarked) 

eylemler de vardır. Bu durumlarda eğer Kılıcı +canlı ise +iradeli olarak 
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yorumlanır, eğer –canlı ise –iradeli olarak yorumlamak uygundur (Jackendoff, 

1990:129).  

Talmy (1976-1988) konu rollerine bilişsel yaklaşımların en 

önemlilerindendir. Talmy, neden olmayı (causation) Kılıcısız (non-agentive)olarak 

görür. Ona göre neden olma en az iki olay içermelidir; birincisi neden olan olay 

(causing event) ve ikincisi neden olunan olaydır (caused event). Bu iki olay bir tür 

nedensellik ilişkisi ile birleşerek büyükölçekli bir başka olayı oluştururlar. Bu 

büyükölçekli olay ise Kılıcısızdır çünkü neden olunan olayın nedeni bir birey değil 

bir başka olaydır. Talmy‟e göre tümceye Kılcının eklenmesi sözdizimsel olarak basit 

bir yapı iken anlamsal açıdan oldukça karmaşık bir yapıdır. Kılıcının bir olayın 

olmasına niyet etmesi demek bir nedensellik zincirini (causal chain) başlatması 

demektir. Çoğu dilde Kılıcılı neden olma (agentive causation) aktarımı için yeğlenen 

sözdizimsel yapı Kılıcı ve son olayı (final event) içeren yapıdır. Nedensellik 

zincirindeki ara olaylar ve ayrıntılar yer almaz.  

Levin ve Rappaport (1988:9) ise konu rollerini iki farklı sözcüksel düzlemde 

inceler. Yüklem Üye Yapısı (YÜY) (Predicate Argument Structure) ve Sözcük 

Kavram Yapısı (SKY) (Lexical Conceptual Structure). YÜY, eylem ve üyeleri 

arasındaki sıradüzen ilişkilerini tanımlar ve konu rollerini içermez. SKY ise eylem 

anlamını kodlayandır. Bağlama kuralları denen kurallar eylemlerin SKYsi üzerinden 

yapılan çeşitlemelerdir. Bu çeşitlemeler sayesinde anlamsal eylem sınıflandırmaları 

yapılabilir ve böylece benzer SKYsi olan eylemlerin benzer konu rolleri saptanabilir. 

SKY sözdizimiyle ilişkili değildir. YÜY ise eylem ve üyeleri arasındaki ilişkiyi 

belirler ve tümcenin sözdizimini ilgilendirir. Konu rolleri ilkel (primitive) değildiler, 

türemiştirler (derived), dilbilgisindeki rolleri sınırlıdır ve sadece YÜY ve SKY 
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arasındaki örtüşmeyi sağlamada rol oynarlar. Levin ve Rappaport (1988:16)‟ya göre 

YÜYde kodlanan dilbilgisel ilişkilerin sözdizim gerçekleşmelerinde dile özgü 

değişkenler kısıtlayıcıdır. Konu rolü işaretleme ve durum yükleme de bu nedenle 

dilsel farklılıkların yoğun olduğu bir alandır. Levin ve Rappaport (1988) bu kuramsal 

altyapı çerçevesinde yer değiştirimli (locative alternating) eylemleri inceler.  

Dowty ve Ladusaw (1988:63)‟e göre konu rolleri, dilbilim kuramında 

bağımsız bir konumu olan değil, eylemlerin önvarsayımları (presupposition), 

gerektirimleri (entailment) ve insan hareketlerine ilişkin dış dünya gerçekliği 

(principles of human action) temel alınarak incelenmesi gereken bir konudur. (86) ve 

(87)‟de Fido‟nun her iki tümcede de Kılıcı olduğunu söyleyen bilgi ne Fido 

hakkındaki bilgi ne de herhangi bir öğenin dilbilgisel işleviyle ilgilidir. Bu bilgi 

yalnızca chase eyleminin kuvvetlendirdiği anlam ve Fido sözcüğünün bir köpek 

olduğu bilgisiyle yapılan konu rolü verme işlemidir. Kılıcı, Etkilenen, Kaynak, 

Hedef, Konu gibi adlandırmalar ise bu gibi gerektirimler için yapılan 

adlandırmalardır.  

(86) Fido chased Felix. 

                       Kılıcı 

(87) Felix was chased by Fido. 

                                             Kılıcı 

Tenenhaus (1988: 283)‟e göre rol yükleme, konuşucunun zihninde, konuşma 

anında, eşzamanlı olarak ve çabasız (costfree) gerçekleşen bir olaydır. Deneysel 

çalışmalar göstermektedir ki (88)‟deki gibi netçe kestirilebilir roller olmadığında ya 
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da birden fazla rolle işaretlenmiş üyelerin olduğu durumlarda rol yükleme konuşma 

anında, eşzamanlı ve çabasız biçimde gerçekleşmektedir: 

(88) Charlie Evans rented a very large house… 

from his neighbour‟s friend  

              Kaynak 

to his neighbour‟s friend  

              Hedef 

Nishigauchi (1984:215) denetim ilişkilerinin konusal ilişkiler çerçevesinde 

biçimlendiğini ve bu koşullarda oluşan denetimin diğer denetim durumlarının sahip 

olmadığı kimi özelliklere sahip olduğunu söyler.  

Dowty ve Ladusaw (1988) ise kimi açılardan Nishigauchi (1984)‟e karşı 

çıkar. Birinci eleştiri, (89) ve (90)‟daki gibi amaç bildiren yapılarda, boş ulam 

ADIL‟ın kimi durumlarda konu rolleri sıradüzeni esas alınarak denetlendiğidir. 

Dowty ve Ladusaw‟ın savunduğu ise denetimi belirleyenin eylem anlamı ve yukarıda 

söz ettiğimiz insan hareketlerini belirleyen dış dünya gerçekliği olduğudur.  

(89) Bill bought for Susani a large flashy car PRO i to drive.  

(90) John received from Susani a book PROi to read. 

Burada eşgöndergeli öğeler arasında aşağıdaki anlam ilişkisi belirleyicidir: 

1. Amaç yapıları gelecek yönelimlidir (future oriented). 

2. Bir nesne ile bir eylem gerçekleştirebilmek için nesnenin özne 

denetiminde olması gereklidir. 

3. Bu nedenle (91) ve (92)‟de yalnızca Hedef, amaç tümcesinin boş 

öznesi olabilir. 
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(91) Johni owns a car PROi to carry his belongings in.  

(92) Mani retains the ability PROi to deceive himself.  

İlk tümce için yukarıdaki üç neden geçerlidir. İkinci tümcede ise yeteneğin 

sahibi insandır ve bir insanın yeteneği, başkalarının değil ancak birininkendi kendine 

yapabildikleri ile tanımlanır. Bu anlamsal nedenle boş özne kendinden başkası 

olamaz. Nishigauchi (1984)‟e göre denetleme yeteneğine sahip üye ya Hedef ya 

Kaynak ya da Yer konu rollerinden biri olmalıdır. Dowty ve Ladusaw (1988:66) ise 

denetleyenin, iki üyenin ikisinin de olmasına izin verişini bulanık anlamlı bir tümce 

ile örnekler ((93)-(95). tümceler). 

(93) The administration‟s tax plan robbed people of money to pay the 

interest with. 

(94) The administration‟s tax plan robbed people of money to pay the 

interest on their home mortgages with. 

(95) The administration‟s tax plan robbed people of money to pay the 

interest on the national debt with. 

Burada her iki katılımcının da amacı olduğuna göre hem paranın eski sahibi 

hem de yeni sahibi eşit derecede denetleyen olabilme hakkına sahiptir. (96)‟daki gibi, 

Konu üyesinin, en sonunda kime ait olduğu, tümcenin denetleyenini belirler: 

(96) John? bought Mary? a mirror PRO? to look at himself/ herself in.  

Tümcede denetleyen adaylarının ikisi de Hedef olduğuna göre 

Nichigauchi‟nin konu rolleriyle çözüm önerisinden başka bir çözüme ihtiyaç vardır.  

Eğer himself kabul edilirse bu hem John açısından zıtlaşan amaç (contradictory 
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purpose) olur hem de amacın tekliği (uniqueness of purpose) ilkesine aykırı olur. 

Tıpkı (97)‟nin de benzer nedenlerle bozuk olması gibi: 

(97) John bought a sponge to take a bath with to wash the car with.  

Dowty ve Ladusaw‟a göre ilke, nesnenin niyet edilen sahibinin, nesnenin 

kullanıcısıyla aynı kişi olması gerekir ilkesidir yani bizim, bir nesneyi bir insanın 

kullanması ve o nesnenin sahibi olan bir başka insanın bundan yararlanması 

durumunu kabullenip kabullenmememiz işi, dil dışı bilgi içerir. Fakat durum bu 

ilkedeki gibi olmadığı halde, (98) ve (99)‟daki gibi tümcenin bozuk olmadığı bir 

bağlam da yaratılabilir: 

(98) In recent weeks, John has been spending the night at Mary‟s house 

quite regularly, and every time he has done this he has used Mary‟s 

toothbrush. This annoyed Mary a great deal. 

(99) So to satisfy Mary, John bought her a second toothbrush to brush his 

teeth with when he stayed at her house.  

Sonuç olarak Dowty ve Ladusaw (1988)‟e göre öznesizlerin (infinitive) 

denetimi eylemin gerektirimi ve tamamen dil dışı bilgi ile belirlenir. Bu da 

göstermektedir ki konu rolleri dilbilgisel kavramlar olmaktan uzaktır ve kaynağı başa 

yerde aranmalıdır (73). 

Nichigauchi (1984) denetim konusunda konu rollerini temel alırken Singh 

(1994) de AÖlerin belirli (definite) ya da belirsiz (indefinite) oluşlarında 

belirleyicinin konu rolleri olduğunu söyler.  

Geleneksel açıklamaya göre tanımlık (article) bulunmayan dillerde AÖlerin 

belirli (definite) ya da belirsiz (indefinite) oluşları düzensizdir ve kimi zaman anlam 
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bulanıklıkları ortaya çıkar. Singh (1994) Hindi gibi tanımlık bulunmayan bir dilden 

örnekler sunarak tümcede AÖlerin belirli ya da belirsiz oluşlarının düzensiz değil 

kurallı olduğunu, bu kuralların AÖnün tümce içindeki konumu ve konu rolü ile ilgili 

olduğunu ve bu kuralların Japonca, Çince, Farsça gibi tanımlığı olmayan (articleless) 

tüm diller için de geçerli olduğunu savunur. Özetle, ad öbeklerinin belirliliğini 

belirleyen, konusal bilgi ve söz dizimi (word order) bilgisidir der (217). 

o Buna göre, cansız da olsa, niyet, istek gibi Kılıcı belirleyici olarak varsayılan 

kavramları içermese de Kılıcının her zaman belirli okuması vardır. 

o Deneyimleyen de, Etkilenenden çok Kılıcı özelliklerine sahip olduğu için her 

zaman belirlidir. 

o Hedef ve Kaynak her zaman belirsizdir. 

o Araç, eğer Kılıcı özellikleri fazla ise belirli, Etkilenen özellikleri fazla ise 

belirsizdir. Çoğunlukla Etkilenen özellikleri fazladır ve belirsizdir. 

o Etkilenen‟in belirliliği ya da belirsizliğini belirleyen öncelikle eylemin sonra 

AÖnün anlamsal özellikleridir. 

o Eylem anlamından tamamıyla etkilenen (totally affected) üyeler 

belirlidir. 

o Eylem anlamından kısmen etkilenen (partially affected) üyeler 

belirsizdir.  

o Sahiplik eylemlerinin Etkileneni belirsizdir. 

o Sahiplik belirten durum eylemlerinin Etkileneni belirlidir. 

o Verme eylemlerinin (verbs of giving) Etkileneni belirsizdir. 

o Belirtme durumundaki AÖler her zaman belirlidir. 

 

Singh (1994:229) söz diziminin yani konu-odak (topic-focus) dışında, yer 

değiştirmenin (scrambling) belirlilik üzerindeki etkilerine değinir ve aşağıdaki 

tabloda Kılıcının her zaman belirli olduğunu, Etkilenenin de aslında çoğunlukla 
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belirsiz olmasına karşın, eylem öncesi konum hariç tüm durumlarda belirli olduğunu 

söyler. Türkçedeki görünümleri Tablo 24‟deki gibidir. 

Kılıcı Etkilenen Eylem A B‟yi kırdı. 

Etkilenen Kılıcı Eylem B A tarafından kırıldı. 

Etkilenen Eylem Kılıcı B kırıldı A tarafından. 

Eylem Etkilenen Kılıcı Kırıldı B A tarafından. 

Eylem Kılıcı Etkilenen Kırıldı A tarafından B. 

     Tablo 24. Singh (1994): Yer değiştirmenin belirliliğe etkileri 

Culicover (1988:40)‟a göre eğer sözdizimsel öğeler olan konu rolleri 

anlambilimsel öğelerle örtüşüyorsa, konu rollerinin bu iki düzlemden hangisinde yer 

aldığı sorusu gereksizdir ve genellemeler her iki düzlemi birden kapsamalıdır. 

Dowty (1991) deki ilkörnek Kılıcı ve ilkörnek Etkilenenden oluşan ikili 

ayrımda ise bir üyenin farklı derecelerde (ki kimi üye ilkörnek olmaya yakın kimisi 

uzak olabilir) ilkörnek Kılıcı olabilmesi için gereken özelliklerin sıralandığını 

görürüz. Bu özellikler: 

1. olaya ya da duruma iradeli katılım 

2. duygu ya da algı 

3. diğer katılımcıda bir durum değişimi ya da olaya neden olma 

4. diğer katılımcının konumuna göre göreceli olarak hareket 

5. eylemin anlattığı olaydan bağımsız varoluş  

 

Buraya dek kısaca özetlemeye çalıştığımız yaklaşımların tümü konu rollerine 

farklı derecelerde önem yükleyerek, dilbilgisinde yerleri olduğunu benimseyen 

yaklaşımlardı. Aşağıdaki iki yaklaşımdan birincisinde kuramsal ağırlıklı, ikincisinde 

ise dilsel veri üzerinden bu fikrin tam tersi gerekçelendirilerek savunulmaktadır. 
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Ravin (1990) Anlam Ayrıştırma Kuramı (Semantic Decompositional Theory) 

çerçevesinde sözdizimsel de olsa, anlambilimsel de olsa, her ikisinin birleşimi de 

olsa, konu rolleri başlı başına gereksiz kavramlardır der (170).  

Diller sözdizimsel açıdan, en genel anlamıyla, öğelerinin tümce içinde yer 

değiştirip değiştirmemesi açısından özgür söz dizimli (free word ordered) ve 

değişmez söz dizimli (rigid word ordered) diller olarak iki grupta incelenir. 

Değişmez söz dizimli dillerde anlambilimsel rollerin yeri tümce içinde değişmez, 

özgür söz dizimli dillerde ise roller biçimbilimsel işaretlemelerle tümce içinde yer 

değiştirebilir. Hollandaca değişmez söz dizimli dillerdendir ve adlarda durum 

işaretleme yoktur. Verhagen (1990) bu genellemeye göre Hollandacada tümcede 

Kılıcı öznenin, Etkilenen Nesneden önce gelmesi gerektiğini oysa böyle olmadığı 

örnekler. AÖlerin tümce içindeki konumları, Kılıcı ve Etkilenen yorumlarını 

etkilememesine karşın bu tür dillerde konu rollerini belirleyenin söz dizimi olduğunu 

söyleyen görüşe de aykırı davranmaktadırlar. Verhagen (1990) söz diziminin, konu 

rollerinin yorumlanmasında dolaylı da olsa bir etkisi olmadığını, sadece 

kullanımbilimsel katkıları olduğunu, Hollandacada biçimbilimsel durum da 

olmadığına göre soyut konu rollerinin bu dilde dilbilgisel bir ulam oluşturmadığını 

söyler. Bu da bu ulamların evrensel ulamlar olmadığı anlamına gelir der (1108).  

Diller hangi rolü sözdizimsel olarak ifade edip hangisini dinleyicinin 

sezdirimine bırakacakları konusunda da ayrışırlar. Lehmann (2005) farklı dillerden 

örneklerle kendi adlandırmasıyla katılımcı rollere (participant roles) ilişkin bir dizi 

öneri sunar. Lehmann (2005)‟e göre; 

o Katılımcı işlevleri kendi içlerinde farklı düzlemlerde incelenmelidirler. 
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o Katılımcılar eylem-üye ilişkisinden öte kendi aralarında ve durum 

(situation) ile ilişkidedirler. 

o Bir katılımcı birden fazla rol yüklenebilir. 

o Katılımcının yüklendiği her rol dilsel olarak kodlanmak zorunda değildir; 

kimileri sezdirime bırakılabilir. 

o Rollerin işlevsel boyutundaki farklılaşmalar yeni dil tipolojilerini gerekli 

kılar. 

Lehmann‟ın ilk maddede önerdiği düzlemler Tablo 25‟de özetlenmiştir. 

Düzlem Tür Örnek Roller 

Bilişsel 

gönderimsel 

Bilişsel 

iletişimsel 

Durum: durum merkezi 

(situation core), 

participant.  

Katılımcı rol 

Tipolojik Yöntemler Önerme: yüklem, üyeler. Konu rolü/ Büyükölçekli 

rol 

Dile özgü Yapılar Tümce: eylem, tamlayan, 
eklenti, durum 

Sözdizimsel işlevler 

   Tablo 25. Lehmann (2005): Katılımcı işlevlerin düzlemleri 

 Katılım denen kavram şu bileşenleri içerir: 

1. durum (situation) 

2. katılımcılar:  

a. merkezdeki katılımcılar: durumu yöneten     

b. yardımcı katılımcılar: duruma katkıda bulunan 

3. durumun merkezi 

 

Eylemde anlatılan olay ya da durumun oluşumunun ya da gsürecin bir şekilde 

etkilenmesi denetimdir. En çok denetleyen Aktör, en çok denetlenen Etkilenendir. 

Dolaylı (indirectus) denen üye ise denetim açısından yansızdır. Lehmann (2005:5)‟de 

söz edilen, denetim ve katılım ile katılımcı rollerin etkileşimi de Tablo 26‟da 

özetlenmiştir. 
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Denetim eğrisi 

 

Büyükölçekli rol  

Denetim                                                           Etkilenmişlik 

 

Aktör                                   Dolaylı                     Etkilenen                                                                                                 

                                                                 

Katılım 

Merkez (central) 

    

 

 

 

 

 
 

Yardımcı (periphery 

Kılıcı                 Güç                 Konu                    Etkinenen 

                                                                                                         

 

                         Deneyimleyen 

                Alıcı (Recipient)/ Hedef 

              Yayan (Emmiter)/ Kaynak 

                 Yararlanan/ Yer (Place) 

                                Araç     
                                        

 

                    Tablo 26. Lehmann (2005): Denetim, katılım ve katılmcı rollerin etkileşimleri 

Lehmann (2005)‟e göre Aktör katılımcısının ilkörnek üyesi Kılıcı, Etkilenen 

katılımcısının ilkörnek üyesi Etkilenen (Patient) ve Dolaylı (Indirectus) 

katılımcısının ilkörnek üyesi Alıcıdır (Recipient). Uygulayıcı (Applicative) ise bir 

katılımcının daha merkezi bir konuma yükseltilmesi işlemidir. 

Kılıcı açısından bakıldığında, bir Kılıcının eyleme katılışı tıpkı dış dünyada 

olduğu gibi eylemlerde de çeşitlilik gösterir. Tüm dillerde koşmak, tamir etmek, 

hesaplamak, hakaret etmek gibi eylemlerin Kılıcılarının birbirlerinden anlamsal 

açıdan farklı olmaları gibi. Bu nedenle bilişsel gönderimsel düzlemde  çeşitlemeler 

oluşur. Özetle Lehmann (2005)de savunulan, katılım ve katılımcı denen olguların 

durumun da (situation) özellikleriyle yakından ilişkili bir ağ (network) içinde 

incelenmesi gerektiğidir. Diller, bu ilişkileri farklı biçimlerde algılayarak farklı 

biçimlerde kadlayabilmektedirler bu nedenle farklı dillerden verilerin benzer olgular 

çerçevesinde incelenmesi önem taşımaktadır.     

2. 1. 11. Van Valin ve büyükölçekli roller 

Günümüz alanyazınında anlam rolleri üç farklı düzlemde tartışılmaktadır: 
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1. Eyleme özgü anlam rolleri (verb specific semantic roles): runner, killer, 

hearer, broken…gibi 

2. Konu rolleri (thematic roles): eyleme özgü anlam rolleri üzerinden yapılan 

genellemelerdir. 

3. Genellenmiş anlam rolleri/ büyük ölçekli roller (generalized semantic roles/ 

macroroles): konu rolleri üzerinden yapılan genellemelerdir.   

Bu üç yaklaşım, benimsedikleri kimi önvarsayımlar açısından farklılaşırlar; 

birincisi konu rollerinin kuram içindeki konumu, ikincisi konu rollerinin üye 

seçimine etkisidir. Üçüncü yaklaşım olan genellenmiş anlam rolleri yaklaşımı ilk kez 

Van Valin (1993)‟de Rol ve Gönderim Dilbilgisi (Role and Reference Grammar) 

çerçevesinde geliştirilmiştir. Tablo 32‟de görüldüğü gibi konu rolleri üzerinden 

yapılan genelleme ile iki büyük ölçekli ve kapsayıcı rol olduğunu öne sürer; Aktör/ 

Kılıcı (Actor) ve Etkilenen (Undergoer). Bu yaklaşımda, hem bu rollerle işaretlenmiş 

üyelerden oluşan üye yapısı hem de eylemlerin sözcüksel sunuluşu (lexical 

representation) anlamsal bileşenlerine ayrılır (semantic decomposition). Rol ve 

Gönderim Dilbilgisi çerçevesinde yapılan bu işlem, Vendler (1957)‟de önerilen 

sözcüksel görünüş sınıflandırmasına dayandırılır. Konu rolleri, Jackendoff (1976) 

daki bileşenlerine ayırma işlemine benzer biçimde, üyelerin tümce içindeki 

konumları ile gösterilir. Bu kurama göre, yalnız iki tür eylem konu rolleri 

bakımından tanımlanabilir üye konumları içerir; durum eylemleri ve edim eylemleri. 

Diğer tüm eylemler bu eylemlerden birleşimsel (compositional) olarak türemişlerdir. 

Tablo 27‟de, durum ve edim eylemleri, tek ya da iki üyeli oluşlarına göre 

sınıflandırılarak verilmiş olup sözcüksel sunumları (lexical representation) ve 

aldıkları konu rolleri belirtilmiştir (Van Valin, 2001:5): 
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Durum eylemleri 

Tek üyeli durum eylemleri 

Tür Sözcüksel sunum Konu rolleri 

durum (state or condition) broken „ (x) x= patient 

varoluş (existence)  exist „ (x) x= entity 

 

Durum eylemleri 

Ġki üyeli durum eylemleri 

Tür Sözcüksel sunum Konu rolleri 

yer (pure location) be-LOC „ (x, y) x= location     y= theme 

algı (perception) hear„ (x, y) x= perceiver     y= stimulus 

biliş (cognition) know „ (x, y) x= cognizer     y= content 

istek (desire) want „ (x, y) x= wanter     y= desire 

önermesel tavır (propositional 

attitude) 

consider „ (x, y) x= judger     y= judgement 

sahiplik (possession) have „ (x, y) x= possessor     y= possessed 

iç deneyim (ınternal 

experience) 

feel „ (x, y) x= experiencer     y= sensation 

his (emotion) love „ (x, y) x= emoter     y= target 

niteleyici/ tanımlayıcı 

(attributal/ ıdentificational) 

be „ (x, y) x= attributant     y= attribute 

 

Edim eylemleri 

Tek üyeli edim eylemleri 

Tür Sözcüksel sunum Konu rolleri 

tanımlanmamış edim 

(unspecified action) 

do „ (x, Ø) x= effector 

hareket (motion) do „ (x, [walk „(x)]) x= mover 

durağan hareket (static motion) do „ (x, [spine „(x)])  x= st-mover 

ışık yayılımı (light emmision) do „ (x, [shine „(x)]) x= l- emmiter 

ses yayılımı (sound emmision) do „ (x, [gurgle „(x)]) x= s- emmiter 
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Edim eylemleri 

Tek yada iki üyeli edim eylemleri 

Tür Sözcüksel sunum Konu rolleri 

yapma/ yerine getirme 

(performence) 

do „ (x, [sing „(x, (y))]) x= performer…y= 

performence 

tüketme (consumption) do „ (x, [eat „(x, (y))]) x= consumer    y= consumed 

yaratma (creation) do „ (x, [write „(x, (y))]) x= creator     y= creation 

tekrarlı edim (repetitive 

action) 

do „ (x, [tap „(x, (y))]) x= effector    y= locus 

yönlendirilmiş algı (directed 

perception) 

do „ (x, [see „(x, (y))]) x= observer    y= stimulus 

kullanım (use) do „ (x, [use „(x, (y))]) x= user    y= implement 

Tablo 27. Van Valin (2001:5): Durum ve edim eylemleinin sözcüksel sunumları ve konu rolleri 

Saydığımız kuramlar içinde bu çalışmada genelleyici yönüyle benimsenecek 

olan Van Valin‟in Rol ve Gönderim Dilbilgisi çerçevesinde önermiş olduğu 

Büyükölçekli Rol (Macroroles) Modelidir. Van Valin (1984:40)‟de Dowty‟nin 

İngilizcede Kılıcı alan ve almayan eylemlere göre oluşturulmuş eylem 

sınıflandırmasına eleştiriler görürüz (Tablo 28): 

 Kılıcısız Kılıcılı 

Durum 

(State) 

be asleep in the garden, love, 

know 

sit, stand, lie 

be polite, be a hero, belong 

here 

sit, stand, lie with human 

subject 

Etkinlik 

(Activity) 

make noise, roll, rain walk, laugh, dance 

Tekli durum değiĢimi 

(Single chage of state) 

notice, realize, ignite kill, point out 

Çoklu durum 

değiĢimi 

(Complex change of 

state) 

flow from X to Y 

dissolve 

walk from X to Y 

build 

Kılıcılı ve Kılıcısız eylemleri ayrıĢtırmak için:  

Aşağıdaki yapıları içeren bağlamlarda bulunabilenler Kılıcılı 
persuade X to V 

do V deliberately 

imperatives  

         Tablo 28. Van Valin (1984): Dowty kılıcılı- kılıcısız eylemler sınıflandırması  
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Van Valin (1984:53), eylem türü ve konu rollerinin aşağıdaki biçimde 

eşleştirilmektedir (Tablo 29). 

Eylemin türü Eylem Roller 

1. Durum be-at (x, y) x= Konu     y= Yer 

   a. Yer   

   b. Yer olmayan   

      1. Durum  yüklem (x) x= Etkilenen 

      2. Algı see (x, y) x= Yer    y= Konu 

      3. Biliş believe (x, y) x= Yer    y= Konu 

      4. Sahiplik have (x, y) x= Yer    y= Konu 

2. Etkinlik   

   a. Denetlenme olasılığı olan   

       1. Denetlenebilir DO (x, (yüklem (x)) x= Aktör 

       2. Denetlenemez yüklem (y) y= Etkileyen 

   b. Devinim fall (x) x= Konu 

Tablo 29. Van Valin (1984) eylem türü- rol eşleştirmesi 

Aktör ve Etkilenen için ayrı sıradüzenler yerine Van Valin (1984:59) 

aşağıdaki sıradüzeni önerir. Oklar büyükölçekli rollerin ifadesinde konu rollerinin 

seçilme olasılığının ok yönünde azaldığını belirtir (Tablo 30).  

 AKTÖR:  Kılıcı 

    Etkileyen 

    Yer 

    Konu 

 ETKĠLENEN: Etkilenen 

Tablo 30. Van Valin  (1984) konu rolleri-üye konumları 

Van Valin ve Wilkins (1996:308) ise yine Rol ve Gönderim Dilbilgisi 

çerçevesinde, Deneyimleyen, Konu, Etkileyen (Effector) ve Etkilenen (Patient) gibi 

katkısız (pure) konu rolleri olmasına karşın Kılıcı rolünün katkısız (pure) değil 

bileşik (composite) bir rol olduğunu söyler. Örneğin Kılıcı daima, aynı zamanda bir 

Deneyimleyen, Etkileyen ya da Etkilenendir. Benzer bir yaklaşımla Holisky (1987)‟e 
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göre Kılıcılık eylemin anlam yapısında yer alan bir özellik değildir. Kılıcı, +canlı 

olan tüm Etkileyenleri Kılıcı olarak yorumla diyen bir kullanımbilimsel ilkeden 

doğar. Ona göre eylemlerin çoğu Kılıcılık anlamında işaretlenmemiştir (unmarked) 

ve Kılıcı yorumu eylemin bir anlam özelliği olarak değil, kullanımbilimsel bir 

çıkarım ya da sezdirim sonucu ortaya çıkar (Van Valin ve Wilkins, 1996:309). Van 

Valin ve Wilkins (1996:312), bir üyenin Kılıcı olarak yorumlanıp 

yorumlanmayacağına karar veren üç etkenden söz eder: 

1. eylemin sözcüksel anlam özellikleri: eylem eğer bir etkinlik eylemiyse 

(activity verb) öznenin Kılıcı olarak yorumlanma olasılığı çok yüksektir.  

2. AÖnün içkin (inherent) anlam içeriği 

3. eylemin ve AÖnün birlikte bulunduğu dilbilgisel yapı 

Tablo 31‟de bu yaklaşıma göre Kılıcıda bulunması gereken özellikler 

gruplandırılmıştır.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                   tekil 

                                                                                                                                                                                                                                                     konuĢucu 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   çoğul 

                                                                                                                                                                                                     söylem katılımcısı                                               tekil 

                                                                                                                                                                                                                                                     dinleyici 
                                                                                                                                                                                                         diğer         söylemle ilgili                                çoğul                           

                                                                                                                                                          - insan      + insan                                       3. kişi                                                  

 
                                                                                                                                                                                                                                özel adların göndergeleri 

                                                                                                                                                         +mantıklı                                                           

                                                                                                                                                                niyetli eylemin sonucunun                     özel adların göndergelerinin sosyal 

                                                                                                                                                                farkında olan                                           yada mesleksel konumu 
                                                                                                                                                                -mantıklı                                                         kadın, erkek, doktor vs. 

                                                                                                                                                                  bebek, çocuk, deli vs. 

                                                                                                                                                  +niyetli                                                                  diğer +insan bireyler 
                                                                                                                                                        bilinçli                                                                      kişi 

                                                                                                                                                        bir amaç için yapan  

                                                                                                                                   +iradeli        - niyetli                                          gruplar 
                                                                                                                                                           bilinçli bir amacı olmayan       topluluklar 

                                                                                                                                   - iradeli 

                                                                                                                 +canlı               

                                                                                                                     hareket eden 
                                                                                                                     hisseden 

                                                                                                                     yanıt veren 

                                                                                                                 -canlı 
                                                                                   +yaĢayan                  bitki vs. 

                                                                                                                                               bağımsız güdü 

                                                                                                                                                    kendinden enerjili 

                                                       somut                                                güdü                          doğa güçleri 
                                                            kişi                  -yaĢayan                                            bağımlı güdü 

                          +varlık                      yer                                                                                      taş vs. 

          nesne                                            güdü olmayan    
                                                       soyut                                                      yer 

ÜYE                                                   fikir 

                                                            kavram 

  -varlık  

     olay 

     özellik 

Bir varlığın bir hareket eyleminin üyesi olduğunda Kılıcı olarak algılanması olasılığı bu yönde artar. 
 

Tablo 31. Van Valin ve Wilkins (1996:315): Doğal dillerde Kılıcı özellikleri 
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Van Valin ve Wilkins (1996) da savunulan, konu rolleri içinde ayrıcalıklı ve 

merkezi bir konum verilen Kılıcı rolünün aslında öyle olmadığı, tam tersi birçok 

eylemin Kılıcı üyesine gerek duymadığıdır. Van Valin ve Wilkins (1996) durum 

değişimi eylemlerinin dış üye konumunu belirlenmemiş (underspecified) olarak 

görür ve bu konumun rolünü Etkileyen (Effector) olarak adlandırır. Tümce 

bağlamında uygun anlamsal koşullar bulunuyorsa daha genel bir adlandırma olan 

Etkileyen rolü Kılıcı olarak yorumlanabilir. Özellikle hareket eylemlerinde +insan 

özellikli Etkileyen (Effector) üyesi Kılıcı olarak yorumlanma eğilimindedir. Güç 

(Force) ve Araç (Instrument), Etkileyen üyesinin daha az ilkörnek üyeleriyken Kılıcı 

en ilkörnek olanıdır. Yani Güç ve Araç Kılıcının değil Etkileyenin alt üyeleridir. 

Geleneksel adlandırmayla bu üç rol arasındaki farklılık aşağıdaki gibi özetlenebilir 

(1996:319): 

1. Kılıcı: +canlı (tercihen +insan), Etkileyen (tercihen Başlatıcı 

(Instigator)) 

2. Güç: -canlı (güdü), Etkileyen, Başlatıcı, yalnızca nedensellik dizilerinde 

(causal sequence) bulunan.  

(100) The wind blew down the tower. (Güç) 

Güç 

(101) The wind is blowing briskly. (Etkileyen) 

   Etkileyen 

3. Araç: - canlı (güdü olmayan), Etkileyen, Başlatıcı olmayan. 

 

(102) The boy broke the window with a hammer. (İlkörnek Araç) 

(103) The woman looked at the parade with binoculars. (Araç) 
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Van Valin (1999)‟da geliştirilen Büyükölçekli Rol (Macroroles) Modelinde 

geleneksel konu rollerinin büyükölçekli rollerle nasıl ilişkilendirildiği  Tablo 30‟da 

verilmiştir. Rol adları, henüz içerikleri konusundaki tartışma sunulmadığı için özgün 

biçimleri korunarak verilmiştir. Bu gösterimde, okun bir ucunda Kılıcı, diğer ucunda 

Etkilenen yer almaktadır. Bu iki rol anlamsal sınıflandırmada iki uç noktayı 

göstermektedir. Her iki uca yakın olan konu rolleri bu iki uçtaki rollerin anlam 

içeriğine en yakın olanlardır. Van Valin bir ucu Aktör/ Kılıcı (Actor) diğer ucu 

Etkilenen (Undergoer) olarak adlandırır ve üye seçimi ile konu rolleri arasındaki 

ilişkiyi bu iki rolün aşamalı konumları çerçevesinde tanımlar (Tablo 32 ve Tablo 33). 

 

 

YAP’ın üyesi    YAP’ın 1. üyesi       Yüklemin 1. üyesi   Yüklemin 2. üyesi         Durum 

                      eyleminin üyesi 

       (x,…)      (x, y)                (x, y)   (x) 

Kılıcı   Etkileyen  Yer            Konu                  Etkilenen 

 Hareket eden  Algılayan           Uyaran         Nesne 

 Yayan    Bilen                  İçerik 

 Tüketen   İsteyen            İstek 

 Yaratan   Yargılayan           Yargı       

 Konuşan   Sahip olan            Sahip olunan 

 Gözlemleyen  Deneyimleyen           His 

 Kullanan  Hisseden           Hedef       

     Katkıda bulunan           Katkı 

           Tablo 32. Van Valin (1999): Geleneksel konu rolleri ve büyükölçekli roller 
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Eyleme Özgü Anlam Rolleri      Konusal ĠliĢkiler  Büyükölçekli Anlam Rolleri  Dilbilgisel ĠlĢkiler 

(Verb-Specific Semantic Roles)     (Thematic Relations)  (Semantic Macroroles)  (Grammatical Relations) 

 

Giver 

Runner 

Killer          Agent 

Speaker 

Dancer 

 

Thinker 

Believer     Cognizer 

Knower 

Presumer 

 

Hearer 

Smeller      Perceiver   Experiencer    Actor Subject 

Feeler 

Taster  

 

Liker 

Lover      Emoter 

Hater                     

 

Given to 

Sent to          Recipient 

Handed to 

 

Seen 

Heard          Stimulus 

Liked 

               Undergoer    Object 

Located 

Moved          Theme 

Given 

 

Broken 

Destroyed         Patient 

Killed 

 

Tablo 33. Van Valin (2001:2): Büyükölçekli anlam rolleri   
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Tablo 34‟de, ok işaretleri, yukarıda belirtilen konu rollerinin, belirtilen üye 

konumlarında yer alma olasılığının ok yönünde azaldığına işaret etmektedir (2001:7): 

ACTOR                              UNDERGOER 

 

 

YAP’ın üyesi    YAP’ın 1. üyesi       Yüklemin 1. üyesi   Yüklemin 2. üyesi    Durum  

                                                                                                                                 eyleminin üyesi 

    Tablo 34. Van Valin (1999) konu rolleri ve üye konumları 

Rol ve Gönderim Dilbilgisi, sözdiziminin anlambilimden bağımsız özerk bir 

bileşen olduğunu savunan bir kuram değildir. Büyükölçekli roller ve dilbilgisel 

ilişkiler arasında herhangi bir birebir bağlantı olduğunu söylemez. Yalnızca iki rolü 

temel almasının nedenleri olarak ise bu iki rolün evrensel olarak, ilkeli bir biçimde 

ve diller arası çeşitliliğe yol açmaksızın üye yapısında yer alan roller olmaları, 

biçimsözdizimsel pek çok olgunun açıklanmasında anahtar olmaları, eklenti üye 

olmamaları ve diğer rollerin sözdizimsel düzlemdeki tartışmalar için daha az önemli 

olmaları yani evrensel dil sınıflandırmalarına herhangi bir etkilerinin olmamaları 

olarak gerekçelendirilir. 

Alanyazında sıklıkla anılan konu rolü etiketleri ve tanımlarına ilişkin ilkeller 

aşağıda verilmiş olup, etiketler ve ve içerikler ne yeterince kapsayıcı ne de yeterince 

sınırlayıcı olmamaları nedeniyle bulanıktırlar ve netçe betimlenmeleri 

gerekmektedir.  

1. Aktör (Actor):  

 Kılıcı ve Kılıcı benzeri roller için daha genel bir adlandırma 

 +canlı olmak zorunda değil 
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 Başlatıcı 

 Denetleyen 

 İradeli olmak zorunda değil 

 İstekli olmak zorunda değil 

2. Kılıcı (Agent): 

+canlı  

Sorumlu 

Başlatıcı 

Denetleyen 

Niyetli 

İradeli 

3. Neden (Causer): 

Kasıtlı ya da kasıtsız biçimde eyleme neden olan 

4. Etkilenen (Patient): 

 Eylemden bir biçimde etkilenen (durumsal, biçimsel yada konumsal 

olarak) 

5. Deneyimleyen (Experiencer): 

 +canlı  

 Bilişsel ya da duygusal durumu deneyimleyen 

 Bu deneyimleme eylemi sonucu bilişsel ya da duygusal durumunda 

durum değişikliği meydana gelen 

6. Konu (Theme): 

 Eylemden bir biçimde etkilenen (çoğunlukla konumsal) 

 Yansız 
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 İradesiz 

7. Hedef (Goal): 

 Yer değiştiren varlığın yöneldiği yer 

8. Araç (Instrument): 

 - canlı 

 +/- canlı bir Aktör ya da Kılıcı tarafından kullanılan 

 Dolaylı Kılıcı 

9. Kaynak (Source): 

Yer değiştiren varlığın ilk yeri 

10. Yer (Location): 

Yer değiştiren varlığın konumlandığı yer  

11. Yararlanan (Beneficiary/ Benefecetee): 

Yer değiştiren varlığın alıcısı 

Alıcı olma durumundan olumlu yarar sağlayan 

12. Alıcı (Recipient): 

+canlı  

Yer değiştiren varlığın alıcısı 

13. Uyaran (Stimulus): 

Deneyimleyenin duygusal ya da bilişsel durumu deneyimlemesine 

neden olan  

Yukarıda, alanyazında anlamsal içeriklerine ilişkin az çok betimlemeler 

yapılmış on üç konu rolünün dışında adı geçen fakat betimlenmemiş konu rolleri ise 

şunlardır: 

14.  (Author) 

15.  Etkilenen (Undergoer) 
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16.  (Force)  

17.  (Commitative)  

18.  (Figure)  

19.  (Ground)  

20.  Amaç (Purpose)  

21. Neden (Reason)  

22. Zaman (Time)  

23. Tarz (Manner)  

24. Yol (Path) 

 

Van Valin‟deki yaklaşıma yakın bir deneysel çalışma Schlesinger (1992)‟dir. 

Schlesinger (1992) Deneyimleyenin ister özne ister nesne konumunda olsun, dil 

konuşucusu tarafından Kılıcı benzeri bir algılamayla değerlendirildiğini deneysel bir 

çalışmayla sunar. Schlesinger‟a göre Kılıcı tek bir konu rolü değildir, Araç ve 

Deneyimleyen konu rollerini de içine alan bir kavramdır ve aşağıdaki özellikleri 

barındırır: 

1. Neden (cause) 

2. Sorumlu özellik (responsible property) 

3. Devinim (motion) 

4. Durum değişimi (change of state) 

5. Denetim (control) 

6. Niyet (intention) 

7. Sorumluluk (responsibility) 

 

Yapılan deneysel çalışmada deneklerden tümcelerdeki iki üyenin denetim 

açısından birbirlerine olan üstünlüklerini derecelendirmeleri istenmiştir. Deneysel 

çalışmanın sonucu göstermektedir ki konuşucu, Deneyimleyenin özne olduğu 

durumda daha fazla denetime sahip olduğunu algılamaktadır. Özne konumunda olan 
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üyenin denetimin asıl sahibi olup olmadığını netleştirmek için Deneyimleyen hem 

özne hem nesne konumda verilerek deneklere sunulduğunda sonuç yine 

değişmemektedir. Özne konumunun genelde nesne konumundan daha sıklıkla 

+canlı üyeyi barındırıyor olmasının denekleri yanıltmış olabileceğini sınamak için 

özne ve nesne için A ve B kullanmak yerine özel adlar koyulmuş ve sonuç yine 

değişmemiştir. Benzer bir ölçekle ve aynı yöntemlerle bu kez denetim yerine niyet  

(intention) özelliğinin olup olmadığı sınanmış yine tüm tümcelerde benzer sonuçlara 

varılmıştır. Sonuç olarak Konuşucu Deneyimleyeni tıpkı Kılıcı özneler gibi 

denetimin asıl sahibi ve niyeti olan olarak algılamaktadır. Böylelikle Kılıcının tüm 

ilkel anlam özellikleri Deneyimleyene aktarılmaktadır. Schlesinger (1992:329) bu 

aktarımın dil edinim sürecinde de bir genelleme olgusu olarak işlediğini söyler.  

2. 1. 12. Edinim ve metindilbilimde konu rolleri 

Bu bölümde, tamamen bu çalışmanın kapsamı dışında olan ve olası sonraki 

çalışmalara konu olabilecek, konu rollerine ilişkin edinim çalışmalarından birkaçına 

ve bir metindilbilim çalışmasına kısaca değinilecektir. 

Redford ve Cohen (1995: 695) konu rolleri ve bilişsel kavramlar arasında 

örtüşme olduğu varsayımıyla on ve on dört aylık bebeklerle Kılıcı ve Etkilenen 

üyelerini algılamaya ilişkin bir deneysel çalışmada, bebeklerin sözcükleri oluşturma 

ve bir araya getirme yetisini kazanmadan önce bile onlarla örtüşen bilişsel kavramları 

edindiklerini ortaya koymuştur. Birinci testte, bir ekranda, Kılıcı rolündeki bir lego 

oyuncak, hareket ederek Etkilenen rolündeki bir başka oyuncağa çarpmaktadır. İkinci 

testte Kılıcı ekranın ortasına kadar gelip dururken hiçbir temas olmaksızın Etkilenen 

rolündeki oyuncak hareket etmektedir. Bir sonraki testte ise oyuncaklar yer değiştirir. 
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Çalışmanın sonucuna göre, on aylık bebekler, algı düzleminde, test edilen olayların 

üyelerini ayırt edebilmektedirler. 10-14 aylık bebekler ise oyuncaklar yer 

değiştirdiğinde daha uzun süre ekrana bakarken, oyuncaklar alışılagelmiş sırada 

olduğu zaman daha az süre bakmaktadır. Testlerin sonucu, on ila on dört aylık 

bebeklerde, konu rolleri ile örtüşen bilişsel kavramların edinilmiş olduğunu 

göstermektedir. 

Shayan ve Stowe et al. (2008), Redford ve Cohen (1995:695) de savunulanın 

tam tersi bir denenceyi yani Kılıcı ve Etkilenen rollerine ilişkin kavramsal bilginin 

genel bir soyutlama biçiminde edinilmemiş olduğu varsayımını iki ve üç yaşları 

arasındaki on sekiz çocukta test eder. Sonuçlar denenceyle uyumlu biçimde, 

çocukların bu rolleri, alışılmış eylem AÖ birleşimleri sunulmadığında ve net ipuçları 

olmaksızın yeni bağlamlarda ayırt etmekte zorlandıkları yönündedir. 

Montrul (2001) İspanyolca ve İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenen 

konuşucularla yaptıkları deneylerde, İngilizcede ve İspanyolcada, Kılıcılı tarz 

bildiren devinim eylemlerinin farklı çatılarla ve farklı konu rollerindeki öznelerle 

kullanımlarının (104) ve (105)‟deki gibi, anadildeki kullanım bilgisi transfer edilerek 

diğer dile aktarıldığı ve kabuledilebilirlik yargılarının anadildeki kullanımdan 

etkilendiğini ortaya koyar.  

(104) The soldiers marched. (Askerler yürüdü.) 

*The captain marched the soldiers. (Kaptan askerleri yürüttü.) 

The captain marched the soldiers to the tent. (Kaptan askerleri çadıra 

yürüttü.) 



 

 

 

94 

*The strong wind marched the soldiers to the tent. (Sert rüzgar askerleri 

çadıra yürüttü.) 

(105) The strong wind broke the window. (Sert rüzgar camı kırdı.)  

The window is broken. (Cam kırıldı.) (Edilgen) 

The window broke. (Cam kırıldı.) (Orta) 

Urban (1981:323) anlatı metinlerini -özellikle mitolojik anlatı metinlerine 

odaklı biçimde- Kılıcı ve Etkilenen merkezli (Agent-centered- Patient-centered) 

oluşlarına göre inceler. Ona göre, anlatı metinlerinde olay (event), iç yapısına göre en 

az üç bileşenden oluşmalıdır: hareket (ne olup bittiği), Kılıcı (olayı meydana getiren) 

ve Etkilenen (olaydan bir biçimde etkilenen). Urban (1981:324) bu bileşenlerin 

çeşitli biçimlerde bir araya gelmesiyle üç tür yapıdan söz edilebileceğini söyler: 

1. Kılıcı Etkilenen:  geçişli yapılarda 

2. Kılıcı    : öznenin Kılıcı olduğu geçişsiz yapılarda 

3.               Etkilenen:  öznenin Etkilenen olduğu geçişsiz yapılarda 

Urban (1981:325)‟e göre her anlatının bir merkezi olmak zorundadır. İkili 

merkezli (dual-centered) ya da çoklu merkezli (multi-centered) anlatılar da 

olabilmesine karşın çoğunlukla anlatının baskın bir merkezi vardır. Anlatı akışı 

içinde merkez, Kılıcıdan Etkilenene, rasgele bir dağılım sergileyebildiği gibi birine 

odaklı da olabilir ki doğal metinlerde çoğunlukla Kılıcı merkezli olmaya yönelik bir 

eğilim vardır. Bu, bir kutbu Kılıcı merkezli, diğer kutbu Etkilenen merkezli bir 

düzlemde anlatının Kılıcı merkezli olmaya yakın oluşu anlamına gelir ( Tablo 35). 

  

      Kılıcı merkezli           Etkilenen merkezli 

Tablo 35. Urban. (1981): Kılıcı ve Etkilenen merkezli anlatılar 
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 Urban (1981:326), konu rolleri bağlamında merkez çalışmalarının, aslında 

istatistiksel çözümlemeler olmalarına karşın doğal metinlerde metni oluşturan satır 

arası yönelimleri ve ayrıntıları açığa çıkarması açısından söylemanlambilimsel bir 

yanı olduğunu söyler.  

2. 1. 13. Hareket ve Kılıcı 

Alanyazında belli konu rolleri çoğunlukla belli eylem grupları bağlamında 

tartışılmaktadır. Kılıcı söz konusu olduğunda ise hareket (action) kavramı ve hareket 

eylemleri işin içine girer. Hareket ve Kılıcı kavramı arasındaki ilişkinin niteliği 

felsefede, konuya ilişkin birçok kuramın yaratılmasına zemin hazırlayacak ölçüde 

geniş bir tartışma alanı bulmuştur. Sözdizim, anlambilim, özellikle eylem 

anlambilimi ve kullanımbilimdeki birçok genelleme bu ve benzeri kavramları temel 

alıyorsa, felsefi tartışmaların dilbilimde az yer tutmuş anlamsal verilerinden de 

yararlanmak gerekir. Bu nedenle felsefe alanyazını özetleyecek olursak öncelikle 

şunu belirtmek gerekir ki insan kılıcılığının (human agency) hem fiziksel dünyanın 

hem de bilişsel dünyanın eylemlerindeki yeri önemli felsefi sorunsallar arasındadır.  

Hornsby (2004)‟de karşı çıkılan Ölçünlü Neden Kuramına (Standard Causal 

Theory) göre inançlar ve istekler harekete neden olur (Hyman and Steward, 2004:1). 

Bu kurama göre ilk ve en temel hareket beden hareketleridir. Hareket birincil olarak 

Kılcının eylem yerine getirme inanç ve isteğiyle bedenini hareket ettirmesidir. Beden 

hareketleri Kılıcının niyetli biçimde ve kendi denetiminde gerçekleştirdiği en temel 

eylem olması açısından hareket eylemlerinin tanımlanmasında önemlidir. Bu 

kuramda olaylar (events) kavramı içinde uzamzamansal (spatiotemporal) hareketler 

yer alır ve Kılıcı olay temelli (event based) bir yaklaşımla incelenmelidir. Olay 
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temeli yaklaşım olayları merkeze alır. Beden hareketleri etkileri (effects) ve sonuçları 

(results) olan olaylardır. Kılıcı isteyerek ve inanarak bir bedensel hareketin 

gerçekleşmesine neden olur. Bu bir tür nedensellik ilişkisidir. Bu durumda Kılıcılar, 

istekler ve inançlar nedeniyle ve bu nedensellik zinciri içinde hareket etmekten başka 

işlevi olmayan bedenlerdir. Hornsby ise insan kılıcılığı denen olgunun neden sonuç 

ilişkisinden çok daha fazla olguyu kapsaması gerektiğini söyler (Hyman and 

Steward, 2004:13).  

Vollmer (1999:37) Kılıcı ve gerçekleştirdiği hareket arasındaki en temel 

ilişkinin nedensellik ilişkisi olduğunu söyler; Kılıcı, B eylemine neden olan A 

eylemini gerçekleştirir, B eylemi C eylemine neden olur, C eylemi D eylemine neden 

olur vb... Fakat Kılıcı ve gerçekleştirdiği hareket arasındaki nedensellik bağı, günlük 

yaşamda, olaylar arasında kurduğumuz nedensellik bağından farklıdır. Bir taş ve 

camın kırılması gibi bir nesne ve bir olay arasındaki nedensellik bağı, sert bir nesne, 

o nesnenin hareketi ve kırılabilir bir başka nesnenin bu nesnenin hareketiyle 

kırılması yorumu, dil konuşucusunun nesnelere ve olaylara ilişkin kurallar bilgisini 

kullanmasını ve olayları genişletmesini (expanding) gerektirir. Oysa Kılıcı 

nedenselliği denen şey, elbette ki nedenselliğin anlam ilkellerini içermesine karşın 

günlük yaşamdaki nedensellikten şu yönleriyle farklıdır; Kılıcı nedenselliğinde ne 

genişletme ve yorumlama, ne de kurallar vardır. Kuralın olmadığı yerde doğal olarak 

tahmin de (prediction) olamaz. Bir tür nedensellik bağının kaçınılmaz biçimde 

bulunmasına karşın Kılıcı hareketin nedenidir yani A hareketi gerçekleşti çünkü K 

Kılıcısı onun gerçekleşmesine neden oldu açıklaması da doğru değildir çünkü 

hareketin asıl nedeni Kılıcı değil Kılıcının o hareketi gerçekleştirme nedenidir. 

Vollmer (1999)‟da önerilen ise K A nın nedenidir önermesi yerine, K Anın 
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başlatıcısıdır/ başlangıç noktasıdır/gerçekleştiricisidir biçiminde bir ifadenin uygun 

olduğudur.  

Bishop (1990:10)‟a göre ise öncelikle Neden Kuramlarının temel aldığı 

hareket kavramının net biçimde betimlenmesi gerekir. Hareketler ve diğer davranış 

biçimleri (forms of behavior) arasındaki ayrım önemlidir. Bağırmak eylemi hareket 

eylemi olarak nitelendirilirken nefes almak eyleminin nitelendirilmiyor olmasının 

nedeni, daha da önemlisi, benzer eylemlerin kimi zaman hareket eylemi kimi 

zamansa hareket eylemi olmayan olarak etiketlenmesinin nedenlerinin yani bir eylem 

ne zaman hareket eylemidir ne zaman değildir konusunun netleştirilmesi 

gerekmektedir. Kişilere, hayvanlara, çoğunlukla canlı varlıklara ve nadiren cansız 

varlıklara atfedilen Kılıcılık, hareket ve hareket olmayan eylemlerin 

ayrıştırılmasındaki anahtar kavramdır. Bishop, hareket kavramının açıklanmasında 

inanç, istek, niyet kavramlarının dışında bir belirleyici kavramı tartışmaya sunar; 

sorumluluk (responsibility). Eğer hareketi gerçekleştiren Kılıcı ise, hareketin 

sonucunun sorumlusu da odur. Bir başka deyişle, eylemin sonucundan sorumlu bir 

Kılıcı varsa eylem hareket eylemidir değilse hareket eylemi değildir davranıştır 

(behavior) der. Öte yandan, varlığın Kılıcı: hareket eylemini gerçekleştiren ya da, 

Davranan (behaver): davranışı gerçekleştiren olarak nitelendirilebilmesindeki 

ölçütlerden biri sorumluluktur. Sorumluluk özgür olmayı gerektirir. Kılıcı hareketi 

iradesiyle ve özgür biçimde gerçekleştiriyor olmalıdır. Ona göre felsefecinin ve 

dilcinin asıl çalışma konusu, sorumlu ve özgür bir Kılıcının, ortaya çıkacak sonuca 

katkıda bulunduğu hareket eylemleridir (1990:16).  

Vollmer (1999:25) Kılıcının hareketi özgür biçimde gerçekleştiriyor 

olmasının, hareketin nedensellik zinciri içinde gerçekleşmiyor olması anlamına 



 

 

 

98 

gelmediğini söyler yani nedensellik ve özgür olma durumu Kılıcıda birlikte var olan 

özelliklerdir. Kılıcı özgürce fakat bir yandan da inanç, istek, karar, seçim gibi bilişsel 

ya da duygusal süreçlerin neden oluşuyla hareketi gerçekleştirir. Taylor (1963:37), 

bu içsel süreçlerin başlı başına diğer nedenlerle gerçekleşiyor olması da nedensellik 

zincirin bir parçasıdır der (Vollmer, 1995:25). Vollmer‟a göre denetim (control) 

Kılıcıda bulunan bir başka özelliktir. Kılıcı hareketin gerçekleştirilmesi üzerinde 

denetimi olan varlıktır yani hareketi gerçekleştirme ya da gerçekleştirmeme kararının 

denetimi Kılıcının elindedir.  

Hareket Kuramlarında (Theories of Action) anahtar kavramların en 

önemlilerinden biri niyet diğeri de ise bilinçtir (conscious). Vollmer Kılıcıyı yalnızca 

konuşma anındaki düşünce ve ediminin bilincinde değil aynı zamanda geçmişe 

dönük ve geleceğe yönelik bilince sahip olan varlık olarak tanımlar (1999:43). 

Bratman (2001) Kılıcının, nedensellik ilişkisinin merkezi olan bir nesne değil, 

hareketin hem kaynağı, hem karar vereni, hem yönlendireni hem de yöneteni 

olduğunu söyler (Hyman and Steward, 2004:14). Ona göre Kılıcı, oluşturan ve fark 

yaratandır. 

Felsefedeki Kılıcı Nedenselliği Kuramlarına göre (Agent Causality Theories) 

Kılıcı, tümcede sözü edilen birkaç olayı ya da sözü edilemeyen milyonlarcasını 

gerçekleştirirken, olayların birbirleriyle kurdukları nedensellik ilişkisini de içeren 

neden bilgisine (causal knowledge) sahiptir. Kılıcı Nedenselliği kuramı, Kılıcı 

nedenselliğin, nedensellik içinde özel bir yere sahip olduğunu söyler. Kılıcı hareketin 

nedenidir. Greenwwod (1988) ise bu kuram çerçevesinde hareketi oluşturanın bizzat 

Kılıcının kendisi olduğunu söyler (Vollmer, 1999:29). Hornsby‟e göre ise 
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nedensellik ilişkisi bulunmasına karşın Kılıcının hareketin nedeni olduğunu 

söylemek yanlıştır. Tersine Kılıcı harekete neden olmayandır. Kılıcının neden 

olduğu, hareketin etkileri ya da sonuçlarıdır. Kılıcı hareketin nedenidir demek, söz 

konusu hareketin Kılıcıdan bağımsız olduğu ve Kılıcının salt bir başlatıcı görevi 

gördüğünü söylemekle eşdeğerdir ki hareket ve Kılıcı birbirlerinden ayrı 

düşünülemeyecek kadar bağımlıdırlar. Kılma öyküsünün herhangi bir noktasından 

Kılıcıyı silmek mümkün değildir.  

Kılıcıdaki istek, inanç gibi çeşitli duygusal/bilişsel durumları hareketin 

başlatıcısı olarak görmek de kimi açılardan tartışılmaktadır. Dancy (2004)‟e göre 

Kılıcının bir durumda bir hareket yerine bir başkasını tercih etmesinin nedeni o 

durumla ilgili bir şeye duyduğu inanç değil tamamen durumu oluşturan özelliklerin 

kendisidir. Örneğin yolda karşıma çıkan bir kişiye yardım etmemin nedeni, yardım 

etmem gerektiğine inanıyor olmam değil, sadece ve sadece onun yardıma ihtiyacı 

olması ve benim orada bulunan tek kişi olmam gibi durumu oluşturan özellikler 

bütünüdür der (Hyman and Steward, 2004:25).  

Vollmer (1999:1)‟e göre hareket denen olgunun en temel bileşeni, Kılıcının, 

etkileri ve sonuçları olan beden hareketleridir. Kılıcı niyetli bir biçimde bedenini 

hareket ettirmeyi ya da ettirmemeyi seçebilir. Niyet içeren bir hareketten söz 

ediyorsak, hareket Kılıcı için bir anlam ifade ediyor olmalıdır. Bir anlamdan söz 

ediyorsak eğer Kılıcının yaptığı hareketle ilgili bir kavrayışı da söz konusudur. Yani 

Kılıcı, başlangıç noktasında belli bir niyetle hareket ediyorsa doğal olarak bu 

hareketiyle ilgili bir nedeni vardır. Nedenler, önermelerde ifade edilen içerikleri olan 

istekler, inançlar ve niyetlerden oluşur. Sonuç olarak hareketin nedeni nedenlerdir. 

Tüm bu saydıklarımız bir nedensellik dizisi içinde yer alır yani Kılıcı K‟nın, hareket 
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H‟yi gerçekleştirmek için nedenleri N1‟ler vardır. Bu nedenler H‟yi gerçekleştirmek 

için niyetleri yani N2‟leri oluşturur. A da N2‟leri gerçekleştirmek için H‟yi yapar. 

Yalnızca Kılıcı tarafından niyet edilen ve yönlendirilen hareketler hareket olarak 

nitelendirilmelidir. Hareketleri yönlendiren ve kontrol eden şey inançlar, istekler ve 

niyetler değil Kılıcının kendisidir ve bu dizide ilk sırada yer alması gereken onun 

bilişsel ya da duygusal durumu değil bizzat kendisidir. Nedenler ve niyetler de 

alanda çok tartışmalıdır. Chisholm (1996)‟nın sıkça alıntılanan örneğindeki Kılıcı, 

nedenler, niyetler ve ortaya çıkan hareketin niteliği, üzerinde uzun tartışmalar 

yapılan bir nedensellik dizgesidir. Öyküde, amcasının servetine sahip olmak isteyen 

ve eğer onu öldürürse mirasa tek başına sahip olacağına inanan bir yeğen vardır. 

Yeğen amcasını öldürmeye ve onun servetine sahip olmaya niyet eder. Amcasının 

evde olduğunu düşünerek eve doğru yol alır. Amcasını bir an önce öldürmeye öyle 

isteklidir ki arabayı son derece hızlı kullanır ve kaza yapar. Bir yaya kaldırımına 

çıkmıştır ve tanımadığı bir yayanın ölümüne neden olmuştur. Bu kişi ise amcasının ta 

kendisidir. Bu durumda, başlangıçta Kılcının eylemi gerçekleştirmek için nedeni, 

isteği, inancı ve niyeti vardır. Fakat eylemin Kılıcı tarafından niyetli bir biçimde 

gerçekleştirilen bir eylem olduğu söylenemez. 

2. 2. Türkçe alanyazındaki yaklaĢımlar 

Uzun (1998:184-206), Türkçede üye yapısının, eylemcil bileşik oluşturma 

sürecindeki rolünü inceler ve konusal rollerin basit bir liste değil yapılanmış bir 

dizge olduğunu, evrensel bir rol envanteri olmadığını ve rol sıradüzenleri konusunda 

tartışmalı noktalar olduğunu söyler. Uzun (1998:204) ayrıca, tıpkı İngilizcedeki fear 

türü eylemlerden olan sev- in bileşik yapıda (vatansever (insan)) kullanılabilmesi 

gibi, İngilizcenin aksine frighten tipi bir eylem olan korkut- un da bileşik olabildiğini 
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(çocuk korkutucu (masal)); eğer Türkçede psikolojik eylemlerin sınıflara ayrılması 

gerekmezse, Edici/Deneyimleyen ayrımının da gereksiz olacağını söyler.  

Kural (1996) konu rollerini dörde indirger ve bu rolleri biçimlendiren iki 

özellikten söz eder; etkilenmişlik ve esas üye olma (protagonism).  

1. Aktör: Olayı yönlendiren 

2. Deneyimleyen: Olaya içsel olarak tepki veren 

3. Yansız: Olayın dışında kalan 

4. Etkilenen: Olayın sonucunda bir değişime uğrayan 

 

EtkilenmiĢlik Esas üye olma 

Olay sonucunda meydana gelen durum değişikliği Olaya etken katılım 

Olay akışında etkisi bulunmama Olay akışını yönlendirebilme 
Tablo 36. Kural (1996): Etkilenmişlik ve esas üye olma özellikleri 

Bu iki özelliğin konu rolleri ile etkileşimleri ise Tablo 37‟deki gibidir: 

Aktör Etkilenmemiş Esas üye 

Deneyimleyen Etkilenmiş Esas üye 

Yansız Etkilenmemiş Esas üye olmayan 

Etkilenen Etkilenmiş Esas üye olmayan 
              Tablo 37. Kural (1996): Etkilenmişlik ve esas üye roller 

Kural, konu rollerinin sözdizim özelliklerinin iki sıradüzen tarafından 

belirlendiğini söyler: 

1. Etkilenmişlik sıradüzeni:  

Etkilenmiş rol, sözdiziminde daha yukarıda yer alır. 

2. Esas üye olma sıradüzeni:  

Esas üye rol, sözdiziminde daha yukarıda yer alır. 

 

İki sıradüzenin çakışması durumunda öncelik, esas üye olma 

sıradüzenindedir: 
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Esas üye olma sıradüzeni> Etkilenmişlik sıradüzeni 

Kural (1996:40) geçişli eylemlerde konu rollerinin on biçimde birlikte 

bulunabileceğini söyler. Bu olasılıklardan, tartışılanlardan farklı olması nedeniyle 

Deneyimleyeni içeren birleşimler ve özellikleri Tablo 38‟de özetlenmiştir. 

BĠRLEġĠM ÖZELLĠK 

Aktör- 

Deneyimleyen 

Sayıca azdır. 

Etkilenmemiş özne ve Etkilenmiş nesne vardır. 

Her ikisi de esas üyedir. 

influence, irritate, ridicule, stimulate, train gibi eylemlerle 

Yansız- 

Deneyimleyen 

Sözü edilen iki sıradüzende çakışmaya neden olur. 

 
Deneyimleyen çoğunlukla özne olur; admire, envy, fear, hate, like, pity, resent, 

believe, hope, think, want,understand, need, taste gibi eylemlerle 

 

Deneyimleyen kimi zaman nesne olur; amuse, confuse, disgust, frighten, offend, 

please, satisfy gibi eylemlerle 

Deneyimleyen- 

Deneyimleyen 

Bu konu rolü şablonunu içeren eylem bulunmamaktadır. 

Olayın iki katılımcısı birden olaydan içsel olarak etkilenemez. 

Deneyimleyen özne olduğunda eylem durum eylemi, Deneyimleyen nesne 

olduğunda ise eylem olay eylemi olmak durumundadır. Bu nedenle tek DDE, iki 

Deneyimleyeni barındıramaz. 

Deneyimleyen- 

Etkilenen 

Bu konu rolü şablonunu içeren eylem bulunmamaktadır. 

Özne Deneyimleyen, Etkilenende bir durum değişikliğine neden olamaz. 

      Tablo 38. Kural (1996): Deneyimleyen içeren bileşimler 

Kural‟ın da söylediği gibi, bir düşünceye sahip olmak, bir isteği olmak 

fiziksel olmasa da bir durum değişikliğidir. Bu nedenle Deneyimleyen, her durumda 

etkilenmiş üyedir. Deneyimleyen aynı zamanda esas üyedir çünkü bir duygu durumu 

ya da bilişsel durumda olmak da bir eylemdir ve bu eylemin yaratıcısı 

Deneyimleyenin kendisidir. Dikken  (1996) buna karşı çıkar ve Sue believes in Santa 

Claus gibi bir tümcede, eğer Deneyimleyen daha önceden de inanıyor idiyse ve şu 

anda da halen inanmaktaysa, bir bilişsel ya da duygusal durum değişimi olduğundan 

söz etmenin mümkün olmadığını söyler.  

Nakipoğlu (1988), özneli geçişsiz ve öznesiz geçişsiz eylemlerin Türkçede 

ayrıştırılmasında kılıcılığı da içeren, irade, denetim ve sınırlılık (delimitedness) gibi 
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bir dizi ilkelden yararlanır. Buna göre Türkçede özneli ve öznesiz geçişsiz eylemler 

aşağıdaki özellikler ekseninde ayrılır (Tablo 39). 

Öznesiz geçiĢsiz Özneli geçiĢsiz 

Dış başlatıcılı İç başlatıcılı 

Edilgenleştirilemez Edilgenleştirilir 

Sınırlanır Sınırlanamaz 

Tek üyesi etkilenmiş ve değişmiştir Tek üyesi etkileyen ve değiştirendir 

Dış üye alamaz İç üye alamaz 

Durumları anlatır Etkinlikleri anlatır 

     Tablo 39. Nakipoğlu (1998): Türkçede özneli ve öznesiz geçişsiz eylemler 

Nakipoğlu (1998:37-38) geçişsizleştirme işleminin başlatıcılıkla (instigation) 

ilgili olduğunu söyler. Edilgenin dış başlatıcısı yani Kılıcısı varken, dönüşlünün 

yoktur. Bu nedenle (106)‟daki gibi, edilgen yapılar kendi ile bozuktur (Tablo 40). 

(106) Emre kendini eğdi. 

*Emre kendini eğildi. 

Geçişsizleştirme 

 

 

                                 Edilgenleştirme                 Dönüşlüleştirme 

   Kılıcılı        İçsel başlatıcılı 

Tablo 40. Nakipoğlu (1998): Geçişsizleştirme ve başlatıcılık 

Nakipoğlu özneli ve öznesiz geçişsiz eylemleri de aynı ilkelle ayrıştırır 

(Tablo 41). Ayrık Geçişsizlik Kuramı‟na (Split Intransitivity Theory) göre özneli 

geçişsiz eylemler iç başlatıcılı etkinlik eylemleri iken öznesiz geçişsizler dış 

başlatıcılıdır (1998:173-174).  
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Özneli geçişsiz   Öznesiz geçişsiz 

 

 

Etkinlik eylemi     İç başlatıcılı         Etkinlik değil      Dış başlatıcılı 

       Tablo 41. Nakipoğlu (1998): Türkçede özneli ve öznesiz geçişsiz eylemler ve başlatıcılık 

Geleneksel yaklaşımla Kahraman (1996:1), TDKTS‟deki eylemlerin “…alma 

ihtiyacı duydukları, alabildikleri ve alamadıkları durum ekli tamlayıcıları…” sıralar. 

Kullanım örnekleri, çeşitli yazarların eserleri ve halk ağızlarından derlenmiş 

manilerden oluşmaktadır. 

Sezer (1982) ise Durum Dilbilgisi Kuramı‟ndan yola çıkarak durumların belli 

sayıda ve evrensel olduğunu savunur fakat Fillmore (1968)‟den farklı olarak rollerin 

diller arası farklılık gösterdiğini söyler ve Türkçedeki durum rollerini tanımlar. Bu 

roller Türkçe örnekleriyle aşağıda özetlenecek ve bizim yaklaşımımızla benzerlik ve 

farklılık gösteren yönlerine değinilecektir. Öncelikle Sezer (1982:99)‟da sıralanan, 

Türkçede durum belirleyici biçimbirimler Tablo 42‟de örneklenmiştir. 

TÜR BĠÇĠMBĠRĠM ÖRNEK 

1  

 

Ayşe gitti. 

Kılıcı 

Pencere kırıldı. 

Etkilenen 
Fiyatlar beni ürkütüyor. 

Yansız 

2 a  

 

İmambayıldı sevmem.  

Yansız 

2 b -(y)Ġ Mektubu yazdım. 

Oluşum 

Yol iki saat çekti.  

Zaman 

3 -(y)E 

 

Mektubu kutuya koy.  

                  Yer 

İstanbul‟a gitti. 

  Hedef  

4 –TE 

 

İstanbul‟da oturuyorlar. 

      Yer 

Kedi mutfakta. 

            Yer 
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5 –TEn 

 

İstanbul‟dan geliyorum. 

   Kaynak 

Senden nefret ediyorum. 

Kaynak 

Tablo 42. Sezer (1992): Türkçede durum belirleyici biçimbirimler 

 

Tablo 40‟da Sezer (1992:84-87)‟de tanımlanmış Türkçedeki 12 durum rolü, 

verilmiş tanımları, Türkçe örnekleri, yaklaşımımızla örtüşen ve örtüşmeyen yönleri 

ile sunulmuştur. 

4. bölümde ayrıntılı biçimde tanıtılacak olan bu çalışmadaki yaklaşımımızı 

(Anlambilimsel Konu Rolleri Modeli: AKRM),  Sezer (1982)‟deki yaklaşımdan 

farklı kılan en önemli özellik Sezer‟in derin ve yüzey yapıda farklı önermelerin 

olduğu varsayımı ve yüzey yapıda görünmeyen eylemlere ilişkin sözdizimsel tanıtlar 

kullanmasıdır. Bizim yaklaşımımızda ise yüzey yapıyı açıklamak için derin yapı 

varsayımları üretmek yerine yüzey yapıdaki öğelerden yararlanılmaktadır. Örneğin 

Sezer (1982:93) derin yapıda (107) ve (108)‟deki tümce çiftinde altı çizili öbeklerden 

ilkinin Destekleyici, ikincisinin Araç olduğunu söyler. 

(107) Ben camı Ali‟yle kırdım. 

             Destekleyici 

(108) Ben camı çekiçle kırdım. 

                               Araç 

Sezer, bir devin Ali‟yi Araç, çekici ise Destekleyici olarak kullanabileceği bir 

senaryonun mümkün olduğunu, bu durumda rollerin değişeceğini, fakat Araç ve 

Destekleyici durumlarının derin yapıda yer alan durumlar olduğu gerçeğinin 

değişmeyeceğini söyler. Bu da bizim yaklaşımımızdaki aynı AÖlerin farklı yapılarda 

hep aynı rolde olmak zorunda olmadıkları çünkü konu rollerinin AÖlerin 

kendilerinden kaynaklanmadığı; AÖ anlamı, eylem anlamı, üyelerin konumu ve 
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tümcenin ne hakkında olduğunun bir bütün olarak rol belirleyici olduğu savımızla 

koşuttur. Fakat burada bizce Araç da Destekleyici de aslında (Tablo 44‟de belirtilen 

gerekçe ile) aynı rol etiketinin +/- canlı  biçimleridir. Ancak (109)‟daki gibi,  

(Sezer, 93) her iki AÖnün de yer aldığı bir tümcede roller farklılaşabilir çünkü tümce 

içinde ne konuda yer aldıklarının bilgisi değişir. 

(109) I broke the window with a hammer with Ali. 

           Araç 

Sezer (110) ve (111)‟de altı çizili ad öbeklerinin, +/- canlı  canlı 

oluşlarındaki faklılaşma sonucu farklı etiketlenmeleri gerektiğini söyler. 

(110) Bu film Ayşe‟yi ağlattı. 

Yansız  Deneyimleyen 

(111) Arkadaşım Ayşe‟yi ağlattı. 

Kılıcı        Etkilenen 

Bizim yaklaşımımızda ise iki düzlem vardır; anlam rolleri ve konu rolleri. 

İlgilendiğimiz düzlem ikincisi olup, roller, üyenin tümce içinde ne konuda yer aldığı 

bilgisini verir. Gerçekleşimde belirleyici olan eylemdir fakat EÖnün bütünü kadar 

Özne de önemlidir. Bizce yukarıdaki tümce çiftinde AÖlerin tümce içindeki 

görevleri aynı olduğu için konu rolleri düzleminde farklı bir adlandırmaya gerek 

yoktur. 

Sezer (95,96) eylemin derin yapıda hangi durumları gerektirdiğine ilişkin 

sorunlu görülen aşağıdaki yapıların da aslında eylemin ya seçimlik bir ifade 

biçiminden ya da çokanlamlılığından kaynaklandığını söyler (Tablo 43).  
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A gave the dog a wash.  I washed the dog. 

I gave the door a push.  I pushed the door. 

She gave me a smile.  She smiled at me. 

 

She wrote a letter with a pencil.  Write this word ten times. 

She wrote a letter with a friend.  He is writing a novel. 
        Tablo 43. Sezer (1992): Seçimlik ifade biçimi ve çokanlamlılık kaynaklı görünümler 



 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tablo 44. Sezer (1992)‟deki roller, AKRM ile örtüşen ve örtüşmeyen yönleri

ROL ADI VERĠLEN TANIM ÖRNEK AKRM ile ÖRTÜġEN VE ÖRTÜġMEYEN 

YÖNLERĠ 

 

Kılıcı (Agent) Kendi enerjisi ve isteğiyle 

hareketi gerçekleştirendir. 

Çocuk kapıyı açtı. 

 

Enerji ve istek ilkelleri bizim yaklaşımımızla 

örtüşmüyor. 

Deneyimleyen (Experiencer) Duygu, zihin ve algı 

eylemlerinde rol alır. 

She felt miserable. 

He knows Turkish. 

Ev sahibi gürültüyü duydu. 

 

Bizim soyut eylem sınıflandırmamızla aynı. 

Destekleyici (Supporter) Çoğunlukla +canlı dır. 
Kılıcının eylemi 

gerçekleştirmesine yardım eder. 

Çocuk ablasıyla duvarı temizledi. 

 
Araç üyesinin +canlı versiyonu Destekleyici olarak 
adlandırılmış. Oysa eğer canlılık temelli rol ayrımı 

yapacaksak tüm rollerin +/- canlı versiyonlarını ayrı 

etiketlendirmemiz gerek (+/- canlı Kaynak vb…). 
 

Araç (Instrument) Çoğunlukla –canlıdır. Olayın 

fiziksel nedenidir. 

 

Elmayı bıçakla soydu. 

 

 

Etkilenen (Patient) Olaydan dolaysız etkilenendir. 

 

Dükkanlar erkenden açıldı. 

 

Bizim yaklaşımımızla benzer biçimde Etkilenmişlik 

dereceleri dikkate alınmamış. 

Yansız (Neutral) Olaydan etkilenmeyendir. 

 

İmambayıldıyı severim. 

 

Bizim yaklaşımımızla örtüşüyor. 

Yararlanan (Benefactive) Olay kendisi için 

gerçekleşendir. 
 

Bana bir kahve yap. 

 

Beni bilgilendir. 

Benim  için kahve pişir 
gibi durumlar da yararlanma gösteriyor. 

OluĢum (Factitive) Bir hareket ya da durum sonucu 

oluşandır.  

 

Bana bir resim yap. 

 

Durum sonucu oluşan oluşuma örnek verilmemiş. 

Hedef (Goal) Hareketin yöneldiği yerdir. 

 

İstanbul‟a gidiyoruz. 

 

Hareketin türü belirginleştirilmemiş. Soyut hareket de 

içeriyor mu? 

Kaynak (Source) Hareketin başlangıç noktasıdır.  

 

Ali‟den bir mektup aldım. 

 

Hareketin türü belirginleştirilmemiş. Soyut hareket de 

içeriyor mu? 

Yer (Locative) Sürecin uzamsal gerektirimidir.  

 

Ali Ankara‟da oturuyor. 

 

Süreç eylemleri mi kastediliyor? Süreç göstermeyen 

eylemlerin Yer‟i olamaz mı? 

Zaman (Temporal) Sürecin zamansal gerektirimidir. Oyun iki saat sürdü. 

Köyümüz iki saat çeker. 

Süreç eylemleri mi kastediliyor? Süreç göstermeyen 

eylemlerin Zaman‟ı olamaz mı? 
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Uzun (2005:65)‟de de belirtildiği gibi, geleneksel dilbilgisindeki tanım ve 

sınıflama hatalarının düzeltilebilmesi için modern dilbilim verileri çerçevesinde 

özellikle dilbilimcilerin, sözlük hazırlama gibi dilbilimin uygulamalı alanlarına 

yönelmesi gerekir. Yine Aksan ve Uzun (1992)‟de belirtildiği gibi “…yanlış ve 

eksikleriyle de olsa… bireysel özellikli sezgi yoluna gitmek yerine… sözlükte 

verilen sözlüksel bilgilerin ölçüt alınması, net bir tartışma alanı uğruna yeğlenebilir 

görünmektedir” (1992: ix). 

Uzun (1999:51-52) Türkçenin dilbilgisi ve terim sözlüklerini beş başlıkta 

değerlendirmiştir; kapsam, maddebaşı seçimi, tanımlama, örnekleme ve göndermeye 

ilişkin (ana maddebaşlarının eksikliği, altmaddebaşlarındaki hatalar, tanımlardaki 

soyutlamanın yetersizliği, örneklerin tanıklı olmayışı, gönderme ile “kapalı” 

alanların oluşturulması vb…) saptamalarının tümü TDKTS için de geçerlidir. 

Uzun (2003) ise TDKTS‟de eylemlerin sözdizimsel çerçevesi için verilen 

bilgileri inceler ve eylemle ilgili aşağıdaki bilgilerin sözlükte yer alması gerektiğini 

söyler ve bu çerçevede kimi eylemlerin TDKTS‟de hatalı sunumlarını örnekler: 

o Geleneksel dilbilgisinde geçişli ve geçişsiz olarak sınıflanan eylem türleri için 

modern dilbilgisinde öznenin de incelenmesini gerektiren üç ayrı bilgi kümesi 

vardır. Bu nedenle üye yapısı diye bir yapı varsayılmalıdır. 

o Aynı sayıda üye gerektiren eylemler farklı roller yükleyebilir. Bu nedenle rol 

yapısı diye bir yapı varsayılmalıdır. 

o AÖlerin sözdizimsel konumlarını göstermek için öbek yapıya gereksinim 

vardır. 

o Eylem anlamı ile de bağlantılı olmak üzere hangi üyelerin zorunlu, 

hangilerinin seçimlik olduğu dikkate alınmalıdır. 

o Eylemlerin üye yapılarındaki değişmeceler dikkate alınmalıdır. 

o Değişmecelerin yol açtığı çokanlamlılık dikkate alınmalıdır. 
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Uzun (2003:284) ayrıca “…donuklaştırmak eylemi „donuk duruma getirmek‟ 

anlamıyla sözlükte yer alıyorsa bu eki alarak sözlüğe geçmesi gereken binlerce 

eylem daha var demektir” der ve bu türden sunumların maddebaşı sayısını 

artırmaktan başka bir işlevi olmadığını söyler. Sonraki bölümde yukarıdaki 

gözlemlerin doğruluğu Türkçe Eylem Veri Tabanından (TEV) görünümlerle 

desteklenecektir. 

Sonuç olarak, konuya ilişkin kuramsal bilgilerin sunulduğu bu bölümde 

öncelikle konu rollerinin yabancı alanyazında daha çok, durum, değiştirimler, 

örtüşme, etkilenmişlik ve ettirgen yapı olguları ile beraber tartışıldığı görülmüş ve 

tartışmaların bir bölümü özetlenmiştir. Türkçe alanyazında ise konu rollerinin kabul 

gören tanımları üzerinden değil, özgün ad ve tanımlarla tartışıldığı sınırlı sayıda 

çalışma olduğu görülmüş ve bu yaklaşımların temel savunularına kısaca 

değinilmiştir.  

Bu çalışmada, konu rolleri alanyazınına bütüncül olarak bakıldığında, Van 

Valin (1990-1996) Rol ve Gönderim Dilbilgisi çerçevesinde önerilen Büyükölçekli 

Roller yaklaşımınının genelleyici yönü dışında, herhangi bir kuramın öngörüsü 

benimsenmemiştir. Ayrıca, tartışmaların hiçbirinde, hangi rollerin hangi tür eylemler 

bağlamında tartışıldığını netçe ortaya koyan, tartışılan dilin eylemlerine ait kapsamlı 

ve sınırları belli bir veritabanı bulunmamaktadır.  

Alanyazındaki konu rolleri karmaşasının ortaya koyduğu ve bu çalışmanın 

temelini oluşturan en önemli 2 sonuç bizce; 

1. özgün bir yaklaşım ortaya koyabilmenin önkoşulunun, bu yaklaşıma 

temel olacak bir eylem veritabanı oluşturmak olduğu ve 
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2. onlarca konu rolü etiketinin, ortak ve ayrışan özelliklerinin dikkate 

alınarak bir sınıflandırma yapılması gerekliliğidir.  

Bu gereklilikler, 3. bölümde TEV, 4. bölümde AKRM‟nin oluşturulmasının 

nedenleridir. 
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3. TÜRKÇEDE EYLEMLER: Türkçe Eylem Veritabanı (TEV) 

Dilbilimin hangi alt alanında olursa olsun, konu rollerinin incelendiği bir 

çalışma, eylem ulamıyla ilgili önvarsayımlarını ortaya koymalı ve hangi konu 

rollerinin hangi tür eylemler bağlamında incelendiğini netleştirmelidir. Bu nedenle, 

çalışmanın öncelikli hedefi, hem üye yapısı hem de konu rolleri çözümlemeleri için 

en önemli ulam olan eylem ulamının çeşitli yönleriyle Türkçedeki görünümlerini 

sunabilmektir. Bu amaçla, çalışma için öncelikle Türkçe eylemler veri tabanına 

gereksinim olduğu düşünülmüştür. 

Bu çalışmada önerilen konu rolleri modeline ilişkin savların örnekleri ve 

deneysel araçlarda kullanılan tümceler, geliştirilen Türkçe Eylem Veritabanı‟nda 

(TEV) yer alan eylemlerden oluşmaktadır.  

TEV‟in evreni Türkçedeki eylemlerdir. Zamansal ve kapsamsal sınırlılıklar 

açısından Türkçedeki tüm eylemler evreninden bir örneklem oluşturma gereği 

açıktır. Bu örneklemin sözlü ve yazılı kullanımlar içeren, az çok bağlamsal bilgi 

veren ve mümkün olduğunca geniş zaman aralığındaki kullanımların yer aldığı bir 

derlemden oluşturulmasının daha uygun olduğu kesindir. Fakat yine zamansal ve 

kapsamsal sınırlılıklar gereğince, temsil ediciliği tartışılır bir dil kesiti olduğu 

şüphesiz, fakat bu aşamada önkoşul olan tutarlılık, kapsam ve kapsamla birlikte 

sınırlılık ölçütlerine uyan Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük (TDKTS) (2005) temel 

alınmıştır.  

Veri tabanı, sayısal özelliklerden çok, tanımlanan dilsel özelliklere ilişkin 

çoklu sorgularda kullanışlı bir veri tabanı programı olan Filemaker Pro 7.0 veri 

tabanı programı kullanılarak oluşturulmuştur.   
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Aşağıda TEV‟in evreni, örneklemi ve örneklemden eylem seçimi (verinin 

uygunlaştırılması) ilkeleri açıklanarak, verinin sunumuna ilişkin bilgi verilecektir. 

Ardından TEV‟de eylemlerin hangi sorgu alanları oluşturularak incelendiği (hangi 

özelliklerine bakıldığı) açıklanacak ve bu alanların her biri; sözlükteki birincil 

görünümler, biçim, anlam ve üye yapısı görünümleri, eylemlerin veri tabanının 

bütünü içindeki yer alışlarını gösteren sayısal görünümleriyle tanıtılacaktır.  

3. 1. 1. TEV’in evreni, örneklemi ve verinin uygunlaĢtırılması 

TEV‟in evreni Türkçedeki tüm eylemler olup, örneklemi TDKTS (2005)‟deki 

maddebaşı eylemlerdir AKRM‟nin evreni de Türkçedeki eylemler iken örneklemi 

TDKTS (2005)‟deki maddebaşı eylemlerdir (Tablo 1). 

 

               Tablo 1. TEV‟in evren ve örneklemi 

 

TEV‟in evren ve örneklemini açıkladıktan sonra, sonraki bölümde ayrıntılı 

biçimde incelenecek olan, maddebaşı eylemlerin incelenmesinde temel alınan 

alanlara ilişkin bölümden önce, aşağıda, veritabanından veri seçimi yani verinin 

uygunlaştırılması ilkeleri açıklanacaktır. 

Veritabanında 9108 maddebaşı eylem yer almaktadır. Bu eylemler, 4 genel 

alan ve bu alanlara ilişkin 30 alt alan çerçevesinde incelenmiştir; yani veritabanında 

4 genel başlıkta yer alabilecek 30 sorgu alanı vardır. Bu, her bir maddebaşının 30 

Örneklem

TDKTS (2005)'deki MaddebaĢı Eylemler

Evren

Türkçede Eylemler
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sorgu çerçevesinde ayrıca incelendiği; toplamda ise 273.240 hücre işlem yapıldığı 

anlamındadır. Böylece veritabanı, her maddebaşının 30 ayrı ölçüt ve bu ölçütlerin 

kombinasyonları sayısınca sorgulanabilmesine olanak tanımaktadır. 

Sözlük bilgilerinin aktarıldığı alanda öneri amaçlı değişiklik ya da düzeltme 

yapılmamıştır. Eylemlerin maddebaşı olabilmelerinin doğruluğu ya da yanlışlığı, 

hangi anlamların maddebaşı hangilerinin alt anlam olması gerektiği, tanımların 

yeterliliği ya da yetersizliği, anadili konuşucusunun bilgisini yansıtıp yansıtmadığı, 

örneklerin doğruluğu ya da yanlışlığına ilişkin tartışmalar da araştırmanın kapsamı 

dışındadır. Kimi bölümlerde değinilen gözlemler, yalnızca eylemler için geçerli 

gözlemler olup, sözlükteki diğer sözcük türlerinin sunumuna ilişkin bir vargı 

içermemektedir ve sözlük oluşturma ilkelerini uygulamalı olarak ele alan ileriki bir 

çalışmanın konusu olarak gözlem düzleminde bırakılmıştır. 

Veritabanının tamamlanmasının ardından incelenen her bir ulam, özellik (ya 

da birbirleriyle ilişkilendirilen ulam ve özellikler) için yer sınırlılığı göz önünde 

bulundurularak birer örneklem oluşturulmuştur. Örneklemler, her bir listeden 

rastgele her harf için seçilmiş 2‟şer eylemden oluşmaktadır (istenen özelliğe sahip 

eylemin o harfte bulunup bulunmamasına göre değişen sayıda yaklaşık 50-56 eylem 

civarında). Veritabanında, tümü kök ve eklerine ayrıştırılmış olarak sunulan 

eylemler, gerekli görüldükleri bölümde ayrıştırılmış biçimleriyle, diğer bölümlerde 

ayrıştırılmamış biçimleriyle verilmiş olup, kök eylemler iki çizgi arasındadır (-

……..- biçiminde). İlgili özellikleri tartışılan eylem örnekleri yine yer sınırlılığı 

açısından çoğunlukla sözlükte sunulan anlam sayıları, ilgili anlamları ve bu anlamı 

örnekleyen birer tümce ile birlikte tablolaştırılmıştır. Kimi bağlamlarda ise 

saydığımız 3 bilgi dışında anlamlı diğer ölçütler de tablolara eklenmiştir.  
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Birinci aşamada, biçim, sözdizim, anlam, kullanım ve köken özelliklerine 

bakılmaksızın TDKTS (2005)‟deki eylem ulamına ait tüm maddebaşları 

listelenmiştir. Aşağıda, maddebaşı eylemlerin belirlenmesinin ardından veritabanı 

son biçimine ulaşana dek olan süreçte, eylemlerin incelenen özellikleri sunulacaktır. 

Sayısal görünümlerin sunulduğu grafiklerde,  noktalı virgülle ayrılmış biçimde 3 

bilgi yer almaktadır; incelenen özelliğin adı, TEV‟de o özelliği taşıyan eylemlerin 

sayısı ve yüzdelik oranı.  

3. 1. 2. TEV’de inceleme alanları 

Bu çerçevede TDKTS (2005)‟deki eylem ulamına ait tüm maddebaşları, 

aşağıda sıralanan ve ilerleyen bölümlerde her biri açımlanacak olan 4 genel başlıkta 

incelenmiştir (Grafik 2). 

1. Sözlükteki birincil bilgiler 

2. Biçim özellikleri 

3. Anlam özellikleri 

4. Üye yapısı 

 
Grafik 2.  Eylemler: İnceleme alanları 

 

Sözlükteki birincil bilgiler anlamında aşağıdaki 3 alan incelenmiştir (Grafik 

3). 

sözlükteki 

birincil 

bilgiler

biçim 

özellikleri

anlam 

özellikleri üye yapısı

EYLEMLER: ĠNCELEME ALANLARI
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1. Sözlük bilgileri: 

a. Anlam sayısı 

b. Anlam 

c. Örnek 

 

     Grafik 3. Maddebaşları: Sözlükteki birincil bilgiler 

 

Biçim özelliklerinin incelenmesinde ise tüm sesbilimsel değişkeleri içeren 

aşağıdaki 6 alana ilişkin bilgiler sorgulanmıştır (Grafik 4). 

2. Biçim özellikleri: 

a. Ayrıştırılmış biçim 

b. Kök/ türemiş/ bileşik 

c. Kök ne 

d. Bileşik ise bileşen ne 

e. Çatı 

f. –Abil‟li biçimler 

g. Olumsuz biçimler 

anlam 

sayısı

anlam

örnek

MADDEBAġLARI:

SÖZLÜKTEKĠ BĠRĠNCĠL BĠLGĠLER
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              Grafik 4. Maddebaşları: Biçim özellikleri  

 

Eylemlerin anlam özellikleri ise, önerdiğimiz modelde gerekçelendirilen 

aşağıdaki 3 özellik çerçevesinde incelenmiştir (Grafik 5). Aşağıda belirtilen anlam 

özelliklerine ilişkin çözümleme, AKRM‟nin tanıtıldığı bölümde daha ayrıntılı 

biçimde sunulacaktır.  

3. Anlam özellikleri 

a. Somut/ soyut 

b. Soyutluk içinde somutluk 

c. Soyut türü 

 
             Grafik 5. Maddebaşları: Anlam özellikleri 

Eylemlerin üye yapıları, belirtilen durum eki almış üyenin ilk ya da ikinci üye 

olma özelliği göz önünde bulundurularak, tüm sesbilimsel değişkelerini içeren 

ayrıĢtırılmı

Ģ biçim

kök/ 

türemiĢ/ 

bileĢik
kök ne

bileĢik ise 

bileĢen neçatı

-Abil'li 

biçimler
olumsuz 

biçimler

MADDEBAġLARI: BĠÇĠM 

ÖZELLĠKLERĠ

somut/ 

soyut

soyutluk 

içinde 

somutluk
soyut türü

MADDEBAġLARI: 

ANLAM ÖZELLĠKLERĠ
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aşağıdaki 6 durum çerçevesinde incelenmiştir (Grafik 6). Üye yapılarına ilişkin 

görünümler AKRM‟nin tanıtıldığı bölümde ayrıntılı biçimde sunulacaktır.   

4. Üye yapısı 

a. –İ (1/2) 

b. –E (1/2) 

c. –dE (1/2) 

d. –dEn (1/2) 

e. –lE (1/2) 

f. Nesnesiz (1/2) 

 

                Grafik 6. Maddebaşları:Üye yapısı 

Yukarıda sıraladığımız, veri tabanımızdaki temel sorgu alanlarını oluşturan 

dört genel başlık olan; 

1. Sözlükteki birincil bilgiler 

2. Biçim özellikleri 

3. Anlam özellikleri ve 

4. Üye yapısı 

başlıklarından ilk ikişine ilişkin görünümler, sayısal verilerle aşağıdaki bölümlerde 

sunulacaktır. Diğer 2 başlık olan eylemlerin anlam özellikleri ve üye yapısı 

özellikleri ise AKRM‟nin tanıtıldığı bölümde daha ayrıntılı biçimde incelenecektir. 

-Ġ (1/2)

-E (1/2)

-dE (1/2)-dEn (1/2)

-lE (1/2)

nsz (1/2)

MADDEBAġLARI: 

ÜYE YAPISI
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3. 1. 2. 1. TDKTS (2005)’de eylemlerin birincil görünümleri 

Öncelikle maddebaşı eylemlerin;  

1. kaç anlam ile yer aldığı  

2. anlam içeriklerinin ne olduğu ve  

3. bu anlamları örnekleyen örnek tümcelerin olup olmadığı 

bilgilerini sorgulayan 3 alan oluşturulmuştur (Tablo 7). Böylece eylem ve eyleme 

ilişkin TDKTS‟deki birincil bilgileri içeren alan sayısı 4‟tür ve bu alanlardaki 

bilgilerde (düzeltme ya da öneri amaçlı) hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 

 

          Tablo 7. Eylemler: Sözlükteki birincil bilgiler 

 

TDKTS (2005)‟de 9108 maddebaşı eylemin harflere göre dağılımları Grafik 

8‟de verilmiştir. Kimi harflerdeki yığılmaya ilişkin gözlemlerimiz, eylemlerin biçim 

çözümlemesine ilişkin bölümde sunulacaktır. 

 

  Grafik 8. Eylemler: Alfabetik 
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TDKTS (2005)‟de eylemlerin anlam sayılarına baktığımızda tüm eylemlerin 

%13‟ünün birden fazla anlamı olduğu görülmektedir (Grafik 9). 

 

                Grafik 9. Eylemler: 1‟den fazla anlam 

Birden fazla anlamı olan eylemlerin anlam sayılarına göre dağılımları Grafik 

10‟daki gibidir. 25‟e kadar anlamı olan eylemler ayrı ayrı, 25 ve üzeri anlamı olan 

eylemler ise tek bir sütunda verilmiştir. TDKTS (2005)‟de en fazla anlamı olan 

eylem 57 anlamı ile çıkmak eylemidir. Grafikte görüldüğü gibi eylemlerin anlam 

sayıları arttıkça tüm eylemler içindeki sayıları azalmaktadır. 

 

            Grafik 10. Eylemler: Anlam sayıları 
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Tablo 11‟de rastgele seçilmiş kimi örnek içeren, kimi içermeyen, 5, 4, 3, 2 ve 

1 anlamlı 5 eylemin TDKTS (2005)‟de yukarıdaki dört alana ilişkin bilgilerde 

değişiklik yapılmadan TEV‟de yer alışları örneklenmektedir. 

1’DEN FAZLA ANLAMI OLAN EYLEMLER:  

VERĠTABANINDA YER ALIġ BĠÇĠMLERĠ 

 

MADDEBAġI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

 

bulaĢmak 1 Bir nesne, üzerine sürülen bir şey 
yüzünden kirlenmek 

Tabak bulaştı. 

bulaĢmak 2 İstenilmeyen bir madde bir şeye 

sürülmek 

Yüzüne gözüne yer yer kepek bulaşmıştı. 

bulaĢmak 3 Hastalık geçmek, sirayet etmek Çocuğa suçiçeği bulaşmış. 

bulaĢmak 4 Çatmak, sataşmak, tedirgin etmek Atiye'nin ters ters yüzüne bakmasına 
aldırmadan yerde bir dirseğinin üstüne 
uzanmış keyifle yatan Seyit'e bulaştı. 

bulaĢmak 5 İstemeden veya rastlantı sonucu bir 

ise karışmak 

Seninle hiç alakası olmayan bu ise 

bulaşmak istemiyorsun. 

    

aĢmak 1 Yüksek, uzak veya geçilmesi güç 
bir yerin öte yanına geçmek 

İki gündür sarp dağ yollarından aşıyoruz. 

aĢmak 2 Süre geçmek, bitmek, sona ermek Üstelik çekingenliğin de kaybolmuş hatta 
sokulganlığı aşarak girişkenlik derecesini 
bulmuştu. 

aĢmak 3 Erkek hayvan dişisiyle çiftleşmek yok 

aĢmak 4 Görünmeden kaçmak Herif çoktan aşmış. 

    

damlamak 1 Damla durumunda tane tane 
düşmek 

Örtüye yağ damlamış. 

damlamak 2 İçindekini damla akıtmak Musluk damlıyor. 

damlamak 3 Bir yere çağrılmadan, çekinmeden 
gitmek, çıkagelmek 

Herkes yattıktan sonra su fiştik ağacının 
altına damla. 

    

eklemek 1 Bir şeyi ekle tamamlamak, ulamak, 
ilave etmek 

Bahçeye doğru bir çıkma mutfak 
yaptırmış, bu koca balkonu eklemiştir. 

eklemek 2 Bir şeyi ek olarak kullanmak Bu kuması örtüye eklemeli. 

    

türemek 1 Oluşmak, ortaya çıkmak, meydana 
çıkmak, parçalanıp çoğalmak, 
üremek 

Halide Hanım‟ın hikâyesinden sonra 
türeyen bugünkü Turan lokantaları, 
Turan berberleri, Turan ocakları bütün 
payitahtı sarmış. 

   Tablo 11. 1‟den fazla anlamı olan eylemler: Veritabanında yer alış biçimleri 

Eylemlerin anlam içeriklerine baktığımızda ise, tanımlarda en sık geçen dört 

sözcük olan durum, iş, şey ve olay sözcüklerinin dağılımları Grafik 12‟de verilmiştir. 

Eylem anlamlarına ilişkin, ayrıca incelenmeyecek olan gözlemlerimiz ise; durum 

sözcüğünün durum eylemleri, iş ve olay sözcüklerinin ise hareket eylemleri ile 

birebir örtüşmediği, tanımların eylem anlamını tüm yönleriyle yansıtmadığı; eylem 
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tanımlarında %6 oranında şey sözcüğünün kullanıldığı ve sonuç olarak, sözü edilen 

belirsiz anlam öğelerinin, tüm eylem tanımlarının %39 gibi büyük bir çoğunluğunda 

yer aldığıdır.  

 

            Garfik 12. Eylemler: Belirsiz anlam öğeleri 

Tablo 13‟de anlam içeriğinde durum sözcüğü geçen eylemler örneklenmiştir. 

ANLAM ĠÇERĠĞĠNDE DURUM SÖZCÜĞÜ GEÇEN EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

acımak 1 Tadı acı duruma gelmek, 
acılaşmak 

Yağ acıdı. 

acarlaĢmak 1 Acar duruma gelmek yok 

balabanlaĢmak 1 Balaban duruma gelmek, 
irileşmek 

yok 

balçıklaĢmak 1 Balçık durumuna gelmek yok 

cazipleĢmek 1 Cazip duruma gelmek yok 

coĢkulanmak 1 Coşkulu duruma gelmek yok 

çarpıtmak 1 Çarpık duruma getirmek Sağ gözünü sakağa doğru gerip 
çarpıtarak korkunç bir sekle sokmuştur. 

çeteleĢmek 1 Çete durumuna gelmek yok 

damlamak 1 Damla durumunda tane düşmek Örtüye yağ damlamış. 

daralmak 1 Dar duruma gelmek, küçülmek yok 

esmerleĢtirmek 1 Esmer duruma getirmek Kül rengi, morumsu bulut... Kısa 
sürede ovanın üstünü de kapladı, 
ortalığı esmerleştirdi. 

esnekleĢmek 1 Esnek bir durum almak yok 

ferahlatmak 1 Ferah duruma getirmek, 
rahatlatmak 

yok 

fersizleĢmek 1 Fersiz duruma gelmek, 
donuklaşmak 

... Günesin bıraktığı ziya artik 
fersizleşiyor. 

geniĢletmek 1 Geniş duruma getirmek Türkler fetihten sonra İstanbul‟u, 

eskişine nispetle çok genişlettiler. 

güçlenmek 1 Güçlü duruma gelmek, 
kuvvetlenmek 

yok 

hazırlatmak 1 Hazır duruma getirmek yok 

hüzünlendirmek 1 Hüzünlü duruma getirmek Bütün eski plaklar insani hüzünlendirir. 

ġey; 546; 

6%
ĠĢ; 1460; 

16%

Olay; 25; 

0%

Durum; 

1501; 17%

Diğer; 

5575; 61%

EYLEMLER: 

BELĠRSĠZ ANLAM ÖĞELERĠ



 

 

 

123 

ılınmak 1 İlik duruma gelmek, ılımak yok 

idealleĢtirmek 1 İdeal duruma getirmek yok 

kabalamsak 1 Kaba bir duruma gelmek, 
irileşmek 

yok 

kristalleĢmek 1 Kristal duruma gelmek yok 

legalleĢtirmek 1 Legal duruma getirmek yok 

lekeletmek 1 Lekeli duruma getirmek yok 

mumlaĢmak 1 Bal mumu durumuna gelmek yok 

mitleĢmek 1 Mit durumuna gelmek Büyük sanatçılar, arayışı önce kendi 
varlıklarında sınayıp dile getirdikleri 
için ister istemez mitleşirler. 

nötrleĢmek 1 Nötr duruma gelmek yok 

nemlenmek 1 Nemli duruma gelmek, 
rutubetlenmek 

Kayıkta üstlerine oturduğumuz 
minderlerin nemlenen yastıklarına 
sürdüğüm elim... 

ozonlamak 1 Oksijeni ozon durumuna 
getirmek 

yok 

örgütleĢmek 1 Örgüt durumuna gelmek yok 

pisletmek 1 Pis duruma getirmek, kirletmek Ortalığı pisletmekten baksa bir ise 
yaramayan kediler... 

pütürlenmek 1 Pütürlü duruma gelmek Sırtını ve omuzlarını yoklamak kabil 
olsa cildinin tavuk derisi gibi 
pütürlendiği hissedilecektir. 

renklenmek 1 Renkli duruma gelmek yok 

resimleĢmek 1 Resim durumuna gelmek Dünya güzel göründü resimleşmiş 
uykuda. 

sadeleĢmek 1 Yalın bir durum almak, 
yalınlaşmak 

yok 

sakatlamak 1 Sakat bir duruma getirmek, 
sakat etmek 

yok 

ĢiĢirmek 1 Şişkin bir duruma getirmek Nefesinin olanca gücü ve hızıyla 
şişirdiği tulumu dudaklarına yanaştırdı. 

ĢiĢmanlamak 1 Şişman duruma gelmek Sizi biraz şişmanlamış buldum. 

tanıĢmak 1 Birbirini tanır duruma gelmek Bu sefer, bir sürü aktör ve tiyatro 
severle tanıştı. 

topaklanmak 1 Topak durumuna gelmek yok 

uydulaĢmak 1 Uydu durumuna gelmek yok 

uyumak 1 Uyku durumunda olmak yok 

ütületmek 1 Ütülü duruma getirtmek yok 

vitrinlemek 1 Vitrin durumuna getirmek yok 

vurmak 17 Kalp, vuru durumunda olmak, 

çarpmak 

Kalbi öylesine kopacakmış gibi 

vuruyordu. 

yerleĢmek 7 Yaygın duruma gelmek, 
tutunmak 

Demokrasinin ne suretle yerleşip 
kalabileceği hakkında garip fikirleri 
vardır. 

yuvarlaklaĢtırmak 1 Yuvarlak duruma getirmek yok 

zorlamsak 1 Zor duruma gelmek, güçleşmek yok 

züğürtleĢmek 1 Züğürt durumuna gelmek yok 

   Tablo 13. Anlam içeriğinde durum sözcüğü geçen eylemler 

Tablo 14 anlam içeriğinde iş sözcüğü geçen eylemleri örnekler.  

ANLAM ĠÇERĠĞĠNDE İŞ SÖZCÜĞÜ GEÇEN EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

acınılmak 1 Acınma işine konu olmak yok 

akortlatmak 1 Akortlama işini yaptırmak yok 

balyalatmak 1 Balyalama işini yaptırmak yok 
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biletilmek 1 Biletme işine konu olmak yok 

coĢturulmak 1 Coşma işi yaptırılmak yok 

cumbalatmak 1 Cumbalama işini yaptırmak yok 

çattırmak 1 Çatma işini yaptırmak yok 

çayırlatmak 1 Çayırlama işini yaptırmak yok 

düĢürülmek 1 Düşürme işine konu olmak veya düşürme 

işi yapılmak 

yok 

düzeltilmek 1 Düzeltme işine konu olmak veya düzeltme 
işi yapılmak 

yok 

eyerletmek 1 Eyerleme işi yaptırılmak yok 

ezberlenmek 1 Ezberleme işi yapılmak yok 

fosfatlatmak 1 Fosfatlama işini yaptırmak yok 

frenlenmek 1 Frenleme işi yapılmak yok 

gizletmek 1 Gizleme işini yaptırmak yok 

göçürülmek 1 Göçürme işi yapılmak yok 

hissedilmek 1 Hissetme işine konu olmak yok 

hoplatılmak 1 Hoplatma işi yapılmak yok 

iletilmek 1 İletme işi yapılmak Bana iletildiğine göre... 

iliklenmek 1 İlikleme işi yapılmak yok 

kotarılmak 1 Kotarma işi yapılmak yok 

kovalanmak 1 Kovalama işine konu olmak yok 

markalanmak 1 Markalama işi yapılmak yok 

maskelenmek 1 Maskeleme işi yapılmak veya maskeleme 
işine konu olmak 

yok 

nitelendirilmek 1 Nitelendirme işine konu olmak yok 

nodullanmak 1 Nodullama işine konu olmak yok 

ödetmek 1 Ödeme işini yaptırmak Simdi Yusuf, iste o faturayı 
ödetiyordu. 

ödevlendirilmek 1 Ödevlendirme işine konu olmak yok 

pençeletmek 1 Pençeleme işini yaptırmak yok 

perçinlenmek 1 Perçinleme işine konu olmak yok 

reddedilmek 1 Reddetme işine konu olmak yok 

rendelenmek 1 Rendeleme işi yapılmak yok 

serptirmek 1 Serpme işini yaptırmak yok 

sesletmek 1 Sesleme işini yaptırmak yok 

torpillenmek 1 Torpilleme işi yapılmak yok 

tökezlenmek 1 Tökezleme işi yapılmak yok 

üretilmek 1 Üretme işi yapılmak yok 

ütülenmek 1 Ütüleme işine konu olmak Benim lacivert pantolon 
yine ütülenmedi mi? 

vidalanmak 1 Vidalama işine konu olmak yok 

vurmak 28 Çarpma işlemini yapmak İkiyi dörde vurursak sekiz 

eder. 

yaĢanmak 1 Yasama işi yapılmak yok 

yatılmak 1 Yatma işi yapılmak yok 

zıpkınlanmak 1 Zıpkınlama işi yapılmak yok 

zıplatmak 1 Zıplama işini yaptırmak, hoplatmak, 
sıçratmak 

yok 

Tablo 14. Anlam içeriğinde iş sözcüğü geçen eylemler 

Tablo 15 anlam içeriğinde şey sözcüğü geçen eylemleri örnekler. 

ANLAM ĠÇERĠĞĠNDE ŞEY SÖZCÜĞÜ GEÇEN EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

ahdetmek 1 Bir şeyi yapmak için kendi kendine söz 
vermek 

Tek erkek sevmeye ve bu 
erkeği kendime âşık etmeye 
ahdetmiştim. 
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akılsallaĢtırmak 1 Bir şeyi akılsal duruma getirmek yok 

bırakmak 23 Yapışık olan bir şey yapışıklıktan 
kurtulmak 

yok 

bireyselleĢtirmek 1 Bir şeyi ayrı olarak, bireysel olarak göz 
önüne almak 

yok 

çalıĢmak 1 Bir şeyi oluşturmak veya ortaya 
çıkarmak için emek harcamak 

Bu eser için üç yıl çalıştım. 

çıkmak 13 Bir şeyin yukarısına doğru yürümek Uzun, dik merdivenli bir 
yokuşu çıktık. 

durulanmak 1 Yıkanmış şeyler duru sudan geçirilmek Yok 

dürmek 1 Bir şeyi kıvırıp silindir biçiminde kendi 
üzerine sarmak 

Kâğıdı dürmek. Halıyı 
dürmek. 

eslemek 1 Benzer iki şeyi bir araya getirmek yok 

etmek 4 Birini bir sedyen yoksun bırakmak yok 

gasletmek 1 Bir şeyi zorla, izinsiz almak yok 

geçirmek 2 Bir şeyi bir yandan öbür yana götürmek Kalanımızı peşine takarak 
Murat suyunun karsı kıyısına 
geçirdi. 

ilgilendirmek 2 Bir şeyle ilgili kılmak yok 

isteklenmek 1 Bir şeye karsı istek duymak, 
heveslenmek 

yok 

kullanmak 1 Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak Parmaklarının arasındaki 
mendili eskiyinceye kadar 
kullandığın hiç oldu mu? 

kusmak 3 Boyanan ve temizlenen şeyler yeniden 
ortaya çıkmak 

Kumaş lekeyi kustu. Helva 
yağını kusmuş. 

lekelemek 1 Bir şeyi kirletmek, bir şey üzerinde leke 
oluşturmak 

Kuması lekelemek. 

merdanelemek 1 Bir şeyin üzerinden merdane geçirmek yok 

nitelemek 1 Bir şeyin niteliğini belirtmek yok 

ocumak 1 Bir şeyden korkmak, ürkmek, çekinmek yok 

ovuĢturmak 1 Bir şeyi bastırarak baksa bir şey 
üzerinden geçirmek 

yok 

önlemek 1 Bir şeyin olmasına veya yapılmasına 
engel olmak 

Her an bu tempoyu duymamı 
kim, nasıl önleyecek? 

özgülemek 1 Bir şey veya bir yeri birine, bir şeye 

ayırmak, vermek, hasretmek, tahsis 
etmek 

yok 

pırlamak 1 Kus, herhangi bir şeyden ürküp uçmak yok 

poĢetlemek 1 Bir şeyi poşetin içine koyup paketlemek yok 

renklendirmek 1 Bir şeyin renkli olmasını sağlamak Arka kapak için, dünya 
karikatürleri için seçtiklerini 

istif eder, o renklendirir... 

resmetmek 1 Bir şeyin resmini çizmek yok 

soymak 1 Bir şeyin üzerinden kabuk, deri, zar 
vb.ni çıkarmak 

Takkesini geçirmiş, entarişini 
kusanmış, elma soyuyordu. 
Yok 

soyutlamak 1 Bir şeye soyutlama işlemini uygulamak yok 

       Tablo 15. Anlam içeriğinde şey sözcüğü geçen eylemler 

Tablo 16 ise anlam içeriğinde olay sözcüğü geçen eylemleri örnekler. 

ANLAM ĠÇERĠĞĠNDE OLAY SÖZCÜĞÜ GEÇEN EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

algılamak 1 Bir olayı veya bir nesnenin varlığını 
duyu organlarıyla algılamak, idrak 
etmek 

Onların görecek, okuyacak, 
algılayacak hâlleri mi var? 
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bulgulamak 1 Yeni olayları ve bilgileri bulmak yok 

canlanmak 3 Geçmişte yaşanan bir olay veya 
durum yeniden hatırlanmak 

Necati'nin o gün bir kere bile 
aklından geçmeyen bir isim, 
uzaklaşmış hatıraları arasından 
canlandı. 

çatmak 7 Üzücü, kızdırıcı veya şaşırtıcı 
olaylarla karsılaşmak 

Hacı Mustafa bağırıyor, ömründe 
böyle bir ise çatmadığını 
söylüyordu. 

duygulanmak 1 Bir olay, bir görünüm karsısında 
birdenbire güçlü duyguların etkisinde 
kalmak 

Bu güzel davranışınızdan çok 
duygulandım. 

gülmek 1 İnsan, hoşuna veya tuhafına giden 
olaylar, durumlar karsısında, 
genellikle sesli bir biçimde 
duygusunu açığa vurmak 

O ne söylese sinirli ve tabii 
olmayan gülüşü ile gülüyordu. 

halletmek 1 Güç görünen bir olay veya duruma 
çözüm yolu bulmak 

yok 

kıvanmak 1 Övünülecek bir olaydan dolayı 
sevinmek, iftihar etmek, memnun 
olmak 

yok 

mitleĢtirmek 1 Bir kimse, bir varlık, bir olay vb.ni 

hayal gücü ile büyütmek, yüceltmek, 
mit durumuna getirmek 

yok 

olmak 21 Bir olayla karsılaşmak, basına kötü 
bir şey gelmek 

Aman, ona bir şey olmasın! 
Kimseye bir şey olmadı. 

polarmak 1 Polarma olayına uğratmak yok 

sembolleĢtirmek 1 Bir olayı, bir insan veya bir duyguyu 

sembollere başvurarak anlatmak, 
simgeleştirmek 

yok 

sembolleĢtirmek 1 Bir olayı, bir insan veya bir duyguyu 
sembollere başvurarak anlatmak, 
simgeleştirmek 

yok 

tırmanmak 5 Belli bir durum, olay gittikçe güç 
kazanmak, giderek artmak 

yok 

yüzleĢmek 1 Bir olayı ileri sürenle, inkâr eden 
kimseler yüz yüze gelerek sözlerini 
tekrarlamak 

Ben onunla her zaman 
yüzleşebilirim. 

    Tablo 16. Anlam içeriğinde olay sözcüğü geçen eylemler 

Çok sayıda eylemin anlam içeriğinde düzenli bir biçimde geçen durum, iş, 

şey ve olay sözcüklerinin ardından, konu olmak sözcüğünün geçtiği eylemler Tablo 

17‟de verilmiştir. 

ANLAM ĠÇERĠĞĠNDE KONU OLMAK BULUNAN  

–(I)L BĠÇĠMBĠRĠMLĠ EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

alevlendirilmek 1 Alevlendirme işine konu olmak, 
tutuşturulmak 

yok 

algılatılmak 1 Algılatma işine konu olmak yok 

burkulmak 1 Burkma işine konu olmak yok 

bükülmek 1 Bükme işine konu olmak, 
katlanmak 

Yerde kenarı bükülmüş bir seccade 
vardı. 

canlandırılmak 1 Canlandırma işine konu olmak yok 

çağırtılmak 1 Çağırtma işine konu olmak yok 

çürütülmek 1 Çürütme işine konu olmak yok 
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dövülmek 1 Dövme işine konu olmak Köyün içinde birkaç kat davul 

sabahtan başladı, gece yarılarına 
kadar dövüldü. 

dürülmek 1 Dürme işine konu olmak veya 
dürme işi yapılmak 

Faytonun kösesinde dürülmüş, 
bağlanmış bir bohça gibidir. 

esilmek 1 Esme işine konu olmak yok 

ezilmek 1 Ezme işine konu olmak Altın tas içinde kınam ezildi / 

Gümüş tarak ile zülfüm düzüldü. 

götürülmek 1 Götürme işi yapılmak veya götürme 
işine konu olmak 

yok 

gözetilmek 1 Gözetme işi yapılmak veya 
gözetme işine konu olmak 

yok 

hissedilmek 1 Hissetme işine konu olmak yok 

koklatılmak 1 Koklama işine konu olmak yok 

konuĢulmak 1 Konuşma işine konu olmak Konuşulan Türkçenin hangi yoldan 
gelerek bu şiveye büründüğünü 
bulmak güçtür. 

nakledilmek 1 Nakletme işi yapılmak veya 
nakletme işine konu olmak 

Malzeme deniz yoluyla daha ucuza 
nakledilecektir. 

nitelendirilmek 1 Nitelendirme işine konu olmak Yok 

oturtulmak 1 Oturtma işine konu olmak Her sandala böyle bütün devrin 
mümessili bir hanımefendi 
oturtulmuş gibi... 

ovulmak 1 Ovma işine konu olmak Tavanlar bir sabunla ovulmaktan 
parıl parıl parlıyor. 

örtülmek 1 Örtme işine konu olmak Kamara deliklerinin üstleri küçücük 
camlarla örtülmüş. 

övülmek 1 Övme işine konu olmak Hani beklediğim övülmek, teşekkür 
filan olsa içim yanmaz 

pekiĢilmek 1 Pekişme işine konu olmak yok 

piĢirilmek 1 Pişirme işine konu olmak yok 

reddedilmek 1 Reddetme işine konu olmak yok 

sağılmak 1 Sağma işine konu olmak yok 

sakınılmak 1 Sakınma işine konu olmak yok 

Ģımartılmak 1 Şımartma işine konu olmak Canan güzel kadındır, çok 
şımartılmıştır. 

ĢiĢirilmek 1 Şişirme işine konu olmak Yok 

tanıtılmak 1 Tanıtma işine konu olmak, takdim 
edilmek 

Ona tanıtılmak için bebekler 
lokantaya kadar iniyorlar, takdim 
olunuyorlar. 

tiksinilmek 1 Tiksinme işine konu olmak yok 

utulmak 1 Utma işi yapılmak veya utma işine 

konu olmak 

yok 

üzülmek 1 Üzme işine konu olmak Karisinin düştüğü bu hâle üzülmek 
söyle dursun ona çok defa dadı 
kalfa muamelesi etmekten 
çekinmezdi. 

verilmek 1 Verme işine konu olmak Geç vakit suarenin verileceği büyük 
konağa gittik. 

vurulmak 1 Vurma işine konu olmak Yatak odasının kapısı vuruluyordu. 

yapılmak 1 Yapma işine konu olmak Yalı, bolluk zamanında yapılmış 
çok pencereli, iki katli yayvan bir 
binadır. 

yüzdürülmek 1 Yüzdürme işine konu olmak veya 
yüzdürme işi yapılmak 

Bu hayvanin derisi yüzdürüldü. 
Batan gemi yüzdürülecek. 

          Tablo 17. Anlam içeriğinde konu olmak bulunan –(ı)l biçimbirimli eylemler 

Bu eylemlerin tümü -(I)l, -(I)n ya da her ikisi ile birden çekimli eylemlerdir 

(Grafik 18). 
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   Grafik 18. Anlam içeriğinde konu olmak geçen eylemler  

Eylem tanımlarındaki belirsiz anlam öğelerinin ardından, eylem anlamını 

belirginleştirmede önemli görevi olan örnek tümcelerin dağılımlarına baktığımızda 

Grafik 19‟da, TDKTS (2005)‟deki tüm eylemlerin sadece %32‟sinin ilgili anlamı 

örnekleyen tümceleri olduğu, %68 gibi büyük bir oranının ise örnek tümce 

içermediğini görürüz.  

 

              Grafik 19. Eylemler: Örnek tümce içerme 

 

3. 1. 2. 2. TDKTS (2005)’ de eylemlerin biçim görünümleri 

Eylemlere ilişkin TDKTS (2005)‟deki birincil bilgiler olan; anlam sayısı, 

anlam ve örnekle ilgili görünümlerin ardından bu bölümde, eylemlerin biçim 

görünümleri sayısal verilerle sunulacaktır. Biçim özellikleri 7 başlıkta incelenecektir: 

-(I)l; 231; 

52%
-(I)n; 197; 

44%

ortak; 20; 

4%

ANLAM ĠÇERĠĞĠNDE KONU OLMAK 

GEÇEN EYLEMLER

örnek yok; 

6223; 68%

örnek var; 

2884; 32%

EYLEMLER: 

ÖRNEK TÜMCE ĠÇERME
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1. Ayrıştırılmış biçim 

2. Kök/ türemiş/ bileşik 

3. Kök ne 

4. Bileşik ise bileşen ne 

5. Çatı 

6. –Abil‟li biçimler 

7. Olumsuz biçimler 

Öncelikle, TDKTS (2005)‟de eylem olarak adlandırılmış tüm maddebaşları, 

köken çözümlemesi olmaksızın, aşağıda örneklendiği gibi kök ve eklerine 

ayrıştırılmıştır (Tablo 20). 

 

             

         Tablo 20. Eylemler: Ayrıştırılmış biçim 

Bu ayrıştırmanın ardından her bir eylem, kök, türemiş ya da bileşik oluşlarına 

göre 3 biçimde etiketlenmiştir. Grafik 21‟de görüldüğü gibi TDKTS‟de maddebaşı 

eylemlerin %80‟i türemiş, %15‟i kök, %5‟i ise bileşik eylemlerdir. 

 

            Grafik 21. Eylemler: kök, türemiş, bileşik  

açıkgözleĢebilmek aç ık göz leĢ ebil mek

çakıĢtırabilmek çak ıĢ tır abil mek

türemiĢ; 

7254; 80%

kök; 1341; 

15%

bileĢik; 

511; 5%

EYLEMLER:

KÖK/ TÜREMĠġ/ BĠLEġĠK
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Kök eylemler Tablo 22‟de örneklenmiştir. 

KÖK EYLEMLER 

 

AYRISTIRI

LMIS 

ANLAM 

NO 

ANLAM 

-acı-mak- 1 Başkasının uğradığı veya uğrayacağı kötü bir duruma üzülmek 

-al-mak- 1 Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak 

-bat-mak- 1 Bir sıvının üstündeyken içine gömülmek 

-bul-mak- 1 Arayarak veya aramadan bir şeyle, bir kimse ile karşılaşmak 

-cıv-mak- 1 Sekmek, değip geçmek, vurup sapmak 

-coĢ-mak- 1 Duygu ve düşünceleri güçlü bir tepki ile dışarı vurmak, galeyan etmek 

-çal-mak- 1 Başkasının malini gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak 

-çök-mek- 1 Bulunduğu düzeyden aşağı inmek, çukurlaşmak 

-dal-mak- 1 Suyun içine bütün vücuduyla ve hızla girmek 

-duy-mak- 1 Bilgi almak, öğrenmek, haber almak 

-es-mek- 1 At hızlı gitmek 

-ez-mek- 1 Üstüne basarak veya bir şey arasına sıkıştırarak yassılaştırmak, biçimini 
değiştirmek 

-güt-mek- 1 Hayvan veya hayvan sürüsünü önüne kâtip otlatarak sürmek 

-güven-mek- 1 Güven duymak, güveni olmak, itimat etmek 

-haĢla-mak- 1 Bir şeyi kaynar suya daldırmak 

-iç-mek- 1 Bir sıvıyı ağza alıp yutmak 

-iv-mek- 1 Çabuk davranmak, acele etmek 

-kal-mak- 1 Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek 

-kıy-mak- 1 Çok ince ve küçük parçalar biçiminde doğramak 

-oku-mak- 1 Yazıya geçirilmiş bir metne bakarak bunu sessizce çözümleyip anlamak veya 
ayni zamanda seslere çevirmek 

-öde-mek- 1 Bir alışveriş ilişkisinde, borcu alacaklıya vermek, tediye etmek 

-özen-mek- 1 Beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkışmak 

-pıs-mak- 1 Pusmak 

-serp-mek- 1 Bir şeyi dağılacak biçimde dökmek, saçmak 

-söv-mek- 1 Onur kırıcı, çoğu basmakalıp kaba sözler söylemek, küfretmek 

-ĢaĢ-mak- 1 Umulmayan, beklenmeyen veya olağanüstü bir olay, bir olgu karsısında şaşkın 
duruma gelmek, hayret etmek 

-sis-mek- 1 İçi hava veya gazlarla dolarak gerilmek 

-tün-mek- 1 Hava kararıp gece olmak 

-tüt-mek- 1 Duman veya buhar çıkarmak 

-ürper-mek- 1 Korku, tiksinti, üşüme vb. yüzünden tüylerin dikilip derinin nokta kabarmasıyla 
görülen ani titreme 

-üt-mek- 1 Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek 

-ver-mek- 1 Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birişine eriştirmek, iletmek 

-vur-mak- 1 Elini veya elinde tuttuğu bir şeyi bir yere hızla çarpmak 

-yala-mak- 1 Bir şeyin üzerinden dilini sürüp geçirmek 

-yülü-mek- 1 Vücudun fazla kıllarını ustura ile almak, tıraş etmek 

-zıbar-mak- 1 Ölmek, gebermek 

  Tablo 22. Kök eylemler 

En büyük bölümü oluşturan türemiş eylemlerin köklerinin, ad ya da eylem 

oluşlarına göre dağılımları Grafik 23‟de verilmiştir. Buna göre türemiş eylemlerin 

%60‟ı addan, %40‟ı ise eylemden türemiştir.  
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  Grafik 23. Türemiş eylemler: Kök 

Aşağıda eylemden türemiş kimi eylemler örneklenmiştir (Tablo 24). 

EYLEMDEN TÜREMĠġ EYLEMLER  

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM 

aç-ım-la-mak 1 Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktasına kadar gözden 

geçirerek anlatmak, şerh etmek, teşrih etmek 

at-ıl-mak 2 Saldırmak, hücum etmek 

belle-t-il-ebil-mek 1 Belletilme imkânı veya olaşılığı bulunmak 

bil-inç-le-n-dir-il-

ebil-mek 

1 Bilinçlendirilme imkânı veya olaşılığı bulunmak 

cız-ık-tır-mak 1 Yazmak, karalamak 

cos-tur-ul-mak 1 Coşma işi yaptırılmak 

çarp-ık-laĢ-tır-mak 1 Çarpık duruma getirmek 

çöz-üm-süz-leĢ-mek 1 Bir is, bir konu artik çözülemez duruma gelmek 

deg-er-le-n-dir-il-

mek 

1 Değerlendirme işi yapılmak, kıymetlendirilmek 

duy-gu-la-n-dır-mak 1 Duygulanmasını sağlamak, duygulanmasına sebep olmak 

em-zir-il-mek 1 Çocuğa meme verilmek 

er-gin-leĢ-mek 1 Ergin bir duruma gelmek, reşit olmak 

fırla-t-ıl-mak 1 Fırlatma işi yapılmak 

geç-im-siz-leĢ-mek 1 Çevresindekilerle iyi geçinememek 

gül-ünç-leĢ-mek 1 Gülünç duruma gelmek, komikleşmek 

hortla-t-mak 1 Hortlama işi yapılmak 

ıĢı-k-la-n-dır-ıl-mak 1 Işıklandırılma işi yapılmak veya ışıklanması sağlanmak 

ıĢı-n-la-mak 1 Bilim kurguya göre işin gücüyle bir varlığı, atomlara ayırarak 

görünmez duruma getirmek veya atomlarını birleştirerek bir 

varlığı yeniden oluşturmak 

in-dir-ge-mek 3 Bir işlemi daha kısa veya daha yalın bir biçime sokmak, irca 

etmek 

it-ek-le-mek 1 Sürekli olarak itmek, kakmak 

kan-dır-ıl-mak 1 Kandırma işi yapılmak 

kıvr-ım-la-n-mak 1 Kıvrımlı duruma gelmek 

ölç-üm-le-mek 1 Muhakeme etmek 

ör-güt-le-n-mek 1 Örgütleme işine konu olmak, teşkilatlanmak 

piĢ-ir-mek 2 İsi etkişiyle belirli bir kullanıma elverişli duruma getirmek 

saç-ıs-tır-mak 1 Dağıtmak 

ad; 4337; 

60%

eylem; 

2917; 40%
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sap-tır-il-mak 1 Sapma işi yaptırılmak 

ĢiĢ-man-la-mak 1 Şişman duruma gelmek 

ĢaĢ-ala-mak 1 Şaşkın bir duruma düşmek, şaşkınca davranmak, şaşırmak 

tıka-ç-la-mak 1 Tıkaçla tıkamak 

tut-ucu-laĢ-mak 1 Tutuculuk yapmak 

uy-ar-la-mak 1 Birbirine herhangi bir bakımdan uyar duruma getirmek, intibak 

ettirmek 

uy-sal-laĢ-tır-mak 1 Uysal duruma getirmek 

üre-t-il-mek 1 Üretme işi yapılmak 

ürk-üt-ül-mek 1 Ürkütme işi yapılmak 

vur-gu-la-mak 1 Vurgu ile söylemek 

ver-im-siz-leĢ-mek 1 Verimsiz duruma gelmek 

yara-maz-laĢ-mak 1 Çocuk söz dinlememek, rahat durmamak, yasak edilen şeyleri 

yapmakta ayak diremek 

yay-gın-laĢ-tır-mak 1 Yaygın duruma getirmek 

         Tablo 24. Eylemden türemiş eylemler 

Addan türemiş eylemlerin %25‟lik bölümü, öncelikli kullanımı sıfat olan 

adlar iken %7‟lik bir bölümü yansıma adlardır (Grafik 25). 

 

      Grafik 25. Türemiş eylemler: Ad  

Sıfat kullanımı olan adlarla türemiş eylemler Tablo 26‟da örneklenmiştir. 

SIFAT KULLANIMI OLAN ADLARDAN  TÜREMĠġ EYLEMLER  

 

MADDEBASI ANLAM NO ANLAM 

 

acar-laĢ-mak 1 Acar duruma gelmek 

aval-laĢ-mak 1 Aval duruma gelmek 

beyaz-la-t-mak 1 Beyaz duruma getirmek, ağartmak 

bos-al-t-mak 2 Dökmek, boca etmek 

cazip-leĢ-tir-il-mek 1 Cazip duruma getirilmek 

cılız-laĢ-mak 1 Zayıf ve güçsüz düşmek, zayıflamak 

çabuk-laĢ-mak 1 Çabukluk kazanmak, hızlanmak, aceleleşmek 

çoğ-al-mak 1 Azken çok olmak, çok duruma gelmek, artmak 

dar-laĢ-mak 1 Daralmak 

duru-la-mak 1 Yıkanmış şeyleri duru sudan geçirmek 

ad; 2936; 

68%

sıfat/ad; 

1087; 25%

ad/yansıma

; 314; 7%

TÜREMĠġ EYLEMLER: AD
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fakir-leĢ-mek 1 Yoksullaşmak 

fanatik-leĢ-mek 1 Fanatik duruma gelmek 

gürbüz-leĢ-mek 1 Gelişmek, gürbüz duruma gelmek 

hırçın-laĢ-mak 1 Hırçınlık etmek, hırçın davranmak 

ilkel-leĢ-tir-mek 1 İlkel duruma getirmek 

ivedi-le-n-mek 1 Tez canlılık etmek, acele etmek, istical etmek 

kılıbık-laĢ-mak 1 Kılıbık duruma gelmek 

kolay-laĢ-tır-il-mak 1 Kolaylaştırma işini yaptırılmak 

legal-leĢ-tir-mek 1 Legal duruma getirmek 

loĢ-laĢ-tır-mak 1 Los bir duruma getirmek 

mahmur-laĢ-mak 1 Mahmur bir duruma gelmek 

mahzun-laĢ-mak 1 Mahzun duruma girmek, mahzun olmak 

net-leĢ-mek 1 Net, açık seçik, iyi bir duruma gelmek 

nankör-leĢ-mek 1 Nankör duruma gelmek 

obur-laĢ-mak 1 Obur duruma gelmek 

pak-la-mak 1 Arıtmak 

pes-leĢ-mek 1 Ses hafif, yavaş duruma gelmek 

rahat-la-mak 1 Üzüntü, sıkıntı, tedirginlik veren bir durum ortadan kalkmak veya 
azalmak, rahata kavuşmak 

resmî-leĢ-mek 1 Resmî bir duruma girmek 

sakin-leĢ-tir-mek 1 Sakinleşmesini sağlamak, sessiz, dingin bir duruma getirmek 

sıska-laĢ-mak 1 Sıska duruma gelmek 

sık-laĢ-mak 1 Sık duruma gelmek, sık olmak 

Ģirret-leĢ-mek 1 Huysuzlaşmak, edepsizleşmek 

taze-le-n-mek 1 Tazeleme işi yapılmak 

titiz-leĢ-mek 1 Titizlenmek 

ucuz-la-mak 1 Fiyatı inmek 

usta-laĢ-mak 1 Bir işi yapmakta usta durumuna gelmek 

üst-ün-se-mek 1 Üstün, iyi, yeğlenir olduğuna inanmak 

vahsi-leĢ-mek 1 Yabanileşmek, vahşi duruma gelmek 

viran-laĢ-mak 1 Viran duruma gelmek 

yassı-laĢ-mak 1 Yassı duruma gelmek, yassı olmak 

yavas-la-t-mak 1 Yavaşlamasını sağlamak, yavaşlamasına yol açmak, hızını kesmek 

zinde-leĢ-mek 1 Zinde duruma gelmek 

zor-sun-mak 1 Yüksünmek, yapacağı işi ağır bir yük veya angarya olarak 

kabul etmek 

        Tablo 26. Sıfat kullanımı olan adlardan türemiş eylemler 

 Yansıma adlardan türemiş eylemler ise Tablo 27‟de örneklenmiştir. 

YANSIMA ADLARDAN TÜREMĠġ EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM 

agu-la-mak 1 Bebek "agu" diye ses çıkarmak 

ah-la-mak 1 İç çekmek, ah etmek, ah çeker gibi ses çıkarmak 

bangır-da-mak 1 Öfkelenerek yüksek sesle bağırıp çağırmak, bangır bangır bağırmak 

böğür-t-mek 1 Böğürme işini yaptırmak 

cazır-da-mak 1 "Caz" diye ses çıkarmak 

çıtır-da-y-abil-mek 1 Çıtırdama olasılığı bulunmak 

dangır-da-mak 1 Yüksek sesle, bağıra bağıra konumsak 

dırdır-la-n-mak 1 Dırdır etmek 

fısıl-da-mak 1 Fısır fısır ses çıkarmak 

fosur-da-t-mak 1 Suyun fosurdamasına yol açmak 

gurul-da-mak 1 Sindirim yollarından bir sıvı geçerken "gür gür" diye ses çıkarmak 

gümbür-de-mek 1 "Gümbür" diye ses çıkarmak 

höpür-de-t-mek 1 Bir şey içerken "köpür" diye ses çıkarmak, hopurdatmak 

hüngür-de-mek 1 Yüksek sesle ve hıçkırarak ağlamak 

ıh-la-mak 1 Hastalıktan veya yorgunluktan inler gibi "ıh" sesi çıkarmak 
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in-le-mek 1 Acı, üzüntü belirten kesik sesler çıkarmak 

kıkır-da-mak 1 "Kıkır kıkır" diye ses çıkararak gülmek 

kütür-de-mek 1 "Kütür" diye ses çıkarmak 

lıkır-da-mak 1 Kaptaki sıvı akarken "lık lık" diye ses çıkarmak 

me-le-Ģ-mek 1 Birlikte melemek 

miyav-la-mak 1 Kedi "miyav" diye ses çıkarmak 

of-la-mak 1 "Of" diyerek sıkıntı, bezginlik, usanç, acı veya yorgunluk duyduğunu 
belli etmek 

oh-la-mak 1 Oh sesini çıkarmak, oh demek 

patır-da-t-mak 1 Patırtılı ses çıkartmak 

pofur-da-mak 1 Can sıkıntısı sebebiyle sesli nefes vermek 

Ģangır-da-mak 1 Tabak, bardak vb. bir yere veya birbirine çarparken, kırılırken gürültülü 
ve çınlayıcı ses çıkarmak 

Ģor-la-mak 1 Su vb. "sor" diye ses çıkararak akmak 

tıngır-da-t-mak 1 Tıngırtı çıkarmak 

tokur-da-mak 1 Hava, suyun içinde kabarcıklar durumunda yükselirken ses çıkarmak 

uf-la-mak 1 Acı, sizi duyarak uf demek 

uğul-da-mak 1 Sürekli gürültülü, boğuk ve anlaşılmaz ses çıkarmak 

üf-le-mek 3 Nefesli çalgıları çalmak 

üf-le-n-mek 1 Üfleme işi yapılmak 

vakvak-la-mak 1 Ördek "vak vak" diye ses çıkararak bağırmak 

vızıl-da-n-mak 1 Yakınmak, sızlanmak 

yuh-a-la-mak 1 Birine "yuha" diye bağırmak 

zangır-da-mak 1 Güçlü bir ses çıkararak titremek veya sallanmak 

zır-la-mak 1 Zırıldamak 

 Tablo 27. Yansıma adlardan türemiş eylemler 

TDKTS (2005)‟deki eylemlerin %5‟inin bileşik eylemler olduğunu 

söylemiştik. Burada bileşiklikten kasıt aşağıda örnekleneceği gibi birleşerek tek 

biçim almış eylemlerdir. Bileşeni ile ayrı biçimler veritabanının dışında tutulmuştur.  

Bileşik eylemlerin %59‟u ad, %41‟i eylemden türemiştir (Grafik 28). 

 

   Grafik 28. Bileşik eylemler: Kök 

 Eylemden türemiş bileşik eylemler Tablo 29‟da örneklenmiştir.  
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EYLEMDEN TÜREMĠġ BİLEŞİK EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM 

al-ı-kon-ul-mak 1 Alıkoyma işine konu olmak, menedilmek, tatil edilmek 

at-ıs-tır-ı-ver-mek 1 Çabucak atıştırmak 

bak-a-dur-mak 1 Bakma işini sürdürmek 

bur-uĢ-tur-u-vermek 1 Çabucak buruşturmak 

cay-ı-ver-mek 1 Çabucak caymak 

cıvı-t-ı-ver-mek 1 Çabucak cıvıtmak 

çık-ar-a-yaz-mak 1 Çıkaracak duruma gelmek 

çürü-y-ü-ver-mek 1 Çabucak veya ansızın çürümek 

don-a-kal-mak 1 Şaşırıp bir süre ne yapacağını, ne diyeceğini bilememek 

düĢ-e-yaz-mak 1 Düşecek gibi olmak 

hatırla-y-ı-ver-mek 1 Anımsayıvermek 

kal-a-kal-mak 1 Bir şey veya durum karsısında şaşırmak 

koy-ver-mek 1 Koyuvermek 

ol-a-gel-mek 1 Sürmek, süregelmek, devam etmek 

öl-e-yaz-mak 1 Ölecek duruma gelmek 

sal-ı-ver-il-mek 1 Salıverme işine konu olmak 

sür-e-gel-mek 1 Başlangıcından beri ayni biçimde sürmek, devam etmek 

ĢaĢ-a-kal-mak 1 Çok şaşırmak, şaşkınlıktan ne yapacağını bilememek 

var-say-ıl-mak 1 Bir şeyin var olduğu kabul edilmek, farz olunmak 

vazgeç-il-mek 1 Vazgeçme işi yapılmak, feragat edilmek 

              Tablo 29. Eylemden türemiş bileşik eylemler 

Grafik 30‟da addan türemiş bileşik eylemlerin %11‟lik bir bölümünün sıfat 

kullanımları öncelikli olan adlar, çok daha küçük bir bölümünün ise yansıma adlar 

olduğu görülmektedir.  

 

      Grafik 30. Bileşik eylemler: Ad  
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Addan türemiş bileşik eylemler Tablo 31‟de, sıfat kullanımlı adlardan türemiş 

eylemler Tablo 32‟de, yansıma addan türemiş tek bileşik eylem ise Tablo 33‟de 

örneklenmiştir.  

ADDAN TÜREMĠġ BİLEŞİK EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM 

 

ahd-et-mek 1 Bir şeyi yapmak için kendi kendine söz vermek 

azl-et-mek 1 Bir kişiyi görevinden almak, uzaklaştırmak 

bahs-et-mek 1 Karşılıksız olarak vermek, bağışlamak, sunmak 

baĢ-vur-ul-mak 1 Başvuru yapılmak, müracaat edilmek 

cezb-et-mek 1 Kendine çekmek, bağlamak, etkilemek 

ciddi-leĢ-iver-mek 1 Ansızın veya çabucak ciddileşmek 

çoğ-al-ı-ver-mek 1 Çabucak veya ansızın çoğalmak 

çuval-la-y-ı-ver-mek 1 Çabucak veya ansızın çuvallamak 

def-et-mek 2 Savmak, savuşturmak 

devr-ol-mak 1 Devredilmek 

el-ver-mek 1 Yetmek, yetecek kadar olmak 

emr-et-mek 1 Buyurmak, emir vermek 

feth-et-mek 1 Bir yeri veya ülkeyi savaşarak almak, ülke açmak 

feyz-al-mak 1 Etkilenmek, olgunlaşmak, ders almak 

gasb-et-mek 1 Bir şeyi zorla, izinsiz almak 

gusl-et-mek 1 Gusül abdesti almak 

hal-l-ol-mak 1 Çözümlenmek, sonuçlanmak 

hükm-et-mek 1 Egemenliği altında bulundurmak 

kast-et-mek 3 Kötülük etmek, kıymak, zarar vermeyi istemek 

keĢf-et-mek 1 Var olduğu bilinmeyen bir şeyi bulmak 

lütf-et-mek 2 Söylemek, bildirmek 

mahv-ol-mak 1 Yok olmak 

meth-et-mek 1 Övmek 

nakl-et-mek 1 Nakil işini yapmak, bir yerden baksa bir yere geçirmek, iletmek 

naks-ol-mak 1 Bir yerde belirli bir iz bırakmak, yer etmek 

red-d-et-mek 1 Verilen veya yapılması istenen bir şeyi kabul etmemek, geri çevirmek 

resm-et-mek 1 Bir şeyin resmini çizmek 

sabr-et-mek 1 Sabır göstermek, sabırlı davranmak 

seyr-et-mek 1 Bir şeyin durumunu, oluşumunu gözlemek, bakmak 

Ģükr-et-mek 1 Tanrı‟ya minnet duygusunu sunmak, şükreylemek 

vad-et-mek 1 Bir işi yerine getireceğine söz vermek 

vaz-geç-mek 1 Kendi hakki saydığı bir şeyi artık istemez olmak 

zan-n-et-mek 1 Sanmak 

zulm-et-mek 1 Eziyet etmek, işkence etmek 

Tablo 31. Addan türemiş bileşik eylemler 

SIFAT KULLANIMI OLAN ADDAN TÜREMĠġ BİLEŞİK EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM 

 

acemi-leĢ-i-ver-mek 1 Acemi olmamasına karsın acemi gibi davranmak 

adi-leĢ-i-ver-mek 1 Çabucak bayağı bir duruma gelmek 

bol-laĢ-ı-ver-mek 1 Çabucak veya ansızın bollaşmak 

boĢ-al-ı-ver-mek 1 Çabucak veya ansızın boşalmak 

ciddi-leĢ-i-ver-mek 1 Ansızın veya çabucak ciddileşmek 

çirkin-leĢ-i-ver-mek 1 Ansızın çirkinleşmek 

çoğ-al-ı-ver-mek 1 Çabucak veya ansızın çoğalmak 
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denk-leĢ-tir-i-ver-mek 1 Çabucak denkleştirmek 

derin-leĢ-i-ver-mek 1 Çabucak veya ansızın derinleşmek 

Tablo 32. Sıfat kullanımı olan addan türemiş bileşik eylemler 

YANSIMA ADDAN TÜREMĠġ BİLEŞİK EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM 

 

çıt-la-t-ı-ver-mek 1 Çabucak çıtlatmak 

Tablo 33. Yansıma addan türemiş bileşik eylemler 

Bileşik eylemlerin bileşeni olan 12 eylemin (vermek, etmek, olmak, yazmak, 

eylemek, koymak, gelmek, kalmak, durmak, geçmek, vurmak, kalkmak) tüm bileşik 

eylemler içindeki sayıları Grafik 34‟de verilmiştir. Görüldüğü gibi, bileşik yapılarda 

vermek, etmek ve olmak en fazla sayıda kullanılan bileşen eylemlerdir.  

  

             Grafik 34. Bileşik eylemler: Bileşenler 

 

Eylemlerin sözlükteki birincil görünümlerine ilişkin bölümde, alfabetik 

görünümlerin sunumunun ardından kimi harflerdeki yığılmaya ilişkin gözlemlerimiz 

olduğundan söz etmiştik. Bunun nedeni, A-D arası eylemlerin diğer harflerle 

başlayan eylemlere kıyasla, kimi çekimli biçimlerinin maddebaşı olarak yer alma 

oranlarının daha fazla oluşudur. TDKTS‟lerde girdilere ilişkin bilgilerin sunumunun 

sistematikten yoksun oluşunun başka bir kanıtı olan bu gözlem, sözlüğün bütününce 
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ortak bir düzenin olmadığını, öyle ki, kimi harflerle başlayan girdilerin birbirlerinden 

habersiz farklı kişi ya da kişilerce hazırlandığını akla getirmektedir. TDKTS‟lerin, 

İngilizcenin kapsamlı fakat tüm sözcük türleri bağlamında sistematiği net ve tutarlı 

sözlükleriyle kıyaslandığında daha açık görülebilen hedefi, Türkçenin söz varlığını 

(burada eylemler bağlamında) olası tüm türemiş ve çekimli biçimleri maddebaşı 

yaparak şişirmek olduğu ortadadır.  

Örneğin bileşik eylem olarak kabul ettiğimiz vermek‟li yapılar (ki 511 bileşik 

eylemden 256 eylem ile ilk sırada yer alır) Tablo 35‟de görüldüğü gibi anlam 

içerikleri birebir aynı olmakla beraber sadece A-D arası eylemlerle sözlükte yer 

almaktadır. Yani sadece A-D arası eylemler vermek‟li biçimleriyle de 

maddebaşıdırlar. Oysaki veritabanımızda yer alan hiçbir eylem için, bu anlam içeriği 

ile nitelendirilebilme ve –İvermek‟li biçim alma konusunda bir kısıtlama yoktur. 

BĠLEġENĠ VERMEK OLAN BĠLEġĠK EYLEMLER: 

ANLAM ĠÇERĠKLERĠ 

 

MADDEBAġI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

acıtıvermek 1 Çabucak acıtmak yok 

açıklayıvermek 1 Çabucak veya kolayca açıklamak yok 

bağlayıvermek 1 Çabucak bağlamak yok 

bakıĢıvermek 1 Çabucak bakışmak yok 

cıvıtıvermek 1 Çabucak cıvıtmak yok 

ciddileĢivermek 1 Ansızın veya çabucak ciddileşmek yok 

çuvallayıvermek 1 Çabucak veya ansızın çuvallamak yok 

çürütüvermek 1 Çabucak çürütmek yok 

damgalayıvermek 1 Çabucak damgalamak yok 

dıĢlayıvermek 1 Çabucak dışlamak yok 

  Tablo 35. Bileşeni vermek olan bileşik eylemler: Anlam içerikleri 

Eylemlerin olumsuz biçimleri ve –Abil ile çekimli biçimleri de tüm 

eylemlerin %11‟i gibi anlamlı bir bölümünü oluşturmaktadır. Grafik 36, bu 

eylemlerin veri tabanındaki tüm eylemlere oranını, Grafik 37 ise olumsuz biçimler ve 

-Abil ile çekimli biçimlerin birbirlerine olan oranlarını göstermektedir (ki burada da 
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olumsuz biçimdeki eylemlerin yaklaşık 8 katı kadar –Abil ile çekimli eylem olduğu 

görülmektedir). 

 

     Grafik 36. Eylemler: Olumsuz ve -Abil içerme  

 

        Grafik 37. Eylemler: Olumsuz ve -Abil 

Yukarıdaki savımızı destekler bir gözlemimiz ise –Abil ile çekimli eylem 

biçimlerinin yalnızca A-D arası eylemler olduğudur. TDKTS (2005)‟de D-Z arası 

hiçbir eylem –Abil ile çekimlenmemiştir. Tablo 38‟de –Abil‟li eylemler 

örneklenmiştir. Anlam içeriklerine bakıldığında, tümünde imkanı veya olasılığı 

bulunmak öbeğinin yer aldığı görülmektedir. 
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SÖZLÜKTE –Abil’Lİ BĠÇĠMĠYLE YER ALAN EYLEMLER 

 

MADDEBAġI ANLAM NO ANLAM 

acı-ma-siı-laĢ-abil-mek 1 Acımasız duruma gelme imkânı veya olasılığı 
bulunmak 

ad-la-n-dır-ıl-abil-mek 1 Adlandırılma, ad verilme olasılığı bulunmak 

belir-gin-les-tir-il-ebil-mek 1 Belirginleştirme imkânı veya olasılığı bulunmak 

böl-üĢ-tür-ül-ebil-mek 1 Bölüştürülebilme imkânı veya olasılığı bulunmak 

cesaret-le-n-dir-ebil-mek 1 Cesaretlendirme imkânı veya olasılığı bulunmak 

coĢ-ku-la-n-dır-abil-mek 1 Coşkulandırma imkânı veya olasılığı bulunmak 

çabuk-laĢ-tır-ıl-abil-mek 1 Çabuklaştırılma imkânı veya olasılığı bulunmak 

çatır-da-y-abil-mek 1 Çatırdama olasılığı bulunmak 

dar-laĢ-tır-ıl-abil-mek 1 Darlaştırılma imkânı veya olasılığı bulunmak 

derece-le-n-dir-il-ebil-mek 1 Derecelendirilme imkânı veya olasılığı bulunmak 

 Tablo 38. Sözlükte –Abil’li biçimiyle yer alan eylemler 

Benzer biçimde, Tablo 39‟da da görüldüğü gibi kimi eylemlerin olumsuz 

biçimleri maddebaşı olarak sunulmuş kiminin sunulmamıştır. Oysaki olumsuzlama 

konusunda sözlükte bu biçimleri yer almayan eylemler için de bir kısıtlama söz 

konusu değildir. 

SÖZLÜKTE OLUMSUZ BĠÇĠMĠYLE YER ALAN EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM 

acı-ma-sız-laĢ-abil-mek 1 Acımasız duruma gelme imkânı veya olasılığı bulunmak 

akort-suz-laĢ-tır-mak 1 Ses düzensizliği veya ayarsızlığı meydana getirmek 

benze-r-siz-leĢ-mek 1 Benzersiz bir duruma gelmek 

bil-inç-siz-leĢ-ebil-mek 1 Bilinçsiz bir duruma gelme olasılığı bulunmak 

can-sız-laĢ-tır-ıl-mak 1 Cansız duruma getirilmek 

çöz-üm-süz-leĢ-tir-il-mek 1 Çözümsüz duruma getirilmek 

değ-er-siz-leĢ-tir-ebil-mek 1 Değersizleştirme olasılığı bulunmak 

din-siz-le-Ģ-tir-il-mek 1 Dinsiz duruma getirilmek 

edep-siz-leĢ-mek 1 Terbiyesizleşmek 

etki-siz-leĢ-tir-mek 1 Etkişiz, etki yapamaz duruma getirmek 

fark-sız-laĢ-mak 1 Farksız duruma gelmek 

geç-er-siz-leĢ-tir-mek 1 Geçersiz duruma getirmek 

geç-er-siz-leĢ-tir-mek 1 Geçersiz duruma getirmek 

iktidar-sız-laĢ-mak 1 İktidarsız duruma gelmek 

itibar-siz-laĢ-mak 1 İtibarsız duruma gelmek, saygınlığını, değerini yitirmek 

kan-sız-las-mak 1 Kanı azalmak, kansız kalmak 

kireç-siz-leĢ-tir-mek 1 Kireçsiz duruma getirmek 

mikrop-suz-laĢ-tır-mak 1 Mikroplardan arındırmak 

mut-suz-laĢ-mak 1 Mutsuz duruma gelmek 

öl-üm-süz-leĢ-tir-mek 1 Ölümsüz duruma getirmek 

ruh-suz-laĢ-tır-mak 1 Ruhsuz duruma getirmek veya sokmak 

sor-um-suz-laĢ-mak 1 Sorumsuzca davranmak 

soy-suz-laĢ-tır-mak 1 Soysuz bir duruma getirmek 

tat-sız-la-mak 1 Tadı azalmak, tadı kalmamak 

terbiye-siz-les-mek 1 Terbiyesizce davranışlarda bulunmak, edepsizleşmek 

ver-im-siz-leĢ-tir-mek 1 Verimsiz duruma getirmek 

yan-sız-laĢ-tır-mak 1 Yansız duruma getirmek 

yüz-süz-leĢ-mek 1 Yüzsüz duruma gelmek, yüzsüz olmak 

 Tablo 39. Sözlükte olumsuz biçimiyle yer alan eylemler 
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 Bu görünümlerden yola çıkarak kuramsal bağlamda, sözlüğün sözcüğe ait 

bilgileri sunma sınırının ne olması gerektiği, sözlük oluşturma sistematiği ve ölçütleri 

tartışılabilir. Eylemler bağlamında, sözlükte bir eylemin tüm çekimli biçimleri, 

olumsuz biçimi, olası bileşik biçimleri yer almalı mı sorusunun bizce yanıtı, eğer yer 

alacaksa tüm eylemlerin yer alması, almayacaksa hiçbirinin yer almaması 

gerektiğidir. A-Z arası eylemlere özgü bir önceliğin olmadığı kesindir. 

TDKTS (2005)‟de eylemlerin çekimli biçimlerinin, girdi sayısını şişirmek 

amaçlı olabileceğini düşündürten biçimde, kimi harfler için çok, kimi harfler için 

daha az sayıda, gelişigüzel biçimde sunulduğunu söyledik. Benzer kaygıyla olsa 

gerek eylemlerin çatı ekli biçimleri de aynı gelişigüzellikle sunulmuştur. Aşağıda 

TDKTS (2005)‟de maddebaşı eylemlerin çekimlendiği çatı ekleri -(D)(I)R, -(I)n, -

(I)l, -(I)ş ile çekimli biçimleri maddebaşı olan eylemlerin görünümlerine bakılacaktır. 

Çatı eki almış ve almamış biçimleriyle sözlükte maddebaşı olan eylemlerin 

tüm eylemler içindeki yerine bakacak olursak, Grafik 40‟da görüldüğü gibi çatı eksiz 

biçimiyle sunulan eylemlerin, tüm eylemlerin yalnızca %30‟unu kapsar.  

 

  Grafik 40. Eylemler: Çatı: Genel 
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Eylemlerin %70‟i tek ya da birden fazla çatı eki almış biçimleriyle sözlükte 

yer almaktadır. Grafik 41, tek ve birden fazla çatılı eylemlerin, çatı ekli tüm eylemler 

içindeki yerini göstermektedir. 

 

             Grafik 41. Çatı: 1 ve 1'den fazla  

Çatı eklerini incelerken -(l)(A)n biçimbiriminin -(I)n çatı ekinden, -(l)(A)ş 

biçimbiriminin ise -(I)ş çatı ekinden anlamsal olarak bağımsız olmadıklarını 

gözlemledik. 

-(I)n dönüşlü biçimbirimini ayrıştırmada ilk ölçüt, eylemin öznenin kendişini 

etkileyişinin tanıtı olarak anlam içeriğinde kendi sözcüğünün geçmesi olabilirdi. 

TEV‟de anlam içeriğinde kendi geçen kimi eylemler Tablo 42‟de verilmiştir ki bu 

eylemler dönüşlü değildir. Öyleyse anlam içeriğinde kendi sözcüğünün geçiyor 

olması eylemin dönüşlü olduğunu gösteren bir tanıt değildir.  

ANLAM ĠÇERĠĞĠNDE KENDİ SÖZCÜĞÜ GEÇEN EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAMNO ANLAM ÖRNEK 

almak 8 Kendine ulaştırılmak, iletilmek Mektup almak. Haber almak. 

ayılmak 1 Sarhoşluk, baygınlık vb. bir 
durumdan kurtulmak, kendine 
gelmek 

yok 

bayılmak 1 Baygın duruma girmek, uyur 

gibi olmak, kendinden geçmek, 
kendini kaybetmek 

Aksam vapurda giderken bir kadının 

bayıldığını gördüm. 

benimsemek 1 Bir şeyi kendine mal etmek, 
sahip çıkmak, kabullenmek, 

Ağzın kulaklarına vardı, işi âdeta 
benimsedin. 

çatı tek; 

5865; 76%

çatı birden 

fazla; 1865; 

24%

ÇATI: 1 ve 1'DEN FAZLA
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tesahup etmek 

çekilmek 3 Bir isten, bir görevden kendi 
isteğiyle ayrılmak, istifa etmek 

Hiçbir zaman mebusluktan çekilmek 
niyetinde değilim. 

dağıtmak 11 Değişik sebeplerle kendini 
koyuvermek, beklenmedik 
davranışlarda bulunmak 

yok 

dürmek 1 Bir şeyi kıvırıp silindir 

biçiminde kendi üzerine sarmak 

Kâğıdı dürmek. Halıyı dürmek. 

esrimek 1 Herhangi bir sebeple kendinden 
geçmek, gaşyolmak 

yok 

garipsemek 1 Kendini gurbette veya kimsesiz 
gibi düşünerek içlenmek 

İstanbul‟u özlediğimi anlıyor ama 
yabancılığımı da garipsiyordum. 

ıkınmak 1 Herhangi bir nedenle soluğunu 

içinde tutarak kendini zorlamak 

A... A... A... diye sesler çıkardı, sonra 

birdenbire ikindi, yüzü kıpkırmızı kesildi. 

kaçmak 3 Kendini göstermemek, 
rastlaşmamaya çalışmak 

Alacaklıdan kaçmak. 

peylemek 1 Bir şeyi önceden kendine 
ayırtmak 

Ta uçta kendime bir yer peyleyip sineyim 
derken Gazi seslendi. 

sinmek 1 Kendini göstermemek için 

büzülmek, saklanmak, pusmak 

Salonda bulunan yirmiyi aşkın insan 

ürkmüş, sinmişti. 

yetmek 4 Başkasına gereksinim 
duymamak, kendine yetmek 

Kendiyle dolu, kendine yeten, olgun ve 
aydın bir insanin değil bir günü, bazen bir 
saati bile yüz binlerce lira değerinde 
olabilir. 

yükseltmek 6 Bir sayıyı kendisiyle birkaç kez 
çarpmak 

5 sayısını dördüncü kuvvete yükseltmek, 
5x5x5x5=625 çarpımını yapmak demektir. 

Tablo 42. Anlam içeriğinde kendi sözcüğü geçen eylemler 

-(I)n‟ın yer aldığı eylemden türemiş ve anlam içeriğinde kendi sözcüğü geçen 

eylemler ise Tablo 43‟de örneklenmiştir ve tümü dönüşlüdür. 

ANLAM ĠÇERĠĞĠNDE KENDİ SÖZCÜĞÜ GEÇEN EYLEMDEN TÜREMĠġ EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

beslenmek 1 Kendini beslemek yok 

dökünmek 1 Kendi üstüne dökmek Su dökünmek. 

geçinmek 4 Kendi gereksinimlerini 
başkalarından sağlamak 

... sen altmış para verip bir paket tütün 
almaz, herkesin tabakasından 
geçinirsin. 

giyinmek 1 Kendi üzerine giymek Koltukta çok mükellef giyinmiş ve çok 
güzel bir kadın oturuyor. 

kazınmak 1 Kendi kendini kazımak yok 

korunmak 1 Kendini korumak, sığınmak, 
sakınmak 

yok 

örtünmek 1 Kendi üzerine bir şey örtmek Üşümem merak etme / Sıcak tutar yün 
fanila / Olmazsa örtünürüm / 
Battaniyeyi iki katlı. 

övünmek 2 Kendi kendisini övmek Yaptığı fedakârlıktan övünüyor diye 
kadına kızardık. 

saklanmak 1 Kendini saklamak, gizlenmek O âdeta kaçıp saklanacak bir yer 
arıyormuş gibi sıkıntıdaydı. 

sürünmek 2 Kendi üzerine koku, krem vb. 
sürmek 

Bir şişe kolonyayı süründüm. 

tutunmak 4 Kendi üzerine koymak, kullanmak Yasmak tutunmak. Sülük tutunmak. 

vurulmak 1 Kendine vurmak yok 

yapınmak 1 Kendine yapmak veya kendi için 
yaptırmak 

Elbise yapınmak. 
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yararlanmak 1 Kendine yarar sağlamak, 

faydalanmak, istifade etmek 

yok 

Tablo 43. Anlam içeriğinde kendi sözcüğü geçen eylemden türemiş eylemler 

-(l)(A)n ile türemiş eylemlere baktığımızda, anlam içeriklerinde düzenli bir 

biçimde durum sözcüğü geçtiğini görmekteyiz. Tablo 44‟de, …duruma gelmek 

biçiminde tanımlanan -(l)(A)n ile türemiş eylemler yer almaktadır. 

ANLAM ĠÇERĠĞĠNDE DURUM SÖZCÜĞÜ GEÇEN –(l)(A)n’LI EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAMNO ANLAM ÖRNEK 

ağaçlanmak 1 Ağaçlı duruma gelmek yok 

aĢağılanmak 1 Aşağılık duruma düşürülmek yok 

beyazlanmak 1 Beyaz duruma gelmek, ağarmak Sâri saçları oldukça beyazlandı. 

bollanmak 1 Bol duruma gelmek, genişlemek yok 

coĢkulanmak 1 Coşkulu duruma gelmek yok 

çeĢitlenmek 1 Çeşitli duruma gelmek yok 

çiftlenmek 1 İkili duruma getirilmek yok 

dertlenmek 1 Üzüntüye kapılmak, dertli 
duruma gelmek, kaygılanmak 

Dertlenmenin henüz vakti değildir 
sanıyorum. 

detaylandırmak 1 Detaylı duruma getirmek yok 

elektriklenmek 1 Elektrik enerjisiyle yüklü 

duruma gelmek 

yok 

erginlenmek 1 Ergin duruma gelmek yok 

gamlandırmak 1 Gamlı duruma getirmek yok 

güçlenmek 1 Güçlü duruma gelmek, 
kuvvetlenmek 

yok 

hıĢımlanmak 1 Öfkelenmek, kızgın duruma 
gelmek 

yok 

hüzünlenmek 1 Hüzünlü duruma gelmek, hüzün 
duymak 

yok 

ıslanmak 1 Islak duruma gelmek Pantolonları yarı bellerine kadar 
ıslanmıştı. 

kademelenmek 1 Kademeli duruma gelmek yok 

kıvrımlanmak 1 Kıvrımlı duruma gelmek yok 

lezzetlenmek 1 İyi bir tat kazanmak, tat 
verilmek, lezzetli bir duruma 
gelmek 

yok 

meyvelenmek 1 Meyveli duruma gelmek, meyve 

vermek 

yok 

mikroplanmak 1 Mikroplu duruma gelmek yok 

nemlenmek 1 Nemli duruma gelmek, 
rutubetlenmek 

Kayıkta üstlerine oturduğumuz 
minderlerin nemlenen yastıklarına 
sürdüğüm elim... 

neĢelenmek 1 Neşeli duruma gelmek, 
şenlenmek, keyiflenmek 

yok 

öfkelenmek 1 Öfkeli duruma düşmek, kızmak, 
hiddetlenmek 

Her şeyden alınıyorlar, her şeye 
öfkeleniyorlar. 

özetlenmek 1 Özet durumuna getirilmek, 
hülasa edilmek 

yok 

puslanmak 1 Hava hafif sisli bir durum almak yok 

pürüzlenmek 1 Pürüz oluşmak, pürüzlü duruma 
gelmek 

yok 

renklenmek 1 Renkli duruma gelmek yok 

sineklenmek 1 Sineği çoğalmak, sinekli duruma 
gelmek 

yok 

sütlenmek 1 Sütü gelmek, sütü çoğalmak, yok 
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sütlü duruma gelmek 

temizlenmek 1 Temiz duruma gelmek, arınmak, 
paklanmak 

yok 

tümlenmek 1 Tüm durumuna gelmek yok 

uçlanmak 1 Uçlu duruma gelmek yok 

yapılandırmak 1 Yapılı duruma getirmek yok 

yeĢillenmek 1 Yeşil duruma gelmek, yeşil 
olmak, yeşermek 

Hayat sanki yeniden doğar, ağaçlar 
yeşillenir. 

Tablo 44. Anlam içeriğinde durum sözcüğü geçen –(l)(A)n‟lı eylemler 

-(l)(A)n ile türemiş eylemler de dönüşlü anlam içerebilmektedir. Tablo 

45‟deki eylemlerin tümünün anlam içerikleri TDKTS‟de benzer biçimde verilmiştir; 

…duruma gelmek. Bunların her biri kendi kendine/ kendi başına …duruma gelmek 

biçiminde tanımlanabilirdi. 

ANLAM ĠÇERĠĞĠNDE DURUM SÖZCÜĞÜ GEÇEN EYLEMDEN TÜREMĠġ –(l)(A)n’LI EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

bilinçlenmek 1 Bilinçli duruma gelmek, şuurlanmak yok 

coĢkulanmak 1 Coşkulu duruma gelmek yok 

kıvrımlanmak 1 Kıvrımlı duruma gelmek yok 

tutkallanmak 1 Tutkallı duruma gelmek yok 

yumaklanmak 1 Yumak durumuna gelmek yok 

Tablo 45. Anlam içeriğinde durum sözcüğü geçen eylemden türemiş –(l)(A)n‟lı eylemler 

Bu durumda eylem köklü eylemlerde (Tablo 46) dönüşlülük anlamı daha 

baskın olmakla birlikte -(l)(A)n ile türemiş eylemlerde de dönüşlülük sezdirimi 

vardır.  

EYLEMDEN TÜREMĠġ –(l)(A)n’LI EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAMNO ANLAM ÖRNEK 

açımlanmak 1 Açımlama işine konu olmak yok 

algılanmak 1 Algılama işine konu olmak, idrak edilmek yok 

beslenmek 1 Kendini beslemek yok 

biçimlenmek 1 Bir şey belli bir biçim kazanmak, 
sekilenmek 

yok 

coĢkulanmak 1 Coşkulu duruma gelmek yok 

çıkılanmak 1 Çıkılama işi yapılmak yok 

çitilenmek 1 Çitileme işine konu olmak yok 

dadanmak 1 Dalama işine konu olmak yok 

derlenebilmek 1 Derlenme imkânı veya olasılığı bulunmak yok 

esinlenmek 1 Bir sedyen ilham almak, içine doğmak, 
mülhem olmak 

Bir şiiri buğuseptilden 
esinlenerek Duyguseptil adını 
taşır. 

eĢelenmek 1 Eseleme işi yapılmak Dünyanın sorunları eşelendikçe 
altından yeni sorunlar çıkıyor. 

gerinmek 1 Kolları açarak gövdeyi gergin bir duruma 
sokmak 

Geç uyanmıştı, geç ve güç. 
Yatakta uzun gerindi, esnedi. 
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güdülenmek 1 Birey, işinin yönünü, gücünü ve öncelik 

sırasını belirleyen iç veya diş dürtücünün 
etkişi ile ise geçmek 

yok 

haĢlanmak 1 Haşlama işi yapılmak yok 

hırpalanmak 1 Hırpalama işine konu olmak veya 
hırpalama işi yapılmak 

Günden güne tükeniyor, bozulup 
hırpalanıyordu. 

ıslanmak 1 Islak duruma gelmek Pantolonları yarı bellerine kadar 

ıslanmıştı. 

ilgilenmek 3 Bir konu üzerinde çalışmak, uğraşmak, bir 
şeyi çekici bulmak 

Okulda ilgilendiği tek ders 
İngilizceydi. 

kıvançlanmak 1 Kıvanç duymak, övünmek Fallardan kıvançlanıyor mu 
yoksa değil mi, hiç belli 
etmiyordu. 

kutlanmak 1 Kutlama işi yapılmak, tebrik edilmek yok 

ovalanmak 1 Ovalama işine konu olmak yok 

özlenmek 1 Özleme işine konu olmak Ben özlenerek hatırlananlardan 
bahsediyorum. 

saklanmak 1 Kendini saklamak, gizlenmek O âdeta kaçıp saklanacak bir yer 
arıyormuş gibi sıkıntıdaydı. 

sallanmak 1 Bağlı bulunduğu yerde gevşek duruma 
gelip yerinden oynamak, kımıldamak 

Dişi sallanıyor. Masa sallanıyor. 

sürüklenmek 1 Sürükleme işi yapılmak veya sürükleme 
işine konu olmak 

Aksama doğru ayaklar evlere 
doğru sürüklenirdi. 

tasarlanmak 1 Tasarlama işi yapılmak yok 

uyarlanmak 1 Uyarlama işi yapılmak yok 

yakalanmak 1 Yakalama işi yapılmak, ele geçirilmek yok 

yaslanmak 1 Yasa bürünmek, yas içinde olmak yok 

Tablo 46. Eylemden türemiş –(l)(A)n‟lı eylemler 

-(I)ş çatı ekini ayrıştırmada da benzer bir durum gözlenmiştir. –(l)(A)ş 

biçimbirimi ile türemiş eylemler, tıpkı –(l)(A)n ile türemiş eylemler gibi …duruma 

gelmek biçiminde tanımlanmaktadır (Tablo 47).  

ANLAM ĠÇERĠĞĠNDE DURUM SÖZCÜĞÜ GEÇEN –(l)(A)ş ĠLE TÜREMĠġ EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAMNO ANLAM ÖRNEK 

acarlaĢmak 1 Acar duruma gelmek yok 

adlaĢmak 1 Ad durumuna gelmek yok 

basitleĢmek 1 Basit duruma gelmek yok 

bilginleĢmek 1 Bilgin durumuna gelmek yok 

cansızlaĢmak 1 Cansız duruma gelmek yok 

cazipleĢmek 1 Cazip duruma gelmek yok 

çarpıklaĢmak 1 Çarpık duruma gelmek yok 

çizgileĢmek 1 Çizgi durumuna gelmek ... siyah ve kalın bıyıklar altında 
çizgileşmiş dudakları... 

dinginleĢmek 1 Dingin duruma gelmek Soluk alışverişleri dinginleşti, doğal 
ölçüsünü buldu. 

durağanlaĢmak 1 Durağan duruma gelmek Yenilikler, yıllarca üst üste 
durağanlaşmış toplumların yaşamına 
ekleniyordu. 

edilgenleĢmek 1 Edilgen duruma gelmek yok 

evrenselleĢmek 1 Evrensel duruma gelmek yok 

farksızlaĢmak 1 Farksız duruma gelmek yok 

fosilleĢmek 1 Fosil durumuna gelmek, 
taşıllaşmak 

yok 

geniĢlemek 1 Geniş duruma gelmek, 
büyümek 

yok 



 

 

 

147 

gürleĢmek 1 Gür bir duruma gelmek yok 

hantallaĢmak 1 Hantal bir duruma gelmek yok 

helmeleĢmek 1 Helme durumuna gelmek yok 

ılıklaĢmak 1 İlik duruma gelmek yok 

ırmaklaĢmak 1 Irmak durumuna gelmek, 
ırmak gibi akmak 

yok 

ivedileĢmek 1 İvedi duruma gelmek yok 

iyileĢmek 1 İyi duruma gelmek Hava iyileşti. 

kabalamsak 1 Kaba bir duruma gelmek, 
irileşmek 

yok 

kolaylaĢmak 1 Kolay duruma gelmek yok 

laikleĢmek 1 Laik duruma gelmek yok 

legalleĢmek 1 Legal, yasal duruma gelmek yok 

maddeleĢmek 1 Madde durumuna gelmek ... kuvvetin ise hayatta maddeleşmiş 
timsali ancak paraydı. 

mükemmelleĢmek 1 Mükemmel duruma gelmek yok 

netleĢmek 1 Net, açık seçik, iyi bir duruma 

gelmek 

yok 

nötrleĢmek 1 Nötr duruma gelmek yok 

ormanlaĢmak 1 Orman durumuna gelmek yok 

ozonlaĢmak 1 Ozon durumuna gelmek yok 

öbekleĢmek 1 Bir grup oluşturmak, öbek 

durumunu almak 

yok 

özelleĢmek 1 Özel bir duruma gelmek yok 

pratikleĢmek 1 Pratik duruma gelmek yok 

profesyonelleĢmek 1 Profesyonel duruma gelmek yok 

rezilleĢmek 1 Rezil duruma gelmek yok 

romanlaĢmak 1 Roman durumuna gelmek yok 

sadeleĢmek 1 Yalın bir durum almak, 
yalınlaşmak 

yok 

sloganlaĢmak 1 Slogan durumuna gelmek yok 

ĢirketleĢmek 1 Şirket durumunu almak yok 

ĢiĢmanlaĢmak 1 Şişman duruma gelmek O aksam daha, oda kıyafeti ile fazlaca 
şişmanlaşıp çıkkınlaşmış gövdesinden... 
baksa acı haber izi görünmüyordu. 

ĢuurlaĢmak 1 Şuurlu durumda olmak Bu hatıra ve tesirler arkadaşımın saf 
yüreğinden, yine safça yani 
şuurlaşmamış bir hâlde için geçiyordu. 

tahtalaĢmak 1 Tahta durumuna gelmek yok 

topaklaĢmak 1 Topak durumunu almak yok 

uydulaĢmak 1 Uydu durumuna gelmek yok 

uzmanlaĢmak 1 Uzman durumuna gelmek, 
uzman olmak 

yok 

ürkekleĢmek 1 Ürkek duruma gelmek yok 

üstünleĢmek 1 Üstün duruma gelmek Uzun ve boğum kollarında kılıç, 
kocaman ellerinde yay üstünleştikçe 
üstünleşiyor. 

vahĢileĢmek 1 Yabanileşmek, vahşi duruma 
gelmek 

Vahşileşen kent boyutları, orada yasayan 
şehirli insani aşağılıyor, küçültüyor. 

varsıllaĢmak 1 Zengin duruma gelmek yok 

verimsizleĢmek 1 Verimsiz duruma gelmek yok 

yakınlaĢmak 1 Yakın bir duruma gelmek, 
yaklaşmak 

Yer çok aşağılarda kalmış, gök 
yakınlaşmış gibime gelirdi. 

yapaylaĢmak 1 Yapay duruma gelmek yok 

zindeleĢmek 1 Zinde duruma gelmek yok 

zorlaĢmak 1 Zor duruma gelmek, 

güçleşmek 

yok 

Tablo 47. Anlam içeriğinde durum sözcüğü geçen –(l)(A)ş ile türemiş eylemler 
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Bir dilin sözlüğünde aynı biçimde tanımlanan iki farklı türetimin çıktılarına 

bakacak olursak her ikisinde de bir değişim varken bu değişimin, –(l)(A)n‟da kısmi 

iken –(l)(A)ş‟da tamamen dönüşüm biçiminde olduğunu görürüz (Tablo 48). Eylem 

anlamında farklılaşmaya yol açan bu ayrım sözlük tanımında yansıtılmamıştır. 

-(l)(A)n ve -(l)(A)Ģ TÜRETĠMLĠ BENZER TANIMLI EYLEMLER 

 

MADDEBAġI ANLAM 

NO 

ANLAM KÖK EK ANLAM 

güçlenmek 1 Güçlü duruma gelmek, kuvvetlenmek ad -(l)(A)n kısmi değişim 

kademelenmek 1 Kademeli duruma gelmek ad -(l)(A)n kısmi değişim 

kıvrımlanmak 1 Kıvrımlı duruma gelmek eylem -(l)(A)n kısmi değişim 

kolaylaĢmak 1 Kolay duruma gelmek ad/sıfat -(l)(A)ş tamamen dönüşüm 

laikleĢmek 1 Laik duruma gelmek ad/sıfat -(l)(A)ş tamamen dönüşüm 

legalleĢmek 1 Legal, yasal duruma gelmek ad/sıfat -(l)(A)ş tamamen dönüşüm 

       Tablo 48. -(l)(A)n ve -(l)(A)ş türetimli benzer tanımlı eylemler 

a. Ali‟nin üstü çamurlandı/*çamurlaştı. (kısmi değişim) 

b. Toprak çamurlaştı/*çamurlandı. (tamamen dönüşüm) 

a. Kız büyüyünce boylandı/ *boylaştı. (kısmi değişim) 

b. Kız büyüyünce güzelleşti/ *güzellendi. (tamamen dönüşüm) 

Bu eylemlerden, eylemden türemiş olanlar Tablo 49‟dadır. 

ANLAM ĠÇERĠĞĠNDE DURUM SÖZCÜĞÜ GEÇEN EYLEMDEN TÜREMĠġ –(l)(A)ş’LI EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

anlamsızlaĢmak 1 Anlamsız duruma gelmek yok 

azgınlaĢmak 1 Azgın duruma gelmek yok 

baygınlaĢmak 1 Baygın duruma gelmek yok 

bilginleĢmek 1 Bilgin durumuna gelmek yok 

cıvıklaĢmak 1 Cıvık duruma gelmek yok 

çatıklaĢmak 1 Çatık duruma gelmek yok 

çözümsüzleĢtirilmek 1 Çözümsüz duruma getirilmek yok 

dikeyleĢmek 1 Dikey duruma gelmek yok 

durgunlaĢmak 1 Durgun bir duruma gelmek yok 

edilgenleĢmek 1 Edilgen duruma gelmek yok 

esnekleĢmek 1 Esnek bir durum almak yok 

gerginleĢmek 1 Gergin duruma gelmek O gerginleştikçe ben daha anlayışlı 
görünmeye çalışıyordum. 

göçebeleĢmek 1 Göçebe durumuna gelmek yok 

ilginçleĢmek 1 İlginç duruma gelmek yok 

karmaĢıklaĢmak 1 Karmaşık duruma gelmek yok 

küskünleĢmek 1 Küskün duruma gelmek yok 

olağanlaĢmak 1 Olağan duruma gelmek yok 

olgunlaĢmak 1 Meyve olgun duruma gelmek yok 
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parlaklaĢmak 1 Parlak duruma gelmek yok 

pısırıklaĢmak 1 Pısırık olmak, pısırık duruma 
gelmek 

yok 

silikleĢmek 1 Silik duruma gelmek yok 

solgunlaĢmak 1 Solgun duruma gelmek yok 

saĢılaĢmak 1 Şaşı duruma gelmek, şaşı olmak ... gözleri şaşılaşmış, dili çıkmış, 

burnuna doğru kıvrılmış, yeni bir 
gayretle koşuyor. 

ĢaĢkınlaĢmak 1 Şaşkın bir duruma gelmek yok 

tutkulaĢmak 1 Tutku durumuna gelmek Bütün gönüllerde ayni güçle 
tutkulaşan amaç, Türkiye'nin 
kurtuluşu, bağımsızlığa 
kavuşmasıydı. 

uydulaĢmak 1 Uydu durumuna gelmek yok 

ürkekleĢmek 1 Ürkek duruma gelmek yok 

yapılaĢmak 1 Yapı durumuna gelmek yok 

yayvanlaĢmak 1 Yayvan duruma gelmek Bütün şekiller büyüdü, yayvanlaştı. 

            Tablo 49. Anlam içeriğinde durum sözcüğü geçen eylemden türemiş –(l)(A)ş‟lı eylemler 

-(I)ş işteş biçimbirimini ayrıştırmada ilk ölçüt, eylemin karşılıklı ya da 

beraber yapılıyor olmasının tanıtı olarak anlam içeriğinde karşılıklı ve birlikte 

sözcüklerinin geçmesi olabilirdi. TEV‟de anlam içeriğinde karşılıklı sözcüğü geçen 

kimi eylemler Tablo 50‟de verilmiştir ve tümü işteştir. 

ANLAM ĠÇERĠĞĠNDE KARŞILIKLI SÖZCÜĞÜ GEÇEN –(l)(A)ş’LI EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

akıĢmak 1 Karşılıklı akmak yok 

bağrıĢmak 1 Birlikte veya karşılıklı bağırmak Çocuklar bağrışıyor. Demin kiminle 

bağrışıyordunuz? 

bekleĢmek 1 Birlikte veya karşılıklı beklemek Bahar geldi koyun kuzu koklaştı / İki 
âşık dört senedir bekleşti. 

bıkıĢmak 1 Karşılıklı olarak birbirinden bıkmak yok 

bırakıĢmak 1 Savaşma, çarpışma vb. durumları 
karşılıklı bırakmak, ateşkes yapmak, 

mütareke yapmak 

yok 

çekiĢmek 1 İki yönünden karşılıklı çekmek Halat çekişmek. 

doyuĢmak 1 Karşılıklı doymak yok 

dövüĢmek 1 Karşılıklı birbirini dövmek, 
vuruşmak 

Öyle yiğitçe, öyle gözünü daldan 
budaktan sakınmadan dövüşmüş, atına 
binip oradan uzaklaşmıştı. 

emiĢmek 1 Karşılıklı olarak emmek yok 

fingirdeĢmek 1 Karşılıklı fingirdemek yok 

görüĢmek 3 Bir iş, bir konu üzerinde karşılıklı 
görüş ileri sürmek, müzakere etmek 

Bu sorunu daha geniş bir zamanda 
görümseli. 

gülüĢmek 1 Karşılıklı veya birlikte gülmek, 

birlikte şakalaşmak 

Hep birlikte kahkahayla gülüştüler. 

gülüĢülmek 1 Karşılıklı veya birlikte gülünmek yok 

haykırıĢmak 1 Karşılıklı haykırmak yok 

iletiĢmek 1 Bir durumu karşılıklı olarak iletmek, 
karşılıklı olarak haber alıp vermek 

yok 

isteĢmek 1 Karşılıklı sevgi belirtileri 

göstermek, flört etmek 

Daha kızken, istenirlerken, Hasan 

bahçeye girer, pencerenin altına girer, 
bir iki kere Keban diye seslenirdi. 
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kıyıĢmak 1 Karşılıklı sözleşmek, anlaşıp karar 

vermek 

yok 

küsüĢmek 1 Birbirine küsmek, karşılıklı 
darılmak 

Kocasıyla arası açıktı, tartışıp 
küsüşüyorlardı sık sık. 

onaĢmak 1 Karşılıklı rıza göstermek, razı olmak yok 

ötüĢmek 1 Birlikte veya karşılıklı ötmek Bir dakika evvel yaprakların arasında 
ötüşen kuşlar susuyor, gece oluyordu. 

söyleĢmek 1 Karşılıklı konuşmak, hasbihâl 
etmek, sohbet etmek 

Tanıdıklardan biri rast gelirse durup 
konuşmak, söyleşmek, dedikodu etmek 
de var. 

tartıĢmak 1 Bir konu üzerinde, birbirine ters 
olan görüş ve inançları karşılıklı 
savunmak 

yok 

yazıĢmak 1 Karşılıklı yazılı olarak haberleşmek yok 

yumruklaĢmak 1 Karşılıklı yumruk atmak, yumruk 
vurarak dövüşmek 

yok 

Tablo 50. Anlam içeriğinde karşılıklı sözcüğü geçen –(l)(A)ş‟lı eylemler 

Anlam içeriğinde birlikte sözcüğü geçen eylemler Tablo 51‟de verilmiştir ve 

tümü işteştir. 

ANLAM ĠÇERĠĞĠNDE BİRLİKTE SÖZCÜĞÜ GEÇEN –(l)(A)ş’LI EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

ağlaĢmak 1 Birlikte ağlamak Onlar, hanım, evlatlık bir türlü 
birbirlerinden ayrılamayarak karanlıkta 
ağlaşıyorlardı. 

bağrıĢmak 1 Birlikte veya karşılıklı bağırmak Çocuklar bağrışıyor. Demin kiminle 

bağrışıyordunuz? 

bekleĢmek 1 Birlikte veya karşılıklı beklemek Bahar geldi koyun kuzu koklaştı / İki 
âşık dört senedir bekleşti. 

gülüĢmek 1 Karşılıklı veya birlikte gülmek, 
birlikte sakalaşmak 

Hep birlikte kahkahayla gülüştüler. 

gülüĢülmek 1 Karşılıklı veya birlikte gülünmek yok 

kapıĢmak 1 Birlikte bir şeyin üzerine üşüşüp 
aceleyle almak, kapmak 

yok 

koĢuĢmak 1 Birlikte ve birden koşmak Çocukluğun verdiği bir neşe ile 
papatyalardan toplamak üzere her biri 
bir tarafa koşuştular. 

ötüĢmek 1 Birlikte veya karşılıklı ötmek Bir dakika evvel yaprakların arasında 
ötüşen kuşlar susuyor, gece oluyordu. 

tıkıĢmak 1 Birlikte bir yere tıkılmak Altı kişi bir arabaya tıkıştılar. 

uçuĢmak 1 Hep birlikte uçmak Hava gazi fenerinin ışığının uzayıp 
azaldığı yerlerde gölgeler uçuşur. 

Tablo 51. Anlam içeriğinde birlikte sözcüğü geçen –(l)(A)ş‟lı eylemler 

Tüm sesbilimsel değişkeleriyle işteş eylemler Tablo 52‟dedir. 

(I)ş: SESBĠLĠMSEL DEĞĠġKELER 

 

MADDEBAġI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

bekleĢmek 1 Birlikte veya karşılıklı beklemek Bahar geldi koyun kuzu koklaştı / İki 
âşık dört senedir bekleşti. 

oynaĢmak 1 Birbiriyle oynamak Kardeşleri ile oynaşıyor, güreşiyor 
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ve onları yeniyordu. 

vıcırdaĢmak 1 Hep birlikte vıcırdamak yok 

 

onaĢmak 1 Karşılıklı rıza göstermek, razı olmak yok 

 

akıĢmak 1 Karşılıklı akmak yok 

bakıĢmak 1 İki veya daha çok kimse birbirine bakmak Ev halkı birbirlerine bakışıyorlar, 
söyleyecek söz bulamıyorlar. 

sarılıĢmak 1 Birbirlerine sarılmak yok 

 

biniĢmek 1 İki parçadan biri, öbürünün üstünde olmak yok 

geçiĢmek 1 Birbirinin içine geçip karışmak, tedahül 
etmek 

yok 

tepiĢmek 1 Birbirini tepmek O günlerde, atlar tepişecek diyordu. 

 

boğuĢmak 1 Birbirinin boğazına sarılmak, dövüşmek yok 

buluĢmak 1 Bir araya gelmek yok 

soruĢmak 1 Birine sormak yok 

uçuĢmak 1 Hep birlikte uçmak Hava gazı fenerinin ışığının uzayıp 
azaldığı yerlerde gölgeler uçuşur. 

 

bölüĢmek 1 İki veya daha çok kimse aralarında 
herhangi bir şeyi paylaşmak, üleşmek, 
payını almak, taksim etmek 

Paraları elleri titreyerek, gözleri 
parlayarak nefeslerini burundan 
alarak bölüştüler. 

dürtüĢmek 1 Birbirini dürtmek yok 

öpüĢmek 1 Birbirini öpmek Çok göreceğim geldi diye boynuna 
sarıldı, öpüştüler... 

sövüĢmek 1 Birbirine sövmek yok 

sürtüĢmek 1 Birbirine sürtünmek yok 

üĢüĢmek 1 Her yandan çokça bir araya gelmek, 
toplanmak, birikmek, üşmek 

Bu centilmen sporcuyu tebrik için 
Fenerliler üşüştüler. 

Tablo 52. (I)ş: sesbilimsel değişkeler 

Sonuç olarak, birer eylem türetim eki olan –(l)(A)n ve –(l)(A)ş ve birer çatı 

eki olan –(I)n ve –(I)ş arasındaki anlamsal ortaklığı aşağıdaki biçimde özetleyebiliriz 

(Tablo 53). 

DönüĢlü anlam ĠĢteĢ anlam 

 

 

 

 

 

–(l)(A)n –(I)n –(l)(A)Ģ –(I)Ģ 

 

bollanmak 

coşkulanmak 

elektriklenmek 

giyinmek 

övünmek 

tutunmak 

 

gerginleşmek 

küskünleşmek 

şaşkınlaşmak 

 

öpüşmek 

dövüşmek 

gülüşmek 

 

 

 

 

–(l)(A)n 

 

 

 

 

–(l)(A)Ģ 

Tablo 53. Dönüşlü ve işteş anlam 
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Bu nedenle, kökenbilimsel olarak da birbirleriyle ilişkisiz olmadıkları bilinen,  

–(l)(A)n biçimbirimi –(I)n‟ın anlamını, -(l)(A)ş biçimbirimi ise –(I)ş‟ın anlamını 

kapsayan bir üst başlık olmalıdır. Anlamsal olarak aynı üst başlık altında yer alan iki 

biçimbirimin, eklendiği kökün sözcük türüne göre farklı işlevleri söz konusudur. 

Grafik 54,  tüm çatı eklerinin dağılımlarını göstermektedir. Buna göre 

TDKTS (2005)‟de çatılı biçimde sunulan eylemlerde en yüksek oranda -(D)(I)(R), 

ardından -(l)(A)ş, -(l)(A)n ve -(I)l görülmektedir. 

 

         Grafik 54. Eylemler: Çatılar 

Dönüşlü biçimbirimin –(l)(A)n biçimbiriminden ayrıştırılmadığı durumlar 

nedeniyle Grafik 55, –(l)(A)n biçimbirimi içeren eylemlerin tüm eylemlere oranını 

gösterir. 

-(l)(A)Ģ; 

2082; 27%

-(D)(I)(R); 

2650; 34%

-(l)(A)n; 

1871; 24%

-(I)l; 1127; 

15%

EYLEMLER: ÇATILAR
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        Grafik 55. Eylemler: -(l)(A)n biçimbirimi içerme  

Türkçede dönüşlü ve edilgen biçimlerin sesbilimsel benzerliği kabul 

edilmekle birlikte –(I)l ve -(I)n biçimbirimi içeren eylemler tüm sesbilimsel 

değişkeleriyle birlikte ayrı ayrı sunulmuştur. Grafik 56, -(I)l biçimbirimi içeren ve 

içermeyen eylemlerin tüm eylemler içindeki yerini, Grafik 57 ise sözlükte –(I)l‟lı 

biçimi bulunan eylemleri göstermektedir. 

 

       Grafik 56. Eylemler: -(ı)l biçim 

SÖZLÜKTE –(I)l’ LI BĠÇĠMĠ BULUNAN EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM 

ac-ık-ıl-mak 1 Acıkma işine konu olmak. 

aç-ıl-mak 1 Açma işi yapılmak veya açma işine konu olmak 

besle-n-il-mek 1 Beslenme işine konu olmak 

bur-k-ul-mak 1 Burkma işine konu olmak 

cesaret-le-n-dir-il-mek 1 Yüreklendirilmek 

cos-tur-ul-mak 1 Coşma işi yaptırılmak 

-(l)(A)n 

biçimbirim

i içerenler; 

1871; 21%

-(l)(A)n 

biçimbirim

i 

içermeyenl

er; 7236; 

79%

EYLEMLER: -(l)(A)n BĠÇĠMBĠRĠMĠ 

ĠÇERME

-(I)l 

biçimbirim

i içeren; 

1127; 12%

-(I)l 

biçimbirim

i 

içermeyen; 

7980; 88%

EYLEMLER: -(I)l BĠÇĠMBĠRĠMĠ
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çöz-dür-ül-mek 1 Çözülmesi sağlanmak 

çürü-t-ül-ebil-mek 1 Çürütülme imkânı veya olasılığı bulunmak 

dal-ga-la-n-dır-ıl-mak 1 Dalgalanması sağlanmak 

değ-er-le-n-dir-il-mek 1 Değerlendirme işi yapılmak 

ehlî-les-tir-il-mek 1 Evcilleştirilmek 

evren-sel-leĢ-tir-il-mek 1 Evrensel duruma getirilmek 

fırla-t-ıl-mak 1 Fırlatma işi yapılmak 

fıskır-t-ıl-mak 1 Fışkırması sağlanmak 

gör-üĢ-tür-ül-mek 1 Görüşmeleri sağlanmak 

hava-la-n-dır-ıl-mak 1 Havalandırma işi yapılmak 

hız-la-n-dır-ıl-mak 1 Hız verilmek, hızı artırılmak 

ıĢı-k-la-n-dır-ıl-mak 1 Işıklandırılma işi yapılmak veya ışıklanması sağlanmak 

ısı-t-ıl-mak 1 Isıtma işi yapılmak 

iĢim-le-n-dir-il-mek 1 Adlandırılmak 

is-le-t-il-mek 1 İsletme işi yapılmak 

kanun-las-tır-ıl-mak 1 Yasalaştırılmak 

kristal-le-n-dir-il-mek 1 Kristal duruma getirilmek 

laik-leĢ-tir-il-mek 1 Laik duruma getirilmek 

men-ed-il-mek 1 Yasak edilmek, yasaklanmak, önüne geçilmek 

millî-leĢ-tir-il-mek 1 Millî duruma getirilmek 

nite-le-n-dir-il-mek 1 Nitelendirme işine konu olmak 

nakl-ed-il-mek 1 Nakletme işi yapılmak veya nakletme işine konu olmak 

ödül-le-n-dir-il-mek 1 Ödüllendirme işi yapılmak 

öl-üm-süz-leĢ-tir-il-mek 1 Ölümsüz duruma getirilmek 

pay-las-tır-ıl-mak 1 Paylaşma işi yaptırılmak 

proje-le-n-dir-il-mek 1 Proje durumuna getirilmek 

red-d-ed-il-mek 1 Reddetme işine konu olmak 

sade-les-tir-il-mek 1 Sadeleştirme işi yapılmak 

sağ-lam-laĢ-tır-ıl-mak 1 Sağlam duruma getirilmek 

seffaf-laĢ-tır-ıl-mak 1 Şeffaflaştırma işi yapılmak 

Ģekil-le-n-dir-il-mek 1 Şekilli duruma getirilmek 

taksit-le-n-dir-il-mek 1 Taksitli duruma getirilmek 

teĢkilat-la-n-dir-il-mak 1 Teşkilatlandırma işi yapılmak 

ulus-al-laĢ-tır-mak 1 Ulusal bir nitelik vermek, millîleştirmek 

uza-k-laĢ-tır-ıl-mak 1 Uzaklaşması sağlanmak 

ülkü-leĢ-tir-il-mek 1 Ülküleştirme işi yapılmak 

ürk-üt-ül-mek 1 Ürkütme işi yapılmak 

vasif-la-n-dır-ıl-mak 1 Nitelikli duruma getirilmek 

vergi-le-n-dir-il-mek 1 Vergilendirme işi yapılmak 

yara-r-la-n-dir-il-mak 1 Yararlanma işi yaptırılmak, faydalandırılmak 

yön-le-n-dir-il-mek 1 Yönlendirme işi yapılmak 

zan-n-ed-il-mek 1 Sanılmak 

zikr-ed-il-mek 1 Adi anılmak 

Tablo 57. Sözlükte –(ı)l’ lı biçimi bulunan eylemler 

Grafik 58, -(l)(A)ş biçimbirimi içeren ve içermeyen eylemlerin tüm eylemler 

içindeki yerini göstermektedir. 
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    Grafik 58. Eylemler: -(l)(a)ş biçimbirimi içerme  

–(D)(I)r biçimbiriminin görünümlerini inceleyelim. Grafik 59‟da görüldüğü 

gibi TDKTS (2005)‟deki maddebaşı eylemlerin %29‟luk en büyük bölümü -(D)(I)R 

biçimbirimi içermektedir. Bu ettirgen eylemlerin büyük bir bölümü tek ettirgen iken 

%4‟lük bir bölümü çift ettirgendir. 

 

Grafik 59. Eylemler: Ettirgenlik 1 

 

Grafik 60, ettirgen eylemlerin ettirgen olmayanlara, Grafik 61 ise, çift ettirgen 

eylemlerin tüm ettirgen eylemlere oranını göstermektedir. 
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    Grafik 60. Eylemler: Ettirgenlik 2 

 

    Grafik 61. Eylemler: Çift ettirgen 

 

TDKTS (2005)‟de –(D)(I)R‟lı biçimi maddebaşı olan eylemlerden kimi Tablo 

62‟de verilmiştir. 

SÖZLÜKTE –(D)(I)R’ LI BĠÇĠMĠ BULUNAN EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM NO ANLAM 

 

acı-n-dır-mak 1 Bir kimsenin acımasına yol açmak, merhamete getirmek 

aksır-t-mak 1 Birinin aksırmasına sebep olmak, hapşırtmak 

barı-n-dır-mak 1 Barınmasını sağlamak 

ben-im-se-t-mek 1 Birinin benimsemesini sağlamak 

cam-la-t-mak 1 Cam taktırmak 

cazip-leĢ-tir-mek 1 Cazip duruma getirmek 

çal-dır-mak 1 Çalma işini yaptırmak 

çın-la-t-abil-mek 1 Çınlatma imkânı veya olasılığı bulunmak 

damla-t-mak 1 Damla akıtmak 

did-ik-le-t-mek 1 Didikleme işini yaptırmak 

ertele-t-mek 1 Erteleme işini yaptırmak 

eyer-le-t-mek 1 Eyerleme işi yaptırılmak 

ettirgen 

biçimi 

olan; 2650; 

29%

ettirgen 

biçimi 

olmayan; 
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EYLEMLER: 
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fikir-le-Ģ-tir-mek 1 Fikrî yanını geliştirmek, olgunlaştırmak 

film-leĢ-tir-mek 1 Film durumuna getirmek 

gam-la-n-dir-mak 1 Gamlı duruma getirmek 

güreĢ-tir-mek 1 Güreş yaptırmak 

hece-le-t-mek 1 Hecelemesini sağlamak 

hudut-la-n-dır-mak 1 Sınırlandırmak, sinir çekmek 

ısır-t-mak 1 Isırmasına sebep olmak 

ısı-t-mak 1 Işık saçmak, ışıklandırmak 

imza-la-t-mak 1 İmza attırmak 

it-iĢ-tir-mek 1 İtişme işini yaptırmak 

kalın-la-t-mak 1 Kalınlaştırmak 

kase-le-t-mek 1 Damgalatmak, mühürletmek 

laik-les-tir-mek 1 Dinle ilgili olmayan isleri dinî görüşlerin dışında tutmak 

legal-leĢ-tir-mek 1 Legal duruma getirmek 

medeni-leĢ-tir-mek 1 Medeni duruma getirmek, medeniyet seviyesini yükseltmek 

mineral-leĢ-tir-mek 1 Bir metali mineral duruma getirmek 

normal-leĢ-tir-mek 1 Normal duruma getirmek 

nötr-leĢ-tir-mek 1 Nötr duruma gelmesini sağlamak 

on-ar-t-mak 1 Onarma işini birine yaptırmak, tamir ettirmek 

oy-dur-mak 1 Oymasını sağlamak 

öğür-t-mek 1 Öğürmesine yol açmak 

ört-tür-mek 1 Örtme işini yaptırmak 

pençe-le-t-mek 1 Pençeleme işini yaptırmak 

pus-la-n-dır-mak 1 Puslu duruma getirmek 

rötuĢ-la-t-mak 1 Rötuşlama işini yaptırmak 

ruhsat-la-n-dır-mak 1 Ruhsat vermek 

saldır-t-mak 1 Saldırma işini yaptırmak 

siva-t-mak 1 Sıvama işini yaptırmak 

sehir-li-les-tir-mek 1 Şehirli duruma getirmek 

seker-les-tir-mek 1 Sekerli duruma getirmek 

taze-le-t-mek 1 Taze duruma getirmek 

tek-el-les-tir-mek 1 Tekel durumuna getirmek 

uy-gu-la-t-mak 1 Uygulama işini yaptırmak 

uyu-t-mak 1 Uyumasını sağlamak, uyur duruma getirmek 

üĢü-t-mek 1 Üşümesine sebep olmak 

ütü-le-t-mek 1 Ütülü duruma getirtmek 

var-dır-mak 1 Varmasına yol açmak, götürmek 

vur-dur-mak 1 Vurmasına yol açmak 

yalan-la-t-mak 1 Yalanlama işini yaptırmak 

yala-t-mak 1 Yalama işini yaptırmak 

zehir-le-t-mek 1 Zehirleme işini yaptırmak 

zengin-leĢ-tir-mek 1 Zengin duruma getirmek, zenginleşmesini sağlamak 

Tablo 62. Sözlükte –(D)(I)R’ lı biçimi bulunan eylemler 1 

TDKTS‟de çift ettirgen biçimi maddebaşı olan eylemler Tablo 63‟de yer 

almaktadır.  

SÖZLÜKTE ÇİFT ETTİRGEN BĠÇĠMĠ BULUNAN EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM NO ANLAM 

anla-t-tır-mak 1 Bir konu üzerinde bilgişini ölçmek, açıklama yaptırmak 

at-tır-abil-mek 1 Attırma imkânı veya olasılığı bulunmak 

bay-ıl-t-tır-mak 1 Bayılmasına yol açmak, bayılmasını sağlamak 

boğ-dur-t-mak 1 Boğdurma işini birine yaptırmak 

boĢ-a-t-tır-mak 1 Boşatma işini yaptırtmak 

çerçeve-le-t-tir-mek 1 Çerçeveleme işini yaptırmak 

dona-t-tır-mak 1 Donatma işini yaptırmak 
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döv-dür-t-mek 1 Dövdürme işini yaptırmak 

ezber-le-t-tir-mek 1 Ezberleme işi yaptırmak 

ez-dir-t-mek 1 Ezdirme işini yaptırmak 

göç-ür-t-mek 1 Göçmesine sebep olmak 

gör-dür-t-mek 1 Gördürme işini yaptırmak 

hece-le-t-tir-mek 1 Heceletme işini yaptırmak 

hesap-la-t-tır-mak 1 Hesaplama işini yaptırmak 

in-dir-t-mek 1 İndirme işini yaptırmak 

iĢit-tir-mek 1 İşitmesini sağlamak, duyurmak 

kaĢe-le-t-tir-mek 1 Kâseletme işini yaptırmak 

kısa-l-t-tır-mak 1 Kısaltma işini yaptırmak 

nakl-et-tir-mek 1 Nakil işini yaptırmak, nakledilmesini sağlamak 

oku-t-tur-mak 1 Okutma işini yaptırmak 

on-ar-t-mak 1 Onarma işini birine yaptırmak, tamir ettirmek 

öl-dür-t-mek 1 Öldürme işini yaptırmak 

parça-la-t-tır-mak 1 Parçalama işini yaptırmak 

pis-ir-t-mek 1 Pişirme işini yaptırmak 

saldir-t-mak 1 Saldırma işini yaptırmak 

öl-dür-t-mek 1 Öldürme işini yaptırmak 

parça-la-t-tır-mak 1 Parçalama işini yaptırmak 

pis-ir-t-mek 1 Pişirme işini yaptırmak 

saldır-t-mak 1 Saldırma işini yaptırmak 

ĢiĢ-ir-t-mek 1 Şişirme işini yaptırmak 

uç-ur-t-mak 1 Uçma işini yaptırmak, uçmasına yol açmak 

yıka-t-tır-mak 1 Yıkatma işini yaptırmak 

yırt-tır-mak 1 Yırtma işini yaptırmak 

Tablo 63. Sözlükte çift ettirgen biçimi maddebaşı olan eylemler 

TEV‟de eylemlerin anlam özellikleri ve üye yapısına ilişkin görünümleri ise 

AKRM‟nin tanıtıldığı bir sonraki bölümde ayrıntılı biçimde sunulacaktır. 

Sonuç olarak, konu rollerinin herhangi bir yönüne ilişkin yapılacak bir 

çalışmanın, eylem ulamından bağımsız gerçekleştirilemeyeceği düşünülürse, bir 

dildeki eylemlerin öncelikle biçimsel yönleriyle sınıflandırıldığı bir veritabanı, anlam 

özelliklerinin sınıflandırılabilmesi ve üye/rol yapısı bilgilerinin incelenebilmesi için 

de temel olacaktır. Bu gerekçe ile oluşturulan ve TDKTS (2005)‟deki tüm maddebaşı 

eylemlerin yukarıda anlatılan 30 ölçüte göre sorgulandığı TEV; AKRM ve TKRS 

için başlangıç noktasıdır.     
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4. TÜRKÇEDE KONU ROLLERĠ  

4. 1. Anlambilimsel Konu Rolleri Modeli (AKRM) 

Bu bölümde AKRM, öncelikle merkezde yer aldığını varsaydığımız eylemin 

öznesi ve nesnesinin rolleri olan ve AKRM‟nin iki kutbunu oluşturan Kılıcı ve 

Etkilenen rolleri temelinde tanıtılacaktır. Ardından, AKRM‟deki eylem 

sınıflandırması sunularak, bu sınıflandırma eylem ayrıştırıcı anlam ilkelleri olarak 

adlandırılan somutluk ve hareket çerçevesinde gerekçelendirilecektir. Sonraki 

bölümde, konu rollerini ayrıştırıcı anlam ilkelleri olan canlılık, değişim ve potansiyel 

açıklanacaktır. Kılıcının altrolleri olan Neden, Araç ve Güç rollerinin ardından, 

Etkilenenin altrolleri olan Alıcı, Neden Olunan, Olumlu/ Olumsuz Yararlanan 

rollerinin AKRM‟deki yeri anlatılacaktır. Sonraki bölümde Deneyimleyen rolü 

ayrıntılı biçimde incelenecektir. Son bölümde ise Etkilenmeyen üstrolünün altında 

yer alan Yansız, Konu, Zaman, Kaynak, Yer ve Hedef rollerine değinilecektir. 

Tartışmalar TEV‟deki görünümlerle örneklenecektir. 

Çalışma boyunca, rol adlarından kiminin Türkçe karşılıkları kullanılmış, kimi 

için ise özgün adlar türetilmiştir. AKRM‟de rol eğrisinde Kılıcı kutbuna yakın roller, 

etken anlamlı –IcI biçimbirimiyle, rol eğrisinde Etkilenen kutbuna yakın roller, 

edilgen anlamlı –An biçimbirimiyle türetilmiştir. Okuyucunun rol tartışmalarını 

alanyazındaki tartışmalarla kıyaslayabilmesi adına, önerilen adların alanyazında 

hangi adlarla kullanıldığı, Tablo 1‟in son sütununda sıralanmıştır. Zaman ve Araç 

adlarının özgün biçimleri korunmuş, Doğal Güç yerine (Yapay Güç gibi bir ayrım 

söz konusu olmadığı için) Güç adı tercih edilmiş
2
, Kaynak, Yer ve Hedef adlarının 

                                                
2 Ayrıca bkz. 4. 3. 3. 4. Araç-Güç ve 4. 3. 4. Güç. 
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seçilme nedeni ise ilgili bölümde gerekçelendirilmiştir. Tablo1‟de sıralanmış 48 rol 

adından, çalışmada kullanılması yeğlenen 12 ad koyu renkle belirtilenlerdir. 

-IcI 

 

-An 

 

Farklı Alanyazında 

Kılıcı   Agent 
Actor 

Yapan 

Kılan 
Eden 

Eyleyen 

 Etkilenen 

 
 Patient 

Affected 
Undergoer 

Deneyimci 

 
Deneyimleyen  Experiencer 

Deneyimli 

 Etkilenmeyen  Theme 
Neutral 

Objective 

Yansız  

  Araç Instrument 

  Güç Natural Force 
Natural Agent 

Passive Agent 

Doğal Güç 

Pasif Kılıcı 

  Zaman Time 

Temporal 

  Kaynak Source 

Çıkma 

  Yer Location 

Locative 

Locatum 
Kalma 

Bulunma 

Konum 

  Hedef Yön 
Yönelme 

Alıcı Alan 

 
 Receiver 

Recipient 

Yararlanıcı 

 

Yararlanan 

 
 Beneficiary 

Maleficiary 

    
                                                              Tablo 1. Rol adları 
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Üye yapısı ve Rol Yapısı, Kuramsal Çerçeve bölümünde ayrıntılı biçimde 

anlatıldığı gibi birbirlerini tamamlayıcı düzlemlerdir. Aşağıda ver- eyleminin üye 

yapısı ve rol yapısı (üye ve rol bilgileri) sözlükçede yer aldığı varsayılan biçimiyle 

örneklenmiştir (Tablo 2). 

 

 

vermek 

1 2 3  

AÖ AÖ AÖ üye yapısı 
 

Kılıcı Konu Hedef rol yapısı 
 

                          Tablo 2. Sözlükçede üye yapısı ve rol yapısı bilgileri  

 

TEV‟de eylemlerin üye yapıları, belirtilen durum eki almış üyenin ilk ya da 

ikinci üye olma özelliği göz önünde bulundurularak, tüm sesbilimsel değişkelerini 

içeren aşağıdaki 6 durum çerçevesinde incelenmiştir (Grafik 3). 

5. Üye yapısı 

g. –İ (1/2) 

h. –E (1/2) 

i. –dE (1/2) 

j. –dEn (1/2) 

k. –lE (1/2) 

l. Nesnesiz (1/2) 

 

 

             Grafik 3. Maddebaşları:Üye yapısı 

-Ġ (1/2)

-E (1/2)

-dE (1/2)-dEn (1/2)

-lE (1/2)

nsz (1/2)

MADDEBAġLARI: 

ÜYE YAPISI
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AKRM tüm konu rollerini kapsayabileceği öngörülen anlambilimsel bir 

model önerisidir.  

1. adlandırmalar geleneksel adlandırmalardan ve kuramsal öngörülerden 

bağımsızdır 

2. genelleyiciliği anlambilimseldir 

3. çözümleme birimi olarak tümceyi (düz, olumlu) temel alır 

4. tüm eylem türlerini kapsar (DDEleri dışlamaz) 

5. bileşik yapılarda rol çözümlemesi içermez 

6. rollerin sınırlarını belirleyen, sınırlı sayıdaki anlam ilkelidir 

7. roller AÖlerin hem somut hem soyut biçimini kapsar 

8. temel-seçimlik-eklenti rol ayrımı yapmaz 

9. konu rolü- tümcesel konum eşleştirmesi öngörmez 

AKRM‟de tüm roller bir ucunda Kılıcı diğer ucunda Etkilenenin yer aldığı bir 

rol eğrisinde konumlanır. Kılıcı çoğunlukla eylemin öznesi, Etkilenen çoğunlukla 

eylemin nesnesi olması açısından iki ayrı kutuptadır (Tablo 4). 

                            Diğer roller   

       Kılıcı                                                                                    Etkilenen 

                              Diğer roller 

Tablo 4. AKRM‟de konu rolleri 

AKRM‟ye göre tüm konu rolleri, anlambilimsel olarak 4 ulamdan birinde yer 

alır. Aşağıda bu dört ulam ve kapsadıkları 16 rol verilmiştir.  
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1. Kılıcı ve Kılıcı benzeri roller 

a. Kılıcı 

b. Neden 

c. Araç 

d. Güç 

 

2. Etkilenen ve Etkilenen benzeri roller 

a. Etkilenen 

b. Alıcı 

c. Neden Olunan 

d. Olumlu Yararlanan 

e. Olumsuz Yararlanan 

 

3. Hem Kılıcı hem Etkilenene benzeyen roller 

a. Deneyimleyen 

 

4. Ne Kılıcı ne Etkilenene benzeyen roller 

a. Etkilenmeyen 

b. Yansız 

c. Konu 

d. Zaman 

e. Kaynak 

f. Yer 

g. Hedef 
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Tablo 5, bu ulamların rol eğrisinde konumlanışlarını gösterir. 

        

         hem Kılıcı 

        hem Etkilenene 

        benzeyen roller 

 

 

Kılıcı            Etkilenen 

Kılıcı benzeri roller                  Etkilenen benzeri roller 

    

         ne Kılıcı      

         ne Etkilenene  

         benzeyen  

            roller 

                             Tablo 5. AKRM‟de konu rollerinin rol eğrisinde konumlanışı 

Yukarıda saydığımız dört ulamın ilkörnek rolleri aşağıdaki gibidir. Kalan 12 

rol bu 4 rolün birer türüdür.  

1. Kılıcı 

2. Etkilenen 

3. Deneyimleyen 

4. Etkilenmeyen 

Tablo 6, konu rollerini oluşturan düzlemleri gösterir. AKRM‟de konu rolleri 

çözümlemesi tümce içi dil öğeleri ile sınırlanmış, ne dil dışı dünya bilgisi ne de 

metin düzlemi kabuledilebilirliğin sınırlarını belirlemede göz önünde 

bulundurulmamıştır.  
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                  Tablo 6. Konu rollerini oluşturan düzlemler. 

Kılıcı, Etkilenen, Deneyimleyen ve Etkilenmeyen, tümce düzleminde 

öncelikle Enin ardından AÖnün ve EÖnün anlamsal katkılarıyla oluşan kavramlardır 

(Tablo 7). Konu rolleri, anlamdan soyutlanarak tartışılamayacağına göre, bu anlam 

dil içi anlamla mı sınırlandırılmalı yoksa dil dışı anlam, çıkarımlar, sezdirimler gibi 

kullanımbilimsel olgular da göz önünde bulundurulmalı mı sorusu kuramsal 

bağlamda yanıtlanması gereken bir sorudur.  

AKRM’de roler 

 

             Eylemin anlam ilkelleri         AÖlerin anlam ilkelleri 

 

 

                                         BirleĢim özellikleri 

                                         Tablo 7. AKRM‟de roller 

Konu rolleri

Enin anlam 
özellikleri

AÖ ve EÖnün 
anlam 
özellikleri

Tümce içi dilsel 
anlam (tümce 
düzlemi)

Tümce dıĢı 
dilsel anlam 
(metin düzlemi)
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  AKRM‟de Kılıcı, Etkilenen, Deneyimleyen ve Etkilenmeyen birer konu 

rolüdür çünkü içerikleri anlamsal ayrıntılar içermez yalnızca rolün, tümce içindeki 

konu sunun ne olduğunu söyler. Oysa anlam rolleri, rol içeriğine ilişkin ayrıntılı 

anlam bilgisini etiketlerinde barındırırlar. Anlam ayrıştırma yöntemiyle yapılan 

çözümlemeler konu rolleri bağlamında kapsayıcılıktan uzaktır. Bu nedenle, roller 

için yapılan tartışmalar 3 ayrı düzlemden birinde yer almalıdır (Tablo 8).
3
 

 

                                   Tablo 8. Rol düzlemleri 

  AÖler, içkin anlamları ve bir araya gelişleriyle oluşan öbek anlamları ile 

tümce içinde zengin anlam içerikleri kazanırlar. Anlam rolleri (AR) düzleminde 

onlarca farklı anlam rolü yer alabilir (Aktör, Neden, Araç, Deneyimleyen, Güç, 

Hedef, Kaynak, Konu, Yer, Yararlanan, Alıcı, Uyaran, Yol, Tarz, Amaç, Zaman vb). 

Kuramsal bağlamda, eylemin alabileceği konu rollerinin en çoğunun mu yoksa en 

azının mı temel alınabileceği, çok anlamlı eylemlerde farklı anlamlar için farklı konu 

rolü şablonları mı yoksa tek şablon üzerinden çeşitlemeler mi söz konusudur soruları 

da kuramsal bağlamda yanıtlanması gereken sorulardır.  

                                                
3 Tablodaki gösterim bir sıradüzen yapısı olmamakla birlikte, Konu rolleri düzlemine doğru daralan 

bir soyutlamayı temsil etmektedir. 

Konu rolleri 
düzlemi

KR
Anlam rolleri 

düzlemi

AR

E ve AÖnün anlam 
içerikleri düzlemi
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Alanyazında konu rolleri çözümlemeleri çoğunlukla AR düzlemindedir. 

AKRM, bir yanda anlambilimsel çözümlemelerde AR düzleminin baskınlığının 

yarattığı terimsel karmaşa, diğer yanda sözdizimsel çözümlemelerde az sayıda fakat 

sınırları net belirlenmemiş rol etiketleri üzerinden yapılan genellemelerin bulanıklığı 

nedeniyle her ikisine de alternatif bir yaklaşımdır. AKRM‟de tartışmalar konu rolleri 

(KR) düzlemindedir. KR düzleminde yalnızca adların tümce içinde ne konu da yer 

aldığı bilgisi vardır (eylemi kılan mı, eylemden etkilenen mi gibi). Çünkü AÖler 

anlamsal olarak tümce içinde onlarca farklı konumda bulunabilmelerine karşın 

konusal olarak tümce içinde 4 konumda bulunabilirler:  

1. Eylemi yapan  

2. Eylemden etkilenen 

3. Hem eylemi hem yapan hem eylemden etkilenen 

4. Ne eylemi yapan ne eylemden etkilenen 

AKRM‟nin, Kılıcı ve Etkileneni, (Van Valin ve Wilkins (1996) ve Van Valin 

(1999) ile benzer bir amaçla) benzer rolleri kapsayan birer üst kavram olarak 

görerek, bugüne dek eyleme özgü anlamlardan yola çıkarak söylenegelmiş onlarca 

rol etiketinden (diğer ölçütlere göre yapılmış sınıflandırmalar bir yana) en azından 

anlamsal adlandırmaları sayıca azaltmak açısından, alanyazındaki konu rolleri 

karmaşasının bu yönüne, bir ölçüde çözüm olması hedeflenmiştir.  

AKRM‟de roller, eylemce seçilip seçilmemeleri açısından, birbirlerine göre 

aşamalı yapıda bulunup bulunmayışları temelinde ayrıştırılmamıştır çünkü bir 

eylemce temel alınan rol diğerince eklenti ya da tam tersi olabilir. Eylemin 

gerektirdikleri sınıfının belirleyicisini eylemin anlamsal özellikleri olarak 

sınırlandırdığımıza göre, AÖlerin ve rollerinin temel/ eklenti oluşlarını ve 
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birbirlerine göre göreceli aşamalı yapılarını belirleyen, tümcenin eylemidir. Tüm 

dünya dillerindeki tüm eylemler, tüm anlamları ve bu eylemlerin bir arada 

bulunabileceği tüm AÖlerle, bir araya gelebileceği olası tüm senaryolardaki tüm 

statülerini kapsayacak genellemelere ulaşabilmenin olanaksızlığı, AKRM‟de rollerin 

kendi başlarına ne statüleri ne de birbirlerine göre aşamaları yapıları olmadığını 

benimsememizin nedenidir.  

Kuramsal Çerçeve bölümünde, konu rolleri ile durum işaretlemeleri arasında 

birçok dilde düzenli bir örtüşmenin gözlenmesi açısından durumun, konu rolleri 

bağlamında ayrıcalıklı yeri olduğunu söylemiştik. Genellemelerin yapıldığı İngilizce 

gibi dillerin aksine Türkçe gibi dillerde yüzey yapıda konu rolleri ve dilbilgisel 

konumlar örtüşmek zorunda değildir. Durum, rolleri tümce içi farklı konumlara 

taşıyabilir. Her ne kadar Türkçede durumun biçimbirimlerle işaretleniyor oluşu, rol 

ayrıştırmada kolaylık gibi görünse de, durum ile konu rollerini örtüştürmek mümkün 

değildir. Bu nedenle aşağıda öncelikle, Türkçede kimi durumlarla rollerin örtüştüğü 

genellemesine karşı örnekler sunulacaktır. 

Örneğin Etkilenen rolünün –İ ile işaretlendiği genellemesine karşın, –E 

durumunda Etkilenen AÖler olabildiğini görürüz. 

(1) Yağ tavaya bulaştı. 

(2)  Ali Ayşe‟ye çıkıştı. 

 

Aşağıda Yararlanan durumunun –E ile örtüştüğü genellemesine karşın, –İ 

durumunda aynı görevde AÖlerin olabildiği görülmektedir. 

(3) Ali çiçeği Ayşe için aldı. 

(4) Ali parayı Ayşe‟ye verdi. 
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(5) Ayşe bebeği emzirdi. 

(6) Ali adamı kurtardı. 

(7) Ali konukları ağırladı. 

 

-E aynı zamanda eylemin Etkileneni de işaretler: 

(8) Ali fidanı toprağa dikti.  

Yer rolünün –dA durumuyla örtüşüyor görünmesine karşın aşağıda –E ile 

işaretlenmiş üyeler de Yerdir.  

(9)       Ali takvimi duvara yapıştırdı. 

(10) Ali kitabı masaya koydu. 

(11) Ali pantolonu dolaba tıkıştırdı. 

(12) Ali örtüyü halıya yaydı. 

 

-ylA her zaman Araç AÖleri işaretlemez. Geleneksel dilbilgisi bu öğeleri 

ilgeçli tümleç olarak adlandırır oysa ile ile bağlanan iki AÖ de adı ne olursa olsun 

eşit derecede, aynı rol ile etiketlenmeyi hak eder.  

(13) Masa sandalye ile birleşti.  

(14) Ali Ayşe ile evlendi.  

(15) Ali ile Ayşe TV seyretti. 

 

Aşağıdaki tümcede ise –ylA AÖsünün eylemin gerçekleştirilmesinin Aracı 

olduğunu söylemek mümkün değildir. 

(16) Bardak suyla doldu.  

 

Aşağıdaki tümcelerde iki AÖnün rolleri de benzer görünmektedir. 
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(17) Ali Ayşe‟ye benziyor. 

(18) Ali kendine bakıyor. 

 

Benzer durumlara ilişin AKRM‟deki yaklaşımımız, DeLancey (1984)‟deki 

yaklaşıma koşut biçimde, tümcenin hakkında olduğu AÖnün, rolün asıl sahibi 

olduğudur tıpkı aşağıdaki tümcede aslında Kılıcının ikinci AÖ olması, tümce içi 

erişilebilir tek Kılıcı adayının ise ilk AÖ olması durumu gibi.  

(19) Acentam (benim adıma) bir miktar arazi satın aldı. 

             Kılıcı 

Geleneksel dilbilgisindeki ilgeçli tümleç adlandırmasının yanı sıra dolaylı 

tümleç olarak adlandırılan altı çizili üyenin aslında eylemin hiç de dolaylı olmayan 

tümleci olduğu açıktır. 

(20) Ali Ayşe‟ye bakıyor. 

AÖler aynı durumla işaretlendikleri halde farklı rollerde olabilir. Bu da rol 

yüklemede, E ve AÖ anlamının bir bütün olarak belirleyici olduğunu gösterir. 

(21) Ali Ayşe ile yemeği paylaştı.  

                   Etkilenen 

(22) Ali Ayşe ile konuyu konuştu. 

                           Etkilenmeyen 

 

Görüldüğü gibi Türkçede durum-konu rolü eşleştirmesi her zaman doğru 

sonuç vermemektedir. Bu nedenle AKRM‟de böyle bir örtüşme öngörülmemiştir.  

Türkçede zorunlu üye- anlaşılan üye (understood argument), örtük üye-

seçimlik üye ayrımları, İngilizcedeki kadar net değildir. Örtük üyelerin aynı zamanda 
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seçimlik olup olmadıkları sorusu yanıtlanmalıdır. Uzun (1997:13) örtük üyeyi “… 

üye yapısında, bir durumda görülmeyen ama bir başka durumda görülebilen üye…” 

olarak tanımlar ve Ayşe kazağı Aliye ördü tümcesinde Ali’ye ad öbeğini örtük üye 

olarak görür. Sonuç olarak Türkçede üye ve rol yapısı çalışmaları, İngilizce gibi 

kabuledilebilirliğin ve kabuledilemezliğin sınırlarının net olduğu dillerdeki 

çalışmalara oranla daha sezgisel olmak durumundadır. AKRM‟de ise sınırlandırma 

adına, sözlükçeyi yansıtıp yansıtmadığı tartışılır olan, TDKTS (2005)‟in eylemler 

için verdiği durum çerçeveleri temel alınmıştır. 

TEV‟de TDKTS (2005)‟deki eylemlerin nesnesel görünümlerine,  –İ, -E, -dE, 

-dEn, -lE durumları ve her bir durum için konumları anlamında 2 olasılık göz önünde 

bulundurularak bakılmıştır (Tablo 9). 

Durum Konum Örnek 

-İ 1 Ali saati onardı. 

-İ 2 Ali burnuma sigara dumanı üfledi. 

   

-E 1 Gemi rıhtıma bindirdi. 

-E 2 Ali Ayşe‟yi yemeğe çağırdı. 

   

-dE 1 Araba yolda kaldı. 

-dE 2 Araba yolu 1 saatte aldı. 

   

-dEn 1 Ali amacından saptı. 

-dEn 2 Ali çocuğu okuldan aldı. 

   

-lE 1 Çocuklar birbirleriyle geçinemiyor. 

-lE 2 Adam bahçeyi çitle çevirdi. 

   

nsz 1 Yağ acıdı. 

nsz 2 Suda bakteri çıktı. 

Tablo 9. Durum-konum-örnek 
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Buna göre tüm eylemler için dağılımlar Grafik 10‟daki gibidir.  

 

        Grafik 10. Eylemler: Üye Yapısı: Genel  

TEV‟de, -İ, -E, -dE, -dEn, nsz durumlu nesneleri olan ve olmayan eylemlerin: 

1. birbirlerine ve tüm eylemlere oranına ve  

2. birinci ve ikinci nesne oluşlarının birbirlerine ve tüm eylemlere oranlarına 

bakılmıştır. AKRM‟de, ilgili bağlamlarda, TDKTS (2005)‟deki 

görünümler bu çerçevede sunulacaktır.  

4. 2. AKRM’de anlam ilkelleri 

4. 2. 1. AKRM’de eylemleri ayrıĢtıran anlam ilkelleri 

4. 2. 1. 1. Somutluk ve hareket 

Bu bölümde AKRM‟de önerilen eylem sınıflandırması ve eylemlerin 

sınıflandırılmasında temel alınan iki anlam ilkeli olan somutluk ve hareket ilkellerine 

değinilecektir.  
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Kılıcı ve Etkilenen rolü ve bu roller temelinde diğer rolleri betimleyebilmek 

için başta hareket olmak üzere kimi kavramların içeriklerinin netleştirilmesi gerekir. 

Hareket/ etkinlik/ edim eylemi (action verb/ activity verb) olarak farklı biçimlerde 

adlandırılan eylem türü AKRM‟de, doğal dillerdeki eylemlerin tümünü anlam 

açısından kapsayan ikili sınıflandırmanın ilk bölümüdür; hareket içeren eylemler ve 

hareket içermeyen eylemler. Her ikisi de soyut ya da somut anlamlı eylemler olabilir 

(Tablo 11). 

                Eylemler 

 

Somut anlamlı               Soyut anlamlı 

 

Hareket içeren     Hareket içermeyen                       Hareket içeren     Hareket içermeyen 

somut anlamlı        somut anlamlı                              soyut anlamlı           soyut anlamlı 

                                              Tablo 11. AKRM‟de Eylem türleri 

İlk varsayımımız, tüm doğal dillerdeki tüm eylemlerin somutluk ve soyutluk, 

hareket ve hareket olmayan ilkellerince biçimlenen 4 ulamdan birinde yer almak 

zorunda olduğu ve anlamsal çeşitliliğin yalnızca bu gruplar altında görülebileceğidir. 

Böylelikle anlamsal bir eylem sınıflandırmasına temel alınması gereken 2 

ilkel vardır. 

1. Somutluk 

2. Hareket 
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Somutluk eylemleri 2 gruba ayırır. 

1. Fiziksel dünya eylemleri (ki bunlar somut eylemlerdir) 

2. Fiziksel olmayan dünya eylemleri (ki bunlar da soyut eylemlerdir) 

Hareket adlandırmamız ise hareketin tüm türlerini ve devinimi kapsayan bir 

üstkavramdır. 

Hareket > Devinim 

Konu rolleri alanyazınında ve eylem anlambilimi bağlamında genel öngörü 

somutluğun hareket, soyutluğun ise hareket içermeme ile örtüştüğü yönündedir. 

Kılıcı, hareket ve hareket olmayan eylemlerin ayrıştırılmasında anahtar kavram 

olarak görülmektedir. Eylem, somut ya da soyut bir hareket bildiriyorsa bu hareketi 

kılan yani gerçekleştiren bir Kılıcı olmalıdır. Yani eylem hareket bildiriyorsa 

somuttur ve Kılıcısı vardır, bildirmiyorsa soyuttur ve Kılıcısı yoktur.  

AKRM‟de ise hareket, somut olduğu kadar soyut anlamlı eylemleri de içine 

alabilen bir kavramdır ve somut ya da soyut olarak, zamansal, uzamsal ve daha 

birçok biçimde eylemlerde bulunabilir. Yani somut eylemler hareket 

içermeyebileceği gibi soyut eylemler de hareket içerebilir. Kılıcı rolü ise somutluktan 

bağımsızdır fakat hareket ile örtüşmelidir. Böylece AKRM‟de Kılıcı diğerlerinden 

farklı olarak yalnızca somut hareket eylemlerinin değil, soyut hareket eylemlerinin 

de gerçekleştiricisidir. 

Kılıcı, hareket ve hareket olmayan eylemlerin ayrıştırılmasında anahtar 

kavram olarak görülmekte ve eylem, somut ya da soyut bir hareket bildiriyorsa bu 

hareketi kılan yani gerçekleştiren bir Kılıcı olmalı denmekteydi. Oysa eyleme 

dökülen bir hareket olmaksızın da çeşitli türden gerçekleştirimlerden söz etmek 
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mümkündür; örneğin duygu durumu eylemlerinde (DDElerde) gözlemlenebilir 

hareket olmamasına karşın eylem yok denemez. Bu nedenle, hareket eylemi 

kavramının yalnızca somut ve gözlemlenebilir hareketleri değil soyut olanları da 

kapsayan bir kavram olarak görülmesi gerekir. Hareket kavramı insansal olanlar ve 

olmayanlar olmak üzere de ayrımlanabilir (Tablo 12). Böylece insansal olanların 

öznesi bir tür üye, insansal olmayanların öznesi başka tür bir üye olarak görülebilir 

fakat bu hem bilimsel nesnellik açısından doğu bir yaklaşım değildir hem de 

dilbilgisel açıdan bir belirleyiciliği yoktur. 

Hareket 

 

             insan hareketi                   insan dıĢı hareket 

                              Tablo 12. Hareket türleri 

Dilin insana özgü bir olgu olması, dilin anlattığı gerçekliklerin insana özgü 

olanlarının kabul edilmesi, olmayanların dışlanması ya da genellemelerin insana 

özgü olan ve olmayan temelinde ayrılmasını gerektirmez. Dile ilişkin genellemeleri 

ve sınıflandırmaları insanın yapıyor olması da, insan ve insan olmayan ayrımını ve 

bu ayrımda insanın öncelenmesini gerektirmez. 

Hareketsizlik eşittir durum diyemeyiz. Durum bir ucunda hareket 

eylemlerinin olduğu bir eylemler doğrusunda diğer kutuptadır ve hareket eylemleri 

ile tam bir zıtlık içindedir (Tablo 13). Durumu –hareketten ayıran özellik ise 

zamansallıktır. Hareket olarak adlandırdığımız olgu zamansal olarak belli bir noktada 

ya da aralıkta gerçekleşirken durum zamansal yayılma gösterir (Tablo 14). 
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Durum eylemleri       Hareket eylemleri 

 –hareket                                                                                            +hareket 

                       Tablo 13. Durum- hareket eylemleri 

                                               Durum 

 

                                               Zaman 

                                        Hareket eylemi

 ……………………………………………………………………………… 

                                                         Zaman 

                                         Hareket eylemi 

   

                                               Zaman 

            Tablo 14.  Durum-hareket eylemleri ve zaman 

Bu zamansal ayrım, görünüş çalışmalarında temel alınan ayrımla benzerlik 

göstermekle beraber, eylemleri kılınış özelliklerine ayrıştırmaması açısından 

farklıdır. Durum eylemlerinin önemli bir bölümünü oluşturan DDElerin bu bağlamda 

ayrıntılı bir incelemesi Deneyimleyen rolünün anlatıldığı bölümde sunulacaktır.  

Roller bağlamında hareket eylemleri iki türlü olabilir; yapılan hareket ve 

kendiliğinden oluşan hareket (Tablo 15). 
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             Eylemler 

 

                     Somut anlamlı      Soyut anlamlı 

 

Hareket içeren        Hareket içermeyen       Hareket içeren      Hareket içermeyen    

somut anlamlı            somut anlamlı             soyut anlamlı           soyut anlamlı 

 

 

 

                          Hareket içeren 

 

 

 Yapılan hareket           Kendiliğinden oluĢan hareket 

         içeren                                     içeren 

                  Tablo 15. AKRM‟de hareket eylemi türleri 

Kılıcı belirleyici anlam ilkelleri olarak alanyazında birçok çalışmada anılan 

özelliklerin hiçbirine gönderimde bulunmaksızın, yapılan hareketin yapanı Kılıcıdır. 

Kendiliğinden oluşan hareket ise Kılıcının bizzat oluşturmadığı harekettir. 

+canlı ve +insan varlıklar açısından kendiliğinden oluşan hareket bir 

refleks/tepkidir. +canlı ve -insan varlıklar açısından kendiliğinden oluşan hareket 

bir refleks ya da bir içgüdüdür. –canlı ve –insan varlıklar için ise kendiliğinden 

oluşan hareket varlığın varoluşsallığı ya da nitelikselliği (yani yalnızca varlığı ya da 

herhangi bir niteliği) içsel gücü ya da aldığı bir komuttur. 

Geleneksel adlandırmada Neden, Araç ve Güç rollerinin Kılıcı başlığı altında 

(ki bu sınıflandırma ilerleyen bölümlerde gerekçelendirilecektir) +/- canlı ve +/- 
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insan oluşlarına göre sınıflandırılmış biçimleriyle, yapılan hareket ve kendiliğinden 

oluşan hareket içeren eylemler Tablo 16‟da örneklenmiştir. 
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NEDEN ARAÇ GÜÇ 

 

+canlı -canlı 

-insan 

+canlı -canlı 

-insan 
 

+canlı -canlı 

-insan 

+insan -insan   +insan 

ø 

 

-insan 

ø 

 

 +insan 

ø 

 

-insan 

ø 

 

 

Çocuk camı 

kırdı. 

 
 

 

 

 
 

 

Çocuk nefes 
aldı. 

(Refleks/ 

Tepki) 

 

Kedi fareyi yedi. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Kedi hapşırdı. 
(Refleks/ Tepki) 

 

Kedi yavrusunu 

besledi/ korudu/ 
emzirdi. 

(İçgüdü) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Bu renk evi 

aydınlık gösterdi. 

(Varoluşsal 
/Niteliksel) 

 

Deterjan banyoyu 
mis gibi kokuttu. 

(Varoluşsal 

/Niteliksel) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Çekiç camı kırdı.                                        

(Komut + Kılıcı) 

 
 

 

Vantilatör mumu 
söndürdü. 

(Komut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fırtına camı kırdı. 

(İçkin güç) 

 
Güneş yumurtayı 

pişirdi. 

(İçkin güç) 

  Tablo 16. Hareket türleri-roller-+/- canlılık- +/-insan 
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Tablo 16‟da da görüldüğü gibi, +canlı +insan özelliği olan varlıklar ulamı, 

hem yapılan hareketin hem de kendiliğinden olan hareketin öznesi olabilirler ve bu 

biçimde her iki grup eylemin de öznesi olabilen tek ulamdır.  

TEV‟de eylemlerin anlam özellikleri, AKRM‟de gerekçelendirilen aşağıdaki 

3 özellik çerçevesinde incelenmiştir (Grafik 17).  

1. Anlam özellikleri 

d. Somut/ soyut 

e. Soyutluk içinde somutluk 

f. Soyut türü 

 
          Grafik 17. Maddebaşları: Anlam özellikleri 

AKRM‟de, tüm doğal dillerde eylemlerin anlam açısından iki gruptan birinde 

yer almak zorunda olduğunu söyledik; somut ve soyut. Soyut eylemler ise duygu, 

biliş ve algı alt anlam alanlarından birinde yer alır (Tablo 18). 

somut/ 

soyut

soyutluk 

içinde 

somutluk
soyut türü

MADDEBAġLARI: 

ANLAM ÖZELLĠKLERĠ
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                    Tablo 18. Eylem türleri 

Grafik 19, TEV‟de somut ve soyut anlamlı eylemlerin tüm eylemler içindeki 

yerini göstermektedir. Buna göre soyut anlamlı eylemler tüm eylemlerin %20‟si gibi 

anlamlı bir bölümünü oluşturmaktadır. 

  

       Grafik 19 . Eylemler: Somutluk 

 

 

EYLEMLER

Soyut eylemler

Duygu

(sevmek, 
utanmak, 

ürkmek ...)

BiliĢ

(anlamak, 
öğrenmek, 

düĢünmek...)

Algı

(algılamak, 
duymak, 

tadmak...)

Somut eylemler

(ısırmak, 
koĢmak, 

piĢirmek...)

somut; 

7326; 80%

soyut; 

1781; 20%

EYLEMLER: SOMUTLUK
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Tablo 20‟de de, TEV‟de yer alan somut anlamlı olarak adlandırdığımız 

eylemler örneklenmektedir. 

SOMUT ANLAMLI EYLEMLER 

 

MADDEBAġI ANLAM NO ANLAM 

akaç-la-mak 1 Bir yerde birikmiş suları akıtmak 

akort-la-mak 1 Akort etmek 

billur-laĢ-mak 1 Billur durumuna gelmek, billur durumunda yoğunlaşmak, 
kristalleşmek 

boğ-az-la-mak 1 Hayvan veya insani boğazından keserek öldürmek 

cilt-le-t-mek 1 Ciltleme işini yaptırmak 

cumba-la-mak 1 Bir parçanın dar kenarındaki testere izi vb. girinti ve çıkıntıları 
düzeltmek 

cumbul-da-mak 1 Bir kabın içinde çalkalanıp ses çıkarmak 

-çırp-mak- 2 Kanatları hızla ve kesik hareket ettirmek 

-çiz-mek- 1 Çizgi çekmek 

-değ-mek- 1 Aralık kalmayıncaya kadar birbirine yaklaşmak, dokunmak, temas 
etmek 

der-le-mek 1 Seçme yaparak toplamak, bir araya getirmek, tedvin etmek 

düz-leĢ-mek 1 Düz duruma gelmek 

-ek-mek- 3 Serpmek 

eyer-le-mek 1 At üzerine eyeri koyup bağlamak, eyer vurmak 

fırça-la-mak 1 Temizlemek veya parlatmak için fırça ile sürtmek 

fren-le-mek 1 Bir taşıtın, mekanizmanın hareketini fren yardımıyla yavaşlatmak 
veya durdurmak 

-gevre-mek- 1 Kolay kırılır duruma gelmek 

-göç-mek- 1 Yerleşmek amacıyla mahalle, köy, şehir veya ülke değiştirmek 

helme-leĢ-mek 1 Helme durumuna gelmek 

hor-la-mak 1 Uyku sırasında soluk alırken boğaz ve burundan gürültülü sesler 
çıkarmak 

-ısır-mak- 1 Dişleri arasına alıp sıkmak 

ısla-n-mak 1 Islak duruma gelmek 

-il-mek- 1 Hafif bir düğüm yaparak bağlamak 

kambur-laĢ-tır-mak 1 Kambur duruma getirmek 

kuru-t-mak 1 Suyunu ve ıslaklığını giderip kuru duruma getirmek 

lök-le-mek 1 Lökle yapıştırmak 

lüp-le-t-mek 1 Hızlı bir biçimde yiyecekleri mideye indirmek 

mıncık-la-mak 1 Örseleyecek veya biçimini bozacak gibi ellemek, sıkıştırmak 

mürekkep-le-mek 1 Mürekkep sürmek, mürekkep dökerek veya damlatarak bir yüzeyi 
lekelemek 

nite-le-n-mek 1 Niteliği belirtilmek, nitelik kazanmak, vasıflanmak 

numara-la-mak 1 Bir veya daha fazla sıra numarasıyla göstermek, numara koymak 

oluk-laĢ-mak 1 Oluk durumuna girmek, oluk görünümü almak 

ot-la-mak 1 Hayvan, dolaşarak yerdeki ot, çimen, yaprak vb.ni yemek, yayılmak 

-öğüt-mek- 1 Bir araçla tane durumundaki nesneleri bir araçla ezerek un durumuna 
getirmek 

-ölç-mek- 1 En, boy, hacim, süre gibi nicelikleri kendi cinslerinden seçilmiş bir 

birimle karsılaştırıp kaç birim geldiklerini belirtmek 

parça-la-mak 1 Parçalara ayırmak, bütünlüğünü bozmak, parça etmek 

pis-ir-mek 1 Bir besin maddesini gerektiği kadar ısıda tutarak yenebilecek bir 
duruma getirmek 

rende-le-mek 2 Rende ile ufak parçalara ayırmak 

resim-le-mek 1 Bir yazının konusu ile ilgili resimleri o yazının uygun yerine koymak 

sav-ur-mak 1 Havaya atıp dağıtmak, saçmak 

-sümkür-mek- 1 Soluğu burundan hızla vererek sümüğü dışarı atmak 

Ģekil-le-n-mek 1 Biçimlenmek 

Ģiddet-le-n-mek 1 Şiddeti giderek artmak, hızlanmak 

tepe-le-mek 1 Ayakları altında ezmek 
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tıpır-da-mak 1 Yürürken tıpır tıpır ses çıkarmak 

-ulu-mak- 1 Köpek, kurt, çakal vb. hayvanlar uzun, iniltili, ağlar gibi bir ses 
çıkarmak 

uza-t-mak 2 Başı, kolları veya bacakları bir yere yöneltmek 

ütü-le-mek 1 Ütü ile buruşukluklarını gidermek 

üt-ül-mek 1 Oyunda, yenilmek, kaybetmek 

veda-laĢ-mak 1 Ayrılırken birbirine esenlik dilemek, esenleşmek 

vida-la-mak 1 Vida ile tutturmak 

-yala-mak- 1 Bir şeyin üzerinden dilini sürüp geçirmek 

-yürü-mek- 1 Adım atarak ilerlemek, gitmek 

zıp-la-mak 1 Bir yere çarpıp yukarı fırlamak 

zırh-la-n-mak 1 Zırh giymek 

         Tablo 20. Somut anlamlı eylemler 

TEV‟de somutlukla ilişkilendirilecek bir anlamı bulunmayan, saf soyut olarak 

adlandırdığımız eylemlerin tüm eylemlere oranı Grafik 21‟deki gibidir. 

 

        Grafik 21. Saf soyut eylemler 

Grafik 19‟da soyut eylemlerin, 3 alt anlam grubundaki eylemlerin geneline 

verilen ad olduğu gösterilmişti. Bu gruplardan en büyük bölümünü DD eylemleri 

oluşturur (%65), ikinci büyük grup biliş durumu eylemleri (%33), sonuncusu ise  

%2‟lik küçük bir grupta yer alan algı eylemleridir (Grafik 22). 

diğer 

eylemler; 

8004; 88%

saf soyut 

eylemler; 

1104; 12%

SAF 

SOYUT EYLEMLER
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   Grafik 22. Soyut eylemler: Tür 

Aşağıda TEV‟deki DD eylemleri örneklenmiştir (Tablo 23). 

SOYUT DUYGU EYLEMLERĠ 

 

MADDEBASI ANLAM NO ANLAM 

-acı-mak- 1 Başkasının uğradığı veya uğrayacağı kötü bir duruma üzülmek 

arzu-la-mak 1 İstek duymak, özlemek, istemek 

-beğen-mek- 1 İyi veya güzel bulmak 

-bık-mak- 1 Tekrarlanması, sürüp gitmesi yüzünden bir sedyen doygunluk veya 

yorgunluk duyarak onu istemez duruma gelmek, usanmak 

coĢ-kun-laĢ-mak 1 Coşkun bir duruma gelmek 

celal-le-n-mek 1 Öfkelenmek, kızmak 

çirkin-se-mek 1 Bir şeyi çirkin bulmak 

çek-in-gen-leĢ-mek 1 Çekingen duruma gelmek 

-dile-mek- 1 Birinden bir şeyin yapılmasını istemek, rica etmek, arzu etmek 

duy-gu-la-n-mak 1 Bir olay, bir görünüm karsısında birdenbire güçlü duyguların 
etkisinde kalmak 

-esle-mek- 1 Önem vermek, aldırış etmek 

ferah-la-n-mak 1 Rahatlamak, üzüntü veya sıkıntısı kalmamak, açılmak, genişlemek 

-gocun-mak- 1 Bir şeyden alınmak, çekinmek, kaçınmak 

gurur-la-n-mak 1 Kendini beğenmek, büyüklenmek, kurumlanmak 

heyecan-la-n-mak 1 Herhangi bir nedenle güçlü, geçici bir duygulanımdan etkilenmek, 
heyecana gelmek, coşmak 

hoĢ-laĢ-mak 1 Hoş duruma gelmek 

iç-er-le-mek 1 İçin için öfkelenmek 

-iğren-mek- 1 Bir şeyi tiksindirici bulmak, istikrah etmek 

-kıskan-mak- 1 Sevgide veya kendisiyle ilişkili şeylerde bir başkasının ortaklığına, 
üstün durumda görünmesine dayanamamak 

-kıvan-mak- 1 Övünülecek bir olaydan dolayı sevinmek, iftihar etmek, memnun 
olmak 

merak-la-n-mak 1 Kaygılanmak, üzülmek, tasalanmak 

mut-la-n-mak 1 Mutlu olmak 

neĢe-le-n-mek 1 Neşeli duruma gelmek, şenlenmek, keyiflenmek 

onur-la-n-mak 1 Onur duymak, şereflenmek, teşerrüf etmek 

öfke-le-n-mek 1 Öfkeli duruma düşmek, kızmak, hiddetlenmek 

-özle-mek- 1 Bir kimseyi veya bir şeyi görmeyi, kavuşmayı istemek, göreceği 
gelmek 

pimpirik-le-n-mek 1 Kuşkulanmak 

duygu; 

1160; 65%

biliĢ; 585; 

33%

algı; 36; 

2%

SOYUT EYLEMLER: TÜR
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ruh-suz-laĢ-mak 1 Ruhsuz duruma girmek 

-sev-mek- 1 Sevgi ve bağlılık duymak 

-sez-mek- 1 Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş veya olacak bir şeyi anlamak, 
kestirmek, hissetmek 

Ģen-le-n-mek 1 Şen duruma gelmek, neşelenmek, gönlü açılmak 

Ģüphe-le-n-mek 1 Kuşkulanmak 

ters-le-n-mek 1 Tersleme işine konu olmak 

-tiksin-mek- 1 Bir şey, bir kimse, bir düşünce vb.ni kötü, iğrenç veya aşağılık 
bularak ondan uzak durma duygusuna kapılmak, nefret etmek, ikrah 
etmek, istikrah etmek 

umur-sa-mak 1 Aldırış etmek, önem vermek 

-utan-mak- 1 Onursuz sayılacak veya gülünç olacak bir duruma düşmekten üzüntü 

duymak, korkmak, mahcup olmak 

-ürk-mek- 1 Bir şeyden korkup sıçramak, tevahhuş etmek 

üz-ül-mek 1 Üzme işine konu olmak 

yürek-le-n-mek 1 Korkusuz duruma gelmek, yiğitlenmek, cesaretlenmek 

zevk-le-n-mek 1 Zevk duymak, hoşlanmak 

zor-sun-mak 1 Yüksünmek, yapacağı işi ağır bir yük veya angarya olarak kabul 
etmek 

          Tablo 23. Soyut duygu eylemleri 

TEV‟deki soyut anlamlı biliş eylemleri Tablo 24‟dedir. 

SOYUT BİLİŞ EYLEMLERĠ 

 

MADDEBAġI ANLAM 

NO 

ANLAM 

an-ımsa-mak 1 Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, hatırlamak 

-anla-mak- 6 Bir şey hakkında bilgisi bulunmak 

-bil-mek- 1 Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak 

-çıldır-mak- 1 Delirmek, aklını oynatmak 

çöz-üm-le-mek 1 Çözümleme yoluyla bir şeyi incelemek, tahlil etmek, analiz etmek 

deli-r-mek 1 Deli olmak, aklini yitirmek, çıldırmak 

-düĢün-mek- 2 Bir sonuca varmak amacıyla bilgileri incelemek, karşılaştırmak ve aradaki 
ilgilerden yararlanarak düşünce üretmek, zihinsel yetiler oluşturmak, 
muhakeme etmek 

-eleĢtir-mek- 1 Bir düşünceyi, bir eseri, bir yargıyı inceleyerek doğruluk veya yanlışlığını 

ortaya çıkarmak ve gerçek değerini belirtmek, tenkit etmek 

-er-mek- 4 Kendini Tanrı yoluna vermiş kimse insanüstü kutsal bir asamaya erişmek 

fehm-et-mek 1 Anlamak, kavramak 

-fıttır-mak- 1 Aklını kaçırmak, delirmek, aklını yitirmek, çıldırmak 

hatır-la-mak 1 Anımsamak 

hayal-le-mek 1 Bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak, hayal etmek 

ihtisas-laĢ-mak 1 Herhangi bir konuda uzmanlaşmak 

ilgi-le-n-mek 3 Bir konu üzerinde çalışmak, uğraşmak, bir şeyi çekici bulmak 

kavra-n-mak 1 Kavrama işi yapılmak 

karar-laĢ-tır-mak 1 Bir konunun, bir isin herhangi bir yolda yapılmasıyla ilgili kesin düşünce 

belirlemek, tayin etmek 

niyet-le-n-mek 1 Niyet etmek, tasarlamak 

niyet-le-n-mek 1 Niyet etmek, tasarlamak 

-oku-mak- 5 Bir şeyin anlamını çözmek 

öğre-n-mek 1 Bilgi edinmek 

ön-gör-mek 1 İleride olması gerekeni göstermek, önceden kararlaştırmak, ilerisi için 
düşünmek, göz önünde tutmak, derpiş etmek 

-san-mak- 1 Bir şeyin olma veya olmama ihtimalini kabul etmekle birlikte, olabileceğine 
daha çok inanmak, zannetmek 

san-rı-la-mak 1 Gerçekte olmayan bir şeyin var olduğunu, görüldüğünü, duyulduğunu 
sanmak 

ĢaĢ-ir-mak 1 Bir işe nasıl başlayıp o işi nasıl sürdüreceğini ve nasıl sonuçlandıracağını 
bilemeyecek duruma gelmek, içinden çıkamamak 
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Ģuur-la-n-mak 1 Bilinçlenmek 

tasar-ım-la-mak 1 Bir şeyin biçimini zihinde canlandırmak, tasavvur etmek, tasarımlamak 

tasar-la-mak 1 Bir şeyin nasıl gerçekleşebileceğini düşünmek, zihinde hazırlamak 

-unut-mak- 1 Aklında kalmamak, hatırlamamak 

var-say-mak 1 Bir olgunun sonuçlarından yararlanabilmek, bu sonuçlar üzerine düşünce 
yürütebilmek için onu olmuş veya olacak saymak, farz etmek 

-yor-mak- 1 Bir anlam vermek, yorumlamak 

yor-um-la-mak 1 Bir yazıyı veya bir sözü yorum yaparak açıklamak, tefsir etmek 

zan-n-et-mek 1 Sanmak 

Tablo 24. Soyut biliş eylemleri 

TEV‟deki soyut anlamlı algı eylemleri ise Tablo 25‟dedir. 

SOYUT ALGI EYLEMLERĠ 

 

MADDEBAġI ANLAM NO ANLAM 

al-gı-la-mak 1 Bir olayı veya bir nesnenin varlığını duyu organlarıyla 
algılamak, idrak etmek 

-duy-mak- 6 Sezmek, fark etmek, hissetmek 

duy-um-sa-mak 1 Duyular aracılığıyla bir şeyi algılamak 

-iĢit-mek- 1 Kulakla algılamak, duymak 

kok-la-mak 1 Kokusunu duymak için bir şeyi burnuna yaklaştırmak veya bir 
yerin havasını içine çekmek, koku almak 

-tat-mak- 1 Dil yardımıyla bir şeyin tadının nasıl olduğunu anlamak 

Tablo 25. Soyut algı eylemleri 

Soyut anlamlı eylemlerin %38‟lik bir bölümünde, eylemin aynı zamanda 

somut bir anlamı da vardır (Grafik 26).  

 

Grafik 26. Eylemler: Somutluk  
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Yani soyut eylemlerin önemli bir bölümü somut anlam içerir (Grafik 27). 

 

    Grafik 27. Soyut eylemler: Somutluk içerme 

TEV‟de somut anlamı da olan soyut duygu eylemleri Tablo 28‟de verilmiştir. 

SOMUT ANLAMI DA OLAN SOYUT DUYGU EYLEMLERĠ 

 

MADDEBAġI ANLAM NO ANLAM 

aç-ıl-mak 12 Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine söylemek 

-ağla-mak- 4 Bir duruma üzülmek 

bay-ıl-mak 2 Çok hoşlanmak, çok sevmek 

boĢ-a-n-mak 7 Dertlerini, yakınmalarını anlatmak 

boz-ul-mak 1 Bozma işine konu olmak 

çarp-ıl-mak 1 Çarpma işine konu olmak 

çatla-mak 4 Sıkıntı, sevinç, yalnızlık, heyecan, sabırsızlık, kıskançlık vb. ruhsal 
durumları aşırı derecede duymak 

dar-al-mak 1 Dar duruma gelmek, küçülmek 

-dol-mak- 1 Dolu duruma gelmek 

ez-il-mek 1 Ezme işine konu olmak 

etki-le-mek 1 Etkiye uğratmak, tesir etmek 

ger-il-mek 1 Germe işi yapılmak, gergin duruma gelmek, belirli bir uzama ile 
çekilmek 

-göç-mek- 3 Çökmek 

hafif-le-mek 1 Herhangi bir sebeple eski ağırlığı azalmak 

har-aret-le-n-mek 1 Isısı artmak 

ırga-la-n-mak 1 Irgalama işi yapılmak, sarsılmak, sallanmak 

ısı-n-mak 1 Sıcak duruma gelmek 

iç-le-n-mek 1 İçli bitkiler tanelenmek, iç tutmak 

iğne-le-mek 1 İğne ile tutturmak 

kap-tır-mak 1 Bir şeyin ele geçirilmesine, kapılmasına yol açmak 

kas-ıl-mak 1 Kasma işi yapılmak 

kız-ıĢ-mak 1 Yüksek bir dereceyi bulmak, çok ısınmak 

meyl-et-mek 1 Eğilmek 

mor-ar-mak 1 Mor bir renk almak 

pat-la-mak 1 Nesneler, iç basıncın etkisiyle ve çoğunlukla büyük ses çıkararak 
dağılmak, infilak etmek 

-püskür-mek- 3 Öfkeyi aniden dışarı vurmak 

rahat-la-mak 1 Üzüntü, sıkıntı, tedirginlik veren bir durum ortadan kalkmak veya 

azalmak, rahata kavuşmak 

somutluk 

içermeyen 

62%

somutluk 

içeren 38%

SOYUT EYLEMLER: 

SOMUTLUK ĠÇERME
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-salla-mak- 1 Düzenli bir biçimde ve hep ayni doğrultuda hareket ettirmek 

sık-ıl-mak 2 Can sıkıntısı duymak 

-soğu-mak- 2 Birine veya bir şeye duyulan istek, sevgi ve ilgi kalmamak 

-saki-mak- 1 Ötücü kuşlar ezgili ses çıkarmak, ötmek, şakramak, terennüm etmek 

-ĢiĢ-mek- 1 İçi hava veya gazlarla dolarak gerilmek 

tel-le-n-mek 1 Tel takınmak 

tut-ul-mak 6 Birine tutkun olmak, sevmek 

-uç-mak- 1 Kus, kanatlı böcek vb. hareketli kanatları yardımıyla havada 
düşmeden durmak, havada yol almak 

vur-ul-mak 2 Âşık olmak, gönül kaptırmak, sevdalanmak 

yakın-laĢ-mak 2 Aralarındaki ilgi, sevgi daha güçlü bir duruma gelmek 

-yumuĢa-mak- 1 Sertliği kalmamak, yumuşak duruma gelmek 

zehr-ol-mak 1 Zevk almak umulurken üzüntü ile karsılaşmak 

zıt-laĢ-mak 1 Birbirine karsı ters davranmak 

Tablo 28. Somut anlamı da olan soyut duygu eylemleri 

TEV‟de somut anlamı da olan soyut biliş eylemleri ise Tablo 29‟da 

verilmiştir. 

SOMUT ANLAMI DA OLAN SOYUT BİLİŞ EYLEMLERĠ 

 

MADDEBAġI ANLAM 

NO 

ANLAM 

ay-dın-la-n-mak 1 Aydınlık olmak 

ay-ıl-mak 1 Sarhoşluk, baygınlık vb. bir durumdan kurtulmak, kendine gelmek 

-çak-mak- 9 Anlamak, bilmek 

çık-ar-mak 3 Anlamak, ne olduğunu bilmek, sezmek 

-dal-mak- 3 Kendini bilmez duruma gelmek, kendinden geçmek 

denge-le-n-mek 1 Dengesi sağlanmak 

eğ-il-mek 4 Bir işi önemseyip ele almak 

-es-mek- 2 Yapılması önce düşünülmüş olmayan veya beklenmeyen bir şeyi 
yapmaya birdenbire karar vermek 

inek-le-mek 1 Çok çalışmak, ezberleyerek öğrenmek 

kes-tir-mek 1 Kesme işini yaptırmak 

-kıvır-mak- 8 Başarmak, basa çıkmak, becermek, hakkından gelmek 

odak-laĢ-mak 1 Bir ışık demeti veya elektron akısı bir noktada toplanmak 

ol-gun-laĢ-mak 1 Meyve olgun duruma gelmek 

ölç-üm-le-mek 1 Muhakeme etmek 

-parla-mak- 1 Güçlü bir ışık çıkarmak, ışık saçmak 

-sap-mak- 2 Önceden belirlenmiş, tespit edilmiş görüş, düşünüş, amaç veya 
davranıştan ayrılmak 

-tart-mak- 1 Bir şeyin birim cinsten ağırlığını bulmak 

terbiye-le-mek 1 Eğitmek 

uç-ur-mak 1 Uçma işini yaptırmak 

-uyu-mak- 1 Uyku durumunda olmak 

üĢü-t-mek 3 Delirmek, aklini yitirmek 

-yarat-mak- 2 Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak o zamana kadar 
görülmeyen yeni bir şey ortaya koymak, yapmak 

yargı-la-mak 1 Yargıç, bir karara varmak için davalı ile davacıyı dinleyerek sonuca 
varmak 

zehir-le-mek 1 Öldürmek amacıyla yedirme, içirme vb. yollarla zehir vermek, 
ağılamak 

zehir-le-n-mek 1 Zehirleme işi yapılmak veya zehirleme işine konu olmak, 
ağılanmak 

Tablo 29. Somut anlamı da olan soyut biliş eylemleri  
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TEV‟deki somut anlamı da olan soyut algı eylemleri ise Tablo 31‟dedir. 

SOMUT ANLAMI DA OLAN SOYUT ALGI EYLEMLERĠ 

 

MADDEBAġI ANLAM 

NO 

ANLAM 

-al-mak- 20 Tat veya koku duymak 

-çök-mek- 12 Yoğun bir biçimde duymak 

duy-ur-mak 1 Duymasını sağlamak 

-gör-mek- 15 Gözlerin görmediği durumlarda baksa duyu organlarıyla algılamak 

-oyna-mak- 4 Bir şeyi sürekli evirip çevirmek veya sürekli olarak ona dokunmak 

-taĢı-mak- 8 Duymak, hissetmek 

tep-ki-mek 1 Bir cisim etkisi altında kaldığı bir şeye karsı tepki göstermek 

uyar-ıl-mak 1 Uyarma işine konu olmak 

-uyar-mak- 1 Bir kimseye bir davranışta bulunmamasını söylemek, ikaz etmek 

Tablo 30. Somut anlamı da olan soyut algı eylemleri 

4. 2. 2. AKRM’de konu rollerini ayrıĢtıran anlam ilkelleri 

Kılıcı belirleyici anlam ilkelleri olarak alanyazında birçok çalışmada anılan 

istek, bilinç, niyet, neden, başlatıcılık, denetim, sorumluluk, özgürlük, bağımsız 

varoluş, karar verme, seçim, oluşturma, fark yaratma, yönlendirme gibi özelliklerin 

hiçbirine gönderimde bulunmaksızın hareket eyleminin gerçekleştiricisi Kılıcıdır 

demiştik. Anlam ilkeli olduğu savunulan bu kavramlar Kılıcıda varolsa bile, eylem 

öncesi bilişsel ya da duygusal durumlar olup, tümce yorumlama sürecinde erişmemiz 

olanaksız olan ve ancak dünya bilgisi ile erişilen bilgilerdir. Kimi ilkeller ise kimi 

dillerde dilbilgisel olarak ayırt edicidir. Bu konudaki genellemeler çoğunlukla veri 

tabanının oluşturulduğu diller üzerinden yapılmakta, (genellikle İngilizce, Almanca, 

Fransızca) bu genellemelere karşı örnekler ise genellikle uç (marginal) dillerden 

gelmektedir.  

Bu bölümde AKRM‟de konu rolü yüklenecek olan AÖlerin ayrıştırılmasında 

temel aldığımız ilkeller ve kapsamları açıklanacaktır. Burada sıralanacak anlam 

ilkellerinin tümü, kimi Türkçede kimi başka dillerde dilbilgisel farklılaşmaya yol 

açan özelliklerdir. Fakat dilbilgisel yansıması olan tüm anlam ilkelleri konu rolleri 
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için ayırt edicidir diyemeyiz. Konu rolleri, içeriksel olarak anlam yüklü olduklarına 

göre, eğer hedef tüm dillerdeki tüm AÖleri kapsayabilecek rol etiketleri 

belirlemekse, etiketler ya mümkün olduğunca çok anlam ilkeli içermeli ya da bu 

anlam ilkellerini büyük ölçüde dışlayarak soyutlaştırılmalıdır ki bu çalışmada 

benimsenecek olan yaklaşım ikincisidir. 

Aşağıda, AKRM‟de konu rolleri için belirleyici oldukları benimsenen 3 ilkel 

olan canlılık, değişim ve potansiyel ilkelleri açıklanacaktır.  

4. 2. 2. 1. Canlılık 

+/- canlı olma yukarıda belirttiğimiz gibi dilbilgisel farklılaşmaya yol açan, 

bu nedenle AÖlerin ayrıştırılmasında temel alınması gereken bir anlam ilkelidir. 

Kimi dillerde durum yükleme, canlılık sıradüzeni ile etkileşimdedir; örneğin Awtuw 

dilinde (Hoop ve Malchukov, 2006:6,7) nesne, ancak canlılık sıradüzeninde özne ile 

eşit durumda ya da özneden daha yukarıdaysa belirtme durumuyla işaretlenir: 

(23) Tey   tale-re   yaw daeli. 

 ACC 

The pig bit the woman. 

Domuz kadını ısırdı. 

Papua dilinde, eğer nesne canlılık sıradüzeninde özneden yukarıda ise özne 

eşişlevsel durum (ergative case) ile işaretlenir. 

(24) Yagaa-wama  wa aeguye. 

ERG 

The pig hit the man. 

Domuz adama vurdu. 
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Fore dilinde ise the man canlılık sıradüzeninde her zaman the pig den 

yukarıda görülür ve üyeler yerleşik (canonical) Özne-Nesne-Eylem düzeninde 

olmasalar bile the man her zaman özne olarak yorumlanır. The pig in özne olarak 

yorumlanması istenen durumda ise özne ayrıca işaretlenmelidir. Awtuw, Papua ve 

Fore dillerinden örnekler göstermektedir ki özne ve nesnenin canlılık sıradüzenindeki 

konumları durum yüklemeyi etkilemektedir. Çalışma süresince alanyazında 

karşımıza çıkan dillerin çoğunluğu göstermektedir ki  +canlı ve +insan 

özelliklerinin bir arada bulunuşu ad öbeğinin Kılıcı olarak yorumlanma olasılığını 

artırmaktadır. Öyleyse canlılık dilbilgisel yansıması olan bir anlam ilkelidir her ne 

kadar Türkçe için olmasa da. Kimi dillerde sınırlı sayıda eylem ise +canlı özneyi 

zorunlu kılar; kill, murder vb. Bu eylemlerden yola çıkarak +canlı Kılıcının, 

eylemin anlamsal bir gerektirimi olduğundan söz edilmektedir oysa Kılıcı çok az 

sayıda eylemin anlamsal yapısında bu biçimde bulunur. Kılıcı okuması çoğunlukla 

AÖnün anlamı, Enin anlamı ve EÖnün bütüncül anlamının birleşimi ile ortaya çıkar 

ve diller Kılıcının eylemde sözcükselleştirilmesi açısından farklılaşır. 

Canlılık ayrıca Kılıcı ve Aracı birbirinden ayıran tek özelliktir. Kimi dillerde 

özne konumunda yer alıp alamama, edilgen yapıda örtük özne olup olamama gibi 

açılardan farklı dilbilgisel özellikler sergileyen Kılıcı ve Araç rollerinin tek ayrımı 

+/- canlı oluşlarıdır. Yani AKRM‟ye göre dillerarası farklılık, üyelerin Kılıcı ya da 

Araç rollerinde oluşlarından ya da dillerin bu rollere farklı statüler veriyor 

olmalarından değil yalnızca AÖlerin +/- canlı olmalarına ilişkin farktan 

kaynaklanmaktadır. +/- canlı oluşun dilbilgisel farklılaşmayı açıklayamadığı 

durumlarda ise farklılık yaratan özellik, yapılardan birine +canlı imiş gibi bir 
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özelliğin yüklenmesi diğerine ise hiçbir yorumda bu özelliğin yüklenemiyor olmasıdır 

ve bu,  ayrıcı özelliğin konu rolleri değil, canlılık olduğunun tanıtıdır.  

Benzer durumların açıklanmasında, kimi anlam ilkelleri için sıradüzenler 

oluşturularak, varlıkların bu sıradüzenlerde yer aldıkları konumlara göre tipik 

olandan uzaklaşmaları ölçüsünde beklenendışı dilbilgisel davranış sergiledikleri 

savunulmaktadır. Oysa eylemin anlattığı olay içinde yer alacak milyonlarca olası 

varlık ve onları niteleyebilecek milyonlarca özelliğin aşamalandırılarak betimlenmesi 

olanaksızdır. Canlılık da, kimi çalışmalarda önerildiği üzere aşamalı yapı ile 

derecelendirilebilecek bir özellik değildir. Bir varlığı diğerinden daha çok ya da daha 

az canlı olarak görmek, (örneğin +insan bir varlığı –insan bir varlıktan daha çok 

canlı görmek) konu rolleri bağlamında yersiz bir ayrımdır. Bir varlık ve doğal olarak 

o varlığın gönderimde bulunduğu AÖ +/–canlı özellikte olabilir. +canlı varlıklar 

en temelde, +/-insan olma özelliği ile ayrıştırılabilirler. –canlı varlıklar ise, +canlı 

yorumu yüklenebilenler ve yüklenemeyenler olarak ikiye ayrılır. +/- canlı oluş, +/-

insan oluşu içeren bir özellik olup dilbilgisel anlamda da +/-insan oluştan daha 

belirleyicidir (Tablo 31).  

Canlılık 

 

              +canlı                       - canlı 

 

                      

       +canlı yorumu      +canlı yorumu    +insan  -insan 

       yüklenebilenler       yüklenemeyenler   

                                                Tablo 31. Canlılık 
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Bir özelliğe sahip bir varlığa, sahip olduğu özelliğin tam tersi bir özelliğin 

yüklenmesi, o varlığın doğasını ya da yapısı değiştirmek, dolayısıyla dış dünyayı 

değiştirmek anlamına gelmesiyle çelişik görünebilir. Oysa bir özelliğe sahip bir 

varlığa, sahip olduğu özelliğin tam tersi bir özelliğe sahip yorumunun yüklenmesi 

farklı bir işlemdir. Burada varlık bir değişime uğramamakta yani dış dünya 

değişmemekte, değişim yalnızca dil dünyasında yani bilişsel algılayışta 

gerçekleşmektedir. Somutlaştıracak olursak, bir Kılıcının başlatması ya da komut 

vermesiyle eylemi gerçekleştiren, gerçekleştirmenin yanı sıra sürdürebilen veya hem 

gerçekleştiren hem de sürdürebilen -canlı varlıklara, +canlı değer yükleyerek, 

yalnızca +canlı varlıklar ulamına ait AÖlerin yer alabildiği dilbilgisel bağlamlarda 

[–canlı] AÖlerin de kullanılabilmesidir.  

AKRM‟de Kılıcı ve Etkilenen için +/- canlı olma belirleyici değildir. Her 

iki rol de hem +canlı hem -canlı özellikteki varlıklara gönderimi olan AÖleri 

kapsar. Bu çerçevede Kılıcı ve Etkilenen tanımımız aşağıdaki gibidir.  

Kılıcı = +/- canlı + eylemi yapan 

 

Etkilenen= +/- canlı + eylemce yapılan 

 

DDEler ise duygu ve biliş sınıflarından birinde yer aldığına göre, bu 

eylemlerin öznesi ancak +canlı olabilir.  Canlılık bu bağlamda bir ölçüttür. Yani 

AKRM‟de Deneyimleyen olarak adlandırdığımız üye +canlı gönderimi olan 

AÖlerin rolü olmak zorundadır. 
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(25) Ali Ayşe‟yi sevdi/ beğendi. 

                   +canlı 

4. 2. 2. 2. DeğiĢim 

Değişim, etkilenmişliği de beraberinde getirir. Bir varlık eylem sonucunda (ya 

da eylem sonuçlanmaksızın) değişime uğramışsa, bu varlık aynı zamanda eylemden 

etkilenmiş demektir. Özellikle Kılıcı ve Etkilenenin betimlenmesinde, anlam 

ilkellerinin en önemlilerinden olan değişim ve etkilenmişlik özünde birbirlerini 

gerektiren iki kavramdır yani değişmeden oluşmuş bir etkilenmişlikten ya da 

etkilenmeden oluşmuş bir değişimden söz edemeyiz (Tablo 32). 

DeğiĢim      EtkilenmiĢlik 

                               Tablo 32. Değişim ve etkilenmişlik 

Eylemler -fiziksel ya da bilişsel- öznesinde, nesnesinde ya da dış dünyada bir 

değişimi beraberinde getirir. Burada tartışacağımız değişim, bağlam gerektirmeyen, 

eylem anlamı temelli değişimdir. Eylemin iki kutbunda yer alan ve iki üyeyi 

birbirinden ayırdığı varsayılan en önemli özelliklerden biri değişimdir. Bir varlık 

birçok yönüyle değişime uğrayabilir yani değişim, varoluşsal, zamansal, uzamsal, 

fiziksel, bilişsel ya da duygusal olabilir. Bunlar içinde varlıkların en zor değişime 

uğrayan yanları onları oluşturan maddedir. 

Değişim ve etkilenmişliğin Kılıcı ve Etkileneni birbirinden ayırdığı 

varsayılan ilkeller olarak görüldüğünü söylemiştik. Bu varsayım Kılıcıyı, eylemden 

hiçbir yönüyle etkilenmeyen, eylem tarafından değişime uğramayan ve bütünlüğünü 

koruyan üye, Etkileneni ise tam tersi yani eylemden bir yönüyle ya da tüm yönleriyle 
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etkilenen, değişime uğrayan ve eylem öncesi bütünlüğünü koruyamayan üye olarak 

görür. Oysa AKRM‟de Kılıcı, Etkilenene oranla eylemce daha az değişime uğrasa da 

her zaman ve her durumda bütünlüğünü koruyan üye değildir. Çünkü etkileme işi 

yalnızca eylemden Etkilenene doğru giden bir ok değildir. Yani gerçekleşimin 

sorumlusu tek başına eylem değil, eylem ve eylemi gerçekleştiren Kılıcıdır; 

dolayısıyla Kılıcı ve Etkilenen karşılıklı etkileşimdedirler. Bu nedenle eylem sonucu 

ortaya çıkan etkilenme işini, üyelerden yalnızca birinin etkilendiği bir öyküyle 

sınırlamak doğru değildir. Kılıcı da eylemi gerçekleştiren varlık olarak eylemin 

gerçekleştirilmesi sürecinden ya da sonucundan bir ya da birden fazla yönüyle 

değişime uğrayabilir ve etkilenebilir (Tablo 33).  

Kılıcı    Etkilenen 

                                                Eylem 

 

                         DeğiĢim/ EtkilenmiĢlik 

           Tablo 33. Değişim-etkilenmişlik, Kılıcı-Etkilenen 

Etkilenmişlik kimi dillerde belirlilik/ belirsizliğin (definiteness/indefiniteness) 

belirleyicisidir. Fakat bu, etkilenmişliğin derecelerinin konu rollerinin belirleyicisi 

olmasını gerektirmez. AKRM‟de belirleyici aşağıdaki iki kutuptur, ara dereceler 

değildir (Tablo 34).  

EtkilenmemiĢ                      EtkilenmiĢ 

                                       Tablo 34. Etkilenmişliğin kutupları 
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AKRM‟de etkilenmişlik için bir derecelendirme söz konusu değildir. Yani 

Kılıcının kılıcılığı da Etkilenenin etkilenmişliği de artmaz ve eksilmez. Etkilenmişlik 

birçok çalışmada, bir varlıktaki dışarıdan gözlemlenebilir değişim olarak 

tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım birçok açıdan kapsayıcı görünmemektedir. Birincisi, 

soyut anlamlı eylemlerin nesneleri düşünüldüğünde gözlemlenebilir olma geçerli bir 

özellik değildir. Örneğin eylem sonucu duygu ya da biliş durumunda oluşan değişim 

ve etkilenmişlik dışarıdan gözlemlenemez. Öyleyse dışarıdan gözlemlenebilirlik 

sadece fiziksel değişime uğramış nesnelerin bir özelliği olabilir. İkincisi, fiziksel 

değişime uğramış nesnelerin değişimi her zaman dışarıdan gözlemlenebilir 

olmayabilir. Üç boyutlu nesnelerin görünmeyen bölümlerinde, ya da nesnelerin 

doku, koku vb. özelliklerinde oluşan değişimleri dışarıdan gözlemleyebilmek çoğu 

zaman olanaklı değildir. O halde, gözlemlenebilir olma özelliğinin gözlemlemeye 

konu olacak görüntüsel bir durumu önvarsayıyor olması etkilenmişlik kavramının 

sınırlarını daralttığından, AKRM‟de benimsediğimiz etkilenmişlik kavramının 

içeriği, bir varlıktaki dışarıdan gözlemlenebilir değişim yerine, bir varlıktaki 

gözlemlenebilir ya da algılanabilir değişimdir.  

EtkilenmiĢlik: gözlemlenebilir/ algılanabilir değiĢim. 

 

Bu değişim (her ne kadar etkilenmişlik sözcüğünün olumsuz bir değişim 

sezdirimi olsa da) olumlu ya da olumsuz yönde oluş açısından yansızdır. 

EtkilenmiĢlik: gözlemlenebilir/ algılanabilir, olumlu/ olumsuz değiĢim. 
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Etkilenmişlik kavramı yalnızca anlambilimsel değil, eylemde geçişlilik, 

nesnenin dolaylı ya da dolaysız oluşu, orta çatı yapılarının ve son noktalılık gibi kimi 

dilbilgisel olguların açıklamasında da önemli bir kavram olmasına karşın alanyazında 

tartışmalar, bu kavramla ilişkilendirilen bir dizi görünüş özellikleriyle sınırlıdır. 

Etkilenmişliğin algılanışı, etkilenmişliği oluşturan ölçütler ve hangi tür 

etkilenmişliklerin benzer hangilerinin ayrı gruplandırmayı gerekli kılacağı dillerarası 

farklılıklar göstermekle beraber, alanyazında etkilenmişlik kavramının tanımı 

oldukça sezgisel ve bulanıktır. Aslında sezgi, tüm ilkellerin tanımında vardır. Rol 

tanımları da bu ilkelleri temel aldığı için sezgisellik, rol tanımlarına bulaşmakta ve 

onları öznel kılmaktadır. Amaçlarımızdan biri, rol tanımlarını mümkün olduğunca 

ilkellerden arındırmaktır.  

Eylem sonucu varlıkların uğradığı değişim iki türlü olabilir; fiziksel değişim 

ve fiziksel olmayan değişim. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu iki değişim türünün 

ayrıştırılmasında dışarıdan gözlemlenebilirlik ve gözlemlenemezlik özelliklerini bir 

yana bırakıyoruz çünkü dışarıdan gözlemlenemeyen fiziksel değişimler olabildiği 

gibi dışarıdan gözlemlenebilir fakat fiziksel olmayan değişimler de vardır. 

En genel anlamıyla fiziksel değişim, varlığın bizzat kendisinde ya da yerinde 

yani fiziksel olarak bulunduğu konumda olabilir. Fiziksel olmayan değişim ise 

varlığın soyut durumundadır (duygu durumu, biliş durumu vb.) (Tablo 35). 
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    DeğiĢim 

 

 

Fiziksel değiĢim  Fiziksel olmayan değiĢim 

 

 

 

    varlığın              varlığın        varlığın                    varlığın 

         kendisinde      yer/ konumunda      duygu                         biliĢ  

          durumunda             durumunda 

       Tablo 35. Değişim türleri 

Varlıkların eylem sonucu uğradığı değişim, her zaman dilsel sunumda 

vurgulanan ya da öncelikli olarak algılanan değişim olmayabilir yani varlık eylem 

sonucunda birçok yönüyle değişime uğramış olmasına karşın dilsel sunumda bu 

değişimlerin sadece ilkörnek olanına ya da en çok öne çıkarılmak istenilenine 

odaklanılabilir. Aşağıda, altı çizili üyelerin rollerine bakalım. 

(26) Ali kitabı aldı. 

(27) Ali kitabı tuttu. 

(28) Ali kitabı kırıştırdı. 

(29) Ali kitabı yırttı. 

(30) Ali kitabı parçaladı. 

(31) Ali kitabı yaktı. 

Eylem bittikten sonra nesneye ne olduğuna ilişkin bilgi, tümce dışı bilgidir. 

Yani eylem beklediğimiz gibi sonuçlanabilir ya da sonuçlanmayabilir. Sonuçlanınca 

Etkilenen, sonuçlanmayınca Etkilenmeyen diyemeyiz. Yukarıdaki tümcelerde 
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eylemin sonucunda nesnelerin tümünün rolü (öyle ya da böyle, az ya da çok) 

Etkilenendir. 

(32) Alınan kitap. 

(33) Tutulan kitap. 

(34) Kırıştırılan kitap 

(35) Yırtılan kitap. 

(36) Parçalanan kitap. 

(37) Yakılan kitap. 

Eylemin sonucuna ilişkin beklenti temelinde bir sınıflandırma yaparak rol 

etiketleri belirlemek mümkün değildir. Nesneler etkilenmişlik açısından 

derecelendirilebilirler fakat AKRM‟de en az etkilenmiş olan üye bile eyleme katılım 

açısından en çok etkilenmişle eşit konumdadır. 

(38) Ali kitabın üstüne bastı. ((ve kitap kırıştı) (kırış kırış oldu)). 

Ali kitabın üstüne bastı. ((ama kitap kırışmadı) (kağıdı, kırışmayan 

kağıtmış)). 

Kitap= Etkilenen 

 

(39) Ali kitabı ateşe verdi. ((ve kitap yandı) (kül oldu)). 

Ali kitabı ateşe verdi. ((ama kitap yanmadı) (kağıdı, yanmayan 

kağıtmış)). 

Kitap= Etkilenen 
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(40) Ali cama vurdu ((ve cam kırıldı) (tuzla buz oldu)). 

Ali cama vurdu ((ama cam kırılmadı) (cam, kırılmaz cammış)). 

Cam= Etkilenen 

Bu çalışmanın, anlambilimsel çözümlemenin çekirdek birimleri olarak Eler 

ve AÖler, en büyük birim olarak da T ile sınırlandırılmış olması nedeniyle ayrıntısına 

değinilmeyecek olan bir başka değişim türü, dış dünyada meydana gelen değişimdir. 

Eylem sonucunda, Kılıcı ve Etkilenenin dışında, dış dünyada da bir değişim meydana 

gelir. Örneğin, bir nesnenin bir yerden bir yere hareket etmesi ile uzayda bir yerin 

boşalması ve bir başka yerin dolması anlamında nesnede oluşan yer değişiminin 

yanısıra, tümce içi anlama bir katkısı olmasa da dış dünyada meydana gelen bir 

değişim söz konusudur. Bu bağlamda Kılıcı ve Etkileneni tanımlamaya çalışalım.  

Uzun (1997:12) Kılıcıyı, “…yüklemcil öğenin bildirdiği devinimi, bir başka 

öğe üzerinde etkisi olacak biçimde yapan” olarak tanımlar. Bu tanım, eylemin bir 

devinim eylemi olması gerektiğini bu devinimden etkilenen bir Etkilenen üyesi 

olması gerektiğini, dolayısıyla eylemin geçişli bir eylem olması gerektiğini öngörür. 

AKRM‟de ise tek üyeli eylemlerin de öznelerinin Kılıcı olabileceği kabul 

edilmektedir.  

Uzun, Etkileneni ise “…yüklemin bildirdiği devinimden etkilenen” olarak 

tanımlar ki bu tanım hareket eylemleriyle sınırlı olmasının dışında kapsayıcılığı 

açısından Etkilenen tanımızla örtüşmektedir.    

AKRM‟de değişim, etkilenmişlik ve canlılık ilkelleri bağlamında Kılıcı ve 

Etkilenen tanımlarımızı gözden geçirecek olursak; 
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Kılıcı = +/- canlı + eylemi yapan + değiĢim oluĢturan (kendinde / diğer üyede/ dıĢ dünyada) 

 

Etkilenen= +/- canlı + eylem sonucu değiĢime uğrayan 

 

Bu bölümde, konu rolü yüklenecek AÖlerin ayrıştırılmasında temel aldığımız 

ilkeller olan canlılık ve değişimden söz ettik ve kiminin Türkçede kiminin de başka 

dillerde dilbilgisel farklılaşmaya yol açan özellikler olduğunu söyledik. Canlılık ve 

değişim anlam ilkellerinin dışında fakat bu iki özelliği de kapsayıcı bir başka anlam 

ilkeli potansiyeldir.  

4. 2. 2. 3. Potansiyel 

Canlılık ilkelinde de söz ettiğimiz gibi, [-canlı/ -insan] özellikli varlıklara 

+canlı/+insan yorumunun yüklenmesi ve bu işlemle [-canlı/ -insan] özellikli 

AÖlerin +canlı/ +insan AÖler ile kısıtlı dilbilgisel ulamlarda yer alabilmesi, yani 

bir özelliğe sahip bir varlığa, sahip olduğu özelliğin tam tersi bir özelliğe sahip 

yorumunun yüklenmesi işlemi, varlığın, üzerinde bu işlemin gerçekleştirilebilmesi 

için bir potansiyeli olmasını gerektirir.  

Benzer biçimde, değişim anlam ilkelinden söz ederken Kılıcıyı, kendisinde, 

diğer üyede ya da dış dünyada değişim oluşturan üye, Etkileneni ise Kılıcının 

oluşturduğu değişimden bir yönüyle etkilenen üye olarak tanımlamıştık. Bu tanım bir 

üyenin, Kılıcı olabilmesi için değişim oluşturabilme, Etkilenen olabilmesi için de 

değişime uğrayabilme potansiyeli olması önvarsayımını taşır. Bunun bir sonucu 

olarak değişim oluşturabilme potansiyeli olmayan bir üye Kılıcı, değişime 

uğrayabilme potansiyeli olmayan bir üye ise Etkilenen olamaz. Böylelikle potansiyel 
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anlam ilkeli, canlılık ve değişim anlam ilkelleri için belirleyici bir özelliktir (Tablo 

36).   

Potansiyel 

 

      Canlılık       DeğiĢim 

                    Tablo 36. Potansiyel 

Bir üyenin Kılıcı olarak yorumlanabilme potansiyelinin olmasından 

kastedilen ise bir AÖnün, bir AÖyü Kılıcı yapan özelliklere yakılığı-uzaklığıdır. 

Benzer biçimde bir üyenin Etkilenen üye olabilme potansiyelinin olması da bir AÖyü 

Etkilenen yapan özelliklere yakılığı-uzaklığıdır. Potansiyel ilkeli diğer roller için de 

benzer biçimde işler. 

(41) Mağara adamı yuttu.  

  Kılıcı 

(42) *Ali masayı yırttı. 

       Etkilenen 

(43) *Ali yazıcıyı üzdü. 

  Deneyimleyen 

 

Potansiyel ilkeli bağlamında Kılıcı ve Etkilenen tanımlarımızı yeniden 

gözden geçirelim.  

AKRM‟de canlılık, değişim ve potansiyel ilkelleri bağlamında Kılıcı ve 

Etkilenen tanımlarımız aşağıdaki gibidir. 
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Kılıcı = +/- canlı+ eylemi yapma + değiĢim oluĢturma potansiyeli olan (kendinde / diğer 

üyede/ dıĢ dünyada) 

 

Etkilenen= +/- canlı + eylem sonucu değiĢime uğrama potansiyeli olan 

 

4. 2. 2. 4. Diğer anlam ilkelleri 

Bu bölümde dilbilimde olduğu kadar felsefede de yer bulmuş tartışmalardan 

olan kimi anlam ilkellerinin AKRM‟deki yerine değinilecektir.  

Kılıcının eylemi gerçekleştirmesi için niyetinin olması gerektiği üzerinde 

durulur. AKRM‟de niyet bir anlam ilkeli değildir. Hornsby (2004), diyetteki birinin 

masada duran çikolatadan yememeye karar vermesi ve almaktan sakınması, o an 

rahatsız edilmek istemeyen birinin telefonu çalar durumda bırakarak yanıtlamaması 

ya da birinin sevmediği bir insana bir toplulukta dikkat ve ilgi göstermemesi gibi 

durumlarda niyet ve gerçekleştirme olmasına karşın Kılıcı tarafından eyleme dökülen 

somut bir hareket olmadığından söz eder. Örnekler düşünüldüğünde, Kılıcı 

kavramının sınırlarının, niyet, istek gibi kavramlarla belirlenmesi, kavramı 

daraltmaktadır (Hyman and Steward, 2004:6). Dilbilgisel açıdan ise, hareket eylemi 

içeren bir tümcedeki olumsuzluk işaretleyicisinin her zaman hareket olmadığını 

belirtmediği gibi, yüzey yapıda olumlu eylemler de kimi zaman hareket bildirmez. 

Yani olumluluk ve olumsuzluk gibi dilsel olguları hareketin olup olmayışıyla eşdeğer 

tutamayız. Hyman ve Steward (2004:6), She spoiled the show by not turning up 

(Gelmeyerek gösteriyi mahvetti) tümcesinde görünürde hareket olmamasına karşın 

Kılıcı tarafından niyetli bir gerçekleştirme söz konusudur der. Bir kimsenin bir şeye 
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inanması ve istemesi, o kişinin bir şey yapmasına neden olur yargısı, nedensellik 

ilişkisinin hareketle sonuçlanmak zorunda olmasını gerektirir; yani Kılıcı hareket 

meydana getirdiği ölçüde nedensellik ilişkisinin parçasıdır. Oysa daha önce de 

söylediğimiz gibi somut bir hareket olmaksızın da çeşitli türden gerçekleştirimlerden 

söz etmek mümkündür. Örneğin DDElerde gözlemlenebilir hareket olmamasına 

karşın eylem yoktur diyemeyiz. Saydığımız nedenlerle hareket eylemi kavramı 

yalnızca somut ve gözlemlenebilir hareketleri değil soyut olanları da kapsayan bir 

kavram olarak görülmelidir.  

Hedefimizin az sayıda özellik tanımlayarak, çok sayıda eylemin üyesini 

kapsayacak az sayıda konu rolü belirlemek olduğundan söz etmiştik. Tüm AÖleri 

tüm anlamlarda ve tüm bağlamlarda kapsayacak tanımlar bulmak olanaksızdır. 

Örneğin Etkilenen gibi kapsayıcı görünen bir terim bile farklı derecelerde 

etkilenmişlik olabileceği göz önünde bulundurularak (geçici/ kalıcı, fiziksel/ 

duygusal, yüzeysel/ bütün vb.) en az üç alt türe ayrılabilir. Konu rolleri alanyazınında 

adlandırmalar hem farklı sayıda, hem sayıca aynı olsalar bile farklı anlam ilkellerini 

barındırmaktadırlar. Bu anlamda konu rollerine yönelik yaklaşımları kabaca ikiye 

ayırabiliriz: 

1. Eylem anlamını küçük anlam birimlerine ayırmak (decomposition) ve bu 

birimlerce farklılaşan eylemlerden benzer olanlarının üyelerine benzer 

rolleri yüklemek (Levin ve Rappaport (1998;2005) ve Jackendoff 

(1987;1990) gibi).  

2. Konu rollerini genellenmiş başlıklarda toplamak, bu rollerin anlamını 

küçük anlam birimlerine ayırmak ve AÖleri, bu özelliklerden taşıma 

oranlarına göre adlandırmak (Dowty, Van Valin gibi). 
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AKRM 2. yaklaşımı benimseyerek, konu rollerini 4 genel başlıkta toplar ve 

bu rollerin 3 anlam ilkelince biçimlendiğini söyler. İnanç, niyet, istek vb. anlam 

ilkelleri, eylem anlamıyla doğrudan bağlantılı olduğuna göre, eylem sayısı kadar 

(hatta sezdirimler, çıkarımlar gibi söylem ve kullanım öğeleri katılırsa sonsuz sayıda) 

anlam ilkeli Kılıcı tanımı içine girer. Oysa öncelikle ayrıntılı bir anlam çözülmesinin 

hangi sorunlu duruma çözüm olacağı sorusu yanıtlanmalıdır. Örneğin Kılıcı 

belirleyici ilkeller olarak adlandırılan istek, inanç, niyet vb. kavramlar temel alınarak 

oluşturulmuş konu rolü etiketleri ve bu rolleri gerektiren eylemlerin sınıflandırılması 

hangi sorunlu durumun çözümüdür?  

Dilbilgisel anlamlılığı olan eylem sınıflandırmaları içinde en anlamlısı 

eylemleri somut anlamlı ve soyut anlamlı eylemler olarak ikiye ayırmaktır; bilindiği 

gibi soyut anlamlı eylemler (biliş durumu, duygu durumu) kimi dilbilgisel süreçlerde 

farklı davranmaktadırlar.  

Eğer dilbilgisel gerçekleşmeler anlam özelliklerine duyarlıysa, bu, Kılıcısının 

niyetli olduğu kesme eylemi ya da Kılıcısının istekli olmadığı püskürtme eylemi gibi 

ayrımlardan daha kapsayıcı özellikler olmalıdır. Aksi takdirde tüm dillerdeki tüm 

eylemlerin ve bu eylemlerdeki somut ya da soyut hareketin ya da hareketsizliğin 

türleri kadar farklı özellikte Kılıcı olması gerekirdi tıpkı o kadar sayıda Etkilenen, 

Hedef, Kaynak ve diğer roller olacağı gibi. Oysa dilbilgisel süreçler bu denli ince 

anlam ayrımlarına duyarlı görünmemektedir; edilgenleştirmede nesne olan Kılıcıdır, 

niyetli Kılıcı, istekli Kılıcı ya da bilinçli Kılıcı değil. Önerilen ve önerilecek böylesi 

ilkellerin ve anlam ayrımlarının tümü bir araya gelse bile tüm eylemlerin 

anlamlarının gerektirdiği tüm rollerin ancak küçük bir alt kümesini oluşturabilir.  
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İstek, bilinç, niyet, neden, başlatıcılık, denetim, sorumluluk, özgürlük, 

bağımsız varoluş, karar verme, seçim, oluşturma, fark yaratma, yönlendirme vb. 

anlam özellikleri olmaksızın da bir üye, eylemin gerçekleştiricisi yani eylemin 

Kılıcısı olabilir.  

Aşağıdaki tabloda birkaçı yer alan ve alanyazında Kılıcı belirleyici olarak 

anılan ilkeller Kılıcıyı oluşturan değil, anlamına katkıda bulunan ilkellerdir. Kılıcı 

tüm bu özelliklere sahip olsun, olmasın ya da belirli oranlarda olsun, somut ya da 

soyut olan bir hareket eylemini gerçekleştirendir. Bu öğeleri içeren Kılıcılar ise 

anlamsal açıdan farklı Kılıcılardır hepsi bu (Tablo 37). 

 

                              Tablo 37. Kılıcı rolüne katkıda bulunan anlam öğeleri 

Bu bölümde, belirlediğimiz 3 anlam ilkeli olan canlılık, değişim ve potansiyel 

çerçevesinde AKRM‟nin iki kutbunu oluşturan Kılıcı ve Etkilenen rollerini 

tanımladık. Aşağıda, tanımladığımız Kılıcı ve Etkilenen rollerine ilişkin tartışmalar 

genişletilecek, ardından Kılıcı, Etkilenen, Deneyimleyen ve Etkilenmeyen üst 

ulamlarında yer alan diğer rollerin AKRM‟deki yeri tartışılacaktır. 

 

 

Kılıcı

dene
tim

niyet

inan
ç

bilin
ç

hare
ket

istek

baĢlat
ma
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4. 3. AKRM’de konu rolleri 

4. 3. 1. Kılıcı rolü 

Yukarıda canlılık, değişim ve potansiyel ilkelleri çerçevesinde tanımladığımız 

Kılıcı aşağıdaki gibiydi. 

Kılıcı = +/- canlı + eylemi yapma + değiĢim oluĢturma potansiyeli olan (kendinde / diğer 

üyede/ dıĢ dünyada) 

 

Kılıcının +/- canlı olabileceği saptaması, kimi çalışmalarda Kılıcı rolünü de içine 

alan Aktör rolüne atfedilen özelliklere benzer. Kılıcı kimilerince niyet, istek gibi 

özellikleri barındırabilmesi açısından +canlı olmak zorunda olan üye (Fillmore 

(1968:24), Jackendoff (1972:32) gibi) kimilerince ise eylemin gerçekleşmesine 

neden olan + / -canlı üye olarak kabul edilir. Birinci yaklaşım, rüzgar, güneş gibi 

diğer yaklaşım tarafından Doğal Kılıcı/ Doğal Güç (Natural Agent/Force) olarak 

adlandırılan üyeleri bu kategoriden dışlar. +canlı ya da +insan olmayıp, belli 

ölçüde bilişsel yeteneğe sahip, öğrenebilen, iletişim kurabilen ya da kendi başına 

hareket ederek eylem gerçekleştirebilen nesnelerin de Kılıcı olup olamayacağı sorusu 

ise iki farklı yaklaşımla yanıtlanabilir. Birincisi onları yaratan, kullanan ve 

etkinlikleri gerçekleştirmelerini başlangıç noktasında sağlayan +canlı +insan 

olduğuna göre, bu anlam içeriği olan AÖlere başka rol adları vermek. İkincisi, tümce 

içi veriyle sınırlı kalmak ve tümce içi en uygun adayı Kılıcı olarak kabul etmek ki 

AKRM‟de benimsediğimiz yaklaşım budur.   

Kılıcı, birbirleriyle anlamsal birçok özellik açısından ilişkili görünen bir dizi 

diğer rolü içine alan bir üst kavramdır. Canlılık Sıradüzeni olarak adlandırılan 
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sıradüzende +canlı olma olasılığı en fazla olan üye Kılıcı olma özelliği en fazla 

olan üye iken bu olasılık [–canlı] üyede en azdır. Böyle bir sıradüzen hareket 

eylemlerini de şu biçimde ayrıştırır. Kimi eylemler sıradüzende en yukarıda yer alan 

üyeleri seçerek diğerlerini kabul etmezken kimi eylemler bu sıradüzende en aşağıda 

yer alan ad öbeklerini üye seçerler. Biz konu rolleri düzleminde bu bilişsel öncelik 

sonralık aşamalı yapısını da kabul ederek Kılıcı özelliği taşıyan +/-canlı üyelerin 

tümünü Kılıcı ulamı altında görüyoruz.    

Alanyazında, Kılıcı olma koşullarını ortaya koyan testler önerilmektedir. 

Örneğin emir tümcesine dönüştürülebilen tümceler Kılıcı özne alır. 

(44) Ali odasını temizliyor.  

Kılıcı 

Odanı temizle! 

 

(45) Ali hastalandı. 

Etkilenen 

*Ali hastalan! 

Kavramsal Anlambilimde ise (Jackendoff, 1987), Kılıcının aşağıdaki testle 

bulunabileceği söylenir. Aşağıda, sorunun yanıtındaki AÖ Kılıcıdır.   

What the NP did was… 

AÖ‟nün yaptığı… 

Türkçede de bu test yalnızca hareket eylemlerinin değil herhangi bir eylemin 

Etkilenen dışındaki diğer üyesini, rolü ne olursa olsun gösteren bir testtir. Kuramsal 
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çerçeve bölümünde kimi dillerde görünüş özelliklerinin konu rollerinin 

gerçekleşmesinde belirleyici olabildiğini söylemiştik. Bu nedenle, aşağıda durum, 

bitirme, tamamlama, hareket, anlık oluş gibi görünüşsel açıdan farklı, iki üyeli 

eylemlerin bu testle bulunmuş öğeleri altı çizili olarak verilmiştir. Buna göre, 

aşağıdaki üyelerin tümü, eylem türüne bakılmaksızın Kılıcı olarak 

değerlendirilmelidir.
4
 

(46) Ali Ayşe‟yi özledi.  Ali‟nin yaptığı Ayşe‟yi özlemekti. 

(47) Ali Ayşe‟den ayrı kaldı. Ali‟nin yaptığı Ayşe‟den ayrı kalmaktı.  

(48) Ali Ayşe‟yi terk etti.  Ali‟nin yaptığı Ayşe‟yi terk etmekti. 

(49) Ali Ayşe‟yi tedavi etti. Ali‟nin yaptığı Ayşe‟yi tedavi etmekti. 

(50) Ali Ayşe‟ye yaklaştı.  Ali‟nin yaptığı Ayşe‟ye yaklaşmaktı.  

(51) Ali Ayşe‟yi kutladı.  Ali‟nin yaptığı Ayşe‟yi kutlamaktı. 

(52) Ali Ayşe‟yi öldürdü.   Ali‟nin yaptığı Ayşe‟yi öldürmekti. 

(53) Ali Ayşe‟yi bekledi.  Ali‟nin yaptığı Ayşe‟yi beklemekti. 

Tanımladığımız Kılıcının AKRM‟de Kılıcı benzeri roller için önerilen bir üst 

kavram olduğunu söylemiştik. İlerleyen bölümlerde her biri ayrıntılı biçimde 

incelenecek olan bu roller Neden (Cause), Güç (Force) ve Araçtır (Instrument). 

A Enin Nedenidir.    A Enin Kılıcısıdır. 

A Eyi yaptı. A bir Güçtür.   A Enin Kılıcısıdır. 

                                                
4 Farklı görünüş sınıflandırmalarındaki eylem türlerinin Kılıcı alma olasılığı açısından Van Valin ve 

Wilkins (1996)‟da önerilen aşağıdaki sıradüzen çerçevesinde görünümlerinin çözümlemesi daha 

kapsamlı başka bir çalışmanın konusu olabilir. 

Etkinlik/ Tamamlama (Accomplishment)> Bitirme (Achievement)> Durum (State) 
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A Eyi yaptı. A bir Araçtır.   A Enin Kılıcısıdır. 

Kılıcıya ilişkin bu noktaya dek söylediklerimiz çerçevesinde, eylemler, 

hareketin niteliği ve roller bağlamında önerilerimizi aşağıdaki Tablo 38‟de eylem 

merkezli, Tablo 39‟da Kılıcı merkezli bir sunumla ve Tablo 40‟da genel olarak 

görmek mümkündür.  

Eylem merkezli: 

 

            Hareket içeren eylemler 

 

                           

    Yapılan hareket içeren                                           Kendiliğinden oluĢan hareket  

                eylemler                                                                    içeren eylemler 

         

                  Kılıcı                                                                              Kılıcı 

                +canlı                                            -canlı 

  +/-insan                                                       -insan 

      Neden                                            Neden 

                                   Araç 

                                   Güç 

 

 

              Kılıcı 

                              Tablo 38. Eylem merkezli gösterim 
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Kılıcı merkezli: 

           Kılıcı 

 

     

      Kılıcı             Kılıcı 

 

               Yapılan hareket içeren                        Kendiliğinden oluĢan hareket içeren 

              eylemin gerçekleĢtiricisi         eylemin gerçekleĢtiricisi 

 

      +canlı        -canlı  

     +/- insan        -insan 

   

     Neden         Neden 

          Araç 

                                                                                             Güç 

 

Tablo 39. Kılıcı merkezli gösterim        

Kılıcı: Genel 

               Eylemler 

 

Somut anlamlı     Soyut anlamlı 

 

Hareket içeren             Hareket içermeyen          Hareket içeren Hareket içermeyen 

somut anlamlı      somut anlamlı                 soyut anlamlı          soyut anlamlı 

 

 

 

                 Hareket içeren somut ve soyut 
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Yapılan hareket       Kendiliğinden oluĢan hareket 

              içeren               içeren 

 

  Kılıcı                                        Kılıcı 

                          +canlı            -canlı  

                        +/- insan            -insan 

  

Neden    Neden 

    Araç 

                Güç 

 

                       

 

     Kılıcı 

                                      Tablo 40. Kılıcı: Genel gösterim 

Tümcenin dilbilgisel yapısı da rol yorumunu etkiler. Aşağıda Van Valin 

(1984)‟den yol çıkarak Türkçedeki görünümler AKRM ile açıklanacaktır.  

İngilizce gibi kimi dillerde ettirgen yapılar ve amaç yapıları özneyi güçlü bir 

Kılıcı okumasına zorlar. Fransızca, İtalyanca, Japonca gibi dillerde ise üye, durum 

ekine bağlı olarak Kılıcı olarak yorumlanabilir de yorumlanmayabilir de. Aşağıdaki 

tümcelerin ikisinde de konusal ilişkiler açısından bir fark olmamasına karşın Kılıcı 

sezdirimine birinde izin verilirken bir diğerinde verilmemektedir (Van Valin ve 

Wilkins, 1996:311):  

(54) J‟ai fait nettoyer les toilettes au general. (Kılıcı okuması yok.) 

(55) J‟ai fait nettoyer les toilettes par le general. (Kılıcı okuması var.) 
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Van Valin ve Wilkins‟de gözden kaçırılan, bu tümcelerde ettirgen yapı kadar 

öndurumların farklılaşmasının da anlam ayrımına neden olduğudur. “Au general” de 

generalin bu işi kendinin mi yaptığı yoksa başkası ya da başkalarına mı yaptırdığı 

belirsizken, “par le general” de general bu işi bizzat yapmış olmalıdır. Türkçede 

farklı sondurumların (-E ve tarafından) yanı sıra farklı ettirgen yapılar 

kullanılmaktadır (-t ve sağla-): 

(56) Generale tuvaletleri temizlettim. 

(57) Tuvaletlerin general tarafından temizlenmesini sağladım.  

Buradaki Kılıcı sorunu, ana tümcenin mi yoksa yan tümcenin mi öznesinin 

Kılıcı olarak yorumlanacağı yani bir Kılıcı olup olmadığı değil, ad öbeklerinden 

hangisinin Kılıcı olduğudur.  

Etken yapıdaki Kılıcı ile edilgen yapıda tarafından öbeği ile sunulan Kılıcı 

arasında anlam farkı olup olmadığına bakalım.  Edilgen yapıda nesnenin ön plana 

çıkarılarak öznenin geri plana itilip ek bilgi biçiminde sunulduğu genellemesi Türkçe 

ve İngilizcede Kılıcı yorumu açısından farklılaşmaktadır. Öğelerin eylem öncesi 

konumda oluşları da odak olmalarında etkilidir. 

(58) Ali broke the window. (Kılıcı odaklı) 

Kılıcı       Etkilenen 

(59) The window was broken by Ali. (Etkilenen odaklı) 

   Etkilenen        Kılıcı 

(60) Ali  camı  kırdı. (Etkilenen odaklı) 

Kılıcı  Etkilenen 

(61) Cam  Ali tarafından kırıldı. (Kılıcı odaklı) 

Etkilenen     Kılıcı 
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(62) Ali  bu mektubu yazdı. (Etkilenen odaklı) 

Kılıcı  Etkilenen 

(63) Bu mektup  Ali tarafından yazıldı. (Kılıcı odaklı) 

Etkilenen Kılıcı 

Kılıcının çoğunlukla hareket içeren eylemler bağlamında incelendiğinden söz 

etmiştik. Olayların oluşumu, oluşmuş olay, kişi ya da nesnelerin değiştirilmesini 

yansıtan eylemsel yapılardan en tipik olanı ettirgen yapılardır. Kılıcı ve nedensellik 

çoğunlukla bir arada söz edilen kavramlar olduğuna göre, zorunlu olarak Neden 

üyesi barındırmak zorunda olan, hareket ve Neden‟i bir arada inceleyeceğimiz 

ettirgen eylemlere ve ettirgen çatıya bakalım.  

Konu Ölçütüne göre, (Theta Criterion) bir tümcede aynı konu rolünde iki AÖ 

bulunamayacaksa, A Bye yerleri sildirdi gibi bir ettirgen tümcede ana tümcenin mi 

yoksa yan tümcenin eylemi mi Kılıcıyı belirler? Yani bu tümcenin iki alt önermesi 

olan: A yaptırdı ve B sildi tümcelerinden hangisinin öznesi Kılıcıdır? Tüm ettirgen 

tümcelerin derin yapıdaki yan tümcesinin eylemi olan yapmak eyleminin öznesi mi 

yoksa ana tümcenin eylemi olan silmek eyleminin öznesi mi? Ettirgen yapılar gibi 

derin yapıda birden fazla önerme içeren ve dolayısıyla birden fazla Kılıcı adayı olan 

tümcelerde, bizce ilk Kılıcı adayı işi yaptırandır, ikinci Kılıcı adayı ise işi yapandır:  

A Bye yerleri sildirdi  tümcesinde 2 eylem olduğunu varsayarsak, 2 eylemin 2 

ayrı Kılıcısı vardır: 
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A sildirdi. 

Kılıcı                            1. eylem: sildir- 

SİLDİR 

 

B sildi. 

Kılıcı      2. eylem: sil- 

SİL 

Eğer yerleri AÖsünü, silmek eyleminin Etkileneni olarak görürsek, bu kez 

eylemin 2 Etkileneni vardır. 

A   Bye   yerleri   sildirdi. 

Kılıcı           Etkilenen Etkilenen 

Eğer yerleri silmek i bir bütün olarak düşünürsek bu kez eylemin 2 Kılıcısı 

vardır.  

A   Bye   yerleri sildirdi. 

Kılıcı  Kılıcı  Eylem 

 

sil-  : 2 Kılıcı 

yerleri sil- : 2 Etkilenen 

İki Kılıcı adayı olan durumlarda, canlılık sıradüzeninin çözüm olduğu 

yaklaşımı burada geçerli değildir çünkü 2 AÖ de +canlıdır.  

Derin yapıdaki olasılıklar dizisinin daha bulanık olduğundan yola çıkarak, 

AKRM‟deki yaklaşımımızın yüzey yapı ile sınırlı olduğunu söylemiştik. Buna göre, 
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A Bye yerleri sildirdi tümcesinin tek eylemi yüzey yapıdaki bileşik eylem yerleri 

sildir (ki bileşiklerde konu rolü çözümlemesi yapmıyoruz), tek Kılıcısı yüzey 

yapıdaki eylemin gerçekleştiricisi A, tek Etkileneni de yüzey yapıdaki tek Etkilenen 

adayı Bdir. 

A  Bye  yerleri sildirdi. 

Kılıcı  Etkilenen Eylem 

İkinci soru ise ettirgen yapılarda Neden öbeğinin bir bütün olarak Kılıcı olup 

olamayacağıdır. Yani ettirgen tümcelerde, nesneye yaptırılan şey, yaptıran üye ile 

beraber bir bütün olarak Kılıcı olamaz mı? Yani A Bye yerleri sildirdi tümcesinde A 

ya da Byi Kılıcı olarak düşünmektense Bnin eylem gerçekleştirmesine (yerleri 

silmesine) neden olan, tek başına Anın varlığı değil, bir bütün olarak Anın yerleri 

sildirmesi önermesi olamaz mı diye düşünülebilir.  

A Bye yerleri sildirdi. 

Anın yerleri sildirmesi Bye. 

Kılıcı 

Anın yaptırması Bnin yapmasına neden oldu. 

Kılıcı 

Bu aşamada nedensellik zincirinin ayrıntılarını bir yana bırakarak, konu 

rolünü, önermelerin değil AÖlerin anlam özelliklerini genelleme aracı olarak 

kullanmaya devam etmeyi yeğliyoruz.   
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İngilizcede amaç yapılarının da (ana tümce öznesinin eyleme niyet eden ve 

isteyen olarak yorumlanmasını gerektirmesi açısından) Kılıcı okumasını zorlayan 

yapılar olduğu söylenir: 

(64) John rolled down the hill. 

(65) John rolled down the hill in order to get to the road before the bikers 

got there. 

Aslında gözden kaçırılan, 2. tümcede amaç yapısında özneyi Kılıcı 

okumasına zorlamasının nedeninin eylemin bulanık anlamlı oluşudur. Bu, tümcenin 

iki farklı gerektirimi olma olasılığındandır: 

(66) Ali tepeden yuvarlandı. (Çünkü ayağı kaydı.) 

(67) Ali tepeden yuvarlandı. (Çünkü bisikletçilerden önce yola varabilmek 

istiyordu.) 

Türkçede –mAyA, –mAk için, -mAk amacıyla/ niyetiyle/ isteğiyle vb… amaç 

yapılarındaki Kılıcı okuması da kimi zaman o kadar güçlüdür ki eylemin sözcüksel 

anlamının ve konu rolü gerektiriminin üzerindedir. Örneğin İngilizcede, Türkçede ve 

çoğu dilde die/ölmek eylemi tipik bir Etkilenen eylemidir. Amaç yapısında 

kullanıldığı zaman öznesi yarı-Kılıcı (quasi-agent) okuması alır (Jesus died to save 

us from our sins). Aşağıda benzer eylemlerin amaç yapılarında kullanıldığında, 

öznelerinin Kılıcı okuması almaları örneklenmiştir.  

(68) Ali aşkını ispat etmek için öldü. 

Kılıcı 

(69) Ali bisikletli çocuğa çarpmamak için kaza yaptı. 

 Kılıcı 

(70) Ali bu tezi bitirmek için hasta oldu. 

Kılıcı 
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(71) Ali arkadaşlarından ayrılmamak için sınıfta kaldı. 

Kılıcı 

(72) Ali kızın dikkatini çekebilmek için düştü.    

Kılıcı 

Yalnızca Kılıcı için değil, tüm üyelerin yorumlanmasında dilbilgisel yapıların 

etkisi incelenmesi gereken bir konudur.  

Bu bağlamda İngilizcede intentionally, deliberately gibi belirteçlerin Kılıcıyı 

belirlemede bir test olarak kullanılabileceği örneklenir. Van Valin (1984:308) 

İngilizcedeki accidentally, inadvertently belirteçlerini Kılıcılığı yok eden belirteçler 

(agency cancelling adverbials) olarak adlandırır. Daha önce, niyet, istek, kasıt vb. 

kavramları Kılıcıya katkıda bulunan fakat yoklukları durumunda Kılıcının 

Kılıcılığından bir şey eksiltmeyen kavramlar olarak kabul ettiğimizden söz etmiştik. 

Bu nedenle Türkçede de bilerek, isteyerek, niyet ederek, kasıtlı olarak vb. belirteçleri 

Kılıcı belirleyen değil, katkıda bulunan ya da Kılıcılığı güçlendiren belirteçler olarak 

görmekteyiz. 

(73) Ali belgeyi imzaladı. 

Kılıcı 

(74) Ali belgeyi bilerek imzaladı. 

Kılıcı 

(75) Ali Ayşe‟ye yardım etti. 

Kılıcı 

(76) Ali Ayşe‟ye isteyerek yardım etti. 

Kılıcı 
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(77) Ali bağırdı. 

Kılıcı 

(78) Ali kasıtlı olarak bağırdı.  

Kılıcı 

Aşağıda ettirgenlikle ilişkili olduğu için öncelikle Neden, ardından Kılıcı ve 

Etkilenen rollerinin kapsadığı diğer roller olan Araç, Güç, Olumlu/ Olumsuz 

Yararlanıcı, Alıcı, Deneyimleyen, Kaynak, Yer ve Hedef rollerine değinilecektir.  

4. 3. 2. Neden rolü 

Birçok tartışmada Neden, Kılıcının [–canlı] versiyonu olarak görülmekte ve 

aralarındaki ayrım betimlenmemektedir. AKRM‟de Neden, Kılıcı ulamı altında bir 

roldür. Kuramsal Çerçeve bölümünde ayrıntılı biçimde açıklanan Kemmer ve 

Verhagen (1999)‟ın yaklaşımı; ettirgen yapılarının basit yapılarla benzerlik 

gösterdiği gözlemi AKRM için de başlangıç noktasıdır. 
5
 

Eğer ettirgen yapılar basit yapılardan türemişse, birbirinden türemiş yapıların 

üyelerinin konu rolleri de aynı olmalıdır. Eğer ettirgen yapıda öznenin rolü basit 

yapıdaki özneninkinden farklıysa o zaman edilgen yapıda eklenti özne için de farklı 

                                                
5 AKRM‟de, Neden rolü bağlamında nedensellik aktarımının diğer yollarıyla oluşturulan 

nedensellik yapıları, bileşik (perihrastic) nedensellik yapıları ve değişkenlerce metinsel boyutta 
farklılaşan nedensellik yapıları inceleme dışı bırakılmıştır. Örneğin Ruhi (2007) nedensellik 

yapılarının sunumunu 7 grupta inceler ve nedenselliğin dile getirilmesinde metin türü, biçem, 

metin dünyası konusu ve öznel tutum önemli değişkenlerdir der (155). 

a. yüz(-In)den 

b. neden(iy)le 

c. dolayısıyla 

d. dolayı 
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bir rol etiketi olmalıdır. Tüm dilbilgisel yapıların üyeleri için farklı adlandırmalara 

gidilecekse, herhangi bir yapının bir diğerine üstünlüğü söz konusu değildir. 

AKRM‟de Neden Kılıcının bir alt türü, Neden Olunan (Causee) ise 

Etkilenenin bir alt türüdür yani üst başlıklar Kılıcı ve Etkilenendir:  

Kılıcı > Neden 

 Etkilenen > Neden Olunan 

Neden aslında neden yapısının Kılıcısıdır. Yani Kılıcı Neden ayrımı karmaşık 

olmayıp, eylemin ettirgen olduğu durumlarda Kılıcı, Neden olarak 

adlandırılmaktadır. Neden ve Neden Olan Olay (causing event) rolleri arasında ise 

anlamsal altküme ilişkisi vardır. 

(79) Güneş çamaşırları kuruttu. (Varlık) 

Gök gürültüsü beni uyandırdı.  

(80) Güneşin ısı yayması çamaşırları kuruttu. (Olay) 

Gök gürlemesi beni uyandırdı. 

(81) Güneşin yaydığı ısı çamaşırları kuruttu. (Açımlama)  

Gök gürültüsünün sesi beni uyandırdı. 

 

Neden, Kılıcı üst başlığı altında +/- canlı ve +/- insan ad öbeklerini 

kapsadığı için Neden Olan Olay (causing event) olarak ayrıca adlandırılan olaylar ve 

soyut ad öbekleri Kılıcı üstrolü altında yer alan Neden üyesinin bir alt başlığı olup 

ayrı birer rol olarak değerlendirilmemiştir. Nedenden ayrı olarak 

değerlendirilmelerini gerektirecek bir dilbilgisel ayrıma da yol açmamaktadır. Benzer 

biçimde Neden Olunan da (Causee) ilerleyen bölümlerde ayrıntılı biçimde 

açıklanacağı gibi Etkilenen üst rolünün alt rollerindendir. 
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Kılıcı > Neden 

Neden > Neden Olan Olay 

             Kılıcı > Neden > Neden Olan Olay 

     Etkilenen > Neden Olunan 

Geleneksel adlandırmada Neden, Araç ve Güç olarak etiketlenen [–canlı –

insan] üyeler, özellikle [–canlı] olmanın gereği olarak hareket gerçekleştirme 

potansiyelinden yoksundurlar ve kendiliğinden oluşan hareket eylemlerinin Kılıcısı 

fakat yapılan hareket eylemlerinin Kılıcılarına oranla ikincil bir konumda yer alan 

Kılıcılardır. Geleneksel adlandırmada Kılıcı-Pasif Kılıcı ayrımının net yansıtmadığı 

bu ayrım, ayrıca incelenecek olan dilsel yansımalarında da görüleceği gibi gerekli bir 

ayrımdır. Eyleme katılım açısından, bu Kılıcılar ne birinciden daha pasif ne daha az 

katılımcı ne de [–canlı –insan] oluşları nedeniyle, sonralanan olması gerekenlerdir. 

Özünde iki grubun üyeleri de Kılıcıdır. Sonuç olarak Kılıcı rolünü, özne/nesne 

konumunda yer alan veya her zaman belli bir durumla işaretlenen üye biçiminde 

tanımlamadığımıza göre, sözdizimsel olarak hangi konumda yer alırsa alsın, hangi 

durumla işaretlenirse işaretlensin, +/- canlı, +/-insan olsun, değişime uğramış ya 

da uğramamış olsun saydığımız özelliklere sahip üye Kılıcıdır.  

4. 3. 3. Araç rolü 

Kuramsal çerçeveye ilişkin bölümde Uzun (1997: 12) ve Zehr (1997)‟nin 

Araç tartışmalarını özetlemiş, Araç rolünün, eylemin gerçekleşmesine araç olan, 

aracı olan, yardım eden AÖnün işaretlendiği rol iken, Araç durumu, Araç rolündeki 

öbeği işaretleyebildiği kadar farklı anlamlarla da ilişkilendirilebilecek bir ulam 

olduğunu söylemiştik.  Araç rolündeki AÖler, yalın durumda bulunabilecekleri gibi, 
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-(y)lA ekiyle veya ile, aracıyla, aracılığıyla, vasıtasıyla, yardımıyla, sayesinde gibi 

sözcüksel birimlerle de görünebiliyorlardı tıpkı İngilizcede de with, with the help of, 

from, by, by means of, via gibi sondurum ve sözcüksel ifadelerin Araç öbekleriyle 

bulunabilişleri gibi. 

Bu bölümde Araç rolünün, eylemce anlatılan olayın içinde konumlanışı ve 

farklı dillerde farklı dilbilgisel yapılarda bulunma sınırlılıkları açısından tartışılan 

yönlerinin Türkçedeki görünümleri ayrıntılı biçimde incelenecektir. Öngörümüz, 

Araç öbeklerinin Kılıcı ile benzer yönleri göz önünde bulundurulduğunda Kılıcı 

ulamında yer alabileceği yönündedir. 

Öncelikle TDKTS (2005)‟de Araç öbeklerini nesne olarak alan eylemlerin 

görünümlerine bakalım. TEV‟de Araç durumlu (-lE) nesne alan eylemler tüm 

eylemlerin %3‟lük bölümünü kapsar (Grafik 41). –lE 1 ve –lE 2 durumlu eylemlerin 

dağılımları Grafik 42‟deki gibidir. 

 

  Grafik 41. Eylemler: -lE alan ve almayan        Grafik 42. Eylemler: -lE1 ve -lE2 alan  

-lE 
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237; 

3%
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-lE1 

alan; 

57; 
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-lE2 

alan; 

180; 

76%

EYLEMLER: 

-lE1 ve -lE2 ALAN

lE1 alan lE2 alan
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Araç durumlu (-lE) ad öbeğini ilk ve ikinci nesne olarak alan eylemler Tablo 

43 ve Tablo 44‟dedir. 

-lE 1 ALAN EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

acı-la-n-mak 2 Acılı durumda olmak, 
üzüntüye kapılmak, 
üzülmek 

Yunus Emre insanların acılarıyla 
acılanan insandır. 

-boz-mak- 14 Aklını yitirecek derecede 
bir şeye düksün olmak 

Adamcağız politika ile bozmuş. 

-çık-mak- 54 Flört etmek Sevim, senden başka bir kızla çıkmadım. 

dol-dur-mak 8 Canlılık kazandırmak Evi sade sesiyle değil, vücudu ile de 
doldurdu. 

eğle-n-mek 2 Bir kimsenin herhangi bir 
kusuru veya zayıf noktası 
ile alay etmek 

Yalnız bunları sordu ve inan ki benimle 
eğlendi. 

geç-in-mek 2 Uzlaşmak, anlaşmak Aman çocuklar, birbirinizle iyi geçinin. 

haber-leĢ-il-mek 1 Haberleşme isi yapılmak yok 

ilgi-le-n-mek 1 Birine karşı yakınlık 
duymak veya göstermek, 
alakalanmak 

Tarlaları gezdim, okuluma gittim, 
çocukları tanıdım, köylülerle ilgilendim. 

inat-laĢ-mak 1 Karşılıklı inat etmek yok 

-konuĢ-mak- 7 İlişki kurmak veya iliksiyi 
sürdürmek 

Üst kattakilerle konuşuyoruz. 

laf-la-mak 1 Konuşmak, sohbet etmek yok 

-oyna-mak- 15 Tehlikeye düşürmek Benim sağlığımla oynama. 

öv-ün-mek 1 Bir niteliği sebebiyle 
kendini yücelmiş sayarak 

bundan abartmalı bir 
biçimde söz etmek, iftihar 
etmek 

Sonra oyuncakları ile övünen bir çocuk 
gibi gülümseyerek ilave ederdi. 

sarhoĢ-la-mak 1 Sarhoş gibi olmak, sarhoş 
olmaya başlamak 

Ağzına üflediği esrarlı dumanla 
sarhoslayan ve uyuklayan kediye küçük 
bir çakıl fırlattı. 

-uğraĢ-mak- 1 Bir iş üzerinde sürekli 

çalışmak 

Muhacir kümeleri arasında, ekmek 

dağıtmakla uğraşan yaslıca bir adama 
seslendi. 

veda-laĢ-mak 1 Ayrılırken birbirine esenlik 
dilemek, esenleşmek 

Sahnedekilerle vedalaşarak gitmek üzere 
idim. 

yet-in-mek 1 Bir şeyi kendisi için yeter 
bularak daha çoğuna gerek 
görmemek, daha çoğunu 

istememek, kanaat etmek, 
iktifa etmek 

Çaydan hazzetmez, sabah kahvaltılarında 
dahi kahveyle yetinir. 

Tablo 43. –lE1 alan eylemler 

-lE 2 ALAN EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

-an-mak- 3 Bir armağanla birinin gönlünü 
almak 

yok 

bul-us-tur-mak 1 Bir araya gelmelerini sağlamak, 

bir araya getirmek 

yok 

-çevir-mek- 10 Bir yerin çevresini bir şeyle 
sarmak, kuşatmak 

Bağı duvarla çevirmek. 
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çift-le-s-tir-mek 2 Hayvanları çiftleşmek üzere bir 

araya getirmek 

yok 

gez-dir-mek 6 Herhangi bir biçimde giydirmek Beni eski kıyafetle gezdiriyor. 

güreĢ-tir-mek 1 Güreş yaptırmak yok 

hâl-le-s-mek 1 Karşılıklı dertlerini anlatmak, 
dertleşmek 

yok 

it-is-mek 1 Birbirini itmek yok 

kap-is-mak 2 Kavgaya tutuşmak En yakin arkadaşı bir romancımızla 
bu konuda kapıştığı geceyi 
unutamam. 

kayna-s-tir-mak 1 Kaynaşmasını sağlamak Siyah ve beyazın tonlarını son derece 
hünerle kaynaştırır. 

nisan-la-mak 1 Bir çiftin evlenme işinin 

kararlaştığına belirti olarak 
parmaklarına yüzük takmak, 
yavuklamak 

Ali Ağanın kızını yarı yalvarma, yarı 

yıldırma ile bana 
nişanlayıvermişlerdi. 

selam-laf-mak 1 Birbirine selam vermek, 
esenleşmek 

yok 

suç-la-mak 1 Bir kimsenin herhangi bir suç 

işlediğini söylemek, itham etmek 

yok 

Tablo 44. –lE2 alan eylemler 

4. 3. 3. 1. Araç: Özne 

Sözdiziminde bir üye konumunda birden fazla konu rolündeki AÖ yer 

alabilir. Aşağıdaki durum değişimi eylemlerinin özne konumunda geleneksel 

adlandırma ile Kılıcı, Araç, Doğal Güç ve Neden‟in olabilişi gibi: 

(82) John broke the window. (Kılıcı) 

Ali camı kırdı. 

(83) The hammer broke the window. (Araç) 

Çekiç camı kırdı. 

(84) The storm broke the window. (Doğal Güç) 

Fırtına camı kırdı. 

(85) The stone broke the window. (Neden) 

Taş camı kırdı.  

Van Valin ve Wilkins (1996)‟nın yaklaşımı, yukarıdaki tümcelerde dış üye 

konumunun anlamsal olarak belirginleştirilmemiş (underspecified) olduğu ve bu 

belirginleştirilmemiş rolün bir çeşit Etkileyen (Effector) ya da Soyut Neden/ 

Başlatıcı (Abstract Causer/ Initiator) olarak adlandırılabileceğidir. 
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Alexiadou ve Schafer (2006) bu yapıların İngilizce, Hollandaca, Almanca ve 

Yunacadaki görünümlerini inceler ve özne konumundaki üyelerin ya Kılıcı ya da 

Neden üyesi olduğunu, Araç görünümündeki üyenin ise ya Kılıcı ya da Neden 

rollerinin bir türü olduğunu, böylelikle Van Valin ve Wilkins‟de önerilen 

belirginleştirilmemiş rol varsayımının geçerli olmadığını söyler.  

Alexiadou ve Schafer‟a göre Kılıcı ve Neden biçimbilimsel olarak bağımsız 

iki roldür. Örneğin Yunancada edilgen yapıda Kılıcı, tarafından öbeklerinde yer 

alabilirken, Neden yer alamaz. Bu yapıların Türkçedeki görünümlerine baktığımızda 

yalnızca Neden ya da Doğal Güç rolündeki üyenin değil, Kılıcı rolündeki üyenin de, 

ancak kim tarafından sorusunun yanıtı olduğunda, tarafından öbeklerinde daha 

kabuledilebilir olduğunu görmekteyiz. 

(86) Ta mallia mu stegnothikan apo tin komotria. (Kılıcı) 

My hair was dried by the hairdresser. 

(87) Saçım kurudu. 

Kuaför saçımı kuruttu. 

(88) Saçım kurutuldu. 

Saçım kuaför tarafından kurutuldu. 

 

(89) Ta ruxa stegnothikan *apo ton ilio. (Neden) 

The clothes were dried by the sun. 

(90) Çamaşırlar kurudu. 

Güneş çamaşırları kuruttu. 

(91) ?Çamaşırlar güneş tarafından kurudu/ kurutuldu. 

?Çamaşırlar güneşce kurudu/ kurutuldu. 
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Güneş AÖsünün eyleme katılış açısından benzer işlevi üstlendiği fakat 

geleneksel rol etiketleri ile adlandırıldığında farklılaşan görünümleri ise aşağıdaki 

gibidir:  

(92) Çamaşırlar güneşte kurudu/ kurutuldu. 

(93) Çamaşırlar güneşten kurudu/ ?kurutuldu. 

(94) Çamaşırlar güneş sayesinde kurudu/ ?kurutuldu. 

(95) Çamaşırlar güneş yüzünden kurudu/ ?kurutuldu. 

 

(96) Çamaşırlar güneşle ?kurudu/ kurutuldu. 

(97) Çamaşırlar güneş yardımıyla/ aracılığıyla/ vasıtasıyla kurudu/ 

kurutuldu. 

Kimi dillerde, geçişlilik de öznenin konu rolü bağlamında belirleyicidir. 

Örneğin, Jacaltec dilinde geçişsiz eylemlerin öznesi +/–canlı AÖler olabilirken, 

geçişli eylemin öznesi +canlı Kılıcılarla sınırlıdır ve –canlı AÖ yalnızca 

sondurum öbeği olarak tümcede yer alabilir (Alexiadou ve Schafer (2006)); 

(98) Speba naj te‟ pulta. (Kılıcı) 

He closed the door. 

Adam kapıyı kapattı. 

(99) *Speba cake te‟ pulta. (Neden)  

The wind closed the door. 

Rüzgar kapıyı kapattı. 

(100) Xpehi te‟pulta yu cake. (Neden sondurum öbeği) 

The door closed by the wind.  

*Kapı rüzgar tarafından kapatıldı. 
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Karşı ettirgen yapılar ise birçok dilde Kılıcıya izin vermezken Neden 

sondurum öbeklerine izin verir. İngilizcede, bu yapılarda tarafından (by phrase) 

Kılıcı öbekleri yer alamazken, Neden ve Neden Olan Olay (Causing event) –dAn lı 

sondurum öbekleriyle (from prepositional phrases) yer alabilir: 

(101) *The window broke by John/ by the pressure/ by Will‟s banging. 

(102) The window broke from pressure/ from the explosion/ from Will‟s 

banging. 

(103) *The window broke from John. 

 

Türkçede karşıettirgen tipik bir yapı olmamakla birlikte, tümcelerin edilgen 

karşılıklarına baktığımızda, İngilizcedeki gibi, tarafından öbeğinin geleneksel 

adlandırmayla Kılıcı ile, –dAn lı öbeğin ise Neden ile kabuledilebilir olduğunu, 

açıkça neden gösteren yüzünden ve nedeniyle ile ise hem Kılıcının hem Nedenin 

kabuledilebilir olduğunu görmekteyiz: 

(104) Ali camı kırdı. 

(105) Cam Ali tarafından kırıldı. 

(106) *Cam basınç tarafından kırıldı. 

(107) *Cam Ayşe‟nin vurması tarafından kırıldı. 

(108) *Cam Ali‟den kırıldı. 

(109) Cam basınçtan kırıldı. 

(110) Cam Ayşe‟nin vurmasından kırıldı. 

 

(111) Cam Ali yüzünden/ nedeniyle kırıldı. 

(112) Cam basınç yüzünden/ nedeniyle kırıldı. 

(113) Cam Ayşe‟nin vurması yüzünden/ nedeniyle kırıldı. 
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Bizce, The window broke gibi karşıettirgen yapıların Kılıcı eklentisine izin 

vermeyişinin en önemli anlamsal gerekçesi, bu eylemlerin öznelerinin eylemin 

Etkileneni olduğu kadar etken birer Kılıcısı da olmalarıdır. Neden rolündeki 

eklentilere izin veriyor olmaları da yine aynı anlamsal gerekçe ile Neden üyesinin, 

eylemin gerçekleştiricisi değil, gerçekleşmesine katkıda bulunan rolüyle eyleme 

katılmasıdır. 

(114) The window broke.  

(115) *The window broke by/ from John.  

(116) The window broke from pressure/ from the explosion/ from Will‟s 

banging. 

 

Öyleyse özne konumundaki AÖ, tarafından öbeği ve –dAn lı öbek arasında 

eyleme katılım açısından Kılıcılık anlamında bir derecelendirme var mıdır? İlk 

tümcede tarafından öbeğindeki Kılıcı, eyleme (eylemin gerçekleştiricisi rolüyle) tam 

ve bizzat katılır iken 23‟de –dAn, yüzünden ve nedeniyle öbeklerinin eyleme katılımı, 

daha kısmi ve eylemin gerçekleşmesinde bir etken/ neden olma boyutundadır: 

(117) Ali/ rüzgar camı kırdı. 

(118) Cam Ali/ rüzgar tarafından kırıldı. 

 

(119) Cam *Aliden/ rüzgardan kırıldı. 

(120) Cam Ali/ rüzgar yüzünden/ nedeniyle kırıldı. 

 

Öte yandan İngilizcede Araç rolündeki öbekler özne olabilirken Hollandaca 

gibi kimi diller buna izin vermemektedir (Alexiadou ve Schafer (2006)); 
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(119) The key opened the door. 

*De sleutel opende de deur. 

Anahtar kapı açtı.  

(120) The stone broke the window. 

*De sten brak het raam. 

Taş camı kırdı. 

Aşağıdaki tümcelerde görüldüğü gibi, kimi Araç öbekleri özne olabilirken 

kimileri olamamaktadır ki bu, Araç öbeklerinin alanyazında iki ayrı grupta 

incelenmesinin nedenidir.  

(121) John loaded the truck with crane/ pitchfork. 

Ali kamyonu vinçle/ tırmıkla yükledi. 

(122) The crane loaded the truck. 

Vinç kamyonu yükledi. 

(123) *The pitchfork loaded the truck. 

*Tırmık kamyonu yükledi. 

(124) *Das Skalpell heilte den Patienten. 

*The scalpel cured the patient. 

*Neşter hastayı iyileştirdi. 

(125) Die Kamille heilte den Patienten. 

The camomile cured the patient. 

Papatya hastayı iyileştirdi. 

Birinci gruptaki Araçlar Kılıcının eylemi gerçekleştirmesinde yardımcı 

durumda iken, ikinci gruptakiler, Kılıcının kendilerini eyleme katışının ardından 
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eylemi devam ettirebilme yetisi olanlardır. İkinci grupta yer alanlar özne 

olabilirlerken, birinci gruptakiler olamaz (Schlesinger, 1989). Türkçede de ilk grup 

Araçlar özne konumunda kabuledilebilirlikten uzaktır: 

(126) The crane picks up the crate. 

Vinç enkazı kaldırdı. 

(127) *The fork picks up the potato. 

*Çatal patatesi kaldırdı. 

(128) The piper plane sprayed the fields. 

Sulama uçağı tarlaları suladı. 

(122) *The spray gun sprayed the fields. 

*Püskürtme tabancası tarlaları suladı. 

Nilsen (1973) özne olabilen araçları birincil, olamayanları ikincil olarak 

adlandırır. Kabuledilebilir ve kabuledilemez çiftlere bakacak olursak: 

(129) Ashley cut the melon with a knife. 

Ali kavunu bıçakla kesti. 

(130) This knife cuts the melon easily. 

Bıçak kavunu kolayca kesti. 

 

(131) Casey opened the door with a key. 

Ali kapıyı anahtarla açtı. 

(132) Cathryn ate spagetti with a fork. 

Ali makarnayı çatalla yedi. 

(133) *This fork ate spagetti. 

*Çatal makarnayı yedi. 
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(134) Denis is drinking juice with a straw. 

Ali meyve suyunu pipetle içiyor. 

(135) *This straw is drinking juice.  

*Pipet meyve suyunu içiyor. 

Bizce yukarıdaki tümcelerde belirteç kullanımı, belirtme adılları ve 

ezgilemede, odağın öznede değil bu belirtme adıllarında oluşu da kabuledilebilirliği 

etkilemektedir. Her şekilde kabuledilemez olan tümcelerde ise Araç öbeklerinin 

anlamsal özelliklerinden çok eylemlerin +canlı özneler gerektiriyor olmaları 

belirleyicidir.  

Yani eylem eğer [–canlı] özne alabiliyor olsaydı, aynı Araç öbekleri özne 

konumunda daha kabuledilebilir olacaktı. 

(136) *Çatal spagettiyi yedi. 

(137) ?Çatal spagettiyi kıvırdı. 

 

(138) *Pipet meyve suyunu içiyor. 

(139) ?Pipet meyve suyunu karıştırıyor. 

 

Alexiadou ve Schafer (2006:47) kabuledilebilirlikte, anadili konuşucusunun, 

eylemin dış dünya gönderimine ilişkin ansiklopedik bilgisinin belirleyici olduğunu 

söyler. Aşağıdaki tümcelerin Türkçe karşılıklarının da kabuledilebilirliğinin nedeni, 

bu yapıların Türkçede olmayışı nedeniyle edilgen karşılıklarıdır: 

(140) John broke the vase. 

Ali vazoyu kırdı. 
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(141) The vase broke. 

Vazo kırıldı. 

(142) John destroyed the vase. 

Ali vazoyu mahvetti.  

(143) *The vase destroyed. 

Vazo mahvoldu.  

(144) John broke his promise. 

Ali sözünü tutmadı. 

(145) *His promise broke. 

Söz tutulmadı. 

(146) John broke the world record. 

Ali dünya rekorunu kırdı. 

(147) *The world recod broke.  

Dünya rekoru kırıldı. 

Türkçede eğer eylem tipik olarak belli bir Araç ile gerçekleştirilen türden bir 

eylemse, Araç öznenin kabuledilebilirliği artmaktadır: 

(148) ?Çekiç camı kırdı. 

(149) Çekiç çiviyi çaktı. 

 

(150) ?Matkap sehpayı çizdi. 

(151) Matkap duvarı deldi. 

 

(152) ?Kalem kapıyı açtı. 

(153) Kalem koyu yazdı.  

 



        233 

 

 

    

        

Buna karşın kimi Araçlar tipik olarak belli bir eylemle kullanılıyor olsalar da, 

odağı üzerlerine ya da tümce içi herhangi bir öğenin üzerine alıyor olsalar da, her 

koşulda, özne olarak kabuledilemezdirler. Ancak kendi kendine işlev görebilen 

makine Araçlar, eylem öbeğince anlatılan işe bağlı olmak üzere özne olabilirler:  

(154) Sheila extracted the squire root of 1369 with paper and pencil/ with 

pocket calculator. 

Ali 1369‟un karekökünü kağıt kalemle/ hesap makinesiyle buldu. 

(155) *The pencil extracted the squire root of 1369. 

*Kalem 1369‟un karekökünü buldu. 

(156) The pocket calculator extracted the squire root of 1369. 

Hesap makinesi 1369‟un karekökünü buldu. 

 

Türkçede de hem Araç öbeği, hem Araç dışındaki öğelerdeki odak, 

kabuledilebilirliği artırmaktadır: 

(157) He cleaned the table with a rag. 

Ali masayı bezle temizledi. 

(158) *The rag cleaned the table. 

*Bez masayı temizledi. 

(159) *THIS rag cleaned the table. 

BU bez masayı temizledi (başka bez değil). 

*The RAG cleaned the table. 

BEZ masayı temizledi (sünger değil). 

*The rag CLEANED the table. 

Bez masayı TEMİZLEDİ (kirletmedi). 
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*The rag cleaned THIS table. 

Bez BU masayı temizledi (başka masayı değil). 

İngilizcede, odak gibi özne olamayan Araç kullanımlarında kabuledilebilirliği 

artıran etkenler, kiplik kullanımı ve nitelemedir (modification) (Alexiadou ve 

Schafer, 2006:45). Tümcelerin Türkçe karşılıklarının da kabuledilebilir olduğunu 

görmekteyiz. 

(160) To our great surprize the key OPENED/ DID open the door. (vurgu 

odağı (verum focus).
6
 

Bizim için şaşırtıcı fakat anahtar kapıyı açtı. 

(161) Only an electronic key can open this door. (kiplik) 

Yalnızca elektronik bir anahtar bu kapıyı açabilir. 

(162) His key opened the door without delay. (niteleme) 

Anahtar kapıyı gecikmeden açtı. 

DeLancey (1984) özne olamayan Araçların eylemi nasıl gerçekleştirdiklerinin 

(sonradan kazanılmış bir tür enerji sayesinde vb.) bir biçimde netleştirilmesinin, 

onları özne konumunda kabuledilebilir kıldığını söyler. 

(163) *The axe broke the window. 

*Balta camı kırdı. 

(164) The axe fell of the shelf and broke the window. 

Balta raftan düştü ve camı kırdı. 

(165) I was swinging the axe over my head, it hit the window and broke it.  

Baltayı elimde çevirirken cama vurdu ve kırdı. 

                                                
6 Verum focus karşılığı kullanılan vurgu odağı adlandırması, yalnızca tartışılan bağlamda ve yalnızca 

odağın Araç-özne üzerinde değil, eylem üzerinde oluşunun kabuledilebilirliği artıran bir vurgulama 

içermesi nedeniyle kullanılmış olup, sesbilimsel bir adlandırma önerisi değildir. 
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Türkçede belirteç ya da belirteç öbeklerinin desteğiyle örnekler 

kabuledilebilirdir. 

(166) ?Kaşık yumurtayı çırpıyor. 

Kaşık sivri ucu sayesinde yumurtayı çok iyi çırpıyor.  

(167) ?Balta camı kırdı. 

Balta elimden fırladı ve camı kırdı. 

İkinci tümcede kazara okuması, Kılıcının denetimi dışında gerçekleşen, aynı 

zamanda Aracın Kılıcılığını da gerektirmeyen bir anlam katmaktadır. Yani altı çizili 

öbek, Aracı, eylemin gerçekleşmesinin kısmen sorumlusu yapan bir Neden üyesi 

gibidir (camın kırılmasının nedeni sadece balta değil baltanın elimden fırlayışıdır 

gibi). Türkçede eylemin yapılış biçimini belirginleştiren bir tarz belirteci ve karşıt 

odaklama ile tümce kabuledilebilirdir: 

(168) *Toka kapıyı açtı. 

Toka kapıyı zorlanmadan açtı. 

Anahtar değil toka kapıyı açtı. 

Talmy (1976:53) aşağıdaki tümcenin anlattığı olayın, derin yapıda ikinci ve 

üçüncü tümcelerce anlatılan daha geniş bir nedensellik anlatımının bir bölümü 

olduğunu söyler: 

(169) A ball broke the window. 

Top camı kırdı. 

(170) A ball‟s sailing into it broke the window. 

Topun yuvarlanıp çarpması camı kırdı. 

(171) A ball broke the window by sailing into it.  

Top yuvarlanıp çarparak camı kırdı.  
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Dudchuk (2005), özne-Araç değiştirimlerinde, Rusçada görünüşe ilişkin bir 

kısıtlamadan söz eder. Bu kısıtlamaya göre, ikincil Araç özneler sürerlik görünüşü ile 

uyumsuzdur.  

(172) Ivan probi-l sten-u topor-om. 

Ivan breached the the wall with the axe. 

Ali duvarı baltayla kırdı. 

(173) Ivan probi-va-et sten-u topor-om. 

Ivan is breaching the the wall with the axe. 

Ali duvarı baltayla kırıyor. 

Bizce tümcelerin Türkçe karşılıklarının da düşük kabuledilebilirliğinin 

olmasının nedeni, bitmişliğin, Aracın özne olarak eylemi gerekleştirebilmesi için 

birden fazla senaryoya izin verebiliyor olması, sürerliğin ise konuşucunun zihninde 

bir olası senaryo yaratarak diğerlerini dışlamasıdır: 

(174) Topor probi-l sten-u. 

An axe breached the wall. 

Balta duvarı kırdı. / Duvarı balta kırdı. (Bir başka Kılıcı vardı ve 

baltayı araç olarak o kullandı vb.) 

(175) * Topor probi-va-et sten-u. 

An axe is breaching the wall. 

?Balta duvarı kırıyor. / ?Duvarı balta kırıyor. (Balta tek başına kırma 

işini gerçekleştiriyor.) 

Dudchuk Rusçada, yalnızca sonuç eylemlerinin (result verbs) Araç-özne 

değiştirimine izin verdiklerini, tarz eylemlerinin (manner verbs) ise eylemin yapılış 

tarzını oldukça belirginleştirmiş olmaları açısından sınırlı sayıda Aracın kullanımını 
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kabul ettiklerini ve çoğunlukla özne konumunda Araca izin vermediklerini söyler. 

Ayrıca, Tablo 45‟de görüldüğü gibi, Dudchuk‟a göre sonuç eylemleri, Kılcılı (neden 

olma) ve Etkilenenli (sonuçtan etkilenme) biçiminde bölümlerine ayrılabilirken tarz 

eylemleri bölümlenemez (2005:5).  

(176) Okno razbi-l-o-s. 

The window broke. 

Cam kırıldı. 

(177) *Morozenoe sje-l-o-s. 

*The ice-cream ate. 

Dondurma yendi. 

Sonuç eylemleri (Result verbs) Tarz eylemleri (Manner verbs) 

Sonuç odaklı  Gerçekleşme tarzı odaklı 

Kestirilebilir alteylemler Kestirilemez alteylemler 

Olası araç sayısı fazla Belirgin ilkörnek araçlar 

Araç özneye izin verir Araç özneye izin vermez 

   Tablo 45. Dudchuk (2005) Sonuç ve tarz eylemleri 

4. 3. 3. 2. Araç- Kılıcı 

Aşağıda Zehr (1997)deki tümcelerde Araç +canlıdır yani Kılıcı-Araç 

sıradüzeninde Aracı ikincil olarak gören [–canlı] olma özelliği burada geçerli 

değildir. Üstelik öbek Araç durumuyla işaretlenmiş olmasına karşın, eylemin asıl 

gerçekleştiricisidir yani tarla sürme eylemini gerçekleştiren at, onu eylemle 

tanıştıran veya eylemi başlatan ise adamdır. Örneğin Kongo dili Araç öbeğini Kılıcı 

durumu ile işaretlemektedir.  

(178) He plowed the field with a horse. 
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Adam tarlayı at ile sürdü. 

Aşağıdaki tümcede, with dogs öbeği Kongo, Macarca ve Nepal dillerinde 

Kılıcı durumuyla işaretlenmektedir: 

(179) They guarded their house with dogs. 

Evlerini köpeklerle koruyorlar. 

Aşağıdaki tümcede canlılık sıradüzeninin konu rolü işaretlemede bir işlevi 

yoktur çünkü Kılıcılık için aday iki AÖ de +canlıdır. Bu durumda +/- insan olma 

sıradüzeninin işlevi olduğu varsayımı da geçersizdir çünkü tümcede Kılıcılığa aday 

iki ad öbeği de +insandır. Ayrıca açık AÖler ve adıllar arasında, önceliği açık 

AÖlerin aldığı bir Kılıcılık sıradüzeninden de söz edemeyiz: 

(180) They farmed the land with slaves. 

Çiftçiler tarlayı kölelerle sürdüler. 

hr (1997:7) İngilizce, Macarca ve Nepal dillerinde with a horse ve with slaves 

öbeklerinin Araç olduğunu, dolayısıyla bu dillerin +canlı ve +insan özelliğindeki 

adları Araç yapabildiğini, Kongo dilinde ise aynı öbeklerin Kılıcı olduğunu çünkü bu 

dilin Araç işaretlemesini –canlı varlıklar ulamı ile sınırladığını söyler. Türkçede 

Kılıcının hem yalın hem de tarafındanlı öbeklerde bulunabildiği gibi, Nepal dilinde 

de Araç işaretleme biçimbirimi -le aynı zamanda Kılıcıyı da işaretler. (Zehr, 1997:4). 

(181) Usle dhungale charalai hanyo. 

He  stone   bird   hit. 

           Kılıcı              Araç 
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Türkçede +canlı özellikli adlar araç olabilmektedir fakat eylem çekimiyle de 

ilişkili olmak üzere anlam farklıdır: 

(182) Araba Ali tarafından yıkandı. (Kılıcı) 

(183) Arabayı Ali‟yle yıkadık. (Beraber yapma anlamında; ben ve Ali eşit 

derecede Kılıcı) 

(184) Arabayı Ali‟yle yıkadım. (Ali; yardımcı, Araç) 

(185) Arabayı süngerle yıkadım. (Araç) 

 

4. 3. 3. 3. Araç: Diğer iĢlevler 

Aracın en tipik kullanımı Kılıcının seyahat etme amacını gerçekleştiren 

ulaşım araçlarını belirten öbeklerdir. İngilizce ve Fransızca gibi diller araç 

öndurumlarından kimini bu işlevde kullanırken kimini dışlar. By ulaşım aracı gibi 

bağımsız işlev görebilen adlarla bulunurken, with için böyle bir sınırlılık yoktur. 

Fransızcada da somut ve soyut araçlar için ayrı öndurumlar kullanılmaktadır; 

avec/par. Türkçede ise ile/ aracılığıyla ve vasıtasıyla arasında böyle bir ayrım 

yoktur: 

(186) They travelled by plane/*with plane.  

Uçakla seyahat ettiler. 

Birçok dilde, Araç öbeklerini işaretleyen öndurum ya da sondurumlar, kaynak 

ya da malzeme olarak adlandırabileceğimiz öbeklerle de kullanılmaktadır. Türkçede 

kaynak ve malzemenin–dAn lı öbeklerle bulunuşu dışında görünümler benzerdir:   

(187) He paid for the meal with cash. 

Hesabı nakit parayla ödedi. 

(188) He made the furniture with wood. 
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Mobilyayı ?ağaçla/ ağaçtan yaptı. 

(189) They put out the fire with water and dirt. 

Ateşi su ve toprakla söndürdüler. 

4. 3. 3. 4. Araç- Güç 

Doğal Güç olarak adlandırılan ve gerçekleşimleri insan kontrolünde olmayan 

öbekler de Araç öndurum ya da sondurumlarıyla sunulabilirler. Türkçede Araç 

durumuyla Güç kullanımı, örneklerin tümünde kabuledilebilirdir. Ayrıca 192. 

tümcedeki gibi eylemsel olarak da ifade edilebilir: 

(190) God destroyed the earth with a flood. 

Tanrı yeryüzünü bir selle mahvetti. 

(191) The sun filled the room with light. 

Güneş odayı ışıkla doldurdu. 

(192) The sun brightened the room. 

Güneş odayı aydınlattı. 

(193) Ben Ayşeye kuruttum. 

*Ben güneşe kuruttum. 

4. 3. 3. 5. Araç: Beden bölümü 

Beden bölümlerinin sık kullanımlarından biri de Araç olarak kullanımlarıdır. 

(194) İpi bıçakla kesti. 

(195) İpi dişiyle kesti. 

 

Bu yapılarda, Araç da eylem de somut ya da soyut anlamlı olabilir. Bir beden 

bölümü ya da sahip olunan soyut bir kavram Kılıcının eylemi gerçekleştirmesinde 
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çeşitli derecelerde yardımcıdır. AKRM‟de her iki durumda da Kılıcı ve Araç bütün 

halde eylemin Kılıcısı olarak değerlendirilmektedir. Tablo 46‟daki tümcelerde, 

anlam açısından Sahip ve Beden Bölümü bir bütün olarak Kılıcıdır fakat Araç 

durumuyla işaretlenmiş AÖ, Kılıcıya yardım eden bir Araç gibi sunulmaktadır.  

Sahip + Beden bölümü + Somut anlamlı 

eylem 

Sahip + Soyut sahip olunan  + Soyut anlamlı 

eylem 

 

Ali hamuru eliyle yoğurdu. 

Kılıcı         Araç 

 

            Kılıcı 

Ali soruyu mantığıyla çözdü. 

Kılıcı            Araç 

 

                Kılıcı 

Ali suçluyu gözüyle seçti. 

Kılıcı           Araç 
 

              Kılıcı 

Ali insanları hoşgörüsüyle etkiledi. 

Kılıcı                Araç 
 

                    Kılıcı 

Ali topa ayağıyla vurdu.  

Kılıcı       Araç 

 

           Kılıcı 

Ali Ayşe‟yi tüm kalbiyle sevdi. 

Kılıcı                  Araç 

 

                  Kılıcı 

    Tablo 46. Beden bölümlerinin Araç olarak kullanımları ve Kılıcı 

Aşağıdaki tümcelerde –ylE, birliktelik anlamı katmaktadır. Ali ile 

eli/gözü/ayağı/mantığı/kalbi eylemi bir bütün olarak gerçekleştirir. Söz konusu 

birliktelik bir beden bölümü ise, (+canlı Kılıcının ayrılamaz bir parçasıysa) iki 

öğeyi eşit derecede eylemin katılımcısı yapan “birlikte” okuması bozuk iken +canlı 

öğeyi Kılıcı, diğer öğeyi yardımcı yapan “yardımıyla” okuması kabuledilebilirdir.  

(196) *Ali eli ile birlikte hamuru yoğurdu. 

Ali eli yardımıyla hamuru yoğurdu. 

(197) *Ali gözüyle birlikte suçluyu seçti. 

Ali gözü yardımıyla suçluyu seçti. 

(198) *Ali ayağıyla birlikte topa vurdu. 

Ali ayağı yardımıyla topa vurdu.  
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AKRM‟ye göre tümcede Kılıcılığa aday iki AÖ varsa (biri beden bölümü, 

diğeri Sahip) Sahip AÖ Kılıcı, beden bölümü AÖ ise Araçtır. 

(199) Ali hamuru eliyle yoğurdu. 

Hamuru Ali yoğurdu. 

*Hamuru el yoğurdu. 

(200) Ali suçluyu gözüyle seçti. 

Ali suçluyu seçti. 

*Göz suçluyu seçti. 

(201) Ali topa ayağıyla vurdu. 

Ali topa vurdu. 

*Ayak topa vurdu. 

AKRM‟ye göre tümcede Kılıcılığa aday tek AÖ varsa Kılıcı olarak 

yorumlanmalıdır. –Ar biçimbirimiyle gelen genel okumanın ve belirtme adılının 

(demonstrative pronoun), kabuledilebilirliği artırdığını da belirtmek gerekir. 

(202) Mantık bu soruyu çözdü. 

Mantık bu soruyu çözer. 

(203) Hoşgörü insanları etkiledi. 

Hoşgörü insanları etkiler. 

(204) Bu kalp seni sevdi. 

Bu kalp seni sever. 

Türkçede ve büyük olasılıkla birçok dilde, kimi eylemlerin anlamsal 

gerektiriminin bir sonucu olarak kendi içlerinde Araç sezdirimleri vardır yani eylem 

ya bir Araç kullanılarak gerçekleştirilir ya da Kılıcının bizzat kendini ya da bir beden 

bölümünü eylemi gerçekleştirme aracı olarak kullanması söz konusudur.  
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(205) Ali masayı sildi. (bezle/ eliyle) 

(206) Ali deliği tıkadı. (taşla/ ayağıyla) 

(207) Ali Ayşe‟yi ısıttı.(sobayla/ sarılarak bedeniyle) 

(208) Ali camı kırdı. (topla/ zıplayarak bedeniyle) 

(209) Ali böceği öldürdü. (ilaçla/ basarak ayağıyla) 

 

4. 3. 3. 6. Araç eylemleĢtirme 

Türkçede addan eylem türetiminde Aracın eylemleştirilmesi de oldukça 

üretken bir süreçtir: 

(210) Ali elini sabunla yıkadı. (yıkamanın aracı sabun) 

Ali elini sabunladı.  

(211) Ali Ayşe‟yi bıçakla yaraladı/ öldürdü. (yaralamanın/ öldürmenin aracı 

bıçak) 

Ali Ayşe‟yi bıçakladı.  

(212) Ali belgeyi faksla yolladı. (yollamanın aracı faks) 

Ali belgeyi faksladı. 

AKRM‟de Kılıcı, Araç, Neden, Güç rollerinin belirleyicisi de diğer rollerde 

olduğu gibi ad/ öndurum/ sondurum öbeklerinin/ eylemlerin bireysel anlamları değil 

birbirleriyle anlamsal etkileşim içinde olan öğelerden oluşan eylem öbeğinin 

tümüdür. Eğer, Araç Özne değiştirimini bakış açısı odaklı bir seçme gibi görürsek 

yani aşağıdaki ilk tümce Ali’ye (Kılıcıya) 2. tümce baltaya (Araca) odaklı dersek ve 

Araçları, bakış açısı sayesinde özne konumuna taşınabilir öğeler olarak görürsek, bu 

genellemenin yine bakış açısıyla açıklanabilir biçimde aşağıdaki 2. tümceyi 

dışlamaması gerekirdi oysa tümce bozuktur çünkü bakış açısı yaklaşımı açıklayıcı 

değildir. 
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(213) Ali duvarı baltayla kırdı. 

*Balta duvarı kırdı. 

(214) Ali dondurmayı kaşıkla yedi. 

*Kaşık dondurmayı yedi. 

Eğer tümce içi rollere ilişkin yargılara, tümce sınırları dışından yanıt ararsak 

anlambilimin değil kullanımbilimin araçlarını kullanarak çözümleme yapıyoruz 

demektir. Yani eğer dil farklı biçimlerde sunum olanağı tanıyorsa, işlevlerde de 

farklılık olmalıdır.  

(215) Ali dişini  traş kremiyle  fırçaladı.  

        Etkilenen           Araç? 

(216) Ali dişini fırçaladı. 

         Etkilenen 

(217) Ali traş kremi kullandı. 

                 Etkilenen 

  Araç aslında Kılıcı benzeri bir rolle karşımıza çıkmasına karşın öndurum ya 

da sondurum öbeği olduğu durumlarda seçimlik üye gibi davranmaktadır. Fakat bu 

özellik Aracı Kılıcı başlığı altında incelememize engel değildir çünkü Kılıcı da aynı 

biçimde bir öndurum ya da sondurum öbeği olduğu zaman (edilgen yapıda olduğu 

gibi) silinebilir bir seçimlik gibidir. Öyleyse üyeleri, hem eylemin anlattığı olaya 

katılım açısından birincil, hem de sözdizimsel olarak silinemeyen yapan şey, özne 

konumunda yer alışla ilişkili midir? Yani Araç AÖlerin eylemin anlattığı olay içinde 

merkezden uzak katılımcılar olduğu söylenmektedir. Oysa Araçlar özne oldukları 

durumda hiç de merkezden uzak değildir. Öyleyse burada belirleyici olan, konu 

rolünden çok üyelerin dilbilgisel konumu mudur? Aynı AÖnün tarafından eklentisi 

ile eklendiği durumlarda bile Aracın eylemin birincil katılımcısı oluşunun 
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değişmediğini göz önünde bulundurursak demek ki önemli olan ne konu rolü ne de 

dilbilgisel konumudur. Önemli olan öncelikli olarak E, ardından AÖ, ve bir bütün 

olarak EÖnün anlam özellikleridir.  

AKRM‟ye göre eğer anlambilimsel çözümlememizi tümce ile sınırlı 

tutacaksak, tümcenin aktardığı bilgi ile de sınırlı kalmak durumundayız. Çekiç camı 

kırdı tümcesinde her ne kadar Çekici kullanan bir insan var önvarsayımı, dünya 

bilgimizde olsa da insanı Aktif Kılıcı, çekici ise Araç ya da Pasif Kılıcı olarak 

görmek, Çekiç camı kırdı ve Adam çekiçle camı kırdı tümcelerini doğruluk değerleri 

açısından eş görmek demektir ki, eğer dil iki önermeyi ayrı biçimlerde sunma 

olasılığı tanıyorsa aralarında işlevsel bir farklılık olmalıdır. Buradaki fark Çekiç camı 

kırdı tümcesinde çekicin bir araç olarak değil birebir eylemin Kılıcısı olarak 

kodlanmış olmasıdır. Temel önvarsayımımız, eylemce anlatılan olayın 

katılımcılarının daima tam ve eksiksiz biçimde eylemin altkategorileme çerçevesi 

sınırlarınca tümce içinde kodlanmış olduğu önvarsayımıdır. Üyeleri eksiksiz ifade 

edilmiş ve tamamen dilbilgisel olan tümcelerde, üyeyi, dünya bilgimizi kullanarak 

tümce dışında bir yerlerde değil tümcede aramak bizce daha anlamlıdır. 

4. 3. 4. Güç rolü 

Geleneksel adlandırma ile Güç, Doğal Güç (Natural Force), Doğal Kılıcı 

(Natural Agent) ya da Soyut/ Pasif Kılıcılar ise Araç gibi eylemin başlatılması 

noktasında birincil bir Kılıcının varlığını gerektirmeyen, buna karşın birincil Kılıcı 

gibi aynı eylemi her defasında bizzat ve farklı biçimlerde gerçekleştirme yetisi 

olmayan varlıklardır. Bu nedenle rüzgar, yağmur, fırtına, çığ, güneş gibi doğal 

güçlerce gerçekleştirilen eylemleri, yapılan hareket değil, kendiliğinden oluşan 
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hareket, gerçekleştiricilerini de Kılıcı olarak görüyoruz. Güç denen olgu dillerarası 

tutarlılığı olan az sayıda AÖden oluşmaktadır ve bu AÖlerin anlamsal olarak bir 

arada bulunabilecekleri eylem sayısı da sınırlıdır. Örneğin Türkçede yağ-, es-, -gürle-

, çak- eylemleri sıklıkla Güç öznelerle kullanılırken Hollandaca da kimi eylemler 

yalnızca Güçlerle kullanılmaktadır; anwehen: drift: blow up to: wind, 

anschwemmen: wash ashore: river vb.  

Güç rolü ile işaretlenebilecek AÖler evrensel olup, kendi içlerinde dilbilgisel 

farklılaşmaya yol açan bir anlamsal alt sınıflandırmayı gerektirmez. AKRM‟de 

AÖlerin hiçbirinin olaysal (eventive) olup olmayışları göz önünde 

bulundurulmamıştır. Çözümleme AÖlerle sınırlıdır. Bu nedenle alanyazında sıklıkla 

olaysal oluşu üzerinde durulan Güç rolü, bu çalışmada diğer roller gibi AÖ 

bağlamında değerlendirilmiştir.  

AKRM‟de hareket içeren eylemler için yaptığımız ikili ayrımda, birinci grup 

eylemlerin, eylemi gerçekleştiren üyesini de, (ki bu üyeler her zaman +canlıdır), 

kendiliğinden oluşan hareket içeren eylemlerin gerçekleştiren üyesini de (dış bir 

Kılıcı sezdirimi olan Neden ve Araç dahil) Kılıcı olarak görüyoruz. Bu anlamda her 

iki rol de Kılıcı üstrolünün altında yer alır ve aralarında birbirlerinden daha çok ya da 

daha az Kılıcı olma gibi bir sıradüzen yoktur; her ikisi de eşit derecede eylemin 

gerçekleştiricisi, eşit derecede Kılıcıdır. 

 Neden, Araç ve Güç rollerini aynı rol etiketi altında görüyor olmak, bu 

rollerin aynı olduğunu söylemek ve anlamsal ayrımları dışlamak değil, bu rollerin 

tümü içi ortak bir konusal kaynak görmek anlamında anlaşılmalıdır. Konu rolleri için 

bu çalışmada benimsemiş olduğumuz genelleyici yaklaşım gibi ayrıntılandırmaya 
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değil genellemeye yönelik olan yaklaşımların olumsuz yönü, genelleme ve kavramlar 

için üstkavramlar oluşturma sürecinde, dilbilgisel yansımaları olan  (incelenen dilde 

gözlemlenmese de başka dillerde olan) anlam özelliklerinin gözden kaçırılmasıdır. 

Örneğin Çekiç camı kırdı ve Vantilatör mumu söndürdü tümcelerinde, çekicin eylemi 

gerçekleştirebilmek için sonuna kadar birincil Kılıcının kullanımını komutunu 

gerekli kılması ile vantilatör gibi bir araç (belli bir komut verildikten sonra eylemini 

gerçekleştirmeye kendi kendine devam edebilme yetisi olan araçlar) arasındaki 

ayrım, dilbilgisel yansıması olan bir ayrımdır ve bu rollerdeki AÖler kimi dillerde 

özne konumunda yer alabilme, edilgen çatıda ve orta çatıda bulunabilme açısından 

farklılaşır. 

4. 3. 5. Etkilenen rolü 

Bu bölümde, önerdiğimiz rol eğrisinin diğer kutbunda yer alan Etkilenen rolü 

ve bu üstrolün altında yer alan geleneksel rol adlandırmaları olan Alıcı, Neden 

Olunan, Olumlu/ Olumsuz Yararlanan rollerine değinilecektir.  

Anlam ilkellerine ilişkin bölümde ulaştığımız en son Etkilenen tanımı 

aşağıdaki gibiydi. 

Etkilenen=+/- canlı + eylem sonucu değiĢime uğrama potansiyeli olan 

 

Giriş bölümünde değinilen, durum-rol örtüşmesinin her zaman doğru sonuç 

vermediği yargısı geçerli olmakla birlikte, Türkçede Etkilenen rolü çoğunlukla 

eylemin belirtme durumuyla işaretlenmiş AÖsüne yüklenir. Bu çerçevede, TDKTS 

(2005)‟de belirtme durumlu nesnesi olan eylemlerin görünümleri aşağıda verilmiştir. 
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TEV‟de belirtme durumlu (-İ) nesne alan eylemler tüm eylemlerin %40‟lık en 

büyük bölümünü kapsar (Grafik 47). –İ 1 ve –İ2 durumlu eylemlerin dağılımları ise 

Grafik 48‟deki gibidir. 

 

  Grafik 47. Eylemler: -İ alan ve almayan            Grafik 48. Eylemler: -İ1 ve –İ2 alan 

 Belirtme durumlu (-İ) AÖleri ilk nesne olarak alan eylemler Tablo 49‟da 

verilmiştir. 

-İ 1 ALAN EYLEMLER 

 

MADDEBAġI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

alkıĢ-la-mak 1 Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını 
anlatmak için el çırpmak 

O zaman biz hayranları onu şiddetle 
alkışlardık. 

bağ-la-mak 3 Yaraya ilaç koyup bezle sarmak Yarayı bağlamak. 

çerçeve-le-t-

mek 

1 Çerçeve geçirtmek Levhayı çerçevelettim, bas ucuma 
astım. 

-dala-mak- 1 Köpek, kurt vb. hayvanlar dişlemek, 
ısırmak 

Köpek mi daladı seni? 

etki-le-mek 1 Etkiye uğratmak, tesir etmek Toplumu etkileyen olaylara herkes 

kendi yorumunu katıyor. 

ful-le-mek 1 Bakınız doldurmak yok 

garip-se-mek 1 Kendini gurbette veya kimsesiz gibi 
düşünerek içlenmek 

İstanbul‟u özlediğimi anlıyor ama 
yabancılığımı da garipsiyordum. 

-haĢla-mak- 4 Kaynar sıvı bir şeyi yakmak Kaynar su ayağımı haşladı. 

iste-t-mek 1 İsteme isini yaptırmak Sonra telefona giderek kibar ve 
varlıklı insanlara has bir şive ile 
köşkten otomobili istetti. 

-Ġ alan; 

3629; 

40%

-Ġ 

almaya

n; 5479; 

60%

EYLEMLER: 

-Ġ ALAN ve ALMAYAN

Ġ alan Ġ almayan

-Ġ1 

alan; 

3598; 

99%

-Ġ2 

alan; 

31; 1%

EYLEMLER: 

-Ġ1 ve -Ġ2 ALAN

Ġ1 alan Ġ2 alan
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jilet-le-mek 1 Jiletle kesmek yok 

kal-dır-mak 1 Bulunduğu yerden almak Örtüyü masanın üzerinden kaldır. 

leke-le-mek 1 Bir şeyi kirletmek, bir şey üzerinde 
leke oluşturmak 

Kumaşı lekelemek. 

mum-la-mak 1 Bal mumu sürmek, bal mumuna 
batırmak 

yok 

numara-la-

mak 

1 Bir veya daha fazla sıra numarasıyla 
göstermek, numara koymak 

yok 

-onar-mak- 1 Bozulmuş, eskimiş olan bir şeyi 
düzeltip işler veya kullanılır duruma 
sokmak, işe yarar duruma getirmek, 
tamir etmek 

Bozuk bir saati onardı. 

öl-dür-mek 1 Bir canlının hayatına son vermek Öldüreceği, laf söyleteceği adamı diri 

diri fırına kor, gözünün önünde 
yakardı. 

patak-la-mak 1 Rastgele vurarak dövmek Babam yerinden fırlayıp beni bir iyi 
pataklayacak sanıyordum. 

resim-et-mek 1 Bir şeyin resmini çizmek yok 

sabun-la-mak 1 Herhangi bir şeyi sabun sürerek 

yıkamak 

Yüzünü sabunlarken islik çalıyordu. 

Ģifre-le-mek 1 Bir metni şifreli duruma getirmek yok 

-tart-mak- 1 Bir şeyin birim cinsten ağırlığını 
bulmak 

yok 

uy-us-tur-mak 1 Uyuşmasını sağlamak, hissedemez 
duruma getirmek 

Ruhumu serinletecek, beynimi 
uyuşturacak bir masal anlat! 

-üz-mek- 1 Üzüntü vermek Onu biraz üzerim ama zekâsına da 
bayılırım. 

vida-la-mak 1 Vida ile tutturmak yok 

-yokla-mak- 1 El ile dokunarak incelemek Hem kendimi hem etrafımda 
gördüğüm eşyayı elimle yokladım. 

zede-le-mek 1 Hafifçe yaralamak yok 

Tablo 49. –İ1 alan eylemler 

Belirtme durumlu (-İ) ad öbeğini ikinci nesne olarak alan eylemler Tablo 

50‟de verilmiştir. 

-Ġ 2 ALAN EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

üf-le-mek 1 Dudakları büzerek soluğu bir şey 
üzerine hızla vermek, üfürmek 

İki senedir burnuma sigaralarının 
dumanlarını üflediği yetmemiş gibi şimdi 
de bana oyun etmeye kalkışıyor. 

Tablo 50. –İ2 alan eylemler 

Aşağıda önce geleneksel rol adlarıyla ardından AKRM‟deki rol adlarıyla 

etiketlenmiş AÖlere bakalım. Görüldüğü gibi Etkilenen, Neden Olunan rolünü 

anlamsal olarak kapsayabilecek bir üstroldür, tıpkı Kılıcının Nedeni kapsadığı gibi. 

 



        250 

 

 

    

        

(218) Ali   Ayşe‟yi  yürüttü. 

Neden  Neden Olunan 

Kılıcı  Etkilenen 

 

(219) Ali   evi   temizletti. 

Neden  Neden Olunan 

Kılıcı  Etkilenen 

Alıcı (Receiver/ Recipient) adlandırması ise alanyazında  Etkilenen (Patient/ 

Affected) rolünün tam karşılığı olup, daha yansız bir adlandırmadır. Yanı sıra, 

Olumlu Yararlanan (Beneficiary) ve Olumsuz Yararlanan (Maleficiary) biçiminde 

ayrı rol adları önerilmektedir. Değişim ve Etkilenmişlik kavramlarımız somutluk/  

soyutluk, fiziksel/ fiziksel olmayan, gözlemlenebilirlik/ algılanabilirlik ayrımlarına 

duyarlı olmadığına göre, AKRM‟de adı geçen rollerin (ki çoğunlukla Hedef 

durumuyla işaretlenmişlerdir) tümünü Etkilenen üstrolü altında görmekteyiz. 

(220) Postacı mektubu Ali‟ye verdi. 

    Alıcı 

(221) Öğretmen dersi öğrencilere anlattı. 

                                                   Alıcı 

 

(222) Ali hediyeyi Ayşe‟ye aldı. 

       Olumlu Yararlanan                        Etkilenen 

(223) Ali çiçekleri Ayşe için aldı. 

                                   Olumlu Yararlanan 

 

(224) Hastalık Ayşe‟ye bulaştı. 

                            Olumsuz Yararlanan 

(225) Ateş Ali‟ye sıçradı. 

                  Olumsuz Yararlanan 
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4. 3. 6. Etkilenmeyen rolü 

Kimi eylemlerin nesnesi, Etkilenenin tam tersi, değişime uğrama potansiyeli 

olan nesneler olsalar bile hiçbir yönleriyle eylemden etkilenmezler. Alanyazında, 

Yansız (Neutral) ya da Konu (Theme) olarak farklı adlandırılan bu roldeki AÖlerin, 

tamamen eylemin anlamsal gerektiriminin bir sonucu olarak, eylem öncesi ve sonrası 

somut/ soyut durumlarında bir değişim yoktur. Bu nesneler +/-canlı olabilir. 

Etkilenmeyen= +/canlı + eylem sonucu değiĢime uğrama potansiyeli olsa da hiçbir yönüyle 

eylemden etkilenmeyen. 

Etkilenen/ Etkilenmeyen ayrımı AKRM‟de benimsediğimiz ölçüt değişim 

ilkelince biçimlenir. Bu, somut eylemlerde fiziksel temasın olup olmayışı, soyut 

eylemlerde ise soyut durumda bir değişimin olup olmayışıdır (Tablo 51). 

DeğiĢim 

 

 

Fiziksel temas var/ yok    Soyut durumda değiĢim var/yok  

 

 

                                  Etkilenen           Etkilenmeyen 

Tablo 51. Değişim temelinde Etkilenen-Etkilenmeyen ayrımı 
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   Fiziksel temas içermeyen algı eylemlerinin (duy-, kokla-, algıla- vb.) nesnesi 

her zaman Etkilenmeyendir. Fiziksel temas içeren algı eylemlerinin (dokun-, tat- vb.) 

nesnesi ise Etkilenendir.  

(226) Ali bilgisayara dokundu. 

                            Etkilenen 

(227) Ali yemeği tattı. 

                          Etkilenen 

(228) Ali evi gördü. 

                   Etkilenmeyen 

(229) Ali haberi işitti. 

                     Etkilenmeyen 

DDElerin Deneyimleyeninin kimi yönleriyle Kılıcı kimi yönleriyle 

Etkilenene benzediklerini söylemiştik. Deneyimleyen her zaman +canlı üyedir. 

Kimi DDElerin Deneyimleyen dışındaki üyesi Kılıcı, kiminin ise Etkilenmeyendir. 

(230) Ali   Ayşe‟yi  üzdü. 

Kılıcı  Deneyimleyen 

(231) Ali   evi   beğendi. 

  Deneyimleyen   Etkilenmeyen 

AKRM‟de sahip ol- eylemi hareket içermediğinden öznesi Kılıcı olmayan 

eylemlerdir. Özne eylemden etkilenmemektedir de. Bu nedenle, bu tür eylemlerin 

öznesi de Etkilenmeyendir. 

(232) Ali‟nin kitabı var. 

     Etkilenmeyen 
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(233) Ali iki eve sahiptir. 

   Etkilenmeyen 

Kimi eylemlerin zorunlu üyesi Zaman AÖlerdir. Zaman öbekleri de 

AKRM‟de Etkilenmeyen rollerdendir. 

(234) Yolculuk iki gün sürdü. 

                  Etkilenmeyen 

(235) İstanbul‟dan Ankara‟ya altı saat alır. 

                                        Etkilenmeyen 

(236) Yol arabayla 15 dakika çeker. 

                      Etkilenmeyen 

Kaynak, Yer ve Hedef rollerinin tek konusal kaynağı Yerdir. Yer yalnızca 

konumsal değil, soyut anlamlı eylemlerle birlikte uzamsal, duygusal, bilişsel vb. de 

olabilir. AKRM‟de Yer Etkilenmeyen rollerdendir (Tablo 52). 

           YER 

                                     

 

      Ayrılınan yer              Bulunulan yer      Yönelinen yer  

          Kaynak   Yer              Hedef 

 

                                   Tablo 52. Yer rolü ve altrolleri 

Önceki bölümlerde örneklendiği gibi Türkçede konu rolü-durum eşleştirmesi 

her zaman doğru sonuç vermemektedir. Buna karşın Türkçede Kaynak çoğunlukla –

dEn, Yer çoğunlukla –dE, Hedef ise çoğunlukla –E durumundaki AÖlerin rolüdür 

(Tablo 53). 
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            -dEn                                        –dE                                             -E 

          Kaynak                  Yer                          Hedef  

                                Tablo 53. Yer rolü- durum                           

Anlamsal olarak Hedef Kaynağı, Kaynak da Hedefi önvarsaymaktadır fakat 

yüzey yapıda ikisi de olmak zorunda değildir. 

(237) Ali  denizden  okula   gitti. 

                                    Kaynak          Hedef 

(238) Ali denizden geldi. 

                              Kaynak  

(239) Ali tavuktan tiksinir.  

                              Kaynak 

(240) Bu haberi Ali‟den duydum. 

                                        Kaynak 

(241) Ali Ayşe‟yi kitaptan bıktırdı.  

                                            Kaynak 

(242) Ali evde oturuyor. 

                              Yer 

(243) Elbisem suda ıslandı. 

                                       Yer 

(244) Saatim Ayşe‟de kaldı.  

                                         Yer 

(245) Haberi internette okudum. 

                                        Yer 
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(246) Ali okula gidecek. 

                              Hedef 

(247) Ali Ayşe‟ye bağırdı.  

                               Hedef 

(248) Ali Ayşe‟ye küstü. 

                               Hedef 

TEV‟de Kaynak durumlu (-dEn) nesne alan eylemler tüm eylemlerin %3‟lük 

bölümünü kapsar (Grafik 54). –dEn 1 ve –dEn 2 durumlu eylemlerin dağılımları ise 

Grafik 55‟deki gibidir. 

 

   Grafik 54. Eylemler: -dEn alan ve almayan    Grafik 55. Eylemler: -dEn1 ve -dEn2 alan  

Kaynak durumlu (-dEn) ad öbeğini ilk ve ikinci nesne olarak alan eylemler 

Tablo 56 ve Tablo 57‟dedir. 

-dEn 1 ALAN EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

-ağla-mak- 3 Sızlanmak, yakınmak Utanç ve kahırdan, yumruklarını ısıra 

-dEn 

alan; 

244; 

3%

-dEn 

almaya

n; 8864; 

97%

EYLEMLER: 

-dEn ALAN ve ALMAYAN

dEn alan dEn almayan

-dEn1 

alan; 

161; 

66%

-dEn2 

alan; 

83; 

34%

EYLEMLER: 

-dEn1 ve -dEn2 ALAN

dEn1 alan dEn2 alan
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ısıra bir zaman ağladı. 

bahs-et-mek 1 Bir konu üzerinde söz 
söylemek, konuşmak 

O, yanıma oturarak kara haberlerden, 
kötü rivayetlerden bahsetti. 

-cıv-mak- 1 Sekmek, değip geçmek, 
vurup sapmak 

Kurşun taşa değmiş, sonra taştan cıvmış, 
Dursun hocaya değmiş. 

çek-il-mek 9 Katılmamak, vazgeçmek Yarışmadan çekildi. 

-dön-mek- 2 Geri gelmek, geri gitmek Ertesi gün ayni yoldan Bodrum'a döndük. 

es-in-le-n-mek 1 Bir şeyden ilham almak, 
içine doğmak, mülhem 
olmak 

Bir şiiri buğuseptilden esinlenerek 
Duyguseptil adini taşır. 

fayda-la-n-mak 1 Yararlanmak Genç askerler Bulgarların harbe girmiş 
olmasından faydalanmak fikrindedirler. 

-geç-mek- 5 Bırakmak, vazgeçmek Huylu huyundan geçmez. 

hoĢ-la-n-mak 1 Hoşuna gitmek, hoş 
bulmak, hazzetmek, sevmek 

Bilirsiniz ki ben, politika işlerinden hiç 
hoşlanmam. 

-iğren-mek- 2 Aşağılık, bayağı bulmak, 
tiksinmek 

Bayağılaşmış gibi kendimden 
iğreniyordum. 

kıvan-ç-la-n-mak 1 Kıvanç duymak, övünmek Fallardan kıvançlanıyor mu yoksa değil 
mi, hiç belli etmiyordu. 

mızıl-da-n-mak 1 Şikâyetçi bir sesle 
konuşmak, sızıldanmak 

yok 

nasip-le-n-mek 1 Nasibini almak, 
sebeplenmek 

yok 

-ol-mak- 19 Yitirmek, elinden kaçırmak Tembelliği yüzünden isinden oldu. 

-sap-mak- 2 Önceden belirlenmiş, tespit 
edilmiş görüş, düşünüş, 
amaç veya davranıştan 
ayrılmak 

Amacından saptı. 

-ĢaĢ-mak- 2 Yolundan sapmamak, 
gidişini değiştirmemek veya 
yanılmamak 

Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma 
/ Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar 
sanma. 

-tiksin-mek- 1 Bir şey, bir kimse, bir 
düşünce vb.ni kötü, iğrenç 
veya aşağılık bularak ondan 
uzak durma duygusuna 
kapılmak, nefret etmek, 
ikrah etmek, istikrah etmek 

Evin kapısından çıkar çıkmaz kendimden 
tiksinerek sokaklardayım. 

-utan-mak- 2 Sıkılmak Hayır, edebiyattan değil, karsısında 
şimdiden aczini duyduğum okuyucudan 

utanıyorum. 

vaz-geç-mek 1 Kendi hakkı saydığı bir şeyi 
artik istemez olmak 

yok 

yara-r-la-n-mak 1 Kendine yarar sağlamak, 
faydalanmak, istifade etmek 

yok 

-yıl-mak- 1 Bir işten gözü korkup 

vazgeçmek 

On beş dakika içinde onlar kadar yılmış, 

onlar kadar güçten kuvvetten kesilmişti. 

Tablo 56. –dEn1 alan eylemler 

-dEn 2 ALAN EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

-al-mak- 2 Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu 

yerden ayırmak 

Çocuğu okuldan aldı. 

-ayır-mak- 7 İki veya daha çok kimse arasındaki 
anlaşmayı, uzlaşmayı bozmak 

Karıyı kocasından ayırmak. 

çık-ar-mak 8 Öfke, hırs, acı vb.nin zararını 
çektirmek 

Öfkesini benden çıkardı. 

-esirge-mek- 1 Korumak, himaye etmek, vikaye 

etmek 

Senin genç, temiz ve fedakâr 

ruhunu bu felaketten esirgemek 
isterim. 
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giz-le-mek 1 Saklamak, görünmeyecek, belli 

olmayacak bir yere veya bir duruma 
koymak 

Siperleri çalılarla örterek 

uçaklardan gizlediler. 

-kıskan-mak- 1 Sevgide veya kendisiyle ilişkili 
şeylerde bir başkasının ortaklığına, 
üstün durumda görünmesine 
dayanamamak 

Mühür gözlüm seni elden / 
Sakınırım, kıskanırım. 

-koru-mak- 1 Bir kimseyi veya bir şeyi dış 

etkilerden, tehlikeden, zor bir 
durumdan uzak tutmak, esirgemek, 
muhafaza etmek, vikaye etmek, 
sıyanet etmek 

Orasını tozdan, yağmurdan 

korumak borcumuzdur. 

-sakin-mak- 1 Herhangi bir korku veya düşünce 
ile bir şeyi yapmaktan uzak 
durmak, içtinap etmek 

Gençliğinde gerçekten delifişek, 
gözünü daldan budaktan sakınmaz 
bir askermiş. 

-sil-mek- 5 Üzerini çizerek atmak, yok etmek Defterden adini silmişler. 

Tablo 57. –dEn2 alan eylemler 

TEV‟de Yer durumlu (-dE) nesne alan eylemler tüm eylemlerin %1‟den az 

bir bölümünü kapsar (Grafik 58). –dE 1 ve –dE 2 durumlu eylemlerin dağılımları ise 

Grafik 59‟daki gibidir. 

 

       Grafik 58. Eylemler: -dE alan ve almayan   Grafik 59. Eylemler: -dE1 ve -dE2 alan  

Yer durumlu (-dE) ad öbeğini ilk ve ikinci nesne olarak alan eylemler Tablo 

60 ve Tablo 61‟de verilmiştir. 

 

-dE 

alan; 

43; 0%

-dE 

almaya

n; 9065; 

100%

EYLEMLER: 

-dE ALAN ve ALMAYAN

dE alan dE almayan

-dE1 

alan; 

33; 

77%

-dE2 

alan; 

10; 

23%

EYLEMLER: 

-dE1 ve -dE2 ALAN

dE1 alan dE2 alan
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-dE 1 ALAN EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

akĢam-la-mak 2 Akşamı bir yerde geçirmek yok 

bul-us-mak 3 Önceden belirlenmiş bir yer ve 
zamanda bir araya gelmek 

Ertesi gün yine pastacıda buluştular. 

-dön-mek- 9 Kendini bir yandan bir yana 
çevirmek 

Yatağında sabaha kadar dönüp durdu. 

giz-le-n-il-mek 1 Gizlenme işi yapılmak, 

saklanmak 

Böyle açık yerde nasıl gizlenilir? 

-kal-mak- 7 Oyalanmak, vakit geçirmek Kısa bir süre tezgâhın önünde kaldı. 

-kal-mak- 9 İslemez, yürümez duruma 
gelmek 

Araba yari yolda kaldı. 

-kal-mak- 11 Bir şeyle kaplanmak, bir şeye 
bulanmak 

Oda duman içinde kaldı. 

-kal-mak- 12 Bir işi belli bir noktada 
bırakmak, ara vermek 

Bugün iş maddesinde kaldık. 

-tara-mak- 6 Kafasından geçirmek, belli 
belirsiz düşünmek 

Belleğimde taradığım yazarların 
yarısına yakini hastalıklı idiler. 

tut-us-tur-mak 3 Coşturmak, çok 
heyecanlandırmak 

Saz sesleri... eski hislerimizin küllerini 
savurur, gizli ateşlerini üfler ve 
içimizde tekrar tutuştururdu. 

yet-is-mek 10 Eğitim görmüş olmak, 
öğrenmek, gelişmek 

İşte bu kadronun içinde yetişecektim 
ben. 

yıl-la-mak 1 Bir yerde uzun süre kalmak Gittiğin yerde yıllarsın, vaktinde 
dönmezsin. 

yüz-dür-mek 1 Yüzmesini sağlamak veya 
yüzme isini yaptırmak 

Burada değil, karşı kıyıda 
yüzdürüyorlar. 

Tablo 60. –dE1 alan eylemler 

-dE 2 ALAN EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

-al-mak- 23 Yol gitmek, mesafe katetmek O yolu bir saatte alırsınız. 

-sakla-mak- 2 Kaybolmaması, görünmemesi 
için gizli bir yere koymak 

Paralarını kasada saklıyor. 

yat-ir-mak 2 Uyutmak Gece beni en üst katta bir odada 
yatırdılar. 

Tablo 61. –dE2 alan eylemler 

TEV‟de Hedef durumlu (-E) nesne alan eylemler tüm eylemlerin %12‟lik 

bölümünü kapsar (Grafik 62). –E 1 ve –E2 durumlu eylemlerin dağılımları ise Grafik 

63‟deki gibidir. 
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  Grafik 62. Eylemler: -E alan ve almayan          Grafik 63. Eylemler: -E1 ve -E2 alan  

Hedef durumlu (-E) ad öbeğini ilk nesne olarak alan eylemler Tablo 64‟dedir. 

-E 1 ALAN EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

aba-n-mak 1 Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin 
üzerine kapanmak 

Efendi, sen de ne üstüme abanıyorsun? 

bin-dir-mak 2 Taşıt, ön tarafından baksa bir 

taşıta çarpmak veya bir yere 
vurmak 

Gemi rıhtıma bindirdi. 

-çat-mak- 9 Rastlamak, karsılaşmak Nerden çattım böylesi bir güzele... 

-dokun-mak- 1 Nesnelerin sıcaklık, soğukluk, 
sertlik, yumuşaklık vb. 
niteliklerini derinin altındaki 
sinir uçları aracılığıyla duymak, 

değmek, el sürmek, temas 
etmek 

Bir elektrik zilinin düğmesine 
dokunduk. 

eğ-il-mek 4 Bir işi önemseyip ele almak Bir yandan ayrıntılara eğilirken, bir 
yandan da bunları alaylı bir süzgeçten 
geçirir. 

-güven-mek- 1 Güven duymak, güveni olmak, 
itimat etmek 

Bu iste size güveniyorum. Kendimi 
kuvvetli görmek biraz fazla kendime 

güvenmek olur. 

heves-le-n-mek 1 İsteklenmek, heves etmek, çok 
istemek, eğilim duymak 

Millet vergi vermeye heveslenmelidir. 

-ısmarla-mak- 5 Bir işin yapılmasını, 
bırakılmasını veya o isten 
vazgeçilmesini söylemek 

Ben sana böyle mi ısmarlamıştım? 

-in-mek- 4 Bir yerden başka bir yere 
gitmek, varmak 

Hey gidi gençlik hey! Unutulmaz 
günlerdi onlar. Yenikapı‟ya, 
meyhanelere indik mi söyle bir... 

-kavuĢ-mak- 1 Ayrı kalınan, sevilen bir Biz 1923'te bir Mustafa Kemal'e 

E alan; 

1100; 

12%

-E 

almaya

n; 8008; 

88%

EYLEMLER: 

-E ALAN ve ALMAYAN

E alan E almayan

-E1 

alan; 

481; 

44%

-E2 

alan; 

619; 

56%

EYLEMLER: 

-E1 ve -E2 ALAN

E1 alan E2 alan
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kimseyle bir araya gelmek, onu 

yeniden görmek 

kavuşmasaydık, gelecek zamanlara 

doğru yollarımızı tıkayan aşılmaz 
setleri yıkamazdık. 

meyl-et-mek 1 Eğilmek yok 

niyet-le-n-mek 1 Niyet etmek, tasarlamak Birkaç kere gitmeye niyetlendi. 

-ol-mak- 18 Uymak, tam gelmek Bu şapka başıma oluyor. 

-öykün-mek- 1 Birinin yaptığı gibi yapmak, 
birine veya bir şeye benzemeye 
çalışmak, taklit etmek 

Ölçümüz ve ölçütümüz, varsa yoksa 
Batı. Batı‟ya öykünüyoruz. 

-rastla-mak- 1 Bir kimse ile karşı karşıya 
gelmek, karsılaşmak, rast 
gelmek, tesadüf etmek 

Eskicizade'ye indiğim otelin 
kıraathanesinde rastladım. 

-sok-mak- 5 Yasak bir mali gizlice getirmek 

veya götürmek 

Ülkeye kaçak eşya sokmak. 

-ĢaĢ-mak- 1 Umulmayan, beklenmeyen veya 
olağanüstü bir olay, bir olgu 
karsısında şaşkın duruma 
gelmek, hayret etmek 

Ayni anda nasıl olur da başka bir is 
tutabileceğine şaşar kalırdınız. 

-tırman-mak- 1 El ve ayaklarıyla tutunarak veya 
tırnaklarını iliştirerek dik bir 

yere çıkmak 

İçeride yer bulamayanlar, kahvenin 
yıkık duvarına tırmanıyorlardı. 

-uğra-mak- 1 Yola devam etmek üzere, bir 
yerde kısa bir süre kalmak 

Üç günde yalnız üç vapur iskeleye 
uğradı. 

üst-e-le-mek 4 Bir şeyin üstüne eklenmek, 
katılmak, inzimam etmek 

Sıkıntıya bir de hastalık üsteleyince. 

-vur-mak- 1 Elini veya elinde tuttuğu bir 

şeyi bir yere hızla çarpmak 

Masaya vurmak. Birinin basına 

vurmak. 

-yapıĢ-mak- 3 Aralık bırakmayacak biçimde 
üzerine dokunmak 

Islanan tül gömleği pembe vücuduna 
yapıştı. 

zulm-et-mek 1 Eziyet etmek, işkence etmek Ona fenalık etmekle, kendi kendime mi 
zulmediyordum? 

Tablo 64. E1 alan eylemler 

Hedef durumlu (-E) ad öbeğini ikinci nesne olarak alan eylemler ise Tablo 

65‟dedir. 

-E 2 ALAN EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

acı-n-dır-mak 1 Bir kimsenin acımasına yol 
açmak, merhamete getirmek 

Maksadı beni kendisine acındırıp tekrar 
benimle barışmaktı. 

bağ-la-mak 1 Bir şeyi bir yere veya bir şeye 
tutturmak 

Gemiyi iskeleye bağlamak. 

-çağır-mak- 2 Herhangi birinin bir yere 
gelmesini istemek, davet 
etmek 

O akşam Orhan‟ı yemeğe çağırdı. 

-daya-mak- 1 Yaslamak Sol kolunu yürürken hep kalçasına 
dayardı. 

ek-le-mek 2 Bir şeyi ek olarak kullanmak Bu kumaşı örtüye eklemeli. 

gammaz-la-mak 1 Birinin yaptığı işi, söylediği 
sözü yermek, kötülemek, 
birisini yerip çekiştirmek, 
kovlamak 

Ona, Celal seni müdüre gammazlıyor, 
haberin olsun, dedi. 

hazır-la-mak 6 Birini herhangi bir şeyi 

yapabilecek veya bir şeyi 
yüklenebilecek duruma 
getirmek 

Çocuğu sınava hazırladık. 
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-ısmarla-mak- 4 Bir şeyin, bir kimsenin 

bakılmasını, korunmasını 
birine veya birinin 
gözetilmesine bırakmak, 
emanet etmek 

Baban seni bana ısmarladı. 

il-is-tir-mek 1 İlişmesini sağlamak Seni bahçeye bir kenara iliştiririz. 

kıs-tir-mak 1 İki şey arasında bırakarak 
sıkıştırmak 

Parmağını kapıya kıstırdı. 

lütfe-et-mek 1 Vermek, ihsan etmek, 
bağışlamak 

Okuduğumuz şiiri bana lütfeder misiniz? 

-sakla-mak- 6 Birine vermek için ayırmak Bu kitabi size sakladım. 

sür-ü-k-le-mek 6 İlgi uyandırarak 
bırakamayacak duruma 
getirmek, çok ilgilendirmek 

... benim çağdaşlarımdan kim bilir kaç 
bin genci bahtiyar rüyalara sürüklemiştir. 

temiz-le-t-mek 1 Temizleme işini yaptırmak Bütün bunları lekeciye temizletip 
boyacıya renklerini değiştirerek... 

uy-dur-mak 1 Uymasını sağlamak Gözlerini kilidi sökülmüş ve büyümüş 
anahtar deliğine uydurdu. 

üĢ-ür-mek 1 Üşmek işini yaptırmak, 
saldırtmak 

Köpekleri onun üstüne üşürdü. 

-vur-mak- 4 Hızla değmek, çarpmak Kolumu duvara vurmuşum. 

-yama-mak- 2 İstenmeyen kimse veya şeyi 
birine mal etmek 

Bu bozuk saati size kim yamadı? 

yuvar-la-mak 3 Hızla düşürmek, devirmek Bir çelmede adamı yere yuvarladı. 

Tablo 65. E2 alan eylemler 

4. 3. 7. Deneyimleyen rolü 

Konu rollerini incelemeyi hedefleyen bir çalışma için başlangıç noktası, 

alanyazında üzerinde en çok uzlaşılmış görünen konu rolü olan Kılıcı gibi 

görünmektedir. Geçişli eylemin öznesi, sorumlusu, başlatıcısı, çoğunlukla [+canlı] 

üye Kılıcı olarak adlandırılmaktadır. Kılıcı ve Kılıcı benzeri roller için daha genel bir 

adlandırma olarak Aktör (Actor) adlandırması dışında Kılıcının tartışmalı çok fazla 

yönü bulunmamaktadır. Alanyazında kimi konu rolleri, anlam açısından ayırıcı 

sınırlarının bulanık olması nedeniyle daha çok belli çiftler halinde, birbirlerine 

gönderimde bulunularak tartışılmaktadır. Bu nedenle sorunlu bir rol gibi görünmeyen 

Kılıcının,  etkileşimde bulunduğu rollerle bir bütün olarak ele alınması anlamlıdır. 

AKRM, DDEleri de veri tabanından dışlamaması açısından diğer yaklaşımlardan 

farklılaşmaktadır.  
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Bu bölümde öncelikle alanyazında Deneyimleyene ilişkin tartışmalar 

özetlenecek, ardından Türkçede Deneyimleyen‟in görünümleri ve çatı ile 

etkileşimleri sunulacaktır. Sonraki bölümde DDElerin kılınış özellikleri betimlenerek 

Deneyimleyenin görünümleri örneklenecektir. Türkçede bileşik DDE yapıları ve 

beden bölümü içeren DDE yapılarının ardından TDKTS‟de DDElerin sunumuna 

değinilecektir. Son olarak, yukarıdaki tartışmalar çerçevesinde AKRM‟de 

Deneyimleyen‟in yeri belirginleştirilecektir. 

4. 3. 7. 1. Alanyazında Deneyimleyen 

Konu rolleri çoğu kez belli eylem grupları bağlamında tartışılır. 

Deneyimleyen duygu durumu eylemlerinin (DDE) zorunlu üyesidir. Bir eylemin 

DDE olabilmesi için eylemdeki biliş ya da duygu durumunu deneyimleyen bir 

Deneyimleyen üyesi olmalıdır.  

Alanyazında DDElerin anlamca sınıflandırılmış diğer eylem gruplarından ayrı 

tartışılmasının nedeni Deneyimleyenin sözdizim konumudur. Özetle, Deneyimleyen, 

bir grup DDEnin öznesi iken bir grup DDEnin nesnesidir ve konumuna uygun 

dilbilgisel işaretler taşır. Örneğin, İngilizce ve İtalyancadaki durum Tablo 66‟deki 

gibidir. 

Ġngilizce Eylem Sınıfı Konum Durum 

fear Deneyimleyen, Konu Yalın, Belirtme 

frighten Konu, Deneyimleyen Yalın, Belirtme 

Ġtalyanca temere Deneyimleyen, Konu Yalın, Belirtme 

preoccupare Deneyimleyen, Konu Belirtme, Yalın 

piacere Deneyimleyen, Konu Hedef, Yalın 

         Tablo 66. İngilizce ve İtalyancada DDEler 
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Evrensel olduğu varsayılan örtüşme ilkelerine aykırı davranan bir grup 

eylemin bu davranışını açıklamaya çalışan yaklaşımlar, yapısal ve anlamsal olmak 

üzere gruplanabilir. Yapısal açıklamaların kimine göre ikinci ve üçüncü gruptaki 

yapılar ilk gruptaki yapıdan türemiştir. Belletti ve Rizzi (1998) iki eylemin derin 

yapıda benzer olduklarını, ikinci grup eylemlerin derin yapıda özne konumlarının boş 

olduğunu, öznelerinin taşınmış özneler olduğunu savunur. Grimshaw (1990) ise, iki 

grup eylemin, konusal ilişkiler açısından aynı, derin yapıda farklı olduklarını söyler. 

Birinci grup eylemler Kılıcı- Etkilenen eylemleri gibidir fakat durum anlamları 

vardır. İkinci grup eylemler ettirgen eylemler gibidir ve özne, deneyimlenen duygu 

durumunun Nedenidir. İlk grupta Konu sıradüzeni Deneyimleyeni özne konumuna 

yerleştirir, ikinci grupta Neden sıradüzeni Nedeni özne konumuna yerleştirir. Tenny 

(1994) Görünüş Arayüz Denencesi‟nde (GAD) (Aspectual Interface Hypothesis) 

yalnızca iç üyelerin durum değişikliği gösterebileceğini, dış üyelerin 

gösteremeyeceğini söyler. İkinci grup eylemler durum değişikliği anlatır çünkü 

Deneyimleyen iç üyedir, ilk grup eylemler ise durum değişikliği anlatmaz çünkü 

Deneyimleyen dış üyedir. Yani iki grup eylem arasındaki farklılık Deneyimleyenin iç 

ya da dış üye olarak değişmesinin getirdiği anlam farkıdır. Dowty (1991) İlkörnek 

Kuramı‟na göre (Prototype Theory) aslında iki gruptaki eylemin de eşit derecede 

özne olabilme hakkı vardır. Dabrowska (1996) ise Polonyacada yalın ve Hedef 

olmak üzere iki durumda görülebilen Deneyimleyenin anlam özelliklerini betimler ve 

durum işaretlemenin bu anlam özelliklerince belirlendiğini savunur. Bu dilde 

konuşucu, eylemin kimi özelliklerini öne çıkarmak, kimisini geri plana itmek 

amacıyla iki Deneyimleyenden birini seçer (Tablo 67). 
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Yalın Deneyimleyen Hedef durumundaki Deneyimleyen 

Belirli, somut ve etken Etkilenmiş ve edilgen 

İstemli ve denetimli İstemsiz, denetimsiz 

Belirgin biçimde istek, niyet ve karar 

sahibi 

Olayı yönlendiremeyen 

Çaba ve eylemi vurgulayan İçsel süreci, deneyimi ve içgüdüyü 

vurgulayan 

                               Tablo 67. Polonyacada yalın ve Hedef durumlu Deneyimleyen 

Fransızcada gözlemlediğimiz sınırlı sayıda eylem Deneyimleyeni nesne 

yapar. Örneğin, manquer ve plaire eylemleri yalnızca aşağıdaki anlamları ile 

kullanıldıklarında Deneyimleyen nesnedir. 

(249) Paul a manqué l‟avion.  

Paul uçağı kaçırdı. 

(250) Il est intelligent mais il manque de courage.  

Akıllı fakat cesaretten yoksun. 

(251) Tu me monque.  

Deneyimleyen 

Seni özlüyorum. 

(252) Aline manque á sa mere.  

Deneyimleyen 

Annesi Aline‟i özlüyor. 

(253) Il me plait.  

Deneyimleyen 

Hoşuma gidiyor. 

Avoir ve etre eylemlerinin aşağıdaki kullanımları da benzerdir: 

(254) La tete me tourne. (Başım dönüyor.) 

   Deneyimleyen 
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(255) J‟ai mal a la tete. (Başım ağrıyor.) 

Deneyimleyen 

4. 3. 7. 2. Türkçede Deneyimleyen  

DDElerin sorunlu görünümlerine ilişkin tartışmalara karşın DDE 

alanyazınında hangi eylemlerin DDE olarak kabul edildiğine ilişkin açıklamaya 

rastlanmamıştır. Sınırlı sayıda eylem üzerinden yapılan genellemeler de (ki bu 

eylemler üç ya da dördü geçmez) ve bu eylemlerin üyelerinin konu rolleri olarak 

üzerinde uzlaşılmış görünen Deneyimleyen ve Konu rollerinin neye gönderimde 

bulunduğuna ilişkin bilgi yer almaz. Birçok yönüyle tartışılmakta olan, bu denli geniş 

bir alanyazına sahip bir eylem grubu için aşağıdaki iki konunun net olmaması, 

yapılan genellemelerin geçerliliğini kabul etmeyişimizin nedeni olan önemli bir 

boşluktur: 

1. Bir eylemin DDE olabilmesi için hangi özellikleri olmalıdır? 

2. DDElerin üyelerinin rolleri olarak görülen Deneyimleyen ve Konu 

rollerine ilişkin: 

a. Hangi özelikleri olan üyeler Deneyimleyendir? 

b. Hangi özelikleri olan üyeler Konudur? 

Bu bölümde Deneyimleyenin Türkçedeki dilbilgisel görünümleri ve çatı 

etkileşimleri için başlı başına Türkçe DDEler üzerinde yapılmış bilinen en geniş 

kapsamlı veri tabanına sahip çalışma olan İbe (2004) temel alınacaktır. İbe (2004) 

DDEleri aşağıdaki özelliklere sahip eylemler olarak tanımlar: 
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1. Eylemin duygu ya da biliş anlam alanlarından birinde gerçekleşmesi 

2. Eylemin duygu ya da biliş durumunu deneyimleyen bir Deneyimleyeni 

olması 

3. Deneyimleyenin duygu ya da biliş durumunu deneyimlemesi sonucu, 

duygu ya da biliş durumunda bir durum değişikliği olması 

Yani bir eylemin Deneyimleyeni olması o eylemin DDE olabilmesi için ön 

koşuldur. DDE bağlamında incelenmiş dünya dillerinin çoğunda Deneyimleyen özne 

konumunda ve [+ canlı]dır. AKRM‟de Deneyimleyen aşağıdaki özelliklere sahip 

üyedir.  

İki üyeli görünüm sergileyen DDElerin Deneyimleyen dışındaki diğer üyesi 

ise Konu olarak adlandırılmaktadır. Türkçede yalnızca DDE bağlamında değil, genel 

anlamda, Türkçe alanyazının sınırlılığından ötürü yabancı alanyazında savları 

desteklemek için kullanılan örneklerin Türkçe karşılıkları üzerinden tartışmalarımızı 

yürütmekteyiz. Konu rolleri bağlamında ise gözlemlediğimiz iki yaklaşım söz 

konusu. Birincisi, konu rolleri için yapılmış adlandırmaları ve anlam içeriklerini 

olduğu gibi benimsemek ve Türkçe eylemlerin üyelerini bu adlarla adlandırmak (ki 

çoğu kez benimsenen yaklaşım bu) ikincisi, tümcelere özgü anlamlar üzerinden 

adlandırmalara gidilmesi. Tüm bu nedenlerle, sayı ve içerik açısından üzerinde 

uzlaşılmış bir rol dökümünün bulunmayışı yalnızca DDE bağlamında değil tüm 

eylem grupları bağlamında, ulaşılan sözdizimsel ve anlambilimsel genellemelerin 

geçerliliğini sorgulamamıza neden olmaktadır. 

DDE olarak etiketlenmiş eylemler üzerindeki çözümleme göstermektedir ki 

Deneyimleyenin özne ya da nesne konumunda bulunuşuna göre Türkçede dört grup 

DDE vardır (Tablo 68). 
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 KONU ROLÜ ġABLONU DURUM ġABLONU 

1 Deneyimleyen, Konu Yalın, Belirtme 

2 Konu, Deneyimleyen Belirtme, Yalın 

3 Deneyimleyen, Konu Yalın, Hedef/ Kaynak 

4 Deneyimleyen Yalın 

                                                    Tablo 68. Türkçede DDEler 

1. A Byi seviyor/ anlıyor/ arzuluyor/ beğeniyor/ istiyor/ kıskanıyor/ biliyor/ 

düşünüyor/ hatırlıyor/ öğreniyor/ özlüyor/ seziyor/ tanıyor/ umursuyor/ 

unutuyor/ yadırgıyor. 

2. A Byi üzüyor/ etkiliyor/ bayıyor/ sarsıyor/ büyülüyor/ cezbediyor/ 

kışkırtıyor. 

3. A Bye inanıyor/ acıyor/ darılıyor/ güveniyor/ imreniyor/ kızıyor/ küsüyor/ 

özeniyor/ alınıyor. 

4. A Bden korkuyor/ çekiniyor/ hoşlanıyor/ kuşkulanıyor/ tiksiniyor/ 

utanıyor/ ürküyor. 

5. A şaşırıyor/ affalıyor/ coşuyor. 

 

Bu sınıflandırmaya göre, Türkçede dört grup DDE vardır ve Deneyimleyen 

iki görünüm sergiler. Türkeçede Deneyimleyen ya yalın özne ya da belirtme 

durumunda nesnedir. Belirtme durumundaki nesne olarak göründüğü sınırlı sayıda 

eylem vardır. Bu eylemlerin çoğunun duygu durumu belirtme anlamlarının, yan 

anlamları olduğu göz önünde bulundurulursa, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve 

İspanyolca gibi diller için tartışmalı olan Deneyimleyenin nesne konumunda 

görünmesi düzensizliği ve bunun evrensel örtüşme ilkelerine aykırı davranışının 

Türkçede de geçerli olduğunu söylemek için yeterli veri yoktur.  Bizce Türkçede 
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sözdizimine ve üyelerin derin yapıdaki konumlarına ilişkin açıklamalardan çok DD 

anlamlarının eylemin ilk ya da yan anlamı oluşları ve kökenbilim açısından 

incelenmeleri daha anlamlıdır. 

4. 3. 7. 3. Türkçede Deneyimleyen ve çatı 

Bu bölümde Deneyimleyenin ettirgen, edilgen, dönüşlü ve işteş yapılardaki 

görünümleri sunulacaktır. Öncelikle alanyazında Deneyimleyen‟in en çok 

ilişkilendirildiği yapı olan ettirgenliğe bakacak olursak, Türkçedeki örüntü aşağıdaki 

şöyledir;  A Byi yaptı ---- C Aya Byi yaptırdı. 

C, geleneksel adlandırma ile Nedendir ve Neden ekleyebilme sayısındaki 

sınır tümcenin yorumlanabilirlik sınırıdır. Diğer eylemler gibi DDElerin de ettirgen 

biçime dönüşebilenleri, dönüşemeyenleri, yalnızca ettirgen biçimde ya da yalnızca 

ettirgen olmayan biçimde bulunanları ve her iki biçimi ile farklı anlamları olan 

eylemler vardır. Türkçede diğer eylemlerin ettirgen biçimleri aşağıdaki DDEler için 

de geçerlidir. 

A Byi sevdi.--- C A‟ya B‟yi sevdirdi. 

Deneyimleyen 

A Bye inandı.--- C A‟yı B‟ye inandırdı. 

   Deneyimleyen 

A Bden korktu.--- C A‟yı B‟den korkuttu. 

                            Deneyimleyen 

A coştu.--- B A‟yı coşturdu. 

                  Deneyimleyen 
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Ettirgenliğin DDE bağlamında tartışılmasının nedeni, bu eylemlerden kiminin 

(Deneyimlyeni nesne olanların) içkin ettirgenlikleri olduğunun söylenmesidir. 

Deneyimleyen dışındaki üye Neden gibi düşünülebilir böylece ikinci bir Neden 

tümceyi bozar. 

A Byi üzdü/ baydı/ sıktı. 

* C Aya Byi üzdürdü/ baydırdı/ sıktırdı. 

Türkçede eklerin çokişlevliliği, belli biçimbirimlerin belli anlamsal işlevlerle 

örtüşmesini olanaksız kılmaktadır. Bu özellikle edilgen ve dönüşlü biçimbirimlerde 

belirgindir. Bunu göz önünde bulundurarak, Türkçede Deneyimleyen‟in edilgen 

yapılarla görünümlerine bakalım. Edilgen, özne konumundaki üyeyi (tümce sonunda 

tarafındanlı bir AÖ ile seçimlik olarak eklenebilen ya da eklenmeyen) silen bir 

geçişsizleştirme işlemidir. 

A Byi yaptı. --- B (A tarafından) yapıldı.  

       Kılıcı                             Kılıcı 

DDElerde silinen üye Deneyimleyendir. 

A Byi beğendi. --- B (A tarafından) beğenildi. 

Deneyimleyen    Deneyimleyen  

A Bye güvendi/ inandı/imrendi/ şaşırdı. --- Bye (A tarafından) güvenildi/ 

Deneyimleyen                Deneyimleyen  

inanıldı/ şaşırıldı. 
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İkinci grup DDElerde aynı örüntü eşit derecede kabuledilebilir değildir. 

A Byi büyüledi/ boğdu/ sarstı. --- ?B (A tarafından) büyülendi/ boğuldu/  

       Deneyimleyen                                Deneyimleyen 

sarsıldı. 

tarafından lı AÖ ile bozuk kimi yapıların, (eylem anlamı ile de bağlantılı 

olarak) olumsuz anlam içeriği olan yüzünden ve daha olumlu anlam içeriği olan 

sayesinde ile düzgün olduklarını da belirtmek gerekir. 

Bu tümcelerde eylemin içkin ettirgenliği nedeniyle Konu olarak adlandırılan 

üye, Deneyimleyenin duygu durumunu deneyimlemesi için bir ya da bir dizi eylem 

gerçekleştirir. Bu nedenle, tarafından ile eklenen AÖ,  AKRM‟ye göre Neden değil 

Kılıcıdır. Eylemde ise, Dönüşlülük+Kılıcı birleşimi nedeniyle edilgenden çok 

dönüşlü anlam vardır. Sonuç olarak bu tümcelerin kabuledilebilirliği düşüktür. 

Bu eylemlerde Neden, (Deneyimleyen özne) Kaynak durumundaki bir AÖ 

olabilir. İki tümce arasında anlam farkı yoktur: 

A Byi etkiledi. 

? B (A tarafından) etkilendi. 

Deneyimleyen  Kılıcı                        

B Adan etkilendi. 

Etkilenmeyen  Deneyimleyen                                          
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Bu tür eylemlerin kiminde olayın Nedeni, (yine Deneyimleyen özne) bir 

Hedef AÖ olabilir. Fakat bu durumda, bozuk olan tarafından lı edilgen tümcelerle 

aynı anlamda değildirler, hatta edilgen değildirler: 

A Byi üzdü/ kırdı/ bozdu/ baydı. 

* B (A tarafından) üzüldü/ kırıldı/ bozuldu/ bayıldı.  

Deneyimleyen    Kılıcı                                      

B Aya üzüldü/ bozuldu/ kırıldı/ bayıldı. 

Deneyimleyen Etkilenmeyen         

Neden‟in Kaynak durumuyla işaretlendiği edilgen yapıda özne kişisizdir: 

A Bden bıktı/ kuşkulandı/ utandı/ korktu. --- Bden bıkıldı/ kuşkulanıldı/  

Deneyimleyen 

utanıldı/ korkuldu. 

Deneyimleyen işteşlik ilişkisine bakacak olursak, DDE verisinde yalnızca 

birkaç eylemin bu biçimbirime izin verdiğini görürüz. Bunun anlamsal nedeni, bir 

duygu durumunu deneyimlemenin birden fazla kişinin karşılıklı ya da beraber 

gerçekleştirimi değil, bireysel bir gerçekleştirim olmasıdır. Eylemi birlikte 

deneyimleyen iki üyeyi de bir bütün olarak, eşgöndergeli birbirlerini ise 

deneyimlemeye konu olan Konu olarak yorumlasak bile tümce bozuktur. 

A Byi özledi. 

Deneyimleyen 

A ve/ ile B    birbirlerini özlediler. 

        Deneyimleyen   Konu 
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? A ve/ ile B özleştiler. 

  Deneyimleyen 

Kimi DDEler işteş biçimbirim ile kimi zaman duygu durumu içeren kimi 

zaman içermeyen ayrı birer sözcüksel birime dönüşürler: 

A Byi anladı/ seviyor. 

   Deneyimleyen 

A ve/ ile B birbirlerini anladılar/ seviyorlar. 

   Deneyimleyen 

A ve/ ile B anlaştılar/ seviştiler.  

 

A Bye kızdı. 

Deneyimleyen 

? A ve/ ile B birbirlerine kızıştılar. 

Deneyimleyen 

A Bye kızıştı. 

Bu örneklerde ile/ve ile bağlanan listelenmiş birden fazla katılımcıyı tek bir 

öbek yani Deneyimleyen olarak görüyoruz. Son bölümde DDElerin iki üyesi olan 

Deneyimleyen ve Konu‟ya ilişkin AKRM‟deki yaklaşımımız daha ayrıntılı biçimde 

açıklanacaktır. 

4. 3. 7. 4. Türkçede DDElerin kılınıĢ özellikleri ve Deneyimleyen  

Bu bölümde öncelikle İbe (2008)‟de üye yapılarına göre oluşturulan DDE 

sınıflarında yer alan ilkörnek eylemlerin, –Ar ve –Iyor biçimbirimleri ile 
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etkileşimlerine bakılacaktır. İngilizcede, eylemleri durum eylemi olarak 

sınıflandırabilmek için kullanılan test olan sürerlikle bulup bulunmamanın Türkçe 

için bir ölçüt olmadığı, anlam ya da kılınış sınıfları gözetmeksizin Türkçe eylemlerin 

birçoğunun sürerlik ile bulunabildiği ve bir eylemin sürerlikle bulunup bulunamama 

durumunun, eylemin birden fazla anlamıyla ilişkilendirilebileceği örneklenecektir. 

Ardından, DDElerin +/- son noktalılık özellikleri sunulacak ve geleneksel durum 

türlerinin, DDElerin kılınış özelliklerini de kapsayacak biçimde yeniden 

betimlenmesi gerektiği, 4 başlıkta gerekçelendirilecektir. Kılınış özellikleri, hareket, 

devingenlik ve etkilenmişliği DDEler bağlamında netleştirmesi açısından 

Deneyimleyenin AKRMdeki yerini belirginleştirebilmek için önemlidir. 

Alanyazında duygu durumu ve bilişsel durum içeren eylemlerin tümü 

psikolojik durum/ durum değişimi eylemleri (psychological state/ change of state 

verbs) olarak adlandırılır. Bu eylemleri durum eylemi olarak nitelendirmenin 

gerekçesi olarak sürerlik görünüş eki –Iyor ile bir arada bulunup bulunmama ölçütü 

Türkçe için geçerli değildir çünkü anlam ve kılınış sınıfı gözetmeksizin, Türkçe 

eylemlerin tamamı –Iyor ile kullanılabilir. Bir eylemin sürerlikle bulunup 

bulunamama durumu, eylemin birden fazla anlamı ile ilişkilendirilebilir. Bu nedenle, 

Mourelatos (1981)‟de de belirtildiği gibi, kılınışın, hem biçimbilimsel hem de 

sözcüksel düzeyde betimlenmesi gerekir. Örneğin İngilizcede tipik durum eylemleri 

olan know, understand gibi biliş durumu içeren eylemler ve want, love gibi duygu 

durumu içeren eylemlerin sürerlikle kullanılamayan durum anlatımları olduğu gibi, 

sürerlikle hiç bozuk olmayan kullanımları da vardır. Bu kullanımlar küçük anlam 

ayrımları ve farklı iç zaman yapıları ile örtüşür. Aynı durum Türkçe için de 

geçerlidir. Benzer biçimde understand eyleminin bilgiyi özümseme anlamında, hem 
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sürerlikle hem de sürerlik olmaksızın kullanımı mümkündür. Sürerlikle, bilgi 

derecesinde değişme anlamı varken, +canlı bir nesnenin duygu durumunu anlamak 

anlamında sürerlik kullanımı bozuktur. Comrie (1976:37) iki kullanımın da düzgün 

olduğu durumlarda sürerliğin vurgulama ya da abartı anlamı kattığını söyler. 

Türkçede bu eylemlerin sürerlik ve sürmezlik kullanımları kabuledilebilir olmakla 

birlikte farklı anlamları vardır. 
7
 İngilizcede DDEler birer durum eylemi oldukları ve 

sürerlikle kullanılamadıkları için biri özellik, diğeri de şu an olan iki okuma vardır. 

I    fear    the dog. 

Experiencer  Theme 

Türkçede ise özellik anlatımı için -Ar kullanılır,  sürerliğin ise konuşma anını 

belirginleştirme işlevi vardır. 

(256) Köpekten korkarım. (özellik tümcesi) 

Beni korkutan şey, bana herhangi bir şey yapmasa da köpeğin varlığıdır / 

Köpekten her zaman korkarım / Benim köpek fobim var …vb. 

 

 

                                                
7 Bu bağlamda, Türkçede –Ar ve –Iyor biçimbirimleri arasındaki ayrımlara ilişkin Uzun ve Emeksiz 

(2002)‟in saptamaları benimsenmiştir (Tablo 69). 

-Iyor -Ar 

Aralıksal gönderimli Noktasal gönderimli 

Belirli zaman ölçüm belirteçleri ile kullanılır Belirli zaman ölçüm belirteçleri ile kullanılır 

Ulaşılabilir/ gözlemlenebilir zaman Düşük ulaşılabilirlik/ gözlemlenebilirlik 

Aşamalı düzey yüklemleri ile Tek düzey yüklemlerle 

Konuşma anını işaret ederse süreklilik; o ana kadar 
olan zamanı işaret ederse alışkanlık okuması  

Alışkanlık okuması yok 

                  Tablo 69. Uzun ve Emeksiz (2002): Türkçede –Ar ve -Iyor  
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(257) Köpekten korkuyorum. (konuşma anı/ geçici alışkanlık) 

Köpek şu anda/ konuşma anında bana bakıyor, havlıyor vb. ve ben 

korkuyorum. (konuşma anı) 

Kampüsten geç çıktığım günler etrafta gezen köpeklerden korkuyorum. 

(geçici alışkanlık)  

Bizce bu örneklere ilişkin iki saptama mümkündür; birincisi, sürerlik alıp 

almamanın Türkçede durum eylemi olup olmamada belirleyici olmadığı ve durum 

eylemlerinin başka testlerle tanıtlanması gerektiği
8
, ikincisi, incelediğimiz bağlamda, 

İngilizcede durum eylemi olarak tanımlanan eylemlerin TEV‟de DDE olarak 

tanımladığımız eylemlerle örtüşmediğidir. 

Durum değişikliği eylemleri, bir durumdan bir başka duruma geçmeyi anlatan 

eylemlerdir. Türkçede …da/…içinde zaman belirteci + son noktalı, …boyunca 

belirteci ise [– son noktalı] eylemlerle kullanılır (Tablo 70). 

…da/…içinde                                               + son noktalı 

…boyunca                                                   – son noktalı 

               Tablo 70. Türkçede zaman belirteçleri, +/ – son noktalılık 

Türkçede durum değişikliği eylemleri, hem + hem de – son noktalılık 

gösteren belirteçlerle kullanılabilir. Bu nedenle Aksan, durum değişikliği eylemlerini 

“…hem edim hem de tamamlama eylemlerinin zaman özelliklerine sahip melez bir 

eylem gurubu…” olarak tanımlar (2003:2). 

(258) Bardaktaki buz beş dakika içinde/ beş dakika boyunca eridi. 

                                                
8  Türkçede durum eylemlerinin olay anlambilimi temelinde çözümlemelerine ilişkin bkz. Aksan ve 

diğ. (2009). 
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Aksan (2003:3), bu eylemlerin ayırıcı anlam özelliklerinin durum 

değişimlerinin derece derece gerçekleşmesi olduğunu, bunun ise eylem anlamını 

belirsizleştirdiğini söyler. İki yorum olabilir (Tablo 71). 

+ son noktalı - son noktalı 

Bir durumdan diğerine tamamen 

dönüşme 

Karşılaştırmalı olarak daha fazla değişim 

AyĢe ĢiĢmanladı. 

Ayşe şişman birisi oldu. Ayşe şişmanladı ve daha da şişmanladı. 

                          Tablo 71. Aksan (2003) durum değişikliği eylemleri 

TEV‟de durum değişikliği anlatan ve çoğunlukla sıfat kök ya da gövdeden 

türemiş DDEler de fiziksel durum değişimi eylemlerine benzer (Tablo 72). 

+ son noktalı - son noktalı 

Bir durumdan diğerine tamamen 

dönüşme 

Karşılaştırmalı olarak daha fazla değişim 

AyĢe kızdı. 

Ayşe kızgın hale geldi. Ayşe kızdı ve daha da kızdı. 

AyĢe sevindi. 

Ayşe sevinçli hale geldi. Ayşe sevindi ve daha da sevindi. 

AyĢe ĢaĢırdı. 

Ayşe şaşkın hale geldi. Ayşe şaşırdı ve daha da şaşırdı. 

          Tablo 72. DDEler ve durum değişimi 

Üye yapısının eylemin kılınış değerinde belirleyici rol oynadığını belirtmiştik. 

(a)‟da açık uçlu bir edim eylemi olan ye-, ad öbeğinin (b)‟de sayı ile (c)‟de belirtme 

durumuyla, (d)‟de Kaynak durumuyla belirli hale getirilmesiyle, aynı eylemi +son 

noktalı bir tamamlama eylemi yapmıştır. (e ve f)‟de de benzer biçimde, açık uçlu 

edim eylemi yürü- bir Hedef AÖ ile +son noktalı bir tamamlama eylemi olmuştur: 
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a. Elma yedim. 

b. Bir elma yedim 

c. Elmayı yedim. 

d. Elmadan yedim. 

e. Ali yürüdü. 

f. Ali eve yürüdü. 
 

Türkçede belirtme, Hedef ve Kaynak durumundaki AÖlerin eylemin kılınışı 

üzerinde, açık uçlu eylemleri +son noktalı eylemlere dönüştürme etkisinin DDEler 

için de geçerli olup olmadığına bakalım. Öncelikle (GAD)deki, 1. gurup DDElerin -

son noktalı olduğu savunusunun Türkçe için geçerli olup olmadığına bakacak 

olursak, bu guruptaki eylemlerden kiminin +son noktalı olduğunu kiminin ise – 

son noktalı olduğunu görürüz (259). 

(259) Ali bu konuyu bir saatte/ bir saat içinde/* onbeş gün boyunca anladı. 

Çocuk sınıfı geçmeyi bir yıl boyunca/ *bir yılda/ *bir yıl içinde diledi. 

Ali bu arabayı üç yıl boyunca / *üç yılda/ *üç yıl içinde istedi. 

Ayşe ailesini bir yıl boyunca/ *bir yılda/ *bir yıl içinde özledi. 

Ayşe Ali‟yi beş yıl boyunca/ *beş yılda/ *beş yıl içinde sevdi. 

Yine bu gurupta yer alan –öğren gibi eylemlerin ise hem –, hem de + son 

noktalılık gösteren belirteçlerle kullanılabildiğini görürüz: 

(260) Öğrenciler bir yıl boyunca İngilizce öğrendiler. -son noktalı 

Öğrenciler bir ayda/ bir ay içinde İngilizce öğrendiler. +son noktalı 

GAD deki, 2. gurup DDElerin +son noktalı olduğu savunusunun Türkçe 

için geçerli olup olmadığına baktığımızda ise bu eylemlerin tümünün hem –, hem 

de + son noktalılık gösteren belirteçlerle kullanıldıklarını görürüz (261). 
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(261) Bu konu bizi iki saatte/ iki saat içinde/ iki saat boyunca baydı. 

Sunucu konuğu beş dakikada/ beş dakika içinde/ beş dakika boyunca bozdu. 

?Ayşe‟nin güzelliği Ali‟yi iki dakikada/ iki dakika içinde/ iki dakika boyunca 

cezbetti. 

Konuşmacı dinleyicileri iki saatte/ iki saat içinde/ iki saat boyunca etkiledi. 

Ali karısını beş yılda/ beş yıl içinde/ beş yıl boyunca üzdü/ ezdi. 

 

Hedef AÖnün üye yapısına katılmasının eylemi +sonlu yapma etkisi 

olduğunu söylemiştik. Hedef AÖ alan geçişsiz DDEler ise [– sonlu]dur. Yani, duygu 

ya da bilişsel durumun hedefi durumundaki AÖ, eylemi +sonlu yapmaz: 

(262) Ali Ayşe‟ye bir yıl boyunca acıdı/ darıldı/ güvendi/  

                               (HED.)  

imrendi/ inandı/ kandı/ katlandı/ kızdı/ küstü/ öfkelendi/ özendi/ 

sabretti. 

Aynı durum Kaynak AÖlerin DDElere etkisi açısından da geçerlidir: 

Ali bir yıl boyunca Ayşe‟den hoşlandı/ iğrendi/ korktu/  

                                                          (KAY.) 

kuşkulandı/ sıkıldı/ tiksindi/ umutlandı/ utandı. 

Sınıflandırmamızda 4. gurupta yer alan geçişsiz DDElerden (ki kimileri 

Hedef ya da Kaynak AÖleri seçimlik olarak alabilirler) –lAş ve –lAn biçimbirimleri 

ile türeyenlerin tümünün durum değişikliği eylemleri olarak adlandırılan guruba 

dahil olduğunu görürüz; ahmaklaş-, coşkunlaş-, çılgınlaş-, dalgınlaş-, hırçınlaş-, 

sakinleş-, tedirginleş-, ürkekleş-, acılan-, coşkulan-, duygulan-, hüzünlen-, ilgilen-, 

keyiflen-, neşelen-, öfkelen-, sinirlen-, şenlen-, ümitlen- vb. 
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Sonuç olarak DDEler aşağıda değinilecek gerekçelerle, geleneksel durum türü 

sınıflandırmalarında, (Smith, 1986 vd.) tıpkı üye yapısında olduğu gibi başlı başına 

yeniden yapılandırmayı gerektirmektedir.  

o Eğer durum eylemlerini, devinim içermeyen, zamana kapalı, başlangıç ve son 

noktası durumdan bağımsız eylemler olarak tanımlarsak, DDEleri durum eylemleri 

olarak niteleyemeyiz. Öncelikle, bilişsel ve duygusal durumun, zaman çizgisi 

üzerinde bir nokta ile belirlemek olanaksız olmasına karşın bir başlangıç ve bitiş 

zamanı vardır. Ayrıca, duygusal ve bilişsel durumu deneyimlemek, fiziksel olmasa 

da bilişsel ya da duygusal bir devinim gerektirir ve devinimin tek kaynağını fiziksel 

hareket olarak sınırlamak iç devingenliği olan çok sayıda eylemin kılınış değerini 

göz ardı etmek demektir. 

o Sev- gibi kimi DDEler tıpkı edim eylemleri gibi belli bir sürece yayılma 

gerektirir, son noktası belirgin değildir ve öznenin eylemi sonlandırma yetisi olabilir. 

Edim eylemi tanımını fiziksel süreçlerden bilişsel süreçlere doğru genişletirsek, çok 

sayıda DDEyi edim eylemleri gurubuna dahil etmek mümkündür. 

o Eğer bitirme eylemlerini, tamamlama eylemlerinden kısa süren ve sürece 

işaret etmeyen eylemler olarak tanımlarsak, algıla-, fark et- gibi bilişsel durum 

eylemlerini de bitirme eylemleri olarak görmek mümkündür. Bu eylemlerden kimi 

parla-, patla vb. anlık gerçekleşim eylemleri gibi iç aşamasız ve anlık olarak olup 

biter. 

o Eğer, tamamlama eylemlerini etkilenmiş nesnesi olan eylemler biçiminde 

tanımlarsak, tüm DDElerin (özne ya da nesne konumunda) etkilenmiş bir 

Deneyimleyeni vardır ve bu nedenle birer tamamlama eylemidir. Bunun yanı sıra 

darıl-, güven-, gücen-, imren, -inan-, kan-, katlan-, kız-, küs- gibi DDEler 
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tamamlama eylemlerinin özelliğine uygun olarak duygu durumu ya da bilişsel 

durumun yöneldiği bir Hedef içerir. Ayrıca DDEler (kimi belirgin kimi örtük 

biçimde) Deneyimleyenin duygu durumunda bir durum değişikliği gerektirir. Ortaya 

ürün çıkması kavramını da zihinsel ve duygusal ürünleri kapsayacak biçimde 

genişletirsek,  DDEler de birer tamamlama eylemi olarak düşünce, sevinç, üzüntü, 

sıkıntı vb. ürünler verir.  

Saydığımız nedenlerle, durum türlerinin eylemlerin azımsanmayacak bir 

bölümünü oluşturan DDElerin kılınış özelliklerini kapsayacak biçimde yeniden 

düzenlenmesi gerekmektedir. Bu yeniden betimleme, Deneyimleyen sınırlarının 

netleştirilmesi için gereklidir. 

4. 3. 7. 5. Türkçede bileĢik yapılarda Deneyimleyen 

Deneyimleyenin bir DDEnin öznesi ya da nesnesi olarak görünümlerinin yanı 

sıra, birçok dilde ve Türkçede gözlemlenen bir yapı da, eylem ve bir beden bölümü 

adının bir araya gelerek duygu durumu bildirdiği yapılardır (psychollocations). 

Beden bölümü adlarını, duygu durumu ya da bilişsel durum bildirme dışında bileşik 

yapılarda görürüz. Hofmeister (2005:1)‟e göre, eğer eylem duygu durumu 

bildiriyorsa Deneyimleyen eylemin edilgen bir katılımcısı, eğer eylem bilişsel bir 

durum bildiriyorsa etken bir katılımcısıdır. Aynı duygu durumu sözcüksel bir eylem 

aracılığı ile aktarıldığında Deneyimleyen etken bir durumda iken, Deneyimleyenin 

bir beden bölümünün sahibi (Deneyimleyen-Sahip (Experiencer-Possessor) olduğu 

yapılarda Deneyimleyen edilgendir yani durumdan dolaylı biçimde etkilenmiştir. Bu 

da, bu güne dek yapılmış Deneyimleyen açıklamalarından farklılaşmaktadır. 

Hofmeister bu durumun dillerdeki parça-bütün ya da kişi-ayrılamaz beden bölümü 

ilişkisini ifade etme biçimlerine göre biçimleneceğini, yine de dillerarası tutarlılık 
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gösterdiğini ve Deneyimleyenin edilgen konumundan ötürü tümce öznesi 

olamayacağını söyler. Bu nedenle beden bölümü adları Kılıcı gerektiren eylemlerle 

bileşik oluşturamazlar. (263)‟de Kambera dilinden bir örnek yer almaktadır 

(Hofmeister (2005:5). 

(263) Manganga eti – munya     –ka 

Steal               liver -2S.CONT-    PRF 

You have a stealing liver. (to mean that “You are greedy”.) 

Açgözlüsün. 

* Manganga –nany –ka na eti-mu nyumu. 

Steal -               3SCONT-PRF ART liver-2SG you 

Your liver is stealing. (to mean that “You are greedy”.) 

Açgözlüsün. 

Beden bölümü adları Deneyimleyeni geri plana iterek onu olayın edilgen 

katılımcısı olmaya zorlar. (264) ve (265)‟de Wolof dilinden örnekler yer almaktadır 

(Hofmeister (2005:2): 

(264) Dama triste. 

SUBJ-1SG be sad. 

I am sad. 

Mutsuzum. 

(265) Sama xol a jeex. 

POSS-1SG heart FOC be finished. 

My heart is finished. 

Kalbim tükendi (Sevgim bitti.) 
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Beden bölümü adlarıyla kurulmuş DD yapıları, kimi dillerde DD anlamını 

silikleştirirken kimi dillerde belirginleştirir. Türkçede ise belirginleştirme işlevi 

vardır. Bu yapıların birer ad katıştırma (noun incorporation) yapısı olup olmadıkları 

ise, ad ve eylem arasına dilsel öğelerin girip girememesi testleriyle dillerde farklı 

sonuçlar vermektedir.
9
 

Bu tür yapılarda, incelenen birçok dilde Deneyimleyen-Sahip, özne değil 

nesnedir buna karşın Deneyimleyenin denetimi dışında açık bir Nedenden 

yoksundur. İbe (2004) TDKTS‟de duygu durumu bildirme işlevi olan 296 bileşik 

tanımlar. Bunlardan kimi somut bir beden bölümü adı ile eylemin birleşmesinden 

oluşmuş duygu durumu bildirme anlamı olan bileşiklerdir (anlam ayraç içindedir). 

(266) A nın gözü açıldı. (farkına vardı) 

       Deneyimleyen  

A nın suratı asıldı. (sıkıldı) 

          Deneyimleyen  

A nın kalbi kırıldı. (üzüldü) 

          Deneyimleyen 

Bu tür bileşikler bir beden bölümü adı ile kurulmuş Deneyimleyen-Sahip 

yapılardır. Duygu durumunu deneyimleyen +canlı varlık değil, +canlı varlığın 

beden bölümüdür ve +canlı varlığı anlamsal olarak geri plana itmiştir. Eylem 

                                                
9
 DDE bileşiklerine ilişkin, ad katıştırmayı da içeren (noun incorporation) ayrıntılı bir betimleme ve 

sınıflandırma için bkz. İbe (2004:167-183, xxi, xxii, xxiii). 
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çoğunlukla edilgendir ve sözlükte bu biçimiyle yer alır. Deneyimin nedeni olan 

Neden‟in tümcede yer alışı seçimliktir.  

Bunların dışında Türkçede böyle bileşiklerin büyük bölümü bir beden bölümü 

adı değil bir duygu durumu adı ile eylemin birleşmesinden oluşur. Bu bileşiklerde 

kimi zaman eylem bir DDEdir: ilgisini çek-, özlemini çek-, endişe duy-, istek duy-, 

korkuya kapıl-, telaşa kapıl-, utanç duy- gibi. Kimi zaman ise eylem duygu durumu 

bildirmemesine karşın (ki çoğunlukla katkısız eylemlerdir (light verb)) bileşik, bir 

bütün olarak duygu durumu bildirir: zevk al-, nefret besle-, utanca boğul-, şaşkına 

çevir-, şaşkına dön-, şüpheye düş-, hoşnut et-, ümit et-, aşka gel-, hoşuna git-, ilgi 

göster-, hayran kal-, şaşırıp kal-, mahcup ol-, memnun ol-, korku sal-, ilgi uyandır-, 

kaygı ver-, üzüntü ver-, bunalıma düş- gibi.  

Bileşik yapılarda Deneyimleyen, özne ve nesnenin rolleri, konumları ve 

durum işaretleri açısından önceki DDE sınıflandırmasında örneklediğimiz DDE 

örüntülerinden sapma gösterir. Bunun nedeni üye yapısının bileşiği oluşturan 

eylemcil öğeye göre biçimlenmesidir.
10

 

Bileşiklerle duygu durumu bildirme ve sözcüksel birimlerle duygu durumu 

bildirme arasındaki ayrım, bilgi yapısında Deneyimleyeni öne çıkarma ya da geri 

plana itme olabilir. A Bnin farkına vardı ve A nın gözü açıldı arasındaki ayrım; birici 

                                                
10 Aşağıdaki DDE bileşiklerinde Deneyimleyenin işaretlendiği durumlar, bileşik olmayan DDElerden 

farklıdır.  

            Ali herkese üzüntü verdi. 

           Bu konu Ayşe‟de ilgi uyandırdı. 

Ayrıca, Türkçede bileşik DDEler için önerilmiş özgün bir sınıflandırma için bkz. İbe (2004:175-183). 

Duygunun bir tür konum olarak değerlendirildiği farklı bir anlambilimsel çözümleme için  bkz. 

Bouchard (1995) (Emotion as Location Hypothesis). 
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tümcede Deneyimleyenin olayın etkin katılımcısı olmasına karşın ikinci tümcede 

silik ve arka planda olmasıdır. Bu durum, tek bir sözcüksel birimle ifade edilme 

olanağı olup aynı zamanda bileşik kullanımları da bulunan duygu durumu bildirme 

işlevli diğer yapılar için de geçerlidir. Bu çiftleri örnekleyecek olursak: özlemini çek-

/ özle-, çılgına dön-/ çıldır-, şaşkına dön-/ şaşır-, endişe duy-/ endişelen-, şüpheye 

düş-/ şüphelen-, gücüne git-/ gücen-, kin güt-/ kinlen-, korkuya kapı-/ kork-, 

inancında ol-/ inan-, bilincine var-/ bilinçlen-, farkına var-/ fark et-, üzüntü ver-/ üz-, 

gücüne git-/ gücen-, tasa et-/ tasalan-, umut et-, umut besle-, umut bağla-/ um-.  

4. 3. 7. 6.  TDKTS’de Deneyimleyen 

Bir üyenin Deneyimleyen olabilmesinin koşulunun DDE üyesi olmak 

gerektiğini, böylece bir eylemin DDE olabilmesi için de, Deneyimleyeni olması 

gerektiğini söylemiştik. Türkçe sözcükler, dolayısıyla eylemler hakkında anadili 

konuşucusunun sahip olduğu bilgiyi yansıtma iddiasında olan TDKTS‟nin, 

eylemlerin gerek anlam içerikleri gerekse üye yapısı bilgileri açısından eksik ve 

yanlışlarla dolu olduğu açıktır. Eylemlerin üye ve rol yapısı bilgileri, temel anlam ve 

yan anlamların gelişigüzel sıralanışı ve örneklendirmelerdeki hatalar sıkça görülür. 

Sözlüğün verme iddiasında olduğu eylem bilgileri bağlamında Türkçe sözlükte 

DDElerin görünümlerine bakalım. Bu amaçla DDE verisinden rastgele seçilmiş hem 

DD bildirme anlamı olan hem de DD bildirme dışında başka anlamları olan eylemler 

ve yalnızca duygu durumu bildirme anlamı olan eylemlerden birkaçının Türkçe 

sözlükteki görünümlerine, temel anlam yan anlam ayrımı yapılıp yapılmadığı, her 

ikisi için de örnek olup olmadığı, üyelerin durum çerçevelerinin tam olarak verilip 

verilmediği, tanımların doğru örneklenip örneklenmediği soruları çerçevesinde 

bakalım.  
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Hangi anlamın temel hangisinin yan anlam olduğu tartışılabilir olmakla 

birlikte (fiziksel anlamın temel, DD anlamının yan anlam olduğunu kabul edelim) 

Türkçe sözlükte fiziksel anlamı temel anlam olarak ilk tanımda, DD anlamını ise 

“mecazi anlam” olarak sonraki tanımlarda görürüz. Durum çerçevesi ise fiziksel 

anlamın üyelerinin durum çerçevesidir. Sözlükte çoğu zaman tümce anlamına özgü, 

benzer anlamlar aynı eylemin farklı anlamları biçiminde listelenmiştir.  

Alevlen- eyleminde 2. ve 3. tanımlar, beğen- eyleminin 1. ve 2. tanımları, 

inan- eylemi için verilen 5 tanımın 5‟i de, iste- eyleminin 1. ve 2. anlamları, kıskan- 

eyleminin 1., 2. 4, ve 5. anlamları, sev- eylemi için verilen 5 tanımın 5‟i de, utan- 

eylemi için verilen 3 tanımın 3‟ü de, eylemlerin aynı anlamına gönderimde 

bulunmaktadır. Altı çizili üyeler Deneyimleyendir (Tablo 73).  

Eylem Sözlük Tanımı 

alevlenmek (nsz) 1. Alev çıkarmaya başlamak 2. mec. Zorlu öfkeli veya heyecanlı bir durum almak. “Bu ağza 

alınmaz söz üzerine karĢıdakiler birden alevlendiler.” O.C.Kaygılı 3. mec. Parlamak.  

beğenmek (-i) 1. iyi veya güzel bulmak: “Kuvvetini beğenen Murat farkına varmadan gülümsediğini neden 

sonra fark etti”. R. H. Karay. 2. benzerleri arasından birini seçip ayırma: “Otellerden bir otel 
beğeneceğiz.” 3. Onaylamak, kabul etmek, tasvip etmek. 

inanmak (-e) 1. Bir Ģeyi doğru olarak benimsemek: “Bizim Ģairlerimiz sanatın sanat için olduğuna 

inanırlar…” N. Ataç. 2. Birini doğru sözlü olarak bilmek, güvenmek: Ben size inanırım. 3. Bir 

Ģeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek: Yıldız falına inanmak. “Bu baĢın bir kadına değil, bir 

hamala ait olduğuna inanmak zor değildi.” P. Safa 4. Sevecek, güvenecek ve bağlanacak en 

yüksek varlık olarak bilmek, iman etmek: Tanrıya inanmak 5. Kanarak aldanmak: Her reklama 

inanmayın. 

istemek (-i) 1. Ġstek duymak, arzulamak. “Ġçeri girmekten korkarak bahçedeki demir kanepeye oturmak 

istedi.” P. Safa. 2. (-den, -i) Bir Ģeyin kendisine verilmesini veya yapılmasını söylemek, dilemek: 

Ondan yardım etmesini istediler. “Bir gün benden okumak için kitap istedi.” F. R. Atay. 3. 

Görmek istediğini bildirmek. Sizi isteyen kimdi? 4. Gerek olmak: Yurdun ilerlemesi için çok çalışmak 

ister. 5. Evlenmek dileğinde bulunmak: Komşunun kızını istemişler İstediği gibi at koşturmak (düz 

oynatmak) keyfince, istediği gibi davranmak. İsteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü kara: birinden bir 

şey isteyen biraz utanır ama isteği yerine getirmeyen daha çok utanmalıdır: “Verirse ne ala isteyenin bir 
yüzü vermeyenin iki yüzü kara der işin içinden çıkarım.” S. F. Abasıyanık. 

kıskanmak (-i, -den) 1. Sevgide veya kendisiyle iliĢkili Ģeylerde bir baĢkasının ortaklığına veya üstün 

durumda görünmesine dayanamamak: “Rıhtımdaki Rum çocukları onun bir Türk çocuğu ile 

saatlerce konuĢmasını kıskandılar.” Ö. Seyfettin. “Mühür gözlüm seni elden sakınırım 

kıskanırım” AĢık Ali Ġzzet Özkan. 2. (-i) Herhangi bir bakımdan kendinden üstün gördüğü 

birinin bu üstünlüğünden acı duymak, gönülemek, haset etmek. “Ġyi insanlar kimsenin 

mutluluğunu kıskanmazlar.” “ Dünyanın bütün saadetini içinde duyduğuma inandım, 

kıskandım, ağladım, azaplar çektim.” H. C. Yalçın. 3. Esirgemek, çok görmek: Benden bir dilim 

ekmeği kıskanırdı. 4. (-i) Bir Ģeye en küçük saygısızlık gösterilmesine bile dayanamamak: Her 

Türk yurdunu kıskanır. 5. mec. Yerinde olmayı istemek, imrenmek. 
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sevmek (-i) 1. Sevgi ve bağlılık duymak: Yurdunu sevmek. “ Çok az lakırdı söylediği için sevdiği 

arkadaĢları bile kendini anlayamamamıĢlardı” Ö. Seyfettin.  “insanları sevmesini de bilir 

yaĢamayı sevdiği kadar” O. V. Kanık 2. birine sevgiyle bağlanma, gönül verme:” O zamanın 

gençliği çabuk sever çabuk inanır ve bağlanırdık” F. R. Atay. “Ne kadınlar sevdim zaten 

yoktular/ Böyle bir sevmek görülmemiĢtir” A. Ġlhan 3. Çok hoĢlanma: Yol yürümesini sevmek. 

“Bazıları entari üstüne kürk giymeyi daha çok severlerdi.” R. H. Karay “Ġnsan bir yemeği 

seviyor, bir rengi seviyor, bir kadını seviyor.” O. V. Kanık  4 . OkĢamak 5. yerini Ģartlarını 

uygun bulmak: Bu ağaç nemli ortamı sever. Sevsinler! Sevilmeyen, hoĢa gitmeyen bir davranıĢta 

bulunan bir kimse için alay yollu söylenir. 

utanmak (-den, -e) 1. Onursuz sayılacak veya gülünç olacak bir duruma düĢmekten üzüntü duymak, 

korkmak, mahcup olma:” Düğün sofrasında kendisinden baĢka böyle çatal tutanı göremeyince 

pek utandı.” A. Gündüz 2 Sıkılmak: “Dilerinin ucuna gelen kötü kelimeyi çıkarmaya 

utanırlardı.” S. F. Abasıyanık “Hayır edebiyattan değil, karĢısında Ģimdiden aczini duyduğum 

okuyucudan utanıyorum.” A. HaĢim. 3. Çekinmek: “Birbirimizden utanarak karĢı karĢıya on 

dakika sustuk.”. Z. Ortaç 

Tablo 73. TDKTS‟de DDEler 1 

Çatla- eyleminin 3. ve 4. tanımları aynı duygu durumunu göstermekte ayrıca 

dördüncü tanımın örnek tümcesi de duygu durumu anlamını değil fiziksel anlamı 

örneklemektedir. Üçüncü tanımda verilen Deneyimleyen örneği (bebek) gereksiz 

olup DDEnin sözü edilen tanımında yer alacak kadar tipik ya da sık kullanılan bir 

Deneyimleyeni değildir (Tablo 74). 

çatlamak (nsz) 1. parçalara ayrılıp dağılmayacak şekilde yarılmak. : Bardak çatladı. “Kızgın güneşe maruz 

bırakılmış çam fıstıkları çatır çatır çatlıyor sapır sapır dökülüyorlardı.” E.E.Talu 2. bir yüzeyde 

kırışıklıklar, çizgiler oluşmak.: Ayakkabının yüzü çatladı. “Meşin ciltlerin çoğu kıvrılmış bir kısmıda 

arkalarından çatlamıştı.” A.H.Tanpınar.3. mec. AĢırı yemekten, içmekten, yorgunluktan veya (bebek) 

ağlamaktan ölecek duruma gelmek veya ölmek. 4.mec. sıkıntı, sevinç, yalnızlık, heyecan, 

sabırsızlık, kıskançlık gibi duygui durumları aĢırı derecede duymak: “Beyni çatlıyormuĢ gibi 

dövüne çırpına öyle delicesine hınzırca çırpınıyordu ki !” R.H.Karay “Neredeyse sevincinden 

yüreği çat deyip ortasından çatlayacaktı.” Y.Kemal Çatladın mı? Aşırı sabırsızlık gösterenlere 

söylenen kaba bir uyarma. Çatlasa da (veya çatlasa da patlasa da)  tkz. Elinden gelen her çareye başvursa 
da. 

Tablo 74. TDKTS‟de DDEler 2 

Geril- eyleminin de 3. ve 4. tanımları eşgönderimli olup, DD anlamı 

örneklenmemekte ayrıca durum çerçevesinde verilen Hedefin yer aldığı bir tümce, 

tanım ya da örnek yer almamaktadır (Tablo 75). 

gerilmek (nsz,-e) 1. Germek işi yapılmak, gergin duruma gelmek, belirli bir uzama ile çekilmek: “Koltuğunda 

şöyle bir gerilmiş, gülümseyerek yüzüme bakıyordu.” –Y.Z.Ortaç 2. Gergin bir biçimde açılmak: 

“Gülmek istedim, dudaklarım titreyip gerildi.” –A.Gündüz. 3. mec. Kasılmak. 4.mec. (sinir, iliĢki ve 

davranıĢ için) Kızmak, öfkelenmek, sinirlenmek.  

Tablo 75. TDKTS‟de DDEler 3 
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Bugün DD anlamı kullanılan üz- eyleminin temel anlamının, sözlükte yan 

anlamı olarak verilen ve tarihsel süreçte geri plana itilmiş olan fiziksel anlamı 

olması, eylemin DDE grubundaki Deneyimleyeni nesne olan tek kök eylem 

olmasının gerekçesi olsa gerek. Bu anlamlar aynı eylemin iki farklı anlamları değil, 

iki farklı üz- eyleminin anlamlarıdır (Tablo 76).  

üzmek -er (-i) 1. Üzüntü vermek: “Hayal içinde yüzen insanlar etrafındakileri üzerler.” A. Ş. Hisar “Onu biraz 

üzerim ama zekâsına da bayılırım.” S. F. Abasıyanık 2. Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek 

aşındırmak: “…zaten semersiz hoşuma gitmiyordu. Odunlar eşeğin sırtını üzüyordu.” Halikarnas 
Balıkçısı 

                                                   Tablo 76. TDKTS‟de DDEler 4 

Görüldüğü gibi eylemlerle ilgili sözlüğün vermek zorunda olduğu bilgilerin 

kimi eksik verilmiş, kiminde gereksiz anlamsal bölümlendirmeler yapılmış, kiminde 

üyelerin durum çerçevesine ilişkin bilgiler doğru biçimde örneklenmemiştir. Türkçe 

sözlük, tüm bu nedenlerle, anadili konuşucusu olmayanlar için dilin tüm sözcükleri 

(eylemler bağlamında anlamları, üye yapıları, rol yapıları ve bilinen kullanımları) 

için kapsamlı bir kaynak olmaktan, Türkçe üzerine çalışan bir dilbilimci için de veri 

tabanı oluşturacak ya da verilerin doğruluğunu denetleyecek güvenilir bir başvuru 

kaynağı olmaktan uzaktır. 

4. 3. 7. 7. Sonuç: Deneyimleyen- Konu mu? Kılıcı- Etkilenen mi? 

DDElerin Deneyimleyen dışındaki üyesi Konu (Theme) olarak 

adlandırılmaktadır. Konu konu rolü adlandırması, alanyazında herhangi bir rol ile 

adlandırılamayan konu rollerini adlandırmada kullanılmakta ve roller arasında en 

yansızı ve edilgeni olarak görülmektedir. Pesetsky‟nin (1996) bu rolü anlamsal 

olarak duygunun hedefi (target of emotion) ve duyguya konu olan (subject matter) 

biçiminde ikiye ayırdığını görürüz. Türkçe veri üzerinde ise yalnızca Kural (1996) 
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DDElerin Deneyimleyen dışındaki üyesini Theme  olarak değil Neutral olarak 

adlandırmaktadır. 
11

 

Oysa ikinci grupta yer alan ve içkin ettirgen oldukları söylenen eylemlerin (ki 

bu eylemler diğer dillerin aksine yalnızca Türkçede biçimbilimsel olarak işaretlenir) 

Konusunun (konu tanımıyla çelişik biçimde) her zaman yansız ya da edilgen 

olmadığı görülmektedir.  

(267) The thunder frightened the baby. 

Konu 

Fırtına bebeği korkuttu. 

Konu 

(268) The children frightened the baby. 

Konu 

Çocuklar bebeği korkuttu. 

Konu 

DDEler (adlandırmadan da açıkça görüldüğü gibi: DDE (psychological state 

verbs)) birer durum eylemi olarak görülmektedir oysa bu eylemlerin birçoğu hareket 

içermekte dolayısıyla Konuları birer Kılıcı, Deneyimleyenleri ise birer Etkilenen gibi 

davranmaktadır. İkinci gruptaki DDElerin tümü böyledir. 

                                                
11 Oysa Türkçede iki rol de yan yana bulunabilmektedir. Buna ilişkin Kural (1996), 

eylemlerin olay yapısına ilişkin çözümleme sunarken, Göksel (1993) bunun tamamen Türkçede Hedef 

ve Kaynak durumlarının anlam içerikleriyle ilgili olduğunu, üye yapısını ilgilendirmediğini söyler. 

AKRM‟deki adlandırmayla aşağıdaki tümcede AÖlerin rolleri şöyledir. 

Ali   beni   hastalıktan  korkuttu. 

           Kılıcı        Deneyimleyen        Etkilenmeyen 

                 (Kaynak) 
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(269) A Byi üzüyor/ etkiliyor/ bayıyor/ sarsıyor/ büyülüyor/ cezbediyor/  

        Kılıcı Deneyimleyen 

kışkırtıyor…. 

Burada A, duygu durumunun Bde oluşabilmesi için tipik bir Kılıcı gibi, bir ya 

da dizi eylemi bizzat gerçekleştirmekte, B ise bir Etkilenen gibi bu gerçekleştirimin 

sonuçlarından duygusal ya da bilişsel açıdan etkilenmekte ve değişime uğramaktadır. 

Bu tür DDEler birer DDE olmaktan çok tipik birer hareket eylemi gibi 

davranmaktadır. Bu çerçevede DDElerin Deneyimleyeni, Etkilenenden farklı olarak, 

üzerinde somut değil soyut bir eylem gerçekleştirilmesi sonucu duygu durumunda 

değişim meydana gelen, DDElerin Konusu da tıpkı hareket eylemlerinin Kılıcısı gibi 

fakat Kılıcıdan farklı olarak diğer üyede soyut anlamda değişim oluşturan üyedir. 

Yani tek fark, Kılıcının/ Konunun, somut/ soyut sonuçları olan eylem 

gerçekleştirmesi, Deneyimleyenin/ Etkilenenin ise eylemin sonucundan somut/ soyut 

anlamda bir değişime uğramış olması kısacası eylemin somut/soyut anlamlı 

oluşudur.  

Deneyimleyen/ Etkilenen ve Kılıcı/ Konu rollerinin benzeyen ve ayrılan 

yönlerinin belirlenebilmesinin, eylem anlamından bağımsız yapılmayışı konu rolü 

tartışmalarının eylem anlamından bağımsız, sözdizimsel soyutlamalar biçiminde 

yapılamayışının da en önemli gerekçesidir. Bu nedenle TEV‟deki eylemlerin bu 

ölçütlere göre ayrıştırılması öncelikli olarak görülmüştür. 

Deneyimleyenin Etkilenen ve Yararlanan ile benzeştiği savunularının yanı 

sıra Deneyimleyenin aslında bir tür Kılıcı olduğu da tartışılabilir. Deneyimleyenin 

dışında bir dış neden, DDnin oluşabilmesini yalnızca tetikleyebilir. Asıl oluşturucu 

yani Kılıcı Deneyimleyenin kendisidir. Bu nedenle Deneyimleyen de Kılıcıdır 
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denebilir. +canlı varlıklar dünyasında +insan, kendi duygu/ biliş dünyasında 

denetim sahibi olan tek varlıktır. Yani aynı zamanda hem Kılıcıdır hem Etkilenendir. 

Bu bağlamda, bir konu rolünün nasıl olup da konu rolleri ekseninde iki zıt kutbu 

oluşturan Kılıcı ve Etkilenen rollerinin ikisine de benzediği ilginçtir. Bu konumdaki 

tek rol Deneyimleyendir.  

A Eyi deneyimledi.    A Enin Kılıcısıdır. 

A Eyi deneyimledi.    A Enin Etkilenenidir. 

AKRM‟de hem Kılıcı hem Etkilenen özelliklerine sahip Deneyimleyen 

tanımımız aşağıdaki gibidir. 

Deneyimleyen= DDE eyleminin + DDyi deneyimleyen +canlı üyesi 

 

AKRM‟deki gerekçelerle olmasa da, Van Valin (1991) de Rol ve Gönderim 

Dilbilgisi çerçevesinde büyükölçekli rolleri (macroroles) betimlerken, 

Deneyimleyenin ne ilkörnek Kılıcı ne de Etkilenen özelliklerini taşıdığını, 

tanımlanan büyükölçekli rollerden biri olmadığını ve büyükölçekli rollerden olmayan 

eylem üyelerinin ya Hedef ya sahiplik ya da yansız (default) durumlardan biri ile 

işaretlendiğini söyler. Hedef ve sahiplik durumlarından biri ile işaretlendikleri halde 

yansız okuması olan Deneyimleyene Urdu dilinden örnekler sunar.  
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AKRM‟de DDE‟lerin Deneyimleyen dışındaki üyesi ise 2 rolde olabilir 

(Tablo 77). 

    DDEler 

 

Deneyimleyen                    Diğer 

 

Etkilenmeyen     Kılıcı 

Tablo 77. DDE: Roller 

(270) Ali    Ayşe‟yi  sevdi. 

Deneyimleyen  Etkilenmeyen 

Ali    Ayşe‟yi  üzdü. 

Kılıcı   Deneyimleyen  

Aşağıdaki eylem çiftlerinin rolleri de farklılaşmaktadır. 

(271) Ali  haberi  duydu. 

Deneyimleyen Etkilenmeyen 

Ali haberi  dinledi. 

Kılıcı Etkilenmeyen 

(272) Ali  Ayşe‟yi gördü. 

  Deneyimleyen  Etkilenmeyen 

Ali Ayşe‟ye baktı. 

Kılıcı Etkilenmeyen 
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AKRM‟de algı eylemlerinin öznesi de Deneyimleyendir. Sonuçta tıpkı 

Kılıcı+Araç birleşimi mümkün olduğu gibi, Deneyimleyen+Araç birleşimi de 

mümkündür. Derin yapıda algı eylemleri duyu organlarının araçlığını gerektirir 

(yüzey yapıda olmak zorunda olmasa da). 

(273) Ali    parfümü    (burnuyla)  kokladı. 

Deneyimleyen    Etkilenmeyen   

Ali    yemeği   (diliyle)  tattı. 

Deneyimleyen   Etkilenmeyen 

Deneyimleyenin hem Kılıcı hem de Etkilenen özellikleri olan üyelerin rolü 

olduğunu söylemiştik. Dokunmak eyleminin öznesi, diğer algı eylemlerininkinden 

daha çok Kılıcıya yakındır. 

(274) Ali masaya dokundu. 

Kılıcıya yakın Deneyimleyen 

(275) Ali masayı hissetti. 

Etkilenene yakın Deneyimleyen 

4. 3. 8. AKRM’de nesnesiz eylemler 

Alanyazında öznesiz geçişsiz (unaccusative)ve nesnesiz geçişsiz (unergative) 

eylemler olarak adlandırılan geçişsiz eylemlerin iki türü, eylemdışı tek öğenin 

incelenmesi bağlamında, geleneksel dilbilgisinde geçişsiz eylemlerin öznesi olarak 

adlandırılmaktan öte incelenmemiştir. Oysa bu üyeler kimi eylemlerin Kılıcısı, 

kiminin Etkileneni, kiminin Deneyimleyenidir.  
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(276) Ali güldü.    Ali kustu. 

Kılıcı     Kılıcı 

Ağaç büyüdü.    Çiçek açtı. 

Kılıcı     Kılıcı 

Ali hastalandı.    Ali öldü. 

Etkilenen    Etkilenen 

Ali afalladı.    Ali şaşırdı. 

Deneyimleyen    Deneyimleyen 

TEV‟de TDKTS (2005)‟deki nesnesiz (nsz) olarak etiketlenmiş eylemler iki 

grupta incelenmiştir.  

Yanına hiç nesne almayan eylemler (nsz 1) 

(277) Yağ acıdı. 

(278) Mikrop üredi. 

Yanına yalın AÖ alan eylemler (nsz 2) 

(279) Suda bakteri çıktı. 

(280) Kulağıma su kaçtı. 

TEV‟de TDKTS (2005)‟deki nesnesiz eylemler, tüm eylemlerin %49‟luk 

ikinci en büyük bölümünü kapsar (Grafik 78). –nsz 1 ve –nsz2 durumlu eylemlerin 

dağılımları ise Grafik 79‟daki gibidir. 
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Grafik 78. Eylemler: nsz olan ve olmayan                  Grafik 79. Eylemler: -nsz1 ve nsz2 olan  

Nsz 1 eylemler olarak adlandırdığımız, yanına ad öbeği istemeyen eylemlerin 

büyük bölümü–(l)(A)n ve –(l)(A)ş ile türemiştir (Grafik 80).  

 

                    Grafik 80. Nsz eylemler: -(l)(A)n ve –(l)(A)ş 

 

Nsz 1 eylemler Tablo 81‟de örneklenmiştir.  

 

nsz 

olan; 

4422; 

49%

nsz 

olmaya

n; 4686; 

51%

EYLEMLER:

nsz OLAN ve OLMAYAN

nsz olan nsz olmayan

nsz1 

olan; 

4380; 

99%

nsz2 

olan; 

42; 1%

EYLEMLER: 

nsz1 ve -nsz2 OLAN

nsz1 olan nsz2 olan

nsz -(l)(A)n; 

1376; 31%

nsz -(l)(A)Ģ; 

1347; 31%

diğer; 1700; 

38%

nsz1 ve -nsz2 EYLEMLER: -(l)(A)n ve -

(l)(A)Ģ
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nsz 1 EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

-acı-mak- 1 Tadı acı duruma gelmek, 
acılaşmak 

Yağ acıdı. 

-aç-mak- 21 Yapmak, düzenlemek Sınav açmak. 

-barıĢ-mak- 1 İki taraf, aralarındaki 
dargınlığı kaldırmak, 
uzlaşmak, anlaşmak 

Fakat bir gün barışacaksınız ve onun da 
kurtulmasına yardım edeceksiniz. 

boz-ar-mak 1 Boz renge girmek Eski bozarmış çarşaf yatağın ortasında 
toplanmıştı. 

bula-n-mak 2 Duruluğunu yitirmek Havuz bulandı. 

cazip-les-mek 1 Cazip duruma gelmek yok 

-coĢ-mak- 1 Duygu ve düşünceleri güçlü 
bir tepki ile dışarı vurmak, 
galeyan etmek 

Askerler sevgili efendilerinin yüzünü görür 
görmez coşuyorlar. 

-çağır-mak- 4 Yüksek sesle şarkı, türkü 
söylemek 

Türküler çağırarak tahta siliyor. 

-çalıĢ-mak- 1 Bir şeyi oluşturmak veya 
ortaya çıkarmak için emek 
harcamak 

Bu eser için üç yıl çalıştım. 

-dal-mak- 3 Kendini bilmez duruma 

gelmek, kendinden geçmek 

Çocuk ateşi çıkınca daldı. 

daya-n-mak 2 Kullanılışı uzun sürmek, 
dayanıklı olmak 

Bu kumaş çok dayandı. 

ev-le-n-mek 1 Erkekle kadın, aile kurmak 
için yasaya uygun olarak 
birleşmek, izdivaç etmek 

Karımla benim, sanki yeni evlenmiş gibi 
bir hâlimiz vardı. 

-ez-mek- 3 Sıvı içinde bastırıp 
karıştırarak eritmek 

Şerbet için şeker ezmek. Boya ezmek. 

fark-lı-laĢ-mak 1 Farklı duruma gelmek, 
ayrımlaşmak 

yok 

fingir-de-mek 1 Dikkati çekecek kadar 
kırıtkan, oynak davranmak 

Senin tabirince kadın erkek hayli 
fingirdediler. 

garip-les-mek 1 Garip bir duruma gelmek Onun da gülümsemesi garipleşmişti. 

göz-et-mek 3 Kollamak, beklemek Fırsat gözetmek. Uygun bir zaman 
gözetmek. 

hız-la-n-mak 1 Hız almak, hızı artmak Genç kız birdenbire hızlanmıştı. 

huy-suz-laĢ-mak 1 Huysuz bir duruma gelmek Fakat bilmem neden, o anda birdenbire 
tepem atmıştı, huysuzlaşıvermiştim. 

ıska-la-mak 1 Hedefe denk getirememek yok 

-isi-mak- 1 Işıklanmak, aydınlanmak ... ancak dört beş saat uyuyor, gün ışırken 
gözlerimi açıyorum. 

irk-il-mek 1 Ürkerek geri çekilir gibi 
olmak 

Elimi omzuna koyuyorum. İrkiliyor, sertçe 
çeviriyor bakisini. 

-iv-mek- 1 Çabuk davranmak, acele 

etmek 

yok 

kıs-il-mak 1 Hacmi, niceliği, gücü 
azalmak 

Sesi kısıldı. 

-kok-mak- 1 Koku çıkarmak Her gelişinde üzeri yabancı lavantalar 
kokuyor. 

laik-les-mek 1 Laik duruma gelmek yok 

loĢ-laĢ-mak 1 Los duruma gelmek yok 

mızı-mak 1 Mızıkçılık etmek yok 

mühür-le-n-mek 1 Mühürleme isi yapılmak, 
mühür basılmak 

yok 

nema-la-n-mak 1 Faizin katılmasıyla para 

çoğalmak 

yok 

nöbet-les-mek 1 Sıra ile nöbet tutmak yok 

on-a-n-mak 1 Onama isine konu olmak Bu tutum herkesçe onandı. 

-otur-mak- 5 Hiçbir is yapmadan bos Böyle oturacağınıza çalışsanız olmaz mı? 
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vakit geçirmek, bos durmak 

öp-üs-mek 1 Birbirini öpmek Çok göreceğim geldi diye boynuna sarıldı, 
öpüştüler... 

-öt-mek- 1 Kus veya böcekler, değişik 
tonda ses çıkarmak 

Gelmiş o yaylanın baharı / öter bülbüller 
hoştur avazı. 

palaz-laĢ-mak 1 İrileşmek, gelişmek, 
büyümek 

Ama palazlaştıkça da büsbütün 
çirkinleşmiş. 

-pörsü-mek- 1 Gevşeyip sarkmak Rutubetten gevşeyerek, pörsüyerek 
saçaklanmış, parmakla dokunulsa 
sökülecek hâle gelmişti. 

red-d-et-mek 1 Verilen veya yapılması 
istenen bir şeyi kabul 
etmemek, geri çevirmek 

Kendisine evlenme teklif ettim, reddetti. 

rende-le-mek 2 Rende ile ufak parçalara 
ayırmak 

Peynir rendelemek. 

-salla-mak- 7 Vurmak, tokat atmak Sokaktan geçen bir adam, bunları ayırdı, 
ikisine birer tokat salladı... 

siz-la-mak 1 Hafifçe ağrımak Kafa kemiklerine varıncaya kadar her yani 
sızlıyordu. 

-Ģımar-mak- 1 Kendisine gösterilen sevgi 
ve saygıdan veya verilen 
değerden yüreklenerek 
yersiz ve aşırı davranışlarda 
bulunmak 

Şımardım, lakırtıyı senli benliye çevirip 
sordum. 

sis-man-la-mak 1 Şişman duruma gelmek Sizi biraz şişmanlamış buldum. 

tep-in-mek 1 Ayaklarını hızla yere 

vurmak 

Tekmelediler, üzerime çıkıp tepindiler. 

-titre-mek- 1 Küçük ve hızlı salınım 
hareketleri yapmak 

yok 

-uç-mak- 1 Kus, kanatlı böcek vb. 
hareketli kanatları 
yardımıyla havada 
düşmeden durmak, havada 

yol almak 

Biraz havalanıp bir baksa kayaya kadar 
uçtu. 

uza-n-mak 3 Bir alana yayılmak Sokağın dibinden gelen bir elektrik 
lambasının titreye uzanan ışığında, bu iki 
gölgenin umumi sekilerli görülüyor. 

uza-n-mak 3 Bir alana yayılmak Sokağın dibinden gelen bir elektrik 
lambasının titreye titreye uzanan ışığında, 
bu iki gölgenin umumi şekilleri görülüyor. 

üre-t-mek 1 Ayni türden canlıları 
çoğaltmak 

Tavuk üretmek. 

-üĢü-mek- 1 Isı yokluğundan, azlığından 
veya isi kaybından 
etkilenmek, soğuğun 
etkisini duymak 

Üşümüş, donmuş gibi, kaba, nasirli, pis 
ellerini karninin üstünde sıkıyordu. 

-vur-mak- 9 Batici veya kesici cisimleri 
saplamak, kakmak 

Bıçak vurmak. İğne vurmak. 

-vur-mak- 10 Uygulamak, basmak, 
koymak 

Damga vurmak. 

-vur-mak- 16 Soğuk, dolu vb. ürünlere 
zarar vermek 

Sebzeleri soğuk vurdu. Meyveleri dolu 
vurdu. 

-yağ-mak- 1 Yağmur, kar, dolu gökten 
düşmek 

Her zaman yılbaşı gecesi kar yağardı. 

yalpa-la-mak 1 Dengesi bozularak bir sağa, 
bir sola eğilmek 

yok 

zıp-la-mak 1 Bir yere çarpıp yukarı 
fırlamak 

İhtiyar profesörün elinde tuttuğu silindir, 
canlı bir mahlûk gibi zıpladı. 

zor-la-mak 3 Üstelemek, ısrar etmek Bütün köylü zorladı da bu sefer izin 

alabildi. 

     Tablo 81. Nsz1 eylemler 
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 Nsz 2 olarak adlandırdığımız, yalın durumlu ad öbeği alan eylemler ise Tablo 

82‟dedir. 

nsz 2 EYLEMLER 

 

MADDEBASI ANLAM 

NO 

ANLAM ÖRNEK 

-al-mak- 7 Kabul etmek Evine kiracı almak. 

-at-mak- 6 Uzatmak Vapurdan iskele attılar. 

-basmak- 11 Duman, sis vb. çevreyi 
kaplamak, çökmek 

Şehri akşamüstü sis basmıştı. 

çık-ar-mak 10 Gibi göstermek, bir davranış 

yüklemek 

Birini hırsız çıkarmak. Suçlu 

çıkarmak. 

-çık-mak- 14 Bir inceleme, bir araştırma 
sonucu bulmak 

Sularda bakteri çıktı. 

geç-ir-mek 8 Giymek, giyinmek Sırtına pembe, kolları tamamen 
çıplak bir bluz geçirmişti. 

-git-mek- 9 Yeter olmak, yetmek, yetişmek İki ton kömür üç ay gider. 

-kaç-mak- 7 Girmek Kulağına su kaçmış. 

-kes-mek- 12 Verilecek şeyin bir bölümünü 
alıkoyup vermemek 

Ücretinden beş lira kesmişler. 

seyr-et-mek 1 Bir şeyin durumunu, oluşumunu 
gözlemek, bakmak 

Kitapçı vitrinlerinde kendi eserlerini 
gördükçe durup hayran hayran 
seyrediyor. 

-sok-mak- 5 Yasak bir mali gizlice getirmek 
veya götürmek 

Ülkeye kaçak eşya sokmak. 

-tak-mak- 2 Düğün vb. törenlerde takı 
armağan etmek 

Geline pırlanta yüzük takmışlar. 

yağ-dır-mak 4 Bol miktarda vermek, sağlamak Bu fabrika piyasaya kumaş yağdırdı. 

    Tablo 82. Nsz2 eylemler 

 

Sonuç olarak, bu bölümde öncelikle AKRM genel özellikleriyle tanıtılmış, 

ardından eylem ayrıştırıcı olarak benimsenen anlam ilkelleri olan hareket, somutluk 

ve konu rollerini ayrıştırıcı olarak benimsenen canlılık, değişim ve potansiyel 

ilkelleri tanıtılmıştır. AKRM‟deki 4 üstrol olan Kılıcı, Etkilenen, Etkilenmeyen ve 

Deneyimleyen ve bu 4 rolün kapsadığı roller olan Neden, Araç, Güç, Alıcı, Neden 

Olunan, Olumlu/ Olumsuz Yararlanan, Yansız, Konu, Zaman, Kaynak, Yer ve Hedef 

rollerine değinilerek Türkçedeki kimi görünümler tartışılmıştır. 4. 3. 9. Bölümde 

tartışmaların toparlayıcı bir özeti yer almaktadır.  

 



        298 

 

 

    

        

4. 3. 9. AKRM: Özet 

 Yukarıda eylem ayrıştırıcı ve rol ayrıştırıcı ilkeller açıklanmış, benimsenen 

üstroller ve bu rollerin kapsadığı altrollere ilişkin sınıflandırma gerekçelendirilmişti. 

Buna göre, AKRM‟de göre konu rolleri, anlambilimsel olarak 4 üstrolden birinin 

altrolü olmak zorundaydı.  

1. Kılıcı ve benzeri roller 

2. Etkilenen ve benzeri roller 

3. Hem Kılıcı hem Etkilenene benzeyen roller 

4. Ne Kılıcı ne Etkilenene benzeyen roller 

Bu bölümde, bu 4 rolün kapsadığı altroller, AKRM‟deki konumlanışları 

bağlamında tekrar gözden geçirilerek, ilkörnek yapılar örneklenecek ve 4. bölümde 

anadili konuşucusunun AKRM‟ye ilişkin sezgisini sınayacak olan sormacaya temel 

alınan sınıflandırma netleştirilecektir.  

AKRM‟de rollerin, somut ve soyut anlamlı eylemlerin üyelerine 

verilebilmeleri nedeniyle hem somut hem de soyut AÖleri kapsadığını söylemiştik. 

Bu nedenle tartışmalarda ilgili roller,  TEV‟de gruplandırdığımız eylemlerden hem 

somut hem de soyut olanlarıyla örneklenecektir. Ayrıca, rol belirleyici anlam 

ilkellerinden söz ederken canlılık özelliğinin bir ilkel olduğunu ve Türkçede kimi 

roller için belirleyici olduğunu söylemiştik. Bu nedenle ilgili rollerin +canlı ve -

canlı biçimleri ayrı incelenecektir. Her bir rol için ilkörnek olduğunu öngördüğümüz 

yapılar, TEV‟deki iki üyeli kök eylemleri içeren basit tümcelerden oluşmaktadır.  
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4. 3. 9 1. Kılıcı ve Kılıcı benzeri roller  

Bu bölümde Kılıcı, Neden, Araç ve Güç rollerinin AKRM‟deki yeri, ilkörnek 

yapılarla gözden geçirilecektir. Bu roller, AKRM‟de benimsediğimiz rol eğrisinin 

Kılıcı benzeri roller olarak adlandırdığımız kutbunda yer alır. Bu grubun ilkörnek 

rolü Kılıcıdır.  

Kılıcının +/-canlı AÖlerin tümünü kapsadığını söylemiştik. Aşağıda somut 

eylemlerin +canlı özneleri yer almaktadır ve tümü AKRM‟de Kılıcıdır.   

(281) Ali Ayşe‟yi astı.  

(282)  Ali Ayşe‟yi boyadı.  

(283)  Ali Ayşe‟yi çekti.  

(284) Ali Ayşe‟yi öptü. 

(284) Ali Ayşe‟yi tuttu. 

Araç rolünün incelendiği bölümde tekrar gözden geçirileceği gibi, somut 

eylemlerin öznesi [–canlı] AÖler tümcede eylemin gerçekleştiricisi olmaya tek 

adaylardırlar dolayısıyla Kılıcıdırlar. 

(285) Makine topu attı.  

(286) Matkap duvarı deldi. 

(287) Araba benzini içti. 

(288) Blender sütü köpürttü. 

(289) Yazıcı mürekkebi yedi. 
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AKRM‟de soyut eylemlerin bir bölümünün öznesi de Kılıcıdır. Bu AÖler +/-

canlı olabilirler. 

(290) Ali/ Olay Ayşe‟yi bozdu. 

(291) Ali/ Olay Ayşe‟yi gerdi. 

(292) Ali/ Olay Ayşe‟yi kırdı. 

(293) Ali/ Olay Ayşe‟yi sarstı. 

(294) Ali/ Olay Ayşe‟yi üzdü. 

Alanyazında ayrı bir rol olarak görülen Neden, AKRM‟de ettirgen eylemlerin 

Kılıcısıdır. Somut eylemlerle Neden‟in görünümleri, [+canlı] nesnelerle aşağıda 

örneklenmiştir.  

(295) Ali Ayşe‟yi ağlattı. 

(296) Ali Ayşe‟yi bekletti. 

(297) Ali Ayşe‟yi döndürdü. 

(298) Ali Ayşe‟yi durdurdu. 

(299) Ali Ayşe‟yi oturttu. 

-canlı nesnesi olan somut ettirgen eylemlerin öznesi de AKRM‟de Kılıcıdır. 

(300) Ali ipi gerdi. 

(301) Ali camı kırdı. 

(302) Ali arabayı parlattı. 

(303) Ali yemeği pişirdi. 

(304) Ali gemiyi yüzdürdü. 
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Soyut eylemlerde Neden‟in görünümlerine baktığımızda ise nesnesi +/- 

canlı ettirgen eylemlerin öznelerinin Kılıcı olduğunu görürüz. 

(305) Ali/ Olay Ayşe‟yi aldattı. 

(306) Ali/ Olay Ayşe‟yi bunalttı. 

(307) Ali/ Olay Ayşe‟yi eğitti. 

(308) Ali/ Olay Ayşe‟yi korkuttu. 

Alanyazında Araç olarak adlandırılan rolün özne konumundaki 

görünümlerinden yukarıda söz edilmişti. Bu durumda tümü, eylemin Kılıcısıydı. 

Kılıcı olmayan Araç görünümlerinin tümü de [–canlı] olup, somut ve soyut 

eylemlerle kullanımları aşağıdaki gibidir. Aracın, ulaşım aracı ve gereç olarak 

kullanımları somut eylemlerle en sık kullanımlarıdır. 

(309) Ali memleketten uçakla döndü. 

(310) Ali tarladan motorla geçti. 

(311) Ali okula arabayla gitti. 

 

(312) Ali eti bıçakla böldü. 

(313) Ali ağacı baltayla kesti. 

(314) Ali kilidi silahla kırdı. 

Somut eylemlerle beden bölümünün Araç olarak kullanımı ile soyut 

eylemlerle sahip olunan soyut bir kavramın Araç olarak kullanımı da mümkündür.  

(315) Ali ipi dişiyle kesti. 

(316) Ali elmaları gözüyle seçti. 
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(317) Ali topa eliyle vurdu. 

(318) Ali Ayşe‟yi tüm kalbiyle sevdi. 

(319) Ali soruyu mantığıyla çözdü. 

(320) Ali soruna hoşgörüyle yaklaştı. 

Güç rolündeki AÖler de her zaman [–canlı] olup, hem somut hem soyut 

eylemlerle kullanılabilirler. Eylemin gerçekleştiricisi olmaya tek aday oldukları bu 

durumda Kılıcıdırlar. 

(321) Güneş ortalığı ısıttı. 

(322) Kar yolları kapattı. 

(323) Yağmur mumu söndürdü.     

(324) Rüzgar çamaşırları uçurdu. 

(325) Fırtına evi yıktı.                              

                                                            

(326) Aşk her şeyi affeder.         

(327) Mantık her sorunu çözer. 

 

4. 3. 9. 2. Etkilenen ve Etkilenen benzeri roller 

AKRM‟de benimsediğimiz rol eğrisinin Kılıcı dışındaki diğer kutbunda yer 

alan Etkilenen; Neden Olunan, Alıcı, Olumlu Yararlanan ve Olumsuz Yararlanan 

altrollerini kapsayan bir üstroldür. Tipik olarak somut eylemlerin +/- canlı nesneleri 

eylemin Etkilenenidir.  

(328) Ali Ayşe‟yi astı. 

(329) Ali Ayşe‟yi boyadı. 

(330)  Ali Ayşe‟yi çekti.  

(331) Ali Ayşe‟yi öptü. 

(332) Ali Ayşe‟yi tuttu. 
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(333) Ali topu attı.  

(334) Ali kağıdı çizdi. 

(335) Ali elmayı soydu.    

(336) Ali fişi taktı. 

(337) Ali ekmeği yedi. 

  

Soyut eylemlerin +canlı nesneleri de (Deneyimleyenin anlatıldığı bölümde 

tekrar değinileceği gibi) bir tür Etkilenendir.  

(338) Ali Ayşe‟yi bozdu. 

(339) Ali Ayşe‟yi gerdi. 

(340) Ali Ayşe‟yi kırdı.         

(341) Ali Ayşe‟yi sarstı. 

(342) Ali Ayşe‟yi üzdü. 

 

Soyut eylemlerin Deneyimleyeni [–canlı] olamaz. Bu nedenle aşağıdaki soyut 

eylemler [–canlı] Deneyimleyenle bozuktur.                                                                  

(343) Ali  bozdu. 

(344) Ali  gerdi. 

(345) Ali  kırdı.        

(346) Ali  sarstı. 

(347) Ali  üzdü. 

 

Somut ettirgen eylemlerin nesnesinin rolü olan Neden Olunan, AKRM‟de 

ayrı bir rol değildir. Somut/soyut ettirgen eylemlerin Etkilenenidir ve +/- canlı 

olabilir. 

(348) Ali Ayşe‟yi ağlattı. 

(349) Ali Ayşe‟yi bekletti. 

(350) Ali Ayşe‟yi döndürdü.      

(351) Ali Ayşe‟yi durdurdu. 
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(352) Ali Ayşe‟yi oturttu. 

            (353) Ali ipi gerdi. 

(354) Ali camı kırdı. 

(355) Ali arabayı parlattı.         

(356) Ali yemeği pişirdi. 

(357) Ali gemiyi yüzdürdü. 

  

Aşağıdaki +canlı nesneleri olan soyut eylemlerin Deneyimleyeni de bir tür 

Etkilenendir. 

(358) Ali Ayşe‟yi aldattı. 

(359) Ali Ayşe‟yi bunalttı.       

(360) Ali Ayşe‟yi eğitti.            

(361) Ali Ayşe‟yi korkuttu. 

 

Deneyimleyenin +canlı olma kısıtlılığı gereği aşağıdaki eylemlerin –canlı 

nesnesi olamaz.                                                

(362) Ali  aldattı. 

(363) Ali  bunalttı.      

(364) Ali  eğitti.             

(365) Ali  korkuttu. 

 

Alanyazında Alıcı olarak adlandırılan rol aslında Olumlu Yararlanan ve 

Olumsuz Yararlanan rollerini kapsayan bir roldür. AKRM‟de bu 3 rol de 

Etkilenendir.  

Olumlu Yararlanan olarak adlandırılan üye somut eylemlerle +/-canlı 

olabilir. +canlı olduğu durumda olumlu yararlanma anlamı baskınken, [–canlı] 

nesneler için anlam, olumluluk ve olumsuzluk yönünde yansızdır.  
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(366) Ali Ayşe‟yi kolladı. 

(367) Ali Ayşe‟yi korudu. 

(368) Ali Ayşe‟yi okşadı.       

(369) Ali Ayşe‟yi taşıdı.  

(370) Ali Ayşe‟yi tuttu. 

                                                                       

(371) Ali evi kolladı. 

(372) Ali kitabı korudu. 

(373) Ali mektubu okşadı.      

(374) Ali valizi taşıdı. 

(375) Ali kapıyı tuttu. 

 

Soyut eylemler ise Deneyimleyene ilişkin canlılık kısıtlaması gereği [–canlı] 

nesne ile bozuktur.  

(376) Ali Ayşe‟yi eğitti.      

(377) Ali Ayşe‟yi sınadı.                               

(378) Ali  eğitti.      

(379) Ali  sınadı. 

 

Üç üyeli eylemlerde, bir tür Etkilenen olan Olumlu Yararlanan +/-canlı 

olabilir.  

(380) Ali mektubu Ayşe‟ye verdi. 

(381) Ali hediyeyi Ayşe‟ye aldı.        

(382) Ali çiçeği Ayşe‟ye yolladı.  

                                                             

(383) Ali mektubu postaya verdi.                      

(384) Ali hediyeyi eve aldı.                 

(385) Ali çiçeği hastaneye yolladı.  
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Olumsuz Yararlanan olarak adlandırılan üye de AKRM‟de bir tür 

Etkilenendir ve somut eylemlerle +/- canlı olabilir. +canlı olduğu durumda 

olumlu yararlanma anlamı baskınken, [–canlı] nesnelerde anlam olumluluk ve 

olumsuzluk yönünde yansızdır.   

(386) Ali Ayşe‟yi dövdü. 

(387) Ali Ayşe‟yi gömdü. 

(388) Ali Ayşe‟yi kovdu.        

(389) Ali Ayşe‟ye vurdu. 

(390) Ali Ayşe‟yi yaktı. 

                                                                            

(391) Ali eti dövdü. 

(392) Ali altını gömdü. 

(393) Ali tozu kovdu.             

(394) Ali topa vurdu. 

(395) Ali kağıdı yaktı. 

 

Soyut eylemlerle Olumsuz Yararlanan, Deneyimleyenin canlılık kısıtlaması 

gereği +canlı olmak zorundadır.  

(396) Ali Ayşe‟ye çattı. 

(397) Ali Ayşe‟yi sarstı. 

(398) Ali Ayşe‟ye kızdı.         

(399) Ali Ayşe‟yi sıktı. 

(400) Ali Ayşe‟yi üzdü. 

                                                  

(401) Ali  çattı. 

(402) Ali  sarstı. 

(403) Ali  kızdı.            

(404) Ali  sıktı. 

(405) Ali  üzdü. 
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4. 3. 9. 3. Ne Kılıcı ne Etkilenene benzeyen roller  

Alanyazında Yansız ya da Konu olarak adlandırılan, AKRM‟de ise 

Etkilenmeyen olarak adlandırdığımız rol yalnızca soyut eylemlerin nesnesinin rolü 

olabilir.  

Soyut algı eylemlerinin hem + hem –canlı nesnesinin rolü 

Etkilenmeyendir.  

(406) Ali Ayşe‟yi gördü. 

(407) Ali Ayşe‟yi duydu.        

(408) Ali Ayşe‟ye dokundu. 

                                                 

(409) Ali konuyu algıladı.                   

(410) Ali sesi işitti.  

  

Algı eylemlerinden başka, aşağıdaki duygu ve biliş eylemlerinin 

Deneyimleyen dışındaki üyesi de Etkilenmeyendir. 

(411) Ali Ayşe‟yi sevdi. 

(412) Ali Ayşe‟ye inandı.        

(413) Ali Ayşe‟den tiksindi. 

                                                  

(414) Ali evi beğendi. 

(415) Ali arabaya özendi.        

(416) Ali gürültüden utandı. 

 

Sınırlı sayıda kimi soyut eylemin gerektirdiği AÖlerin rolü olan Zaman da bir 

tür Etkilenmeyendir ve her zaman [–canlı] AÖlere verilir. 

(417) Yol 6 saat çeker. 

(418) Bu yorgunluk 2 hafta gider.     

(419) Yolculuk 2 gün sürdü. 
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Kaynak rolü AKRM‟de bir tür Etkilenmeyen‟dir. Kaynak, somut anlamlı 

eylemlerin +/- canlı AÖlerin rolü olabilir. 

(420) Ali Ayşe‟den çıktı. 

(421) Ali Ayşe‟den döndü. 

(422) Ali Ayşe‟den geçti.       

(423) Ali Ayşe‟den geldi. 

(424) Ali Ayşe‟de kalktı. 

                                                  

(425) Ali merdivenden düştü. 

(426) Ali köprüden geçti. 

(427) Ali kaldırımdan gitti.          

(428) Ali hapisten kaçtı. 

(429) Ali yoldan saptı. 

 

Benzer biçimde soyut anlamlı eylemlerin +/- canlı AÖleri de Kaynak 

olabilir. 

(430) Ali Ayşe‟den bıktı.  

(431) Ali Ayşe‟den korktu. 

(432)   Ali Ayşe‟den öğrendi.  

(433) Ali Ayşe‟den tiksindi. 

(434) Ali Ayşe‟den utandı. 

                                                   

(435) Ali okuldan bıktı.  

(436) Ali köpekten korktu. 

(437) Ali kitaptan öğrendi.          

(438) Ali yemekten tiksindi. 

(439) Ali gürültüden utandı. 

 

Hedef rolü de AKRM‟de bir tür Etkilenmeyen olup, somut eylemlerin +/- 

canlı AÖlerin rolü olabilir; 
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(440) Ali Ayşe‟ye gitti. 

(441) Ali Ayşe‟ye döndü. 

(442) Ali Ayşe‟ye geldi.        

(443) Ali Ayşe‟ye kavuştu. 

(444) Ali Ayşe‟ye koştu. 

                                                                             

(445) Ali Ankara‟ya indi. 

(446) Ali eve yürüdü. 

(447) Ali suya battı.               

(448) Ali dağa tırmandı. 

(449) Ali okula uğradı. 

 

ve soyut eylemlerin +/- canlı AÖlerinin rolü olabilir. 

(450) Ali Ayşe‟ye küstü. 

(451) Ali Ayşe‟ye özendi. 

(452) Ali Ayşe‟ye güvendi.     

(453) Ali Ayşe‟ye imrendi. 

(454) Ali Ayşe‟ye inandı. 

                                                 

(455) Ali okula küstü. 

(456) Ali modaya özendi. 

(457) Ali habere güvendi.       

(458) Ali kokuya imrendi. 

(459) Ali söze inandı. 

 

AKRM‟de Yer de bir tür Etkilenmeyendir. Somut eylemlerin +/-canlı 

AÖleri; 

(460) Ali Ayşe‟de kaldı. 

(461) Ali Ayşe‟de yazdı.      

(462) Ali Ayşe‟de oturdu. 
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(348) Ali evde kaldı. 

(348) Ali koltukta oturdu.    

(348) Ali masada yazdı. 

 

ve soyut eylemlerin [–canlı] AÖlerinin rolüdür, +canlı AÖlerle ise 

kabuledilebilirliği düşüktür.   

(463) Ali bu konuda düşündü. 

(464) Ali bu soruda takıldı.       

(465) Ali bu ekolde yetişti. 

 

(466) ?Ali Ayşe‟de düşündü. 

(467) ?Ali Ayşe‟de takıldı.        

(468) ?Ali Ayşe‟de yetişti.                    

 

4. 3. 9. 4. Hem Kılıcı hem Etkilenene benzeyen roller 

Önceki bölümde gerekçelendirildiği gibi Deneyimleyen kimi yönleriyle 

Kılıcı, kimi yönleriyle Etkilenene benzeyen rollerdendir.  

(469) Ali Ayşe‟yi sevdi. 

(470) Ali Ayşe‟ye inandı. 

(471) Ali Ayşe‟den korktu.  

(472) Ali coştu.                       

(473) Ali şaşırdı.                            

 

Deneyimleyen yalnızca soyut eylemlerin ve yalnızca +canlı AÖlerin rolü 

olabilir. [–canlı] Deneyimleyen bozuktur. 

(474)  Ayşe‟yi sevdi. 

(475)  Ayşe‟ye inandı. 

(476)  Ayşe‟den korktu.   

(477)  coştu.                         
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(478)  şaşırdı. 

 

Deneyimleyen dışındaki diğer üyenin +/-canlı oluşuna göre tümce, +canlı 

Deneyimleyenle kabuledilebilir [–canlı] Deneyimleyenle bozuktur.  

(479) Ali kitabı beğendi. 

(480) Ali habere inandı.      

(481) Ali sesten ürktü.           

 

(482)  kitabı beğendi. 

(483)  habere inandı. 

(484)  sesten ürktü.             

 

Yukarıda örneklenen rollerin AKRM’de konumlanışları, benzer ve ayrılan 

yönleri, soyut ve somut anlamlı eylemlerle bulunuşları ve +/-canlı oluşlarının 

kabuledilebilirliğe etkileri Tablo 83’de daha net görülebilir.  
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AKRM’DE ROLLER, ĠLKÖRNEK TÜMCELER VE AÖLERĠN +/- CANLILIĞI 

 
 

Rol türü Kılıcı ve  

Kılıcı benzeri roller 

Etkilenen ve  

Etkilenen benzeri roller 

Ne Kılıcı ne Etkilenene  

benzeyen roller 

Hem Kılıcı hem Etkilenene  

benzeyen roller 

Üstrol 

 

 

 

Kılıcı Etkilenen Etkilenmeyen 

 

Deneyimleyen 

Ali Ayşe’yi astı. 

Ali Ayşe’yi boyadı. 

Ali Ayşe’yi çekti.      +c 
Ali Ayşe’yi öptü. 

Ali Ayşe’yi tuttu.                     

somut 
Makine topu attı.  

Araba benzini içti. 

Blender sütü köpürttü.  –c  

Matkap duvarı deldi. 
Yazıcı mürekkebi yedi. 

 

Ali Ayşe’yi bozdu. 
Ali Ayşe’yi gerdi. 

Ali Ayşe’yi kırdı.      +c 

Ali Ayşe’yi sarstı. 

Ali Ayşe’yi üzdü.                      
                                               soyut 

Olay Ayşe’yi bozdu. 

Olay Ayşe’yi gerdi. 
Olay Ayşe’yi kırdı.     –c  

Olay Ayşe’yi sarstı. 

Olay Ayşe’yi üzdü. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ali Ayşe’yi astı. 

Ali Ayşe’yi boyadı. 

Ali Ayşe’yi çekti. +c 
Ali Ayşe’yi öptü. 

Ali Ayşe’yi tuttu. 

                                            somut 
Ali topu attı.  

Ali kağıdı çizdi. 

Ali elmayı soydu.   –c  

Ali fişi taktı. 
Ali ekmeği yedi. 

 

Ali Ayşe’yi bozdu. 
Ali Ayşe’yi gerdi. 

Ali Ayşe’yi kırdı.        +c 

Ali Ayşe’yi sarstı. 

Ali Ayşe’yi üzdü. 
                                               soyut                                

Ali  bozdu. 

Ali  gerdi. 

Ali  kırdı.       –c  

Ali  sarstı. 

Ali  üzdü. 

Ali Ayşe’yi gördü. 

Ali Ayşe’yi duydu.       +c 

Ali Ayşe’ye dokundu. 
                                                 soyut 

Ali konuyu algıladı.                  algı 

Ali sesi işitti.                  –c  
Ali keki tattı.  

 

Ali Ayşe’yi sevdi. 

Ali Ayşe’ye inandı.       +c 
Ali Ayşe’den tiksindi. 

                                                 soyut 

Ali evi beğendi.                        diğer 
Ali arabaya özendi.       –c  

Ali gürültüden utandı. 

 

 

Ali Ayşe’yi sevdi. 

Ali Ayşe’ye inandı. 

Ali Ayşe’den korktu. nesnesi 
Ali coştu.                      +c  

Ali şaşırdı.                            

 

 Ayşe’yi sevdi. 

 Ayşe’ye inandı. 

 Ayşe’den korktu.  öznesi 

 coştu.                        –c           soyut 

 şaşırdı. 
 

Ali kitabı beğendi. 

Ali habere inandı.     nesnesi 
Ali sesten ürktü.          –c  

 

 kitabı beğendi. 

 habere inandı.        öznesi 

 sesten ürktü.            –c  
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Altroller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neden Neden Olunan Yansız  

Ali Ayşe’yi ağlattı. 
Ali Ayşe’yi bekletti. 

Ali Ayşe’yi döndürdü.    +c 

Ali Ayşe’yi durdurdu. 

Ali Ayşe’yi oturttu. 
                                                 somut  

Ali ipi gerdi. 

Ali camı kırdı. 
Ali arabayı parlattı.         –c  

Ali yemeği pişirdi. 

Ali gemiyi yüzdürdü. 

 
Ali Ayşe’yi aldattı. 

Ali Ayşe’yi bunalttı. 

Ali Ayşe’yi eğitti.           +c 
Ali Ayşe’yi korkuttu. 

                                                  soyut 

Olay Ayşe’yi aldattı. 
Olay Ayşe’yi bunalttı.     –c  

Olay Ayşe’yi eğitti.            

Olay Ayşe’yi korkuttu. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ali Ayşe’yi ağlattı. 
Ali Ayşe’yi bekletti. 

Ali Ayşe’yi döndürdü.     +c 

Ali Ayşe’yi durdurdu. 

Ali Ayşe’yi oturttu. 
                                                 somut 

Ali ipi gerdi. 

Ali camı kırdı. 
Ali arabayı parlattı.        –c  

Ali yemeği pişirdi. 

Ali gemiyi yüzdürdü. 

 
Ali Ayşe’yi aldattı. 

Ali Ayşe’yi bunalttı.      +c 

Ali Ayşe’yi eğitti.            
Ali Ayşe’yi korkuttu. 

                                                 soyut 

Ali  aldattı. 

Ali  bunalttı.     –c  

Ali  eğitti.             

Ali  korkuttu. 
 

Aynı  
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Araç Alıcı Konu  
Ali memleketten uçakla döndü. 
Ali tarladan motorla geçti. 

Ali okula arabayla gitti. 

                                                  
Ali eti bıçakla böldü. 

Ali ağacı baltayla kesti.           somut 

Ali kilidi silahla kırdı. 

                                                       
Ali ipi dişiyle kesti. 

Ali elmaları gözüyle seçti. 

Ali topa eliyle vurdu                      –c 
 
Ali Ayşe’yi tüm kalbiyle sevdi. 

Ali soruyu mantığıyla çözdü.             soyut 
Ali soruna hoşgörüsüyle yaklaştı. 

 

Makine topu attı.  
Araba benzini içti. 

Blender sütü köpürttü.    somut 

Matkap duvarı deldi. 

Yazıcı mürekkebi yedi. 
 

Ali Ayşe’yi korudu. 
Ali Ayşe’yi dövdü.      +c 

       somut 

Ali kitabı korudu.    –c  

Ali eti dövdü.   
 

Ali Ayşe’yi eğitti.       +c 

Ali Ayşe’yi aldattı. 
                                                soyut                                         

Ali  eğitti.       –c  

Ali  aldattı. 
 

Ali mektubu Ayşe’ye verdi.   +c         3 

Ali mektubu postaya verdi.    –c      üyeli 

 
 

Aynı  

Güç Olumlu Yararlanan Zaman  

Güneş ortalığı ısıttı. 

Kar yolları kapattı. 
Yağmur mumu söndürdü.     somut 

Rüzgar çamaşırları uçurdu. 

Fırtına evi yıktı.                              

                                                       –c               
Aşk her şeyi affeder.        soyut 

Mantık her sorunu çözer. 

 
 

 

 

Ali Ayşe’yi kolladı. 

Ali Ayşe’yi korudu. 
Ali Ayşe’yi okşadı.      +c 

Ali Ayşe’yi taşıdı.  

Ali Ayşe’yi tuttu. 

                                                somut                         
Ali evi kolladı. 

Ali kitabı korudu. 

Ali mektubu okşadı.     –c  
Ali valizi taşıdı. 

Ali kapıyı tuttu. 

 
 

 

 

 

Yol 6 saat çeker. 

Bu yorgunluk 2 hafta gider.    soyut     –c 

Yolculuk 2 gün sürdü. 

 

 

 



315 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali Ayşe’yi eğitti.     +c 
Ali Ayşe’yi sınadı. 

                                               soyut 

Ali  eğitti.     –c  

Ali  sınadı. 
 
Ali mektubu Ayşe’ye verdi. 

Ali hediyeyi Ayşe’ye aldı.       +c 

Ali çiçeği Ayşe’ye yolladı.  

                                                            somut 

Ali mektubu postaya verdi.                     3 

Ali hediyeyi eve aldı.                –c      üyeli 
Ali çiçeği hastaneye yolladı.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olumsuz Yararlanan Kaynak  

Ali Ayşe’yi dövdü. 

Ali Ayşe’yi gömdü. 

Ali Ayşe’yi kovdu.       +c 
Ali Ayşe’ye vurdu. 

Ali Ayşe’yi yaktı. 

                                                 somut                            
Ali eti dövdü. 

Ali altını gömdü. 

Ali tozu kovdu.            –c  

Ali topa vurdu. 
Ali kağıdı yaktı. 

 

Ali Ayşe’ye çattı. 
Ali Ayşe’yi sarstı. 

Ali Ayşe’ye kızdı.        +c 

Ali Ayşe’yi sıktı. 
Ali Ayşe’yi üzdü. 

                                                 soyut 

Ali  çattı. 

Ali  sarstı. 

Ali  kızdı.           –c  

Ali  sıktı. 

Ali  üzdü. 

 
 

Ali Ayşe’den çıktı. 

Ali Ayşe’den döndü. 

Ali Ayşe’den geçti.      +c 
Ali Ayşe’den geldi. 

Ali Ayşe’de kalktı. 

                                                 somut 
Ali merdivenden düştü. 

Ali köprüden geçti. 

Ali kaldırımdan gitti.         –c  

Ali hapisten kaçtı. 
Ali yoldan saptı. 

 

Ali Ayşe’den bıktı.  
Ali Ayşe’den korktu. 

Ali Ayşe’den öğrendi. +c 

Ali Ayşe’den tiksindi. 
Ali Ayşe’den utandı. 

                                                  soyut 

Ali okuldan bıktı.  

Ali köpekten korktu. 
Ali kitaptan öğrendi.         –c  

Ali yemekten tiksindi. 

Ali gürültüden utandı. 
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Yer  

Ali Ayşe’de kaldı. 
Ali Ayşe’de yazdı.     +c 

Ali Ayşe’de oturdu. 

                                              somut                                   
Ali evde kaldı. 

Ali koltukta oturdu.   –c  

Ali masada yazdı. 

 

Ali  düşündü. 

Ali  takıldı.       +c 

Ali  yetişti.                            
                                                  soyut                  
Ali bu konuda düşündü. 

Ali bu soruda takıldı.      –c  

Ali bu ekolde yetişti. 

 

 

Hedef  

Ali Ayşe’ye gitti. 

Ali Ayşe’ye döndü. 
Ali Ayşe’ye geldi.       +c 

Ali Ayşe’ye kavuştu. 

Ali Ayşe’ye koştu. 

                                                 somut                             
Ali Ankara’ya indi. 

Ali eve yürüdü. 

Ali suya battı.              –c  
Ali dağa tırmandı. 

Ali okula uğradı. 
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Tablo 83. AKRM’de roller, ilkörnek tümceler ve AÖlerin +/- canlılığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ali Ayşe’ye küstü. 
Ali Ayşe’ye özendi. 

Ali Ayşe’ye güvendi.    +c 

Ali Ayşe’ye imrendi. 

Ali Ayşe’ye inandı. 
                                                 soyut                  

Ali okula küstü. 

Ali modaya özendi. 
Ali habere güvendi.      –c  

Ali kokuya imrendi. 

Ali söze inandı. 
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AKRM’de her bir rolün +/-canlılık açısından gruplandırılmış biçimleri ise 

Kılıcı için Tablo 84’de, Etkilenen için Tablo 85’de ve Deneyimleyen için Tablo 86’da 

verilmiştir.  
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Tablo 84. AKRM’de Kılıcı ve +/- canlılık 
 

 

 
 

 

 

 

AKRM’DE KILICI VE +/- CANLILIK 

 

KILICI 

 

KILICI NEDEN 

 

ARAÇ GÜÇ 

+canlı -canlı +canlı  -canlı +canlı -canlı +canlı -canlı 

A
li A

y
şe’y

i astı. 

A
li A

y
şe’y

i b
o
y
ad

ı. 

A
li A

y
şe’y

i çek
ti.       

A
li A

y
şe’y

i ö
p
tü

. 

A
li A

y
şe’y

i tu
ttu

. 

M
a
k

in
e to

p
u
 attı.  

A
ra

b
a

 b
en

zin
i içti. 

B
len

d
er sü

tü
 k

ö
p
ü
rttü

.   

M
a
tk

a
p

 d
u
v
arı d

eld
i. 

Y
a
zıcı m

ü
rek

k
eb

i y
ed

i. 

 A
li A

y
şe’y

i ağ
lattı. 

A
li A

y
şe’y

i b
ek

letti. 

A
li A

y
şe’y

i d
ö
n
d
ü
rd

ü
.     

A
li A

y
şe’y

i d
u
rd

u
rd

u
. 

A
li A

y
şe’y

i o
tu

rttu
. 

D
ik

iş ip
i g

erd
i. 

T
o
p

 cam
ı k

ırd
ı. 

C
ila

 arab
ay

ı p
arlattı.          

F
ırın

 y
em

eğ
i p

işird
i. 

A
k

ın
tı g

em
iy

i y
ü
zd

ü
rd

ü
. 

 


 

M
a
k

in
e to

p
u
 attı.  

A
ra

b
a

 b
en

zin
i içti. 

B
len

d
er sü

tü
 k

ö
p
ü
rttü

.   

M
a
tk

a
p

 d
u
v
arı d

eld
i. 

Y
a
zıcı m

ü
rek

k
eb

i y
ed

i. 


 

G
ü

n
eş o

rtalığ
ı ısıttı. 

K
a
r y

o
lları k

ap
attı. 

Y
a
ğ
m

u
r m

u
m

u
 sö

n
d
ü
rd

ü
.      

R
ü

zg
a
r çam

aşırları u
çu

rd
u
. 

F
ırtın

a
 ev

i y
ık

tı.                              
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Tablo 85. AKRM’de Etkilenen ve +/- canlılık 

 

 
 

 

 

 

 

AKRM’DE ETKĠLENEN VE +/- CANLILIK 

 

ETKĠLENEN 

 

NEDEN OLUNAN OLUMLU YARARLANAN OLUMSUZ YARARLANAN 

+canlı -canlı +canlı 

 

-canlı +canlı 

 

-canlı +canlı -canlı 

A
li A

y
şe’y

i astı. 

A
li A

y
şe’y

i b
o
y
ad

ı. 

A
li A

y
şe’y

i çek
ti.       

A
li A

y
şe’y

i ö
p
tü

. 

A
li A

y
şe’y

i tu
ttu

. 

 A
li to

p
u

 attı.  

A
li k

a
ğ
ıd

ı çizd
i. 

A
li elm

a
y
ı so

y
d
u
.    

A
li fişi tak

tı. 

A
li ek

m
eğ

i y
ed

i. 

 A
li A

y
şe’y

i ağ
lattı. 

A
li A

y
şe’y

i b
ek

letti. 

A
li A

y
şe’y

i d
ö
n
d
ü
rd

ü
.      

A
li A

y
şe’y

i d
u
rd

u
rd

u
. 

A
li A

y
şe’y

i o
tu

rttu
. 

 A
li ip

i g
erd

i. 

A
li ca

m
ı k

ırd
ı. 

A
li a

ra
b

a
y
ı p

arlattı.         

A
li y

em
eğ

i p
işird

i. 

A
li g

em
iy

i y
ü
zd

ü
rd

ü
. 

 A
li A

y
şe’y

i k
o
llad

ı. 

A
li A

y
şe’y

i k
o
ru

d
u
. 

A
li A

y
şe’y

i o
k
şad

ı.       

A
li A

y
şe’y

i taşıd
ı.  

A
li A

y
şe’y

i tu
ttu

. 

 A
li ev

i k
o
llad

ı. 

A
li k

ita
b

ı k
o
ru

d
u
. 

A
li m

ek
tu

b
u

 o
k
şad

ı.      

A
li v

a
lizi taşıd

ı. 

A
li k

a
p

ıy
ı tu

ttu
. 

A
li A

y
şe’y

i d
ö
v
d
ü
. 

A
li A

y
şe’y

i g
ö
m

d
ü
. 

A
li A

y
şe’y

i k
o
v
d
u
.        

A
li A

y
şe’y

e v
u
rd

u
. 

A
li A

y
şe’y

i y
ak

tı. 

 A
li eti d

ö
v
d
ü
. 

A
li a

ltın
ı g

ö
m

d
ü
. 

A
li to

zu
 k

o
v
d
u
.             

A
li to

p
a
 v

u
rd

u
. 

A
li k

a
ğ
ıd

ı y
ak

tı. 
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AKRM’DE DENEYĠMLEYEN VE +/- CANLILIK 

 

DENEYĠMLEYEN ĠÇEREN YAPILAR 

 

 +canlı -canlı 

 

Ġlkörnek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öznesi Kılıcı 

 

 

 

 

 

Öznesi Neden 

 

 

 

 

Beden Bölümü 

 

 

Etkilenen 

 

 

 

 

 

 

Neden Olunan 

 

 

 

 

Ali Ayşe’yi sevdi. 

Ali Ayşe’ye inandı. 

Ali Ayşe’den korktu.  

Ali coştu.                       

Ali şaşırdı  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ali Ayşe’yi bozdu. 

Ali Ayşe’yi gerdi. 

Ali Ayşe’yi kırdı.       

Ali Ayşe’yi sarstı. 

Ali Ayşe’yi üzdü.                      

 

Ali Ayşe’yi aldattı. 

Ali Ayşe’yi bunalttı. 

Ali Ayşe’yi eğitti.            

Ali Ayşe’yi korkuttu. 

 

 

 

 

Ali Ayşe’yi bozdu. 

Ali Ayşe’yi gerdi. 

Ali Ayşe’yi kırdı.         

Ali Ayşe’yi sarstı. 

Ali Ayşe’yi üzdü 

 

 

Ali Ayşe’yi aldattı. 

Ali Ayşe’yi bunalttı.       

Ali Ayşe’yi eğitti.            

Ali Ayşe’yi korkuttu. 

 

 Ayşe’yi sevdi. 

 Ayşe’ye inandı. 

 Ayşe’den korktu.   

 coştu.                         

 şaşırdı. 

 

Ali kitabı beğendi.      nesnesi –c  

Ali habere inandı.      

Ali sesten ürktü.        

 

 kitabı beğendi.        öznesi –c   

 habere inandı.        

 sesten ürktü.          

 

Olay Ayşe’yi gerdi. 

Olay Ayşe’yi kırdı.      

Olay Ayşe’yi sarstı. 

Olay Ayşe’yi üzdü. 

Olay Ayşe’yi sıktı. 

 

Olay Ayşe’yi aldattı. 

Olay Ayşe’yi bunalttı.      

Olay Ayşe’yi eğitti.            

Olay Ayşe’yi korkuttu. 

 

Bu kalp Ayşe’yi sevdi.    

Bu kafa bunu almaz. 

 

Ali  bozdu. 

Ali  gerdi. 

Ali  kırdı.       

Ali  sarstı. 

Ali  üzdü. 

 

 

Ali  aldattı. 

Ali  bunalttı.      

Ali  eğitti.             

Ali  korkuttu. 
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Olumlu 

Yararlanan 

 

Olumsuz 

Yararlanan 

 

 

 

 

Etkilenmeyen 

 

 

 

 

 

 

Kaynak 

 

 

 

 

 

Hedef 

 

 

 

 

 

Ali Ayşe’yi eğitti.      

Ali Ayşe’yi sınadı. 

 

Ali Ayşe’ye çattı. 

Ali Ayşe’yi sarstı. 

Ali Ayşe’ye kızdı.         

Ali Ayşe’yi sıktı. 

Ali Ayşe’yi üzdü. 

 

Ali Ayşe’yi gördü.         

Ali Ayşe’yi duydu.       

 

Ali Ayşe’yi beğendi. 

Ali Ayşe’ye inandı.        

Ali Ayşe’den tiksindi. 

 

Ali Ayşe’den bıktı.  

Ali Ayşe’den korktu. 

Ali Ayşe’den öğrendi.  

Ali Ayşe’den tiksindi. 

Ali Ayşe’den utandı. 

 

Ali Ayşe’ye küstü. 

Ali Ayşe’ye özendi. 

Ali Ayşe’ye güvendi.     

Ali Ayşe’ye imrendi. 

Ali Ayşe’ye inandı. 

 

Ali  eğitti.      

Ali  sınadı 

 

Ali  çattı. 

Ali  sarstı. 

Ali  kızdı.             

Ali  sıktı. 

Ali  üzdü. 

 

Ali konuyu algıladı.                   

Ali sesi işitti.     

 

Ali evi beğendi.                         

Ali arabaya özendi.        

Ali gürültüden utandı. 

 

 Ali okuldan bıktı.  

Ali köpekten korktu. 

Ali kitaptan öğrendi.          

Ali yemekten tiksindi. 

Ali gürültüden utandı. 

 

Ali okula küstü. 

Ali modaya özendi. 

Ali habere güvendi.       

Ali kokuya imrendi. 

Ali söze inandı. 

    
Tablo 86. Türkçede Deneyimleyen içeren yapılar 

 

5.  bölüm, AKRM’de benimsenen savların Türkçe anadili konuşucusunun 

yargılarıyla sınandığı bir sormaca; sormacanın tanıtımı ve elde edilen sonuçların 

sunumunu içermektedir. 
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5. TÜRKÇEDE KONU ROLLERĠ SORMACASI (TKRS) 

Eylemler ve rol yapısı bilgisinin diller arası farklılaşabilmesine karşın, 

eylemleri ve konu rollerini oluşturan anlam ilkelleri açısından diller arası ortaklıklar 

bulunmaktadır. Bu bağlamda dillere, dolayısıyla Türkçeye ilişkin özelliklerin 

betimlenmesi önemlidir. Alanyazında eylemler ve konu rollerini belirleyici özellikler 

konusunda, özelliklerin sayısı ve niteliği açısından da farklılıklar görürüz. Kimi 

çalışmalarda, yalnızca sözdizimini ilgilendiren anlamsal özellikler sıralanırken 

kimisinde ince anlam ayrımlarına gidilmektedir. Tüm kuramsal öngörülerden 

bağımsız biçimde TKRS’nin öngörüleri aşağıdakilerle sınırlıdır; 

1. Eylemlerin üye yapısı ve konu rollerinin anlam yapısına ilişkin bilgi 

sözlükçede yer alır. 

2. Eylemler eylem belirleyici ilkellerce sınıflandırılabilir. 

3. Konu rolleri rol belirleyici ilkellerce sınıflandırılabilir 

4. Bu ilkeller evrenseldir. 

4. bölümde, AKRM’de eylemler için belirleyici 2 ilkel olduğu öngörülen 

somutluk ve hareketten söz edilmiş, TDKTS’deki eylemler bu 2 ilkel çerçevesinde 

sınıflandırılarak TEV oluşturulmuştu. Ardından, konu rollerini oluşturan ilkeller 

olarak benimsenen canlılık, değişim ve potansiyel ilkellerinden söz edilerek 

AKRM’de konu rolleri, bu 3 ilkel çerçevesinde tanımlanmıştı.  

TKRS, Türkçe anadili konuşucularının, TEV çerçevesinde, AKRM’deki 

rollere ve rol belirleyici ilkellere ilişkin sezgilerini ölçmek ve sonuçlar çerçevesinde 

AKRM’deki rol tanımlarını biçimlendirmek amacıyla oluşturulmuştur.  
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5. 1. TKRS: Ġçerik 

TKRS, aşağıda her biri tanıtılacak olan; AÖlerin rolleri ve etkilenmişliğini 

sorgulayan ve aynı tümcelerin sağ ve sol yanlarında sorgulama alanları içeren 2 

bölümden oluşmaktadır.  

Sorgulama alanlarının ortasında AKRM’deki her bir ulama ait altı çizili 

öğelerin yer aldığı, somut eylemler ve soyut eylemler içeren ve sorgulanan öğenin 

+ ve – canlı biçimleriyle ayrı ayrı düzenlenmiş 1adet oluşturulmuş, basit ve düz, 1 

adetdaha doğal ve seçimlik öğeler içeren 2 tümce bulunmaktadır.  

Tablo 2’de, tümcelerin AKRM’de ait oldukları ulamlara göre düzenlenmiş 

biçimleri verilmiştir. Tablo 1’de ise, sormacada tümcelere ilişkin kullanılan 

kısaltmaların açılımları yer almaktadır.   

SORMACADA KULLANILAN KISALTMALAR 

 

Kısaltma Açılımı 

O Oluşturulmuş tümce 

D Doğal tümce 

S+ Somut eylem içeren 

S- Soyut eylem içeren 

C+ Sorgulanan öğe +canlı 

C- Sorgulanan öğe –canlı 

K AÖ Kılıcı rolünde 

N AÖ Neden rolünde 

A AÖ Araç rolünde 

G AÖ Güç rolünde 

E AÖ Etkilenen rolünde 

E- AÖ Etkilenmeyen rolünde 

NO AÖ Neden Olunan rolünde 

OY+ AÖ Olumlu Yararlanan rolünde 

OY- AÖ Olumsuz Yararlanan rolünde 

D AÖ Deneyimleyen rolünde 
                                  Tablo 1. Sormacada kullanılan kısaltmalar 
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SORMACA: AKRM’YE GÖRE DÜZENLENMĠġ BĠÇĠM 
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ETKĠLENMĠġLĠK/ 

DEĞĠġĠM 

TÜMCE ROL 

Var/ 

Olabilir 

(+) 

Yok/ 

Olamaz 

(-) 

Yapan 

gibi 

(1) 

Yapıla

n gibi 

(2) 

Hem 

yapan 

hem 

yapılan 

gibi 

(ikisi 

de) 

(3) 

Ne 

yapan 

ne 

yapılan 

gibi 

(hiçbiri

) 

(4) 

 S+, C+  

1 
 

1 1 O K 1, S+, C+   
 

 Ali Ayşe’yi çekti. (çekmek: Bir şeyi tutup kendine veya 

başka bir yöne doğru yürütmek). 
    

85 2 1 D K 1, S+, C+   

 
 Adam, kadını kolundan tutup, sertçe kendine doğru 

çekti. 
    

15 3 2 O N 1, S+, C+   
 

 Ali Ayşe’yi ağlattı.     

63 4 2 D N 1, S+, C+   

 
 Radyoda Ģiir okuyan adam, tüm dinleyicileri ağlattı.     

52 5 3 O E+ 2, S+, C+   
 

 Ali AyĢe’yi tuttu. (tutmak: El ile kavramak)     

43 6 3 D E+ 2, S+, C+   

 
 Annesi, çocuğu sıkıca tuttu.     

2 7 4 O NO 2, S+, C+   
 

 Ali AyĢe’yi durdurdu. (durdurmak: Hareket halindeki 

nesne/ insanın durmasına neden olmak).  
    

24 8 4 D NO 2, S+, C+   

 
 Polis, yolda iki genci durdurdu.     

42 9 5 O OY+ 2, S+, C+   

 
 Ali AyĢe’yi korudu.     

82 10 5 D OY+ 2, S+, C+   

 
 Kadın, mahkemede her şeye rağmen eĢini korudu.     

31 11 6 O OY- 2, S+, C+   

 
 Ali AyĢe’yi dövdü.     

69 12 6 D OY- 2, S+, C+   

 
 Serseriler, adamı sokak ortasında bir güzel dövdüler.     

+ - 2 4 3 1 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 
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86 13 7 O KA 4, S+, C+   

 
 Ali AyĢe’den geldi. (evinden vb.)     

58 14 7 D KA 4, S+, C+   

 
 Çocuk, arkadaĢından geldi, hemen derse oturdu.     

25 15 8 O H 4, S+, C+   

 
 Ali AyĢe’ye koştu. (koşmak: Bir yöne doğru hızla gitmek).     

72 16 8 D H 4, S+, C+   

 
 Genç adam, otobüsten iner inmez annesine koştu.     

67 17 9 O Y 4, S+, C+   

 
 Ali AyĢe’de kaldı. (kalmak: Konaklamak)     

48 18 9 D Y 4, S+, C+   

 
 Çocuk bir hafta annesinde, bir hafta babasında 

kalıyor. 
    

 S+, C-  

44 19 1 O K 1, S+, C-   

 
 Makine topu attı.      

66 20 1 D K 1, S+, C-   
 

 Makine, topu deliğe attı ve sayısalın ilk rakamı belli 
oldu. 

    

26 21 2 O N 1, S+, C-   

 
 Akıntı gemiyi götürdü.     

68 22 2 D N 1, S+, C-   
 

 Akıntı, gemiyi kıyıya doğru götürdü.      

3 23 3 O A 1, S+, C-   

 
 Matkap duvarı deldi.     

18 24 3 D A 1, S+, C-   
 

 Matkap, raf yerine duvarı deldi.     

13 25 4 O G 1, S+, C-   

 
 Rüzgar, çamaşırları uçurdu.     

55 26 4 D G 1, S+, C-   
 

 Rüzgar, balkondaki bütün çamaşırları uçurdu.     

14 27 5 O KA 4, S+, C-   

 
 Ali köprüden geçti.     

84 28 5 D KA 4, S+, C-   
 

 Köylüler, şehre varmak için, iki uzun köprüden 
geçtiler. 

    

22 29 6 O H 4, S+, C-   

 
 Ali okula uğradı.     

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 
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27 30 6 D H 4, S+, C-   

 
 Babam önce bankaya, ardından postaneye uğramış.     

51 31 7 O Y 4, S+, C-   

 
 Ali evde kaldı.     

45 32 7 D Y 4, S+, C-   

 
 Eşi terkedince, adam, koca evde yapayalnız kaldı.     

10 33 8 O E+ 2, S+, C-   

 
 Ali elmayı soydu.        

78 34 8 D E+ 2, S+, C-   

 
 Aşçı, elmayı incecik soydu.     

17 35 9 O NO 2, S+, C-   

 
 Ali ipi gerdi.     

88 36 9 D NO 2, S+, C-   

 
 Çocuklar, ipi, iki ağaç arasına gerdiler.     

34 37 10 O OY+ 2, S+, C-   

 
 Ali kapıyı kolladı. (kollamak: Gözetlemek)     

7 38 10 D OY+ 2, S+, C-   

 
 Biz odadayken, arkadaşlar kapıyı kolladı.      

62 39 11 O OY- 2, S+, C-   

 
 Ali kağıdı yaktı.     

16 40 11 D OY- 2, S+, C-   

 
 Genç kız, sevgilisine ait tüm mektupları yaktı.     

 S-, C+  

76 41 1 O K 1, S-, C+   
 

 Ali Ayşe’yi üzdü.     

73 42 1 D K 1, S-, C+   

 
 Doktor, hasta yakınlarını çok üzdü.     

59 43 2 O N 1, S-, C+   
 

 Ali Ayşe’yi aldattı.     

23 44 2 D N 1, S-, C+   

 
 Adam, karısını, beş yıl boyunca aldatmış.     

37 45 3 O E+ 2, S-, C+   
 

 Ali AyĢe’yi kırdı.     

4 46 3 D E+ 2, S-, C+   

 
 Arkadaşları, çocuğu çok kırdı.      

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 
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2 4 3 1 

2 4 3 1 
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64 47 4 O NO 2, S-, C+   

 
 Ali AyĢe’yi korkuttu.     

57 48 4 D NO 2, S-, C+   

 
 Adam, arkasından yavaşça yaklaşarak, kadını korkuttu.     

12 49 5 O OY+ 2, S-, C+   

 
 Ali AyĢe’yi eğitti.     

19 50 5 D OY+ 2, S-, C+   

 
 Öğretmen, çocukları Atatürk sevgisiyle eğitti.      

75 51 6 O OY- 2, S-, C+   

 
 Ali AyĢe’ye çattı.     

90 52 6 D OY- 2, S-, C+   

 
 Adam, durduk yere Ģoföre çattı.     

5 53 7 O KA 4, S-, C+   

 
 Ali AyĢe’den utandı.     

35 54 7 D KA 4, S-, C+   

 
 Erkek hastaların çoğu, kadın doktordan utanıyor.      

74 55 8 O H 4, S-, C+   

 
 Ali AyĢe’ye inandı.     

87 56 8 D H 4, S-, C+   

 
 Atatürk, Türk milletine her zaman inandı.     

65 57 9 O E- 4, S-, C+   

 
 Ali AyĢe’yi gördü.     

38 58 9 D E- 4, S-, C+   

 
 Ev sahibi, bizim misafirleri dün yolda görmüş.     

28 59 10 O E- 4, S-, C+   

 
 Ali AyĢe’ye güvendi.     

79 60 10 D E- 4, S-, C+   

 
 Halk, askere güveniyor.     

53 61 11 O D 3, S-, C+   

 
 Ali Ayşe’yi sevdi.     

29 62 11 D D 3, S-, C+   

 
 Çocuk, matematik öğretmenini diğer öğretmenlerinden 

daha çok severdi. 
    

81 63 12 O D 3, S-, C+   

 
 Ali Ayşe’ye küstü.     

20 64 12 D  D 3, S-, C+    Kadın, doğum gününü bu yıl da unutan kocasına küstü.     

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 
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+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 



329 

 

 

 

40 65 13 O D 3, S-, C+   

 
 Ali Ayşe’den korktu.     

9 66 13 D  D 3, S-, C+   
 

 Hırsız, düdük çalarak yaklaşan bekçiden korktu.     

33 67 14 O D 3, S-, C+   

 
 Ali coştu.     

36 68 14 D D 3, S-, C+   
 

 Öğrenciler, bahar şenliklerinde coşuyor.      

 S-, C-  

83 69 1 O K 1, S-, C-   

 
 Olay, Ayşe’yi gerdi.     

6 70 1 D K 1, S-, C-   

 
 YaĢanan olay, bütün aileyi gerdi.     

32 71 2 O N 1, S-, C-   

 
 Sohbet, Ayşe’yi bunalttı.     

47 72 2 D N 1, S-, C-   

 
 ĠĢin teknik yanıyla ilgili uzun konuĢma, dinleyen 

herkesi bunalttı. 
    

71 73 3 O A 1, S-, C-   

 
 Bu kalp, Ayşe’yi sevdi.     

39 74 3 D A 1, S-,C-   

 
 Bu kalp, sadece bir insanı sevdi.     

11 75 4 O G 1, S-, C-   

 
 AĢk her şeyi affeder.             

49 76 4 D G 1, S-, C-   

 
 Böylesi bir aĢk, her şeyi affeder.      

8 77 5 O KA 4, S-, C-   

 
 Ali okuldan bıktı.      

54 78 5 D KA 4, S-, C-   

 
 Çocuk, gidip gelmeye harcadığı zaman yüzünden, 

okuldan bıktı.  
    

30 79 6 O H 4, S-, C-   

 
 Ali modaya özeniyor.     

46 80 6 D H 4, S-, C-   

 
 Genç kızlar, şıklık ve zarafetten çok modaya özeniyor.      

56 81 7 O Y 4, S-, C-    Ali bu ekolde yetişti.     

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 
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Tablo 2. Sormaca: AKRM’ye göre düzenlenmiş biçim 

 

 

 

 

 

 

41 82 7 D Y 4, S-, C-   

 
 Adam, bu ekolde yetişmesine karşın, diğerlerinden çok 

farklı düşünüyor.  
    

61 83 8 O E- 4, S-, C-   
 

 Ali evi beğendi.     

77 84 8 D E- 4, S-, C-   

 
 Genç çift, fahiş fiyatına karşın, en çok bu evi beğendi.      

89 85 9 O E- 4, S-, C-   
 

 Yolculuk 2 saat sürdü.     

21 86 9 D E- 4, S-, C-   

 
 Ankara-İstanbul arası arabayla 5 saat sürer.     

  DENETLEYĠCĠ TÜMCELER 

50-

15 

3 2 O N 1, S+, C+   

 
 Ali Ayşe’yi ağlattı.     

60-

31 

11 6 O OY- 2, S+, C+   

 
 Ali AyĢe’yi dövdü.     

70-

53 

61 11 O D 3, S-, C+   

 
 Ali Ayşe’yi sevdi.     

80-

65 

57 9 O E- 4, S-, C+   

 
 Ali AyĢe’yi gördü.     

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 

2 4 3 1 
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2 4 3 1 

2 4 3 1 
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5. 1. 1. Rol Sormacası 

Sormacanın sağ tarafını oluşturan bu bölümde, her bir tümcede, altı çizili 

öğenin tümce içindeki rolünün sorgulanması için AKRM’de belirlenen dört alan 

bulunmaktadır: 

1. Eylemi yapan  

2. Eylemce yapılan 

3. Hem yapan hem hem yapılan (ikisi de) 

4. Ne yapan ne yapılan (hiçbiri) 

Katılımcılardan istenen,  

1. eylemi ve eylemin gerçekleşmiş olabileceği bağlamı düşünmeleri 

2. altı çizili öğenin eylemdeki rolünü düşünmeleri ve 

3. ilgili alanı işaretlemeleridir. 

  5. 1. 2. EtkilenmiĢlik/ DeğiĢim Sormacası  

Sormacanın sol tarafını oluşturan bu bölümde amaç, ilk sormacada somutluk/ 

soyutluk ve +/-canlılık özellikleri ile sorgulanan öğelerin tümünü, AKRM’de rol 

belirleyici ilkellerden biri olarak benimsediğimiz etkilenmişlik/ değişim açısından bir 

kez daha sorgulamaktır. Bu bağlamda katılımcılardan,   

1. eylemi ve eylemin gerçekleşmiş olabileceği bağlamı düşünmeleri 

2. altı çizili öğede, bu eylem öncesi ve sonrası arasında (fiziksel ya da 

fiziksel olmayan) bir değişim/ etkilenmişlik var mıdır düşünmeleri  

3. ve bu değişim/ etkilenmişlik bağlamında ilgili alanı işaretlemeleri 

istenmiştir.  
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5. 2. TKRS: Sınırlılıklar 

TKRS’nin sınırlılıkları aşağıdaki gibidir; 

1. O ulamında kullanılan tümcelerin tümü basit, düz, olumlu tümcelerdir. 

2. O ulamında kullanılan tümcelerin eylemleri TEV’deki 2 üyeli kök 

eylemlerle sınırlıdır.  

3. O ulamında, +canlı AÖler için Ali, Ayşe gibi açık adlar ya da adam, 

kadın gibi gönderimi yansız sayılabilecek adlar kullanılmıştır. 

4. O ulamında, [–canlı] AÖler için, roller için ilk akla gelen, alanyazında 

benzer rollerin örneklenmesinde sık geçen, yani ilkörnek grubunda yer 

alabilecek adlar kullanılmıştır. 

5. Sınıflandırmalar için sunulan rol eğrisinin ulamları (seçenekler) 

AKRM’de önerilen ulamlarla sınırlıdır.  

5. 3.     Uzman görüĢü 

Belirlenen ulamları etkin biçimde sorgulayabilmesi amacıyla, öncelikle 

sormacadaki tümceler kabuledilebilirlikleri açısından, uzman görüşüne sunulmuştur. 

Uzmanlar, biri Psikoloji alanında Profesör, biri Dilbilim alanında Doçent, 2’si 

Dilbilim alanında Yardımcı Doçent, 7’si de Dilbilim ve Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme alanlarında Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 11 öğretim 

elemanından oluşmaktadır. Uzman görüşü için hazırlanan form Ek 1’de verilmiştir.  

5. 4.     Pilot çalıĢma 

Uzman görüşleri çerçevesinde; tümcelerin kabuledilebilirlikleri, kimi 

çokanlamlı eylemlerin TDKTS’deki tanımlarının ayraç içinde eklenmesi ve 

noktalama imleri açısından düzenlenen sormaca, Tablo 2’deki ulam bilgileri silinerek 
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ve aynı ulama ait tümcelerin alt alta gelmemesine özen gösterilerek rastgele 

karıştırılmıştır.  

Sormacanın gerektireceği süre ve sormacanın işlerliği konusunda fikir 

edinebilmek için bir haftalık bir sürece yayılan bir pilot çalışma yapılmıştır. Pilot 

çalışmanın uygulandığı bölüm ve sınıflarla öğrenci sayıları Tablo 3’de verilmiştir.  

 

Pilot çalıĢmanın uygulandığı bölüm, sınıf ve öğrenci sayıları 
 

Okul Bölüm Sınıf Öğrenci sayısı 

Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 1 72 

Ankara Üniversitesi Dilbilim 1 33 

Ankara Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı 1 16 

Pilot çalışmada yer alan toplam öğrenci sayısı 120 

Tablo 3. Pilot sormacanın uygulandığı bölüm, sınıf ve öğrenci sayıları 

 

Sormacanın çeşitli bölümlerini eksik bırakan ve bireysel bilgileri 

doldurmayan katılımcıların sormacaları elenerek, pilot çalışma çözümlemesi 55 

katılımcı sormacasıyla gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışmada, katılımcıların her bir 

tümceye verdikleri yanıtlara ilişkin sayı ve yüzdeler Ek 2’de yer almaktadır.  

Pilot çalışmanın sonuçları çerçevesinde, uygulamada karşılaşılan kimi 

zorluklar gereği, sormacada biçimsel değişikliklere gereksinim duyulmuştur. Ayrıca, 

öğrenci cevaplarındaki tutarlılığı tespit etmek ve asıl uygulama sonuçlarının 

değerlendirilmesinde tutarsız cevap veren öğrencileri elemek amacıyla 4 ulama ait 4 

tümce denetleyici sorular olarak farklı maddebaşlarında tekrarlanmıştır. Asıl 

sormacada kullanılmış olan düzenlenmiş biçim Tablo 4’de verilmiştir (Ayrıca Ek 3). 
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TÜRKÇEDE KONU ROLLERĠ SORMACASI 

 

Sayın Katılımcı 

Bu sormaca, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dilbilim 

Bölümünde, Prof. Dr. N. Engin Uzun danışmanlığında, Arş. Gör. Pınar İbe Akcan 

tarafından hazırlanmakta olan Konu Rolleri: Türkçe Eylem Veritabanı Temelinde bir 

Anlambilimsel Konu Rolleri Modeli Önerisi başlıklı doktora tezinin uygulama 

bölümünde kullanılmak üzere düzenlenmiştir. 

Sormaca iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde altı çizili ad 

öbeklerinin rollerine ilişkin, ikinci bölümde ise aynı ad öbeklerinin eylemden 

etkilenmişliği ve değişimine ilişkin sezgileriniz sınanmaktadır. 

Yanıtlarınız çalışmanın güvenilirliği açısından belirleyicidir. Bu nedenle 

lütfen öncelikle aşağıdaki alanları doldurunuz.    

                                                                Katkınız için teşekkür ederim 

                                                                        Pınar İBE AKCAN 

 

 

 

   

     

 

 

  

Ad Soyad  

Cinsiyet  YaĢ  

Üniversite/ Bölüm   

Sınıf     

E K 

2 1 4 3 
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Konu Rolleri Sormacası 

1. Roller 

1. Eylemi ve eylemin gerçekleşmiş olabileceği bağlamı düşününüz. 

2. Altı çizili öğenin eylemdeki rolü nedir? Düşününüz. 

3. İlgili alanı işaretleyiniz.         

                          hem yapan  
                                                 hem yapılan gibi 

                                                                     (ikisi de) 

 

 

 

 

yapan gibi                                                   ne yapan                                                           yapılan gibi 

                                                                 ne yapılan gibi                                                             

                                                                      (hiçbiri) 

                            

                                                                                                        

                 Örnek:  

1 Ali kağıdı yırttı.     

2 Ali kağıdı yırttı.     

3 Ali Ayşe’den çekindi.     

4 Ali sesi işitti.     

 

2.         EtkilenmiĢlik/ DeğiĢim  

1. Eylemi ve eylemin gerçekleşmiş olabileceği bağlamı düşününüz. 

2. Altı çizili öğede, eylem öncesi ve sonrası arasında (fiziksel ya da fiziksel olmayan) 

bir değişim/ etkilenmişlik var mıdır? Düşününüz. 

3. İlgili alanı işaretleyiniz.   

  

Örnek:  

  EtkilenmiĢlik/ 

değiĢim VAR/ 

OLABĠLĠR 

EtkilenmiĢlik/ 

değiĢim YOK/ 

OLAMAZ 

1 Ali AyĢe’ye vurdu.   

2 Ali kediyi gördü.   

 

 

1 2 

3 

4 

1 2 4 3 

- 

+ - 

+ 

1 2 4 

1 2 4 

1 2 4 

3 

3 

3 
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S
A

Y
I 

ETKĠLENMĠġLĠ

K/ DEĞĠġĠM 

TÜMCE 

ROL 

Var/ 

Olabili

r 

(+) 

Yok/ 

Olama

z 

(-) 

Yapan 

gibi 

(1) 

Yapıla

n gibi 

(2) 

Hem 

yapan 

hem 

yapıla

n gibi 

(ikisi 

de) 

(3) 

Ne 

yapan 

ne 

yapıla

n gibi 

(hiçbir

i) 

(4) 

1 

 

  Ali Ayşe’yi çekti. (çekmek: Bir şeyi tutup 

kendine veya başka bir yöne doğru yürütmek). 
    

2   Ali AyĢe’yi durdurdu. (durdurmak: Hareket 

halindeki nesne/ insanın durmasına neden olmak).  
    

3   Matkap duvarı deldi.     

4   Arkadaşları, çocuğu çok kırdı.      

5   Ali AyĢe’den utandı.     

6   YaĢanan olay, bütün aileyi gerdi.     

7   Biz odadayken, arkadaşlar kapıyı kolladı.      

8   Ali okuldan bıktı.      

9   Hırsız, düdük çalarak yaklaşan bekçiden 

korktu. 
    

10   Ali elmayı soydu.        

11   AĢk her şeyi affeder.             

12   Ali AyĢe’yi eğitti.     

13   Rüzgar, çamaşırları uçurdu.     

14   Ali köprüden geçti.     

15   Ali Ayşe’yi ağlattı.     

16   Genç kız, sevgilisine ait tüm mektupları 
yaktı. 

    

17   Ali ipi gerdi.     

18   Matkap, raf yerine duvarı deldi.     

19   Öğretmen, çocukları Atatürk sevgisiyle 

eğitti.  
    

20   Kadın, doğum gününü bu yıl da unutan 
kocasına küstü. 

    

21   Ankara-İstanbul arası arabayla 5 saat sürer.     

22   Ali okula uğradı.     

23   Adam, karısını, beş yıl boyunca aldatmış.     

24   Polis, yolda iki genci durdurdu.     

25   Ali AyĢe’ye koştu. (koşmak: Bir yöne doğru 

hızla gitmek). 
    

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 
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ETKĠLENMĠġLĠ

K/ DEĞĠġĠM 

TÜMCE ROL 

Var/ 

Olabili

r 

(+) 

Yok/ 

Olama

z 

(-) 

Yapan 

gibi 

(1) 

Yapıla

n gibi 

(2) 

Hem 

yapan 

hem 

yapıla

n gibi 

(ikisi 

de) 

(3) 

Ne 

yapan 

ne 

yapıla

n gibi 

(hiçbir

i) 

(4) 

26   Akıntı gemiyi götürdü.     

27   Babam önce bankaya, ardından postaneye 
uğramış. 

    

28   Ali AyĢe’ye güvendi.     

29   Çocuk, matematik öğretmenini diğer 

öğretmenlerinden daha çok severdi. 
    

30   Ali modaya özeniyor.     

31   Ali AyĢe’yi dövdü.     

32   Sohbet, Ayşe’yi bunalttı.     

33   Ali coştu.     

34   Ali kapıyı kolladı. (kollamak: Gözetlemek)     

35   Erkek hastaların çoğu, kadın doktordan 
utanıyor.  

    

36   Öğrenciler, bahar şenliklerinde coşuyor.      

37   Ali AyĢe’yi kırdı.     

38   Ev sahibi, bizim misafirleri dün yolda 

görmüş. 
    

39   Bu kalp, sadece bir insanı sevdi.     

40   Ali Ayşe’den korktu.     

41   Adam, bu ekolde yetişmesine karşın, 

diğerlerinden çok farklı düşünüyor.  
    

42   Ali AyĢe’yi korudu.     

43   Annesi, çocuğu sıkıca tuttu.     

44   Makine topu attı.      

45   Eşi terkedince, adam, koca evde yapayalnız 

kaldı. 
    

46   Genç kızlar, şıklık ve zarafetten çok modaya 
özeniyor.  

    

47   ĠĢin teknik yanıyla ilgili uzun konuĢma, 
dinleyen herkesi bunalttı. 

    

48   Çocuk bir hafta annesinde, bir hafta 

babasında kalıyor. 
    

49   Böylesi bir aĢk, her şeyi affeder.      + - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 
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ETKĠLENMĠġLĠ

K/ DEĞĠġĠM 

TÜMCE ROL 

Var/ 

Olabili

r 

(+) 

Yok/ 

Olama

z 

(-) 

Yapan 

gibi 

(1) 

Yapıla

n gibi 

(2) 

Hem 

yapan 

hem 

yapıla

n gibi 

(ikisi 

de) 

(3) 

Ne 

yapan 

ne 

yapıla

n gibi 

(hiçbir

i) 

(4) 

50   Ali Ayşe’yi ağlattı.     

51   Ali evde kaldı.     

52   Ali AyĢe’yi tuttu. (tutmak: El ile kavramak)     

53   Ali Ayşe’yi sevdi.     

54   Çocuk, gidip gelmeye harcadığı zaman 

yüzünden, okuldan bıktı.  
    

55   Rüzgar, balkondaki bütün çamaşırları 

uçurdu. 
    

56   Ali bu ekolde yetişti.     

57   Adam, arkasından yavaşça yaklaşarak, 

kadını korkuttu. 
    

58   Çocuk, arkadaĢından geldi, hemen derse 
oturdu. 

    

59   Ali Ayşe’yi aldattı.     

60   Ali AyĢe’yi dövdü.     

61   Ali evi beğendi.     

62   Ali kağıdı yaktı.     

63   Radyoda Ģiir okuyan adam, tüm 
dinleyicileri ağlattı. 

    

64   Ali AyĢe’yi korkuttu.     

65   Ali AyĢe’yi gördü.     

66   Makine, topu deliğe attı ve sayısalın ilk 

rakamı belli oldu. 
    

67   Ali AyĢe’de kaldı. (kalmak: Konaklamak)     

68   Akıntı, gemiyi kıyıya doğru götürdü.      

69   Serseriler, adamı sokak ortasında bir güzel 

dövdüler. 
    

70   Ali Ayşe’yi sevdi.     

71   Bu kalp, Ayşe’yi sevdi.     

72   Genç adam, otobüsten iner inmez annesine 

koştu. 
    

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 
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                                               Tablo 4. Konu rolleri sormacası: Son biçim 
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ETKĠLENMĠġLĠ

K/ DEĞĠġĠM 

TÜMCE ROL 

Var/ 

Olabili

r 

(+) 

Yok/ 

Olama

z 

(-) 

 Yapan 

gibi 

(1) 

Yapıla

n gibi 

(2) 

Hem 

yapan 

hem 

yapıla

n gibi 

(ikisi 

de) 

(3) 

Ne 

yapan 

ne 

yapıla

n gibi 

(hiçbir

i) 

(4) 

73   Doktor, hasta yakınlarını çok üzdü.     

74   Ali AyĢe’ye inandı.     

75   Ali AyĢe’ye çattı.     

76   Ali Ayşe’yi üzdü.     

77   Genç çift, fahiş fiyatına karşın, en çok bu evi 

beğendi.  
    

78   Aşçı, elmayı incecik soydu.     

79   Halk, askere güveniyor.     

80   Ali AyĢe’yi gördü.     

81   Ali Ayşe’ye küstü.     

82   Kadın, mahkemede her şeye rağmen eĢini 

korudu. 
    

83   Olay, Ayşe’yi gerdi.     

84   Köylüler, şehre varmak için, iki uzun 
köprüden geçtiler. 

    

85   Adam, kadını kolundan tutup, sertçe kendine 

doğru çekti. 
    

86   Ali AyĢe’den geldi. (evinden vs.)     

87   Atatürk, Türk milletine her zaman inandı.     

88   Çocuklar, ipi, iki ağaç arasına gerdiler.     

89   Yolculuk 2 saat sürdü.     

90   Adam, durduk yere Ģoföre çattı.     

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 
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5. 5. TKRS: Evren ve örneklem 

TKRS’nin evreni tüm Türkçe anadili konuşucuları olup, örneklemi olan asıl 

çalışmanın katılımcıları ise, cinsiyet, yaş ve diğer ölçütlere göre ayrıştırılmamış 

lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Öğrenim gördükleri alan gereği, katılımcıların 

tümü, az ya da çok, benzer oranlarda dil konusunda farkındalığı olan ve sormacanın 

belirlemeyi hedeflediği bilgiyi kavrayabilecek bireylerdir. Tablo 5, asıl sormacanın 

uygulandığı katılımcı profilini göstermektedir. Tabloda, bölümlere göre katılımcı 

sayısı ve (her sayının cinsiyet ulamı içindeki yüzdeleri) yer almaktadır.  
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Asıl çalıĢmanın uygulandığı katılımcı profili 

Okul Bölüm Sınıf Kız Erkek Toplam 

  Sayı Sayı; 

Cinsiyet ulamında yüzde 

Sayı; 

Cinsiyet ulamında yüzde 

Sayı 

Katılımcı grubu içinde yüzde 

Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 3 12; 

%16,90 

32; 

%11,50 

44 

%13 Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 

      

Ankara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı 3 7; 

%9,90 

19; 

%6,80 

26 

%8 Ankara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı 4 

      

Ankara Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı 3 6; 

%8,50 

7; 

%2,50 

13 

%4 Ankara Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı 4 

      

Ankara Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları 3 12; 

%16,90 

47; 

%16,80 

59 

%17 

      

Ankara Üniversitesi Psikoloji 3 2; 

%2,80 

27; 

%9,70 

29 

%8 

      

Ankara Üniversitesi Dilbilim 3 6; 

%8,50 

33; 

%11,80 

39 

%11 Ankara Üniversitesi Dilbilim 4 

      

Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi 3 11; 

%15,50 

53; 

%19,00 

64 

%18 Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi 4 

      

Kocaeli Üniversitesi Türkçenin Eğitimi 3 4; 

%5,60 

15; 

%5,40 

19 

%5 Kocaeli Üniversitesi Türkçenin Eğitimi 4 

      

Kocaeli Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 3 3 

%4,60 

23 

%8,25 

26 

%7 Kocaeli Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 4 

      

Erciyes Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi 3 8; 

%10,90 

23; 

%8,25 

31 

%9 Erciyes Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi 4 

      

TOPLAM 71; 

%100 

279; 

%100 

350 

%100 

   Tablo 5. Asıl sormacanın uygulandığı katılımcı profili
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Katılımcıların %17’lik anlamlı bir bölümünü oluşturan Batı Dilleri ve 

Edebiyatları bölümünde, sormacanın uygulandığı Dilbilim dersini alan, aşağıdaki 

bölümlerde öğrenim gören öğrenciler yer almaktadır; 

1. İtalyan Dili ve Edebiyatı 

2. İspanyol Dili ve Edebiyatı 

3. Leh Dili ve Edebiyatı 

4. Bulgar Dili ve Edebiyatı 

5. Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 

6. Macar Dili ve Edebiyatı 

7. Rus Dili ve Edebiyatı 

Grafik 6 katılımcıların öğrenim gördükleri üniversitenin, Grafik 7 öğrenim 

gördükleri bölümün, Grafik 8 ise cinsiyetlerinin tüm katılımcı grubu içindeki yerini 

göstermektedir.  

 
                                           Grafik 6. Katılımcılar: Üniversiteler 

 

 

AÜ; 210; 

60%
ME.Ü; 64; 

18%

KÜ; 45; 

13%

EÜ; 31; 

9%

KATILIMCILAR: ÜNĠVERSĠTELER
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                                              Grafik 7. Katılımcılar: Bölümler 

 

 

 
                                               Grafik 8. Katılımcılar: Cinsiyet 

 

5. 6. TKRS: Süreç 

TKRS, yukarıda tanıtılan katılımcı grubuna, ders saatinde, dersin öğretim 

elemanı ve araştırmacı gözetiminde verilmiş ve yanıtlanması için süre kısıtlaması 

sunulmamıştır fakat pilot çalışma sonucunda yapılan değerlendirmeye göre, rollere 

ilişkin bölümün yanıtlanabilmesi için yarım saat, etkilenmişliğe ilişkin bölümün 

yanıtlanabilmesi için ise 20 dakikalık bir sürenin yeterli olduğu görülmüştür. 

Sormacanın ilk bölümünün bitiminin ardından ikinci bölüme başlanması, iki 

bölümün eşzamanlı olarak yanıtlanmaması konusunda katılımcılar uyarılmıştır.  

Çalışmanın hedefi ve soruların neyi sorguladığına ilişkin, yazılı olarak her bir 

sormacanın başında yer alan yönerge bir kez de sözel olarak aktarılmıştır. Ayrıca, 

AÜ ĠDE; 

13%
ADE; 8%

KDE; 4%

EÜ ĠDE; 

9%

DB; 11%

ĠDB; 18%

BD; 17%

TE; 5%

ĠÖ; 7%
PS; 8%

KATILIMCILAR: BÖLÜMLER

Kız; 279; 

80%

Erkek; 

71; 20%

KATILIMCILAR: CĠNSĠYET
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katılımcılara sormacayı yanıtlamaya başlamadan önce bireysel bilgilerin 

doldurulmasının gerekliliği açıklanarak, yanıt bölümlerini boş bırakmamaları ve 

kendilerine en uygun seçeneği işaretlemelerinin önemi belirtilmiş, net olmayan 

noktaların araştırmacıya danışılabileceği, varsa önerilerinin ilgili bölümün yanına 

eklenebileceği belirtilmiştir.  

5. 7. TKRS: Veri çözümlemesi 

Veriler SPSS 17 programı kullanılarak çözümlenmiş ve elde edilen bulgular 

Microsoft Office Excel 2007 programında düzenlenerek grafikleştirilmiştir. Bulgular 

iki bölümde incelenmiştir. 

Konu rollerinin çözümlemesinde ilk olarak her bir tümcenin, eylemi yapan, 

eylemce yapılan, hem yapan hem yapılan (ikisi de) ve ne yapan ne yapılan (hiçbiri) 

ulamlarına ait sıklık ve yüzde değerleri hesaplanarak grafikler oluşturulmuştur. 

Ardından, +/- somutluk ve +/- canlılık durumlarına göre aynı gruba ait tümceler 

için sıklık ve yüzde değerleri incelenmiş ve tümce gruplarının AKRM ile uyumlu 

olup olmamalarına göre yorumlanmıştır. Sonrasında,  +/- somutluk ve +/- 

canlılık’ a göre ortak özellikleri olan tümce grupları arasında sıklık ve yüzde 

değerlerine dayalı ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Konu rollerine ilişkin olarak en 

son, sormacada yer alan tümceler hakkında genel bir değerlendirme yapmak 

amacıyla 1, 2, 3 ve 4 ulamlarına ait tümceler birlikte değerlendirilerek 

yorumlanmıştır.   

Sormacanın ikinci bölümünü oluşturan etkilenmişlik/değişim sormacası için 

ise öncelikle her bir tümcenin etkilenmişlik/ değişimine göre sıklık ve yüzde değerleri 

hesaplanmış ve daha sonra benzer özellikteki tümce grupları için sıklık ve yüzde 

değerlerine ilişkin grafikler oluşturulmuştur. Bu bölümde son olarak etkilenmişlik 
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bağlamında +/- canlılık ve +/- somutluğun karşılaştırmalı dağılımlarına yer 

verilmiştir. 

5. 8. bölümde sormacanın bulguları, +/- somutluk ve +/- canlılık temelinde 

ve AKRM’deki ulamlar çerçevesinde sunulacak, 5. 9. bölümde ise bulgulardan 

ulaşılan vargılara yer verilecektir.  

5. 8. TKRS: Bulgular 

Konu rolleri sormacasının ve etkilenmişlik sormacasının bulgularını 

aktarmadan önce, sormaca içine karmaşık biçimde yerleştirilen ve katılımcıların 

güvenilir cevaplar verip vermediklerini yani işaretlemelerini rastgele yapıp 

yapmadıklarını denetleyen 8 denetleyici tümcenin dağılımları aşağıda verilmiştir. 

(Ayrıca Tablo 53).  

 

Katılımcıların denetleyici tümcelere verdikleri yanıtların dağılımı 

incelendiğinde, yüzdeler arasındaki farkın çok küçük olduğu yani katılımcıların 

yanıtlarının, sorgulanan savların değerlendirilmesinde kullanılabilmek üzere 

güvenilir olduğu görülmektedir. 

U
L

A
M

 

S
O

R
U

 N
O

 

   

S
O

R
U

 N
O

 ETK. 

VAR 

ETK. 

YOK 

TÜMCE (1) (2) (3) (4) 

 

 

1 15 22.6% 71.1% Ali Ayşe’yi ağlattı. %97.0 %0.0 %3.0  %0.0 

50 20.3% 73.4% Ali Ayşe’yi ağlattı. %97.0 %0.3  %2.3  %0.6  

2 31 93.2% 0.6% Ali AyĢe’yi dövdü. %1.4  %96.0  %2.6  %0.0 

60 92.0% 1.7% Ali AyĢe’yi dövdü. %1.4  %95.1  %2.3  %0.9  

3 53 78.6% 15.1% Ali Ayşe’yi sevdi. %56.6  %0.0  %42.0 %0.9 

70 80.3% 13.4% Ali Ayşe’yi sevdi. %60.3  %0.9  %38.3  %0.6  

4 65 11.4% 82.3% Ali AyĢe’yi gördü. %1.1  %38.0  %0.9  %60.0 

80 12.0% 81.7% Ali AyĢe’yi gördü. %0.3  %36.6  %1.7  %61.0 
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5. 8. 1. Konu rolleri sormacasının bulguları 

AKRM’de benimsediğimiz ve diğer roller için kapsayıcı olduklarını 

öngördüğümüz 4 rol olan (1) yapan benzeri, (2) yapılan benzeri, (3) hem yapan hem 

yapılan benzeri (ikisi de), (4) ne yapan ne yapılan benzeri (hiçbiri) rollerinin somut/ 

soyut eylemlerle oluşturulmuş tümcelerde +/-canlı oluşlarının konu rolleriyle 

etkileşimini sınayan sormacanın bulguları aşağıda yer almaktadır.  

5. 8. 1. 1. Roller: S+ ulamı 

Aşağıda, somut eylemlerde üyelerin rollerine ilişkin bulgular sunulacaktır. 

 
Grafik 9. S+C+ (1) ulamındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının dağılımı 

 

Grafik 9’da görüldüğü gibi, katılımcıların % 97’si, AKRM’de S+C+ (1) 

ulamındaki tümcelerde AÖnün rolünü (1) olarak yanıtlamıştır. Buna göre, 

sormacadaki 1, 85, 15 ve 63. tümcelerde, anadili konuşucusunun sezgileri 

AKRM’deki sınıflandırmamızla uyumludur. 

 
Grafik 10.  S+C+ (2) ulamındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının dağılımı 
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Grafik 10 incelendiğinde, katılımcıların % 93’ü, AKRM’de S+C+ (2) 

ulamındaki tümcelerde AÖnün rolünü (2) olarak yanıtlamıştır. Buna göre, 

sormacadaki 52, 43, 2, 24, 42, 82, 31 ve 69. tümcelerde, anadili konuşucusunun 

sezgileri de AKRM’deki sınıflandırmamızla uyumludur. 

 
Grafik 11. S+C+ (4) ulamındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının dağılımı 

 

Grafik 11’e göre, katılımcıların % 82’si, AKRM’de S+C+ (4) ulamındaki 

tümcelerde AÖnün rolünü (4) olarak yanıtlamıştır. Sormacadaki 86, 58, 25, 72, 67, 

48. tümcelerde, anadili konuşucusunun sezgileri AKRM’deki sınıflandırmamızla 

uyumludur. 

 
Grafik 12. S+C- (1) ulamındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının dağılımı 

 

Grafik 12’ye göre, katılımcıların % 95’i, AKRM’de S+C- (1) ulamındaki 

tümcelerde AÖnün rolünü (1) olarak yanıtlamıştır. Sormacadaki 44, 66, 26, 68, 3, 18, 
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13, 55. tümcelerde, anadili konuşucusunun sezgileri AKRM’deki sınıflandırmamızla 

uyumludur, canlılık Kılıcılığı etkilememektedir.  

 
Grafik 13. S+C- (2) ulamındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının dağılımı 

 

Grafik 13’e göre, katılımcıların % 81’i, AKRM’de S+C- (2) ulamındaki 

tümcelerde AÖnün rolünü (2) olarak yanıtlamıştır. Buna göre, sormacadaki 10, 78, 

17, 88, 34, 7, 62 ve 16. tümcelerde, anadili konuşucusunun sezgileri AKRM’ deki 

sınıflandırmamızla uyumludur. Canlılık, Etkilenen olma durumu için de belirleyici 

değildir.  

 
Grafik 14. S+C- (4) ulamındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının 

dağılımı 

 

Grafik 11’de görüldüğü gibi, katılımcıların % 90’ı, S+C- (4) ulamındaki 

tümcelerde AÖnün rolünü (4) olarak yanıtlamıştır. Buna göre, sormacadaki 14, 84, 

22, 27, 51 ve 45. tümcelerde, anadili konuşucusunun sezgileri AKRM’deki 
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sınıflandırmamızla uyumludur. Canlılık Etkilenmeyen rolü için de belirleyici 

değildir.  

5. 8. 1. 2. Roller: S- ulamı 

Bu bölümde soyut eylemlerin üyelerinin rollerine ilişkin bulgulara yer 

verilecektir.  

 
Grafik 15. S-C+ (1) ulamındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının dağılımı 

 

Grafik 15’e göre, katılımcıların % 96’sı, S-C+ (1) ulamındaki tümcelerde 

AÖnün rolünü (1) olarak yanıtlamıştır. Bu durum sormacadaki 76, 73, 59, 23. 

tümcelerde, anadili konuşucusunun sezgilerinin AKRM’deki sınıflandırmayla 

uyumlu olduğunu göstermektedir. Kılıcılık somut kadar soyut eylemleri de 

kapsamaktadır.  

           
Grafik 16. S-C+ (2) ulamındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının dağılımı 

 

Grafik 16’ya göre, katılımcıların % 91’i, S-C+ (2) ulamındaki tümcelerde 

AÖnün rolünü (2) olarak yanıtlamıştır. Sormacadaki 37, 4, 64, 57, 12, 19, 75 ve 90. 
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tümcelerde, anadili konuşucusunun sezgileri AKRM’deki sınıflandırmamızla 

uyumludur. Soyutluk Etkilenen rolü için belirleyici değildir.  

 
    Grafik 17. S-C+ (3) ulamındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının dağılımı 

 

Grafik 17’de görüldüğü gibi, katılımcıların % 51’i, S-C+ (3) ulamındaki 

tümcelerde AÖlerin rolünü (1) olarak yanıtlarken, %46’sı (3) olarak yanıtlamıştır. 

Sormacadaki 53, 29, 81, 20, 40, 9, 33 ve 36. tümcelerin (1) ve (3) olmak üzere iki 

yanıtı söz konusudur. Ortaya çıkan bu durum AKRM’deki sınıflandırmaya göre 

beklendik bir durumdur çünkü Deneyimleyen tanımımız aynı zamanda eylemin 

yapanı rolünü de içerir ve altı çizili AÖler bu tümcelerde Kılıcılık için tek adaydırlar.  

 
Grafik 18. S-C+ (4) ulamındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının dağılımı 

 

Grafik 18’e göre, katılımcıların  %74’ü, S-C+ (4) ulamındaki tümcelerde 

AÖlerin rolünü (4) olarak yanıtlamıştır. Sormacadaki 5, 35, 74 ve 87. tümcelerde 
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anadili konuşucusunun sezgileri AKRM’deki sınıflandırmamızla uyumludur. 

Eylemin soyutluğu Etkilenmeyen rolü için belirleyici değildir.  

 

Grafik 19. S-C+ (4) ulamındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının dağılımı 

Grafik 19’da görülmektedir ki, katılımcıların  %69’u, S-C+ (4) ulamındaki 

65, 80, 38, 28 ve 79. tümcelerde AÖlerin rolünü (4) olarak yanıtlamış, %29’u ise (2) 

yanıtını vermiştir. Bunun nedeni, soyut eylemlerde nesnenin +canlı oluşunun, 

eylemin Etkileneni olma olasılığını artırmasıdır.  

 

     Grafik 20. S-C- (1) ulamındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının dağılımı 

Grafik 20’ye göre, katılımcıların %85’i, S-C- (1) ulamındaki tümcelerde 

AÖlerin rolünü (1) olarak yanıtlamıştır. Sormacadaki 83, 6, 32, 47, 71, 39, 11 ve 49. 

tümcelerde anadili konuşucusunun sezgileri AKRM’deki sınıflandırmamızla 

uyumludur. Görüldüğü gibi, soyutluk ve –canlılık, Kılıcılığın dışladığı özellikler 

değildir.   
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     Grafik 21. S-C- (4) ulamındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının dağılımı 

Grafik 21’de görülmektedir ki, katılımcıların % 89’u, S-C- (4) ulamındaki 

tümcelerde 8, 54, 30, 46, 56 ve 41. tümcelerde AÖlerin rolünü (4) olarak 

yanıtlamıştır. Bu tümcelerde de anadili konuşucusunun sezgileri AKRM’deki 

sınıflandırmamızla uyumludur. 

 

    Grafik 22. S-C- (4) ulamındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının dağılımı 

Grafik 22’ye göre, katılımcıların % 83’ü, S-C- (4) ulamındaki 61, 77, 89 ve 

21. tümcelerde de AÖlerin rolünü beklendiği gibi (4) olarak yanıtlamıştır.  
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5. 8. 1. 3. Roller: C ve S’nin karĢılaĢtırmalı dağılımları 

 
Grafik 23. S+C+ (1) ve S+C- (1) ulamındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının 

karşılaştırmalı dağılımları 

 

Grafik 23 incelendiğinde, her iki grafikte de katılımcıların % 97’si ve %95’i 

benzer oranlarda tümcelerdeki AÖlerin rollerini (1) olarak yanıtlamıştır. Buna göre, 

sormacadaki S+C+ (1) ve S+C- (1) ulamındaki somut eylemlerin + ve –canlı 

AÖlerinin rolü Kılıcıdır.  

 
Grafik 24. S-C+ (1) ve S-C- (1) ulamındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının 

karşılaştırmalı dağılımları 

 

Grafik 24’e göre, katılımcıların % 96’sı ve %85’i tümcelerdeki AÖlerin 

rolünü (1) olarak yanıtlamıştır. Buna göre, sormacadaki S-C+ (1) ve S-C- (1) 

ulamındaki tümcelerde, anadili konuşucusunun sezgileri AKRM’deki 

sınıflandırmamızla uyumludur. AÖnün +/- canlılığı kadar, eylemin somutluğu ve 

soyutluğu da Kılıcılık için belirleyici değildir.  
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     Grafik 25. S+C+ (2) ve S+C- (2) ulamındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının 

karşılaştırmalı dağılımları 

 

Grafik 25’e göre, her iki grafikte de katılımcıların % 93’ü ve %81’i AÖlerin 

rolünü (2) olarak yanıtlamıştır. Buna göre, sormacadaki S+C+ (2) ve S+C- (2) 

ulamındaki tümcelerde, anadili konuşucusunun sezgileri AKRM’deki 

sınıflandırmamızla uyumludur. Canlılık, Etkilenen bağlamında belirleyici değildir.  

 
Grafik 26. S+C+ (4) ve S+C- (4) ulamındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının 

karşılaştırmalı dağılımları 

 

Grafik 26’ya göre, her iki grafikte de katılımcıların % 82’si ve %90’ı AÖlerin 

rolünü (4) olarak yanıtlamıştır. Buna göre, sormacadaki S+C+ (4) 86, 58, 25, 72, 67, 

48. ve S+C- (4) ulamındaki 14, 84, 22, 27, 51, 45. tümcelerde, anadili 

konuşucusunun sezgileri AKRM’deki sınıflandırmamızla uyumludur. Etkilenmeyen 

rolü +/- canlı AÖleri kapsar. 
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Grafik 27. S-C+ (4) ve S-C- (4) ulamındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının 

karşılaştırmalı dağılımları 

 

Grafik 27’de görüldüğü gibi, katılımcıların % 74’ü ve %89’u, (4) yanıtını 

vermiştir. Buna göre, sormacadaki S-C+ (4) ulamındaki 5, 35, 74, 87. tümceler ve S-

C-(4) ulamındaki 8, 54, 30, 46, 56, 41. tümcelerde, anadili konuşucusunun sezgileri 

de yukarıdaki genellememizle uyumludur.  

 
Grafik 28. S-C+ (4) ve S-C- (4) ulamındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının 

karşılaştırmalı dağılımları 

 

Grafik 28’e göre, katılımcıların % 69’u ve %83’ü AKRM’deki S-C+ (4) 

ulamındaki 65, 80, 38, 28, 79. tümceler ve S-C- (4) ulamındaki 61, 77, 89, 21. 

tümcelerde AÖlerin rolünü benzer biçimde (4) olarak yanıtlarken, Etkilenmeyenin 

+canlı olduğu durumda (2) yanıtını işaretleme oranının iki kat arttığını 

görmekteyiz. Bunun nedeni, yukarıda da belirttiğimiz gibi +canlı nesnenin 

etkilenebilme potansiyeli nedeniyle eylemden etkileniyor olabilmesi bulanıklığından 

ve tümcede eylemden etkilenebilir tek aday olmasından kaynaklanmaktadır.  
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5. 8. 1. 4. Roller: S+ ve S- karĢılaĢtırmalı dağılımlar 

 
Grafik 29. S+C+/C-(1) ve S-C+/C-(1) ulamlarındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı 

yanıtlarının karşılaştırmalı dağılımları 

 

Grafik 29 incelendiğinde, katılımcılar S+C+ (1) ve S+C- (1) ulamlarındaki 

tümcelere toplamda % 96, S-C+ (1) ve S-C- (1) ulamlarındaki tümcelere ise 

toplamda %90 oranlarında (1) yanıtını vermişlerdir. Buna göre Kılıcı rolü somut 

eylemlerle daha belirginken, soyut eylemlerin de üyesi olabilmektedir.  

 
Grafik 30. S+C+/C-(2) ve S-C+/C- (2) ulamlarındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı 

yanıtlarının karşılaştırmalı dağılımları 
 

Grafik 30 incelendiğinde, katılımcılar S+C+ (2) ve S+C- (2) ulamlarındaki 

tümcelere toplamda % 86 ve S-C+ (2) ve S- C- (2) ulamlarındaki tümcelere 

toplamda %91 oranlarında (2) yanıtını vermişlerdir. Buna göre somut eylemlerin de 

soyut eylemlerin de Etkileneni olabilir.  
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Grafik 31. S+C+/C-(4) ve S-C+/C-(4) ulamlarındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı 

yanıtlarının karşılaştırmalı dağılımları 

 

Grafik 31’e göre, katılımcılar S+C+ ve S+C- (4) ulamlarındaki tümcelere  % 

87 ve S-C+ (4) ve S-C- (4) ulamlarındaki tümcelere %79 oranlarında (4) yanıtını 

vermişlerdir. Buna göre somut eylemlerin Etkilenmeyeni, soyut eylemlere göre daha 

belirgindir. 

5. 8. 1. 5. Roller: 1, 2, ve 3 ulamlarında genel dağılımlar 

 
  Grafik 32. S+C+/C-//S-C+/C-(1) ulamlarındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı 

yanıtlarının dağılımları 
 

Grafik 32’de görüldüğü gibi, katılımcıların % 93’ü, S+C+/C-//S-C+/C- (1) 

ulamlarındaki tümceleri (1) olarak yanıtlamıştır. Buna göre, (1) ulamında yer alan 

tümcelerdeki AÖlerin rollerine ilişkin anadili konuşucusunun sezgileri AKRM ile 

uyumludur.  
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Grafik 33. S+C+/C-//S-C+/C- (2) ulamlarındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının 

dağılımları 

 
Grafik 33 incelendiğinde, katılımcıların % 88’i, S+C+/C-//S-C+/C- (2) 

ulamlarındaki tümcelerin konu rolleri durumunu (2) olarak yanıtlamıştır. Buna göre, 

(2) ulamında yer alan tümcelerdeki AÖlerin rollerine ilişkin anadili konuşucusunun 

sezgileri AKRM ile uyumludur.  

  
Grafik 34. S-C+ (3) ulamındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı yanıtlarının dağılımı 

 

Grafik 34’e göre, katılımcıların % 51’i, S-C+ (3) ulamındaki tümcelerin konu 

rolünü (1) olarak yanıtlarken, %46’sı (3) olarak yanıtlamıştır. Bu sonuç, AKRM’deki 

özgün öneri olan, Deneyimleyenin, eylemin hem yapanı hem yapılanı ulamında 

değerlendirilmesi gerektiği görüşünü desteklemektedir.  
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Grafik 35. S+C+/C- ve S-C+/C- (4) ulamlarındaki tümcelerde konu rollerine göre katılımcı 

yanıtlarının dağılımları 

 
Grafik 35’de yer alan grafikler birlikte değerlendirildiğinde, katılımcıların % 

84’ü, S+C+/C- (4) ulamlarındaki AÖlerin rolünü (4) olarak yanıtlarken,  S-C+/C-(4) 

ulamlarında katılımcıların  %76’sı (4) olarak yanıtlamıştır. Bu durum S+C+/C-(4) 

ulamlarındaki tümcelerde, anadili konuşucusunun sezgilerinin S-C+/C-(4) 

ulamlarındaki tümcelere göre AKRM’deki sınıflandırmayla daha uyumlu olduğu 

göstermektedir. Yani somut eylemlerin Etkilenmeyen nesnesi soyut eylemlerin 

Etkilenmeyen nesnesine göre Etkilenmeyen grubunun daha ilkörnek üyesi olarak 

düşünülebilir.  

TKRS’deki tümcelerin AKRM’deki ulamlara göre sınıflandırılmış 

biçimleriyle, işaretlenen rollerin sayı ve yüzde dağılımları EK 4’de, bu değerlerin 

tümce bazında çözümlemeleri, EK 5’de, rol sınıflandırmamızdaki 4 ulama verilen 

yanıtların sayı ve yüzdeleri EK 6’da verilmiştir.  

5. 8. 2. EtkilenmiĢlik sormacasının bulguları 

Bu bölümde somut/soyut eylemlerle oluşturulmuş tümcelerde, AKRM’deki 

sınıflandırmamızda yer alan 4 konu rolündeki (1. yapan benzeri, 2. yapılan benzeri, 

3. hem yapan hem yapılan benzeri (ikisi de) ve 4. ne yapan ne yapılan benzeri 

(hiçbiri) rolündeki, +/- canlı AÖlerin etkilenmişliğine ilişkin uygulanan sormacanın 

bulguları değerlendirilecektir.  
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5. 8. 2. 1. EtkilenmiĢlik: S+ ulamı 

 

Grafik 36. S+C+ (1) ulamındaki tümcelerde etkilenmişlik/değişime göre katılımcı yanıtlarının 

dağılımı 

 

Yukarıda görüldüğü gibi, katılımcıların % 73’ü, S+C+ (1) ulamındaki 

tümcelerin etkilenmişlik/değişim durumunu (-) olarak yanıtlamıştır. Buna göre, 

sormacadaki 1, 85, 15 ve 63. tümcelerde, anadili konuşucusu somut eylemlerin canlı 

Kılıcısını etkilenmiş görmemektedir (Grafik 36). 

 
Grafik 37. S+C- (2) ulamındaki tümcelerde etkilenmişlik/değişime göre katılımcı yanıtlarının 

dağılımı 
 

Grafik 37 incelendiğinde, katılımcıların % 92’si, S+C+ (2) ulamındaki 

tümcelerin etkilenmişlik/değişim durumunu (+) olarak yanıtlamıştır. Buna göre, 

sormacadaki 52, 43, 2, 24, 42, 82, 31 ve 69. tümcelerde, anadili konuşucusu somut 

eylemlerin +canlı nesnesini Etkilenen olarak görmektedir. 

(+); 

27%

(-); 73%

ETK: S+C+ (1)

(+); 8%

(-); 92%

ETK: S+C+ (2)
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Grafik 38. S+C+ (4) ulamındaki tümcelerde etkilenmişlik/değişime göre katılımcı yanıtlarının 

dağılımı 

 

Grafik 38’e göre, katılımcıların % 84’ü, S+C+ (4) ulamındaki tümcelerin 

etkilenmişlik/değişim durumunu (-) olarak yanıtlamıştır. Sormacadaki 86, 58, 25, 72, 

67, 48. tümcelerde, anadili konuşucusunun sezgileri AKRM’deki sınıflandırmamızla 

uyumludur. Anadili konuşucusu S+ C+ ulamında Etkilenmeyen rolünü etkilenmişlik 

bakımından olumsuz görmektedir.  

 

Grafik 39. S+C- (1) ulamındaki tümcelerde etkilenmişlik/değişime göre katılımcı yanıtlarının 

dağılımı 

 

Grafik 39’a göre, katılımcıların % 88’i, S+C- (1) ulamındaki tümcelerin 

etkilenmişlik/değişim durumunu (-) olarak yanıtlamıştır. Sormacadaki 44, 66, 26, 68, 

3, 18, 13, 55. tümcelere göre somut eylemlerin -canlı Kılıcısı eylemden 

etkilenmemektedir. 

(+); 

16%

(-); 84%

ETK: S+C+ (4)

(+); 

12%

(-); 88%

ETK: S+C- (1)
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Grafik 40. S+C- (2) ulamındaki tümcelerde etkilenmişlik/değişime göre katılımcı yanıtlarının 

dağılımı 

 

Grafik 40’da görüldüğü gibi, katılımcıların % 74’ü, S+C- (2) ulamındaki 

tümcelerin etkilenmişlik/değişim durumunu (+) olarak yanıtlamıştır. Buna göre, 

sormacadaki 10, 78, 17, 88, 34, 7, 62 ve 16. tümcelerde, anadili konuşucusu kimi 

somut eylemlerin -canlı nesnelerini Etkilenen olarak görür.  

 
Grafik 41. S+C - (4) ulamındaki tümcelerde etkilenmişlik/değişime göre katılımcı yanıtlarının 

dağılımı 

 

Grafik 41’de görüldüğü gibi, katılımcıların % 95’i, S+C- (4) ulamındaki 

tümcelerin etkilenmişlik/değişim durumunu (-) olarak yanıtlamıştır. Buna göre, 

sormacadaki 14, 84, 22, 27, 51 ve 45. tümcelerde, anadili konuşucusunun sezgileri 

AKRM’deki sınıflandırmamızla uyumludur. Kimi somut eylemlerin +canlı 

nesneleri eylemin Etkilenmeyenidir. 

 

 

(+); 

74%

(-); 26%

ETK: S+C- (2)

(+); 5%

(-); 95%

ETK: S+C- (4)
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5. 8. 2. 2. EtkilenmiĢlik: S- ulamı 

Bu bölümde, sormacada, soyut eylemlerin yer aldığı tümcelerde, çeşitli konu 

rollerindeki +/- canlı AÖlerin eylemden etkilenmişlik/değişimine ilişkin bulgular 

yer alacaktır.  

 
Grafik 42. S-C+ (1) ulamındaki tümcelerde etkilenmişlik/değişime göre katılımcı yanıtlarının 

dağılımı 

 

Grafik 42’ye göre, katılımcıların % 72’si, S-C+ (1) ulamındaki tümcelerin 

etkilenmişlik/değişim durumunu (-) olarak yanıtlamıştır. Sormacadaki 76, 73, 59, 23. 

tümcelerde, anadili konuşucusunun sezgilerine göre soyut eylemlerin +canlı 

Kılıcısı da eylemden etkilenmez.  

 
Grafik 43. S-C+ (2) ulamındaki tümcelerde etkilenmişlik/değişime göre katılımcı yanıtlarının 

dağılımı 

 

Grafik 43’e göre, katılımcıların % 95’i, S-C+ (2) ulamındaki tümcelerin 

etkilenmişlik/değişim durumunu (+) olarak yanıtlamıştır. Sormacadaki 37, 4, 64, 57, 

(+); 

28%

(-); 72%

ETK: S-C+ (1)

(+); 

95%

(-); 5%

ETK: S-C+ (2)
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12, 19, 75 ve 90. tümcelerde, anadili konuşucusunun sezgileri AKRM’deki 

sınıflandırmamızla uyumludur. Soyut eylemlerin +canlı nesneleri de eylemden 

etkilenir yani Etkilenendir.  

 
Grafik 44. S-C+ (3) ulamındaki tümcelerde etkilenmişlik/değişime göre katılımcı yanıtlarının 

dağılımı 

 

Grafik 44’e göre, katılımcıların % 89’u, S-C+ (3) ulamındaki tümcelerin 

etkilenmişlik/değişim durumunu (+) olarak yanıtlamıştır. Sormacadaki 53, 29, 81, 

20, 40, 9, 33 ve 36 tümcelerde ana dili konuşucusunun sezgileri AKRM’deki 

sınıflandırmamızla uyumludur. Soyut eylemlerin +canlı Deneyimleyenleri 

eylemden etkilenir. Rol sormacasında çok yakın oranlarda Kılıcı olarak 

değerlendirilen Deneyimleyen, etkilenmişlik sormacasında (+) etkilenmiş olarak 

değerlendirilmiştir. Bu da Deneyimleyenin, AKRM’deki hem Kılıcı hem Etkilenen 

ulamında yer alışını desteklemektedir.  

 
Grafik 45. S-C+ (4) ulamındaki tümcelerde etkilenmişlik/değişime göre katılımcı yanıtlarının 

dağılımı 

(+); 

89%

(-); 11%

ETK: S-C+ (3)

(+); 

15%

(-); 85%

ETK: S-C+ (4)
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Grafik 45’e göre, katılımcıların % 85’i, S-C+ (4) ulamındaki tümcelerin 

etkilenmişlik/değişim durumunu (-) olarak yanıtlamıştır. Sormacadaki 5, 35, 74, 87, 

65, 38, 28 ve 79. tümcelerde ana dili konuşucusunun sezgileri AKRM’deki 

sınıflandırmamızla uyumludur. Algı eylemlerinin +canlı nesneleri eylemden 

etkilenmez yani Etkilenmeyendir. 

 
Grafik 46. S-C- (1) ulamındaki tümcelerde etkilenmişlik/değişime göre katılımcı yanıtlarının dağılımı 

 

Grafik 46’ya göre, katılımcıların % 73’ü, S-C- (1) ulamındaki tümcelerin 

etkilenmişlik/değişim durumunu (-) olarak yanıtlamıştır. Sormacadaki 83, 6, 32, 47, 

71, 39, 11 ve 49. tümcelerde ana dili konuşucusunun sezgilerine göre soyut 

eylemlerin +canlı Kılıcıları eylemden etkilenmez.  

 
Grafik 47. S-C- (4) ulamındaki tümcelerde etkilenmişlik/değişime göre katılımcı yanıtlarının dağılımı 

 

Grafik 47’ye göre, katılımcıların % 94’ü, S-C- (4) ulamındaki tümcelerin 

etkilenmişlik/değişim durumunu (-) olarak yanıtlamıştır. Sormacadaki 8, 54, 30, 46, 

56, 41, 61, 77, 89 ve 21. tümcelerde ana dili konuşucusunun sezgileri AKRM’deki 

(+); 

27%

(-); 73%

ETK: S-C- (1)

(+); 6%

(-); 94%

ETK: S-C- (4)
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sınıflandırmamızla uyumludur. Kimi soyut eylemlerin +canlı nesneleri 

Etkilenmeyendir.  

 

5. 8. 2. 3. EtkilenmiĢlik: C ve S’nin karĢılaĢtırmalı dağılımları 

Bu bölümde etkilenmişliğin AÖlerde +/- canlılık ve eylemlerin +/- 

somutluğu ile etkileşimlerine ilişkin bulgulara yer verilecektir.  

 
Grafik 48. S+C+ (1) ve S-C+ (1) ulamındaki tümcelerde etkilenmişlik/değişime göre katılımcı 

yanıtlarının karşılaştırmalı dağılımları 

 

Grafik 48’ incelendiğinde, her iki grafikte de katılımcıların % 73’ü ve %72’si 

benzer oranlarda tümcelerin etkilenmişlik/değişim durumunu (-) olarak yanıtlamıştır. 

Buna göre, sormacadaki S+C+ (1) ve S-C+ (1) ulamındaki tümcelerde, eylemin 

somutluk/soyutluğu ayrım yaratmamaktadır. +/- somut eylemin Kılıcısı da eylemden 

etkilenmez.  

 
Grafik 49. S+C- (2) ve S-C+ (2) ulamındaki tümcelerde etkilenmişlik/değişime göre katılımcı 

yanıtlarının karşılaştırmalı dağılımları 

 

(+); 

27%

(-); 

73%

ETK:

S+ C+ (1)

(+); 

28%

(-); 

72%

ETK:

S- C+ (1)

(-); 

12%

(+); 

88%

ETK:

S+ C+ (2)

(-); 

27%

(+); 

73%

ETK:

S- C+ (2)
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Grafik 49, incelendiğinde, her iki grafikte de katılımcılar % 88 ve %73 

oranında etkilenmişlik/değişim durumunu (+) olarak yanıtlamıştır. Buna göre, 

sormacadaki S+C+ (2)  ulamındaki AÖler yani somut eylemin Etkileneni, S-C+ (2) 

ulamındaki Etkilenenlerden daha fazla eylemden etkileniyor biçiminde 

algılanmaktadır. Bunun nedeni somut etkilenmişliğin sonuçlarının, soyut 

etkilenmişliğin sonuçlarından, gözlemlenebilirlik/algılanabilirlik açısından daha net 

oluşudur. Fakat sonuçta her iki grubun üyeleri de Etkilenendir.  

 

Grafik 50. S+C+ (4) ve S-C+ (4) ulamındaki tümcelerde etkilenmişlik/değişime göre katılımcı 

yanıtlarının karşılaştırmalı dağılımları 

 

Grafik 50’ye göre, her iki grafikte de katılımcıların % 84’ü ve %85’i benzer 

oranlarda (-) etkilenmiş yanıtını vermişlerdir. Buna göre, sormacadaki S+C+ (4) ve 

S-C+ (4) ulamındaki AÖlerde eylemin somutluk/soyutluğu ayrım yaratmamaktadır. 

Üye Etkilenmeyendir.  

 
Grafik 51. S+C- (4) ve S-C- (4) ulamındaki tümcelerde etkilenmişlik/değişime göre katılımcı 

yanıtlarının karşılaştırmalı dağılımları 

 

(+); 

16%

(-); 

84%

ETK:

S+ C+ (4)

(+); 

15%

(-); 

85%

ETK:

S- C- (4)

(+); 

5%

(-); 

95%

ETK:

S+ C- (4)
(+); 

6%

(-); 

94%

ETK:

S- C- (4)
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Grafik 51’e göre, her iki grafikte de katılımcıların % 95’i ve %94’ü benzer 

oranlarda etkilenmişlik/değişim durumunu (-) olarak yanıtlamıştır. Buna göre, 

sormacadaki S+C- (4) ve S-C- (4) ulamındaki 65, 80,  35, 28, 79, 61, 77, 89 ve 21. 

tümcelerde de eylemin somutluk/soyutluğu ayrım yaratmamaksızın, öğeler eylemin 

Etkilenmeyenidir.  

 

TKRS’deki her tümceye etkilenmişlik sormacasında verilen yanıtlar, 

tümcelerin AKRM’ye göre sınıflandırılmış biçimleriyle EK 7’de verilmiştir.  

Roller sormacası ve etkilenmişlik sormacasında tümcelerin ait oldukları 

ulamlar, Ek 8 Tablo 1 ve Tablo 2 temel alınarak incelenmiştir. 
12

 

5. 9. TKRS: Vargılar 

Bu bölümde, önceki bölümdeki bulgulardan ulaşılan vargılara değinilecektir. 

Tablo 52, sormacanın tüm bulgularını bir arada içermektedir. 
13

  

 

 

 

 

                                                
12 Ulamların altında yer alan sayılar, sormacadaki tümce numaralarını göstermektedir. 
13 Tümcelere verilen yanıtlardan pembe işaretlenmiş olanlar, en yüksek oranda verilmiş yanıtı, eflatun 

olanlar ise değerlendirilmesi anlamlı olabilecek ikinci yüksek orandaki yanıtı göstermektedir. 
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TÜRKÇEDE KONU ROLLERĠ SORMACASININ ROL VE ETKİLENMİŞLİK BULGULARI 

U
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M
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N
O

 (
G

ru
p

la
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d
ır

m
a
d

a
) 

N
O

 (
S

o
rm

a
ca

d
a
) 

ETKĠLENMĠġLĠK TÜMCE ROLLER 

VAR/ 

OLA 

BĠLĠR 

(+) 

Yanıtını 

verenler 

 

YOK/ 

OLAMA

Z 

(-) 

Yanıtını 

verenler 

YAPAN gibi 

(1) 

yanıtını 

verenler 

YAPILAN 

gibi 

(2) 

yanıtını 

verenler 

Hem yapan 

hem yapılan 

gibi  

(ĠKĠSĠ DE) 

(3) 

yanıtını 

verenler 

Ne yapan  

ne yapılan 

gibi 

(HĠÇBĠRĠ) 

(4) 

yanıtını 

verenler 

 
Sayı; 

Yüzde 

Sayı; 

Yüzde 

Sayı;  

Yüzde 

Sayı;  

Yüzde 

Sayı;  

Yüzde 

Sayı; Yüzde 

1 

K 1 1 

 

122; 

%37,2 

 

205; 

%62,5 

 

Ali Ayşe’yi çekti. (çekmek: Bir şeyi tutup kendine veya 

başka bir yöne doğru yürütmek). 

345; 

%98,6 

0; 

%0,0 

5; 

%1,4 

0; 

%0,0 

K 2 85 88; 

%26,8 

240; 

%73,2 

Adam, kadını kolundan tutup, sertçe kendine doğru çekti. 340; 

%97,1 

1; 

%0,3 

7; 

%2,0 

2; 

%0,6 

N 3 15 71; 

%21,6 

257; 

%74;8 

Ali Ayşe’yi ağlattı. 339; 

%96,9 

1; 

%0,3 

8; 

%2,3 

2; 

%0,6 

N 3 50   Ali Ayşe’yi ağlattı.  

 

   

N 4 63 71; 

%21,6 

256 

%78 

Radyoda Ģiir okuyan adam, tüm dinleyicileri ağlattı. 331; 

%94,6 

1; 

%0,3 

14; 

%4 

3; 

%0,9 

2 

E+ 5 52 308; 

%93,9 

20; 

%6,1 

Ali AyĢe’yi tuttu. (tutmak: El ile kavramak) 3; 

%0,9 

335; 

%95,7 

8; 

%2,3 

2; 

%0,6 

E+ 6 43 308; 20; Annesi, çocuğu sıkıca tuttu. 2; 339; 4; 8; 
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%93,9 %6,1 %0,6 %96,9 %1,1 %1,4 

NO 7 2 315; 

%96 

13; 

%4 

Ali AyĢe’yi durdurdu. (durdurmak: Hareket halindeki 

nesne/ insanın durmasına neden olmak).  

1; 

%0,3 

339; 

%96,9 

8; 

%2,3 

2; 

%0,6 

NO 8 24 311 

%94,8 

17 

%5,2 

Polis, yolda iki genci durdurdu. 2; 

%0,6 

331; 

%94,6 

11; 

%3,1 

6; 

%1,7 

OY+ 9 42 280; 

%85,4 

47; 

%14,3 

Ali AyĢe’yi korudu. 1; 

%0,3 

305; 

%87,1 

8; 

%2,3 

35; 

%10 

OY+ 10 82 243; 

%74,1 

83; 

%25,3 

Kadın, mahkemede her şeye rağmen eĢini korudu. 4; 

%1,1 

276; 

%78,9 

5; 

%1,4 

64; 

%18,3 

OY- 11 31 322; 

%98,2 

6 

%1,8 

Ali AyĢe’yi dövdü. 5; 

%1,4 

333; 

%95,1 

8; 

%2,3 

3; 

%0,9 

OY- 11 60   Ali AyĢe’yi dövdü.  

 

   

OY- 12 69 322; 

%98,2 

6; 

%1,8 

Serseriler, adamı sokak ortasında bir güzel dövdüler. 3; 

%0,9 

342; 

%97,7 

2; 

%0,6 

3; 

%0,9 

4 

KA 13 86 37; 

%11,3 

289; 

%88,1 

Ali AyĢe’den geldi. (evinden vb.) 1; 

%0,3 

37; 

%10,6 

2; 

%0,6 

309; 

%88,3 

KA 14 58 40; 

%12,2 

288; 

%87,8 

Çocuk, arkadaĢından geldi, hemen derse oturdu. 1; 

%0,3 

30; 

%8,6 

1; 

%0,3 

316; 

%90,3 

H 15 25 74; 

%22,6 

254; 

%77,4 

Ali AyĢe’ye koştu. (koşmak: Bir yöne doğru hızla 

gitmek). 

1; 

%03,3 

76; 

%21,7 

11; 

%3,1 

261; 

%74,6 

H 16 72 73; 

%22,3 

255; 

%77,7 

Genç adam, otobüsten iner inmez annesine koştu. 1; 

%0,3 

85; 

%24,3 

4; 

%1,1 

259; 

%74 

Y 17 67 48; 

%14,6 

280; 

%85,4 

Ali AyĢe’de kaldı. (kalmak: Konaklamak) 1; 

%0,3 

52; 

%14,9 

11; 

%3,1 

283; 

%80,9 
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Y 18 48 49; 

%14,9 

279; 

%85,1 

Çocuk bir hafta annesinde, bir hafta babasında kalıyor. 3; 

%0,9 

45; 

%12,9 

6; 

%1,7 

295; 

%84,3 

1 

K 19 44 59; 

%18.0 

269; 

%82 

Makine topu attı.  331; 

%94,60 

1; 

%0,30 

10; 

%2,90 

7; 

%2,00 

K 20 66 35; 

%10,7 

292; 

%89 

Makine, topu deliğe attı ve sayısalın ilk rakamı belli oldu. 324; 

%92,6 

1; 

%0,3 

12; 

%3,4 

12; 

%3,4 

N 21 26 38; 

%11,6 

290; 

%88,4 

Akıntı gemiyi götürdü. 338; 

%96,6 

3; 

%0,9 

6; 

%1,7 

3; 

%0,9 

N 22 68 38; 

%11,6 

290; 

%88,4 

Akıntı, gemiyi kıyıya doğru götürdü.  336; 

%96,0 

1; 

%0,3 

7; 

%2,0 

4; 

%1,1 

A 23 3 43; 

%13,1 

284; 

%86,6 

Matkap duvarı deldi. 238; 

%93,7 

1; 

%0,3 

10; 

%2,9 

9; 

%2,6 

A 24 18 36; 

%11,0 

292; 

%88,0 

Matkap, raf yerine duvarı deldi. 322; 

%92,0 

4; 

%1,1 

15; 

%4,3 

9; 

%2,6 

G 25 13 29; 

%8,8 

299; 

%91,2 

Rüzgar, çamaşırları uçurdu. 340; 

%97,1 

0,0; 

%0,0 

5; 

%1,4 

4; 

%1,1 

G 26 55 35; 

%10,7 

293; 

%89,3 

Rüzgar, balkondaki bütün çamaşırları uçurdu. 336; 

%96,0 

2; 

%0,6 

8; 

%2,3 

3; 

%0,9 

4 

KA 27 14 22; 

%6,7 

306; 

%93,3 

Ali köprüden geçti. 1; 

%0,3 

29; 

%8,3 

3; 

%0,9 

314; 

%89,7 

KA 28 84 15; 

%4,6 

312; 

%95,1 

Köylüler, şehre varmak için, iki uzun köprüden geçtiler. 0; 

%0,0 

31; 

%8,9 

3; 

%0,9 

316; 

%90,3 

H 29 22 16; 

%4,9 

311; 

%94,8 

Ali okula uğradı. 3; 

%0,9 

43; 

%12,3 

4; 

%1,1 

295; 

%84,3 

H 30 27 24; 304; Babam önce bankaya, ardından postaneye uğramış. 0; 54; 2; 292; 
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%7,3 %92,7 %0,0 %15,4 %0,6 %83,4 

Y 31 51 8; 

%2,4 

319; 

%97,3 

Ali evde kaldı. 5; 

%1,4 

17; 

4,9% 

2; 

%0,6 

324; 

%92,6 

Y 32 45 17; 

%5,2 

311; 

%94,3 

Eşi terkedince, adam, koca evde yapayalnız kaldı. 1; 

%0,3 

4; 

%1,1 

0; 

%0,0 

343; 

%98 

2 

E+ 33 10 313; 

%94,5 

15; 

%4,6 

Ali elmayı soydu.    5; 

%1,4 

335; 

%95,7 

2; 

%0,6 

8; 

%2,3 

E+ 34 78 311; 

%94,8 

17; 

%5,2 

Aşçı, elmayı incecik soydu. 2; 

%0,6 

340; 

%97,1 

5; 

%1,4 

2; 

%0,6 

NO 35 17 309; 

%94,2 

18; 

%5,5 

Ali ipi gerdi. 1; 

%0,3 

336; 

%96 

4; 

%1,1 

9; 

%2,6 

NO 36 88 308; 

%93,3 

20; 

%6,1 

Çocuklar, ipi, iki ağaç arasına gerdiler. 2; 

%0,6 

334; 

%95,4 

9; 

%2,6 

5; 

%1,4 

OY+ 37 34 45; 

%13,7 

283; 

%86,3 

Ali kapıyı kolladı. (kollamak: Gözetlemek) 0; 

%0,0 

131; 

%37,4 

3; 

%0,9 

215; 

%61,4 

OY+ 38 7 38; 

%11,6 

290; 

%88,4 

Biz odadayken, arkadaşlar kapıyı kolladı.  0; 

%0,0 

118; 

%33,7 

3; 

%0,9 

227; 

%64,9 

OY- 39 62 315; 

%96 

13; 

%4 

Ali kağıdı yaktı. 1; 

%0,3 

334; 

%96,3 

3; 

%0,9 

7; 

%2,0 

OY- 40 16 311; 

%94,8 

17; 

%5,2 

Genç kız, sevgilisine ait tüm mektupları yaktı. 2; 

%0,6 

316; 

%90,3 

3; 

%0,9 

26; 

%7,4 

1 

K 41 76 104; 

%31,7 

224; 

%68,3 

Ali Ayşe’yi üzdü. 339; 

%96,9 

2; 

%0,6 

7; 

%2,0 

1; 

%0,3 

K 42 73 78; 

%23,8 

250; 

%76,2 

Doktor, hasta yakınlarını çok üzdü. 340; 

%97,1 

2; 

%0,6 

7; 

%2,0 

1; 

%0,3 
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N 43 59 106; 

%32,3 

221; 

%67,4 

Ali Ayşe’yi aldattı. 324; 

%92,6 

1; 

%0,3 

23; 

%6,6 

1; 

%0,3 

N 44 23 84; 

%25,6 

244; 

%74,4 

Adam, karısını, beş yıl boyunca aldatmış. 339; 

%96,9 

2; 

%0,6 

9; 

%2,6 

0; 

%0,0 

2 

E+ 45 37 320; 

%97,6 

8; 

%2,4 

Ali AyĢe’yi kırdı. 1; 

%0,3 

331; 

%94,6 

10; 

%2,9 

7; 

%2,0 

E+ 46 4 318; 

%97 

10; 

%3 

Arkadaşları, çocuğu çok kırdı.  2; 

%0,6 

321; 

%91,7 

14; 

%4,0 

10; 

%2,9 

NO 47 64 321; 

%97,9 

7; 

%2,1 

Ali AyĢe’yi korkuttu. 3; 

%0,9 

330; 

%94,3 

15; 

%4,3 

2; 

%0,6 

NO 48 57 322; 

%98,2 

6; 

%1,8 

Adam, arkasından yavaşça yaklaşarak, kadını korkuttu. 0; 

%0,0 

337; 

%96,3 

10; 

%2,9 

1; 

%0,3 

OY+ 49 12 319; 

%97,3 

9; 

%2,7 

Ali AyĢe’yi eğitti. 7; 

%2,0 

319; 

%91,1 

16; 

%4,6 

8; 

%2,3 

OY+ 50 19 312; 

%95,1 

16; 

%4,9 

Öğretmen, çocukları Atatürk sevgisiyle eğitti.  1; 

%0,3 

333; 

%95,1 

6; 

%1,7 

9; 

%2,6 

OY- 51 75 293; 

%89,3 

35; 

%10,7 

Ali AyĢe’ye çattı. 2; 

%0,6 

292; 

%83,4 

9; 

%2,6 

46; 

%13,1 

OY- 52 90 275; 

%83,8 

53; 

%16,2 

Adam, durduk yere Ģoföre çattı. 3; 

%0,9 

299; 

%85,4 

4; 

%1,1 

44; 

%12,6 

4 

KA 53 5 47; 

%14,3 

281; 

%85,7 

Ali AyĢe’den utandı. 5; 

%1,4 

28; 

%8,0 

44; 

%12,6 

267; 

%76,3 

KA 54 35 46; 

%14 

282; 

%86 

Erkek hastaların çoğu, kadın doktordan utanıyor.  8; 

%2,3 

36; 

%10,3 

32; 

%9,1 

272; 

%77,7 

H 55 74 66; 262; Ali AyĢe’ye inandı. 4; 79; 25; 242; 
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%20,1 %79,9 %1,1 %22,6 %7,1 %69,1 

H 56 87 63; 

%19,2 

265; 

%80,8 

Atatürk, Türk milletine her zaman inandı. 2; 

%0,6 

87; 

%24,9 

11; 

%3,1 

249; 

%71,1 

4 

E- 57 65 42; 

%12,8 

286; 

%87,2 

Ali AyĢe’yi gördü. 1; 

%0,3 

128; 

%36,6 

6; 

%1,7 

213; 

%60,9 

E- 57 80   Ali AyĢe’yi gördü.  

 

   

E- 58 38 23; 

%7 

305; 

%93 

Ev sahibi, bizim misafirleri dün yolda görmüş. 1; 

%0,3 

102; 

%29,1 

6; 

%1,7 

239; 

%68,3 

E- 59 28 62; 

%18,9 

266; 

%81,1 

Ali AyĢe’ye güvendi. 1; 

%0,3 

78; 

%22,3 

21; 

%6,0 

249; 

%71,1 

E- 60 79 53; 

%16,2 

273; 

%83,2 

Halk, askere güveniyor. 0; 

%0,0 

81; 

%23,1 

10; 

%2,9 

259; 

%74,0 

3 

D 61 53 281; 

%85,7 

47; 

%14,3 

Ali Ayşe’yi sevdi. 211; 

%60,3 

3; 

%0,9 

134; 

%83,3 

2; 

%0,6 

D 61 70   Ali Ayşe’yi sevdi.  

 

   

D 62 29 249; 

%75,9 

79; 

%24,1 

Çocuk, matematik öğretmenini diğer öğretmenlerinden 

daha çok severdi. 

217; 

%62 

2; 

%0,6 

129; 

%36,9 

0; 

%0,0 

D 63 81 294; 

%89,6 

34; 

%10,4 

Ali Ayşe’ye küstü. 200; 

%57,1 

5; 

%1,4 

144; 

%41,1 

0; 

%0 

D 64 20 293; 

%89,3 

35; 

%10,7 

Kadın, doğum gününü bu yıl da unutan kocasına küstü. 167; 

%47,7 

3; 

%0,9 

176; 

%50,3 

4; 

%1,1 

D 65 40 310; 

%94,5 

18; 

%5,5 

Ali Ayşe’den korktu. 148; 

%42,3 

13; 

%3,7 

184; 

%52,6 

2; 

%0,6 
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D 66 9 304; 

%92,7 

23; 

%7 

Hırsız, düdük çalarak yaklaşan bekçiden korktu. 157; 

%44,9 

20; 

%5,7 

165; 

%47,1 

6; 

%1,7 

D 67 33 304; 

%92,7 

23; 

%7 

Ali coştu. 164; 

%46,9 

5; 

%1,4 

178; 

%50,9 

2; 

%0,6 

D 68 36 301; 

%91,8 

26; 

%7,9 

Öğrenciler, bahar şenliklerinde coşuyor.  179; 

%51,1 

3; 

%0,9 

166; 

%47,4 

1; 

%0,3 

1 

K 69 83 29; 

%8,8 

299; 

%91,2 

Olay, Ayşe’yi gerdi. 313; 

%89,4 

4; 

%1,1 

24; 

%6,9 

4; 

%1,1 

K 70 6 31; 

%9,5 

296; 

%90,2 

YaĢanan olay, bütün aileyi gerdi. 266; 

%76,0 

8; 

%2,3 

29; 

%8,3 

44; 

%12,6 

N 71 32 35; 

%10,7 

293; 

%89,3 

Sohbet, Ayşe’yi bunalttı. 292; 

%83,4 

17; 

%4,9 

27; 

%7,7 

13; 

%3,7 

N 72 47 28; 

%8,5 

299; 

%91,2 

ĠĢin teknik yanıyla ilgili uzun konuĢma, dinleyen 

herkesi bunalttı. 

285; 

%81,4 

13; 

%3,7 

35; 

%10,0 

17; 

%4,9 

A 73 71 258; 

%79 

69; 

%21 

Bu kalp, Ayşe’yi sevdi. 306; 

%87,4 

1; 

%0,3 

34; 

%9,7 

9; 

%2,6 

A 74 39 256; 

%78 

70; 

%21,3 

Bu kalp, sadece bir insanı sevdi. 318; 

%90,9 

2; 

%0,6 

20; 

%5,7 

9; 

%2,6 

G 75 11 28; 

%8,5 

300; 

%91,5 

AĢk her şeyi affeder.         303; 

%86,6 

2; 

%0,6 

25; 

%7,1 

18; 

%5,1 

G 76 49 43; 

%13,1 

285; 

%86,9 

Böylesi bir aĢk, her şeyi affeder.  311; 

%88,9 

2; 

%0,6 

24; 

%6,9 

13; 

%3,7 

4 

KA 77 8 18; 

%5,5 

310; 

%94,5 

Ali okuldan bıktı.  7; 

%2,0 

29; 

%8,3 

6; 

%1,7 

306; 

%87,4 

KA 78 54 17; 311; Çocuk, gidip gelmeye harcadığı zaman yüzünden, 2; 32; 7; 306; 
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Tablo 52. TKRS’ye verilen tüm yanıtların sayı ve yüzdelik görünümleri 

 

 

 

 

 

%5,2 %94,8 okuldan bıktı.  %0,6 %9,1 %2,0 %87,4 

H 79 30 19; 

%5,8 

309; 

%94,2 

Ali modaya özeniyor. 3; 

%0,9 

45; 

%12,9 

8; 

%2,3 

291; 

%83,1 

H 80 46 18; 

%5,5 

310; 

%94,5 

Genç kızlar, şıklık ve zarafetten çok modaya özeniyor.  2; 

%0,6 

48; 

%13,7 

9; 

%2,6 

290; 

%82,9 

Y 81 56 8; 

%2,4 

320; 

%97,6 

Ali bu ekolde yetişti. 1; 

%0,3 

8; 

%2,3 

11; 

%3,1 

329; 

%94,0 

Y 82 41 9; 

%2,7 

319; 

%97,3 

Adam, bu ekolde yetişmesine karşın, diğerlerinden çok 

farklı düşünüyor.  

2; 

%0,6 

3; 

%0,9 

8; 

%2,3 

337; 

%96,3 

4 

E- 83 61 29; 

%8,8 

299; 

%91,2 

Ali evi beğendi. 1; 

%0,3 

111; 

%31,7 

6; 

%1,7 

232; 

%66,3 

E- 84 77 22; 

%6,7 

306; 

%93,3 

Genç çift, fahiş fiyatına karşın, en çok bu evi beğendi.  2; 

%0,6 

94; 

%26,9 

6; 

%1,7 

245; 

%70,0 

E- 85 89 5; 

%1,5 

323; 

%98,5 

Yolculuk 2 saat sürdü. 1; 

%0,3 

8; 

%2,3 

4; 

%1,1 

337; 

%96,3 

E- 86 21 6; 

%1,8 

322; 

%98,2 

Ankara-İstanbul arası arabayla 5 saat sürer. 2; 

%0,6 

5; 

%1,4 

3; 

%0,9 

340; 

%97,1 
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DENETLEYĠCĠ TÜMCELER 

 

Tablo 53. Konu rolleri sormacasındaki denetleyici tümcelerin bulguları 

 

 

1 3 15 22.6% 71.1% Ali Ayşe’yi ağlattı. %97.0 %0.0 %3.0  %0.0 

50 20.3% 73.4% Ali Ayşe’yi ağlattı. %97.0 %0.3  %2.3  %0.6  

2 11 31 93.2% 0.6% Ali AyĢe’yi dövdü. %1.4  %96.0  %2.6  %0.0 

60 92.0% 1.7% Ali AyĢe’yi dövdü. %1.4  %95.1  %2.3  %0.9  

3 61 53 78.6% 15.1% Ali Ayşe’yi sevdi. %56.6  %0.0  %42.0 %0.9 

70 80.3% 13.4% Ali Ayşe’yi sevdi. %60.3  %0.9  %38.3  %0.6  

4 57 65 11.4% 82.3% Ali AyĢe’yi gördü. %1.1  %38.0  %0.9  %60.0 

80 12.0% 81.7% Ali AyĢe’yi gördü. %0.3  %36.6  %1.7  %61.0 
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Bu bulgular çerçevesinde AKRM’de önerilenler bağlamında vargılarımız 

aşağıdaki gibidir.  

1. AKRM’de Kılıcı ulamı altında yer aldığını öngördüğümüz, Neden, Araç ve 

Güç rollerindeki AÖler anadili konuşucularınca yüksek oranda (%93), yapan 

benzeri ulamında görülmüştür. Bu sonuç, AKRM’de bu rollerin Kılıcı 

ulamının birer alt rolü olarak olduğu genellemesi ise örtüşmektedir.  

1 Toplam Yüzde 

1 7746 92,5 
2 72 0,9 
3 371 4,4 
4 188 2,2 

Toplam 8377 100,0 

2. Yapan benzeri ulamındaki roller, anadili konuşucularınca eylemden 

etkilenme/değişim bağlamında (-) olarak değerlendirilmiştir. Bu sonuç, 

AKRM’de Kılıcının hem dış dünyada hem de kendinde değişim oluşturan üye 

olması nedeniyle etkilenmişlik içerdiği genellemesiyle örtüşmemektedir.  

3. AKRM’de Etkilenen ulamı altında yer aldığını öngördüğümüz, Etkilenen, 

Alıcı, Neden Olunan, Olumlu Yararlanan, Olumsuz Yararlanan rollerindeki 

AÖler anadili konuşucularınca yüksek oranda (%88) yapılan benzeri 

ulamında görülmüştür. Bu sonuç, AKRM’de bu rollerin Etkilenen ulamının 

birer alt rolü olarak olduğu genellemesi ise örtüşmektedir.  

2 Toplam Yüzde 

1 53,0 0,6 
2 7409,0 88,4 
3 170,0 2,0 
4 746,0 8,9 

Toplam 8378,0 100,0 
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4. Etkilenen ulamındaki roller, anadili konuşucularınca eylemden 

etkilenme/değişim bağlamında (+) olarak değerlendirilmiştir. Bu sonuç, 

Etkilenenin eylemden etkilenmişlik içermek zorunda olduğu genellemesiyle 

örtüşmektedir.  

5. AKRM’de hem yapan hem yapılan benzeri ulamı altında yer aldığını 

öngördüğümüz Deneyimleyen rolündeki AÖler, anadili konuşucularınca 

yüksek oranda (%96) bu ulamda görülmüştür. Yaklaşık yarı yarıya, rol olarak 

yapan benzeri ulamında işaretlenmesi, etkilenmişlik/ değişim açısından ise 

(+) olarak işaretlenmesi, AKRM’de bu rolün hem yapan hem yapılan benzeri 

rollerden olduğu genellemesi ise örtüşmektedir.  

3 Sayı Yüzde 

1 1443 51,7 
2 54 1,9 
3 1276 45,7 
4 17 0,6 

Toplam 2790 100,0 

6. AKRM’de Etkilenmeyen ulamı altında yer aldığını öngördüğümüz, 

Etkilenmeyen, Yansız, Konu, Zaman, Kaynak, Hedef ve Yer rollerindeki 

AÖler anadili konuşucularınca yüksek oranda (%84) ne yapan ne yapılan 

benzeri ulamında görülmüştür. Koşut biçimde, eylemden 

etkilenmişlik/değişimleri bağlamında (-) olarak işaretlenmişlerdir. Bu sonuç, 

AKRM’de bu rollerin Etkilenmeyen ulamının birer alt rolü olduğu 

genellemesi ise örtüşmektedir.  

4 Toplam Yüzde 

1 54 0,7 
2 898 11,7 
3 210 2,7 
4 6496 84,8 

Toplam 7658 100,0 
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7. Eylemin somut ya da soyut oluşu, rol yüklenen AÖnün +canlı ya da -canlı 

oluşu AKRM’deki roller için ayırıcı özellikler değildir. Roller her iki tür 

eylemlerle oluşturulmuş tümcelerin, her iki tür AÖlerine yüklenebilir. 

Ulamlar arası birleşimlerin kabuledilebilirliği ve benzer oranlarda işaretlenişi 

AKRM’deki bu genelleme ile örtüşmektedir.  

Yukarıda saydığımız örtüşmeleri etkilememekle birlikte sormaca 

bulgularında göze çarpan kimi görünümler aşağıda verilmiştir.  

1. S+C+ Hedef AÖlerin ikisi (25. ve 72. tümceler) anlamlı oranda (%21,7-

%24,3) Etkilenen ulamında işaretlenmiştir.  

 

2. S-C- Olumlu Yararlanan AÖlerin ikisi (7. ve 34. tümceler) anlamlı oranda 

(%37,4-%33,7) Etkilenen ulamında işaretlenmişlerdir. Burada ilk 

gözlemimiz, kollamak eyleminin, kapı denen -canlı varlık açısından olumlu 

yararlanış içermediğidir. Eğer sormacada, -canlı varlığın eylemden olumlu 

yararlanışını daha iyi örnekleyen bir tümce olsaydı, (örneğin Ali bilgisayarı 

darbelerden korudu) yanıt konuşucu açısından net biçimde (4) olabilirdi. 

 

 

H 74; 

%22,6 

254; 

%77,4 

Ali AyĢe’ye koştu. (koşmak: Bir yöne 

doğru hızla gitmek). 

1; 

%03,3 

76; 

%21,7 

11; 

%3,1 

261; 

%74,6 

H 73; 

%22,3 

255; 

%77,7 

Genç adam, otobüsten iner inmez annesine 

koştu. 

1; 

%0,3 

85; 

%24,3 

4; 

%1,1 

259; 

%74 

OY

+ 

45; 

%13,7 

283; 

%86,3 

Ali kapıyı kolladı. (kollamak: 

Gözetlemek) 

0; 

%0,0 

131; 

%37,4 

3; 

%0,9 

215; 

%61,4 

OY

+ 

38; 

%11,6 

290; 

%88,4 

Biz odadayken, arkadaşlar kapıyı kolladı.  0; 

%0,0 

118; 

%33,7 

3; 

%0,9 

227; 

%64,9 
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3. S-C+ Etkilenmeyen ulamındaki tümceler (65, 80, 38, 28, 79. tümceler) 

anlamlı oranda (%22,3- %36,6) Etkilenen ulamında işaretlenmişlerdir. Bunun 

olası nedeni +C varlığın eylemden etkileniyor olabileceği yorumudur. 

 

4. 1. tümcede Kılıcı AÖ, etkilenmişlik/değişim bağlamında anlamlı oranda 

(%37,2) (+) olarak işaretlenmiştir. 

 

5. –S+C Kılıcı AÖlerin ikisi (76. ve 59. tümceler) anlamlı oranda (%31,7- %32,3) 

etkilenmişlik bağlamında (+) olarak işaretlenmişlerdir. Bunun nedeni, +C 

Kılıcının –S eylemden etkileniyor olabileceği yorumudur. 

 

 

 

 

 

 

E- 42; 

%12,8 

286; 

%87,2 

Ali AyĢe’yi gördü. 1; 

%0,3 

128; 

%36,6 

6; 

%1,7 

213; 

%60,9 

E- 23; 

%7 

305; 

%93 

Ev sahibi, bizim misafirleri dün yolda 

görmüş. 

1; 

%0,3 

102; 

%29,1 

6; 

%1,7 

239; 

%68,3 

E- 62; 

%18,9 

266; 

%81,1 

Ali AyĢe’ye güvendi. 1; 

%0,3 

78; 

%22,3 

21; 

%6,0 

249; 

%71,1 

E- 53; 

%16,2 

273; 

%83,2 

Halk, askere güveniyor. 0; 

%0,0 

81; 

%23,1 

10; 

%2,9 

259; 

%74,0 

K 122; 

%37,2 

 

205; 

%62,5 

 

Ali Ayşe’yi çekti. (çekmek: Bir şeyi tutup 

kendine veya başka bir yöne doğru 

yürütmek). 

345; 

%98,6 

0; 

%0,0 

5; 

%1,4 

0; 

%0,0 

K 104; 

%31,7 

224; 

%68,3 

Ali Ayşe’yi üzdü. 339; 

%96,9 

2; 

%0,6 

7; 

%2,0 

1; 

%0,3 

N 106; 

%32,3 

221; 

%67,4 

Ali Ayşe’yi aldattı. 324; 

%92,6 

1; 

%0,3 

23; 

%6,6 

1; 

%0,3 
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6. SONUÇ 

Çalışmanın tanıtıldığı 1. bölümde değinildiği gibi, alanyazında konu 

rollerinin kuramsal konumu kadar, sayıları ve anlam içerikleri de tartışmalıdır. 

Türkçe alanyazında ise tartışmaları bütüncül biçimde özetleyen ve tutarlı bir veri 

tabanı temelinde dilbilimsel yönleriyle çözümleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu 

nedenle çalışmanın öncelikli hedeflerinden biri konu rollerine ilişkin betimlemelerin 

geçerliliğini Türkçe veri ile sorgulayarak kapsayıcı ve evrensel olabilmesi hedeflenen 

bir konu rolleri dökümü oluşturmaktır. 

Bu amaçla 2. bölümde konu rollerine ilişkin yaklaşımlar AKRM’de 

benimsendiği gibi, eylemle kurduğu anlam ilişkisi açısından iki ayrı kutupta yer 

aldığı öngörülen, eylemin gerçekleştiricisi ve gerçekleşen eylemden etkilenen 

üyelerin rolleri olan Kılıcı ve Etkilenen temelinde özetlenmiştir. İlk alt bölümde 

yabancı alanyazındaki, ikinci alt bölümde ise Türkçe alanyazındaki yaklaşımlara yer 

verilmiştir. Sözü edilen yaklaşımlar, alanyazında konu rolleri ile en çok 

ilişkilendirilen dilbilgisel olgular olan, durum, değiştirimler, örtüşme, etkilenmişlik, 

ettirgen yapı ve hareket temelinde sunulmuştur. Ardından Türkçe alanyazındaki 

sınırlı sayıda yaklaşımlara yer verilmiş ve bu çalışmada önerilecek olan 

anlambilimsel model ile örtüşen ve örtüşmeyen yönlerine değinilmiştir.  

3. bölümde, dilbilimin hangi alt alanında olursa olsun, konu rollerinin 

incelendiği bir çalışmanın, eylem ulamıyla ilgili önvarsayımlarını ortaya koymasının 

ve hangi konu rollerinin hangi tür eylemler bağlamında incelendiğini netleştirmesinin 

gerekliliğinden söz edilmiş, bu nedenle, çalışmanın öncelikli hedefinin, hem üye 

yapısı hem de konu rolleri çözümlemeleri için en önemli ulam olan eylem ulamının 

çeşitli yönleriyle Türkçedeki görünümlerini sunabilmek olduğu belirtilmiştir. Bu 
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amaçla, bu çalışma için öncelikle Türkçe eylemler veri tabanına gereksinim olduğu 

düşünülmüştür. Bu hedefle, zamansal ve kapsamsal sınırlılıklar gereği, temsil 

ediciliği tartışılır bir dil kesiti olan, fakat bu aşamada önkoşul olan tutarlılık, kapsam 

ve kapsamla birlikte sınırlılık ölçütlerine uygun görünen Türk Dil Kurumu Türkçe 

Sözlük (TDKTS) (2005) temel alınarak özgün bir Türkçe Eylem Veritabanı (TEV) 

oluşturulmuş ve TDKTS’deki maddebaşı eylemlerin tümü, belirlenen biçimsel ve 

anlamsal 30 ölçüte göre incelenmiştir. TDKTS’nin, sözü edilen 30 ölçüte göre tüm 

görünümleri sayısal verilerle sunulmuştur. TEV, çalışmada önerilen konu rolleri 

modeline ilişkin savların örnekleri ve deneysel araçlarda kullanılan tümceler için de 

temel oluşturmaktadır.  

4. bölüm sözü edilen Anlambilimsel Konu Rolleri Modelinin (AKRM) 

tanıtıldığı bölümdür. AKRM özgün bir model olup, Kılıcı, Neden, Araç, Güç, 

Etkilenen, Neden Olunan, Alıcı, Olumlu Yararlanan, Olumsuz Yararlanan, 

Etkilenmeyen, Yansız, Konu, Zaman, Hedef, Kaynak, Yer ve Deneyimleyen 

rollerinin tümü için kapsayıcı olduğu öngörülen dörtlü bir sınıflandırma önerir. IV. 

Bölümde, öncelikle eylem ayrıştırıcı ilkeller olan somutluk ve soyutluk, ardından rol 

ayrıştırıcı ilkeller olan canlılık, değişim ve potansiyel açıklanarak, benimsenen 

üstroller ve bu rollerin kapsadığı altrollere ilişkin sınıflandırma gerekçelendirilir. Bu 

sınıflandırmaya göre, AKRM’de konu rolleri, anlambilimsel olarak 4 üstrolden 

birinin altrolü olmak zorundadır; Kılıcı ve benzeri roller, Etkilenen ve benzeri roller, 

hem Kılıcı hem Etkilenene benzeyen roller ve ne Kılıcı ne Etkilenene benzeyen roller. 

Modelde bu 4 rolün kapsadığı altroller, AKRM’deki konumlanışları bağlamında 

incelenmekte ve ilkörnek yapılar örneklenmektedir. 
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5. bölüm, Türkçe anadili konuşucularının, TEV çerçevesinde, AKRM’deki 

rollere ve rol belirleyici ilkellere ilişkin sezgilerini ölçmek ve sonuçlar çerçevesinde 

AKRM’deki rol tanımlarını biçimlendirmek amacıyla oluşturulan Türkçede Konu 

Rolleri Sormacasına (TKRS) ilişkindir. TKRS, AÖlerin rolleri ve etkilenmişliğini 

sorgulayan 2 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümde, sormacanın hazırlanma süreci, 

içeriği, sınırlılıkları, evreni, örneklemi, uygulanma süreci ve veri çözümleme 

yönteminin açıklanmasının ardından, sormacayı oluşturan 2 bölümün bulguları 

eylemin [+/-somutluğu] ve sorgulanan AÖnün [+/- canlılığı] çerçevesinde bulguların 

sunumu yer almaktadır. TKRS’nin bulguları göstermektedir ki anadili 

konuşucularının sezgileri, eylem ve rol belirleyici ilkeller ve dörtlü rol 

sınıflandırması bağlamında, AKRM’deki savları yüksek oranda destekler 

görünmektedir.  Buna göre Türkçede konu rollerine ilişkin eğilim aşağıdaki genel 

biçimlenişle açıklanabilir:  

Eylem: +/- S 

AÖ: +/-C 

Üstroller Roller Ulam EtkilenmiĢlik 

Üstrol Kılıcı Yapan benzeri Yok 

 Neden 

 Araç 

 Güç 

Üstrol Etkilenen Yapılan benzeri Var 

 Neden Olunan 

 Alıcı 

 Olumlu Yararlanan 

 Olumsuz Yararlanan 

Üstrol Deneyimleyen Hem yapan hem yapılan 

benzeri 

Var 

Üstrol Etkilenmeyen Ne yapan ne yapılan benzeri Yok 

 Yansız 

 Konu 

 Zaman 

 Kaynak 

 Yer  

 Hedef 
Tablo 1. Türkçede konu rollerinin genel biçimlenişi 
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5. bölümde de belirtildiği gibi, TKRS’nin birinci hedefi, AKRM’deki savların 

anadili konuşucusunun sezgileriyle sınanmasıdır. Daha gelişmiş deneysel araçlarla, 

daha fazla sayıda katılımcı ile, daha izole bir ortamda gerçekleştirilen, doğal 

ortamdan veya sözlü/ yazılı dil derleminden bir araya getirilen tümcelerle ya da 

konuşucuların karar verme aşamasındaki bilişsel süreçlerini daha ayrıntılı 

değerlendiren bir sormaca ile farklı sonuçlara ulaşılabileceği tartışılmaz. 

Çalışmanın öncelikli hedefi, alanyazında sayıları ve anlam içerikleri oldukça 

tartışmalı olan ve başlı başına bir inceleme konusu olarak ele alınmamış konu 

rollerine Türkçe veri üzerinden bütüncül ve kapsayıcı anlambilimsel bir yaklaşım 

sunabilmek ve ileriki çalışmalar için daha net bir zemin oluşturabilmektir. 

Çalışmanın anlambilimsel sınırlılığı, kapsayıcılığını daraltmaktadır. Çalışmanın 

kapsamı dışında kalan, AKRM’nin sözdizimsel görünümleri, tümce anlamlandırma 

sürecinin bilişsel ayrıntıları, sözlüklerdeki eylem girdilerinin sözlükçeyi yansıtır 

biçimde yeniden düzenlenmesi, edinim sıradüzeninin belirlenmesi ve rollerin değişik 

metin türlerinde sergiledikleri dağılımların betimlenmesi gibi dilbilimin diğer alt 

alanlarıyla ilişkilendirilebilecek incelemelerin, bu çalışmayı da yeniden 

biçimlendirecek değerli bulgular verebileceği kesindir. 
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7. ÖNERĠLER 

Bu bölümde, bu çalışmanın kapsamı dışında olduğu için incelenmeyen fakat 

konu rolleri bağlamında incelenmesi olası konulardan birkaçına değinilecektir.  

Öncelikle kuramsal bölümde,  önerilen modelde ve uygulanan sormacada 

konu rollerinin sadece anlambilimsel yönleri incelenmiştir. Türkçede konu rollerinin 

sözdizimsel gerçekleşmelerinin nasıl görünümler sergilediği, AKRM’deki 

sınıflandırmanın, sözdizimsel ortaklıklar ya da farklılıklar açısından uyumlu olup 

olmadığının incelenmesi anlamlı olacaktır.  

Konu rolleri ve özellikle anlam rolleri,
14

dilbilgisinin, bilişsel açılımları 

olabilecek anlam alanlarıdır. İlkel belirleme, soyutlama ve genelleme içeren 

yaklaşımların tümü gibi, bu alanda da tümce anlamlandırma sürecinin ayrıntılarına 

yönelik bilişsel çalışmalar değerli bulgular verecektir.  

Üye yapısına ilişkin çalışmaların bir parçası olarak konu rollerinin 

betimlenmesi, sözlüklerdeki eylem girdilerinin sözlükçeyi yansıtır biçimde yeniden 

düzenlenmesine önemli katkılar sağlayabilir.  

Konu rollerinin edinimi konusunda yapılacak geniş veritabanlarına dayalı 

çalışmalarda konu rolleri edinim sıradüzeninin belirlenmesi hem rol ilkellerinin hem 

de ilkel rollerin belirlenmesinde değerli katkılar sağlayacaktır.  

Konu rollerinin dil bozukluklarında sergiledikleri görünümlerin geniş veri 

tabanlarındaki çözümlemeleri, olmayandan, olması gerekenin ayrıştırılması 

bağlamında alana katkıda bulunabilir.  

                                                
14 Konu rolleri ve anlam rolleri arasındaki ayrıma 4. Bölümde değilmişti.  
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Konu rollerinin, anadildeki ve öğrenilen dildeki kullanımlarına ilişkin 

benzerlikler ve farklar, olumlu ve olumsuz aktarımlara ilişkin çözümlemeler dil 

öğretimi için yararlı bulgular verebilir.  

Konu rollerinin, doğal dil verisi ve derlem temelli veritabanları üzerinden 

yapılacak çalışmalarda değişik metin türlerinde sergiledikleri dağılımların 

incelenmesi de alana önemli katkı sağlayabilir. 

Sonuç olarak konu rolleri, dilbilimin alt alanları ve diğer çalışma alanları ile 

birçok açıdan ilişkilendirilebilecek geniş bir konudur. Çalışmanın sınırlıkları gereği 

değinilmemiş olan yönlerinin betimlenmesi, bu çalışmayı da yeniden 

biçimlendirecek değerli bulgular verebilir. 
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EK 1.  

Uzman görüĢü formu 
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hazırlanmakta olan Konu Rolleri: Türkçe Eylem Veritabanı Temelinde bir 

Anlambilimsel Konu Rolleri Modeli Önerisi başlıklı doktora tezinin uygulama 

bölümünde kullanılmak üzere bir sormaca düzenlenmiştir. 

Sizden istenen, sormacada çeşitli özelliklerine göre belirlenmiş ulamları 

sorgulamak için kullanılması hedeflenen aşağıdaki tümceleri, düzgün, bozuk ya da 

bulanık oluşları açısından değerlendirerek (ve varsa önerilerinizi ekleyerek) 

sormacada yer almalarının uygun olup olmadıklarını belirlemenizdir.  
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                         Pınar İBE AKCAN 
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Tümce 

 

Düzgün Bozuk Bulanık Varsa Öneriniz 

1 Ali Ayşe’yi çekti. (çekmek: Bir 

şeyi tutup kendine veya başka 

bir yöne doğru yürütmek). 

    

2 Ali Ayşe’yi durdurdu.     

3 Matkap duvarı deldi.     

4 Arkadaşları çocuğu çok kırdı.      

5 Ali Ayşe’den utandı.     

6 Yaşanan olay bütün aileyi gerdi.     

7 Onlar tatildeyken evlerini komşular 

kolladı.  

    

8 Ali okuldan bıktı.      

9 Hırsız düdük çalarak yaklaşan 

bekçiden korktu. 

    

10 Ali elmayı soydu.        

11 Aşk her şeyi affeder.             

12 Ali Ayşe’yi eğitti.     

13 Rüzgar çamaşırları uçurdu.     

14 Ali köprüden geçti.     

15 Ali Ayşe’yi ağlattı.     

16 Genç kız sevgilisine ait tüm 

mektupları yaktı. 

    

17 Ali ipi gerdi.     

18 Matkap raf yerine duvarı deldi.     

19 Öğretmen çocukları Atatürk 

sevgisiyle eğitti.  

    

20 Kadın doğum gününü bu yıl da 

unutan kocasına küstü. 

    

21 Ankara İstanbul arası arabayla 5 

saat sürer. 

    

22 Ali okula uğradı.     

23 Adam karısını yıllarca aldattı.     

24 Polis yolda iki genci durdurdu.     
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Tümce 

 

Düzgün Bozuk Bulanık Varsa Öneriniz 

25 Ali Ayşe’ye koştu. (koşmak: Bir 

yöne doğru hızla gitmek). 

    

26 Akıntı gemiyi yüzdürdü.     

27 Babam önce bankaya ardından 

postaneye uğramış. 

    

28 Ali Ayşe’ye güvendi.     

29 Çocuk matematik öğretmenini 

tüm öğretmenlerinden çok 

severdi. 

    

30 Ali modaya özendi.     

31 Ali Ayşe’yi dövdü.     

32 Sohbet Ayşe’yi bunalttı.     

33 Ali coştu.     

34 Ali evi kolladı. (kollamak: 

Korumak, gözetmek) 

    

35 Erkek hastalar kadın doktordan 

utanıyor.  

    

36 İçe kapanık insanlar böyle 

ortamlarda fazlaca coşuyor.  

    

37 Ali Ayşe’yi kırdı.     

38 Ev sahibi bizim misafirleri dün 

yolda görmüş. 

    

39 Bu kalp sadece bir insanı sevdi.     

40 Ali Ayşe’den korktu.     

41 Adam bu ekolde yetişti fakat 

diğerlerinden çok farklı 

düşünüyor.  

    

42 Ali Ayşe’yi savundu.     

43 Annesi çocuğu sıkıca tuttu.     

44 Makine topu attı.      

45 Eşi terkedince adam evde 

yapayalnız kaldı. 
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Tümce 

 

Düzgün Bozuk Bulanık Varsa Öneriniz 

46 Genç kızlar şıklık ve zarafetten 

çok modaya özeniyor.  

    

47 İşin teknik yanıyla ilgili uzun 

sohbet dinleyen herkesi bunalttı. 

    

48 Çocuk bir hafta annesinde bir 

hafta babasında kalıyor. 

    

49 Böylesi bir aşk her şeyi affeder.      

50 Atatürk Türk milletine her zaman 

inandı. 

    

51 Ali evde kaldı.     

52 Ali Ayşe’yi tuttu. (tutmak: El ile 

kavramak) 

    

53 Ali Ayşe’yi sevdi.     

54 Gidip gelmeye harcadığı zaman 

yüzünden çocuk okuldan bıktı.  

    

55 Rüzgar balkondaki bütün 

çamaşırları uçurdu. 

    

56 Ali bu ekolde yetişti.     

57 Adam kadını arkasından yavaşça 

yaklaşarak korkuttu. 

    

58 Çocuk arkadaşından geldi, 

hemen derse oturdu. 

    

59 Ali Ayşe’yi aldattı.     

60 Çocuklar iki ağaç arasına ipi 

gerdiler. 

    

61 Ali evi beğendi.     

62 Ali kağıdı yaktı.     

63 Radyoda şiir okuyan adam tüm 

dinleyicileri ağlattı. 

    

64 Ali Ayşe’yi korkuttu.     

65 Ali Ayşe’yi gördü.     

66 Makine topu deliğe attı ve     
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Tümce 

 

Düzgün Bozuk Bulanık Varsa Öneriniz 

sayısalın ilk rakamı belli oldu. 

67 Ali Ayşe’de kaldı. (kalmak: 

Konaklamak) 

    

68 Akıntı gemiyi kıyıya doğru 

yüzdürdü.  

    

69 Serseriler adamı sokak ortasında 

bir güzel dövdüler. 

    

70 Yolculuk 2 saat sürdü.     

71 Bu kalp Ayşe’yi sevdi.     

72 Genç adam otobüsten iner inmez 

annesine koştu. 

    

73 Doktor hasta yakınlarını çok üzdü.     

74 Ali Ayşe’ye inandı.     

75 Ali Ayşe’ye çattı.     

76 Ali Ayşe’yi üzdü.     

77 Genç çift fahiş fiyatına karşın, 

en çok bu evi beğendi.  

    

78 Aşçı elmayı incecik soydu.     

79 Halk askere güvenir.     

80 Adam durduk yere şoföre çattı.     

81 Ali Ayşe’ye küstü.     

82 Kadın mahkemede her şeye 

rağmen eşini savundu. 

    

83 Olay Ayşe’yi gerdi.     

84 Köylüler şehre varmak için iki 

uzun köprüden geçtiler. 

    

85 Adam kadını kolundan tutup 

sertçe kendine doğru çekti. 

    

86 Ali Ayşe’den geldi.     

Tablo 1. Uzman görüşü formu 
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EK 2 

Pilot ÇalıĢmanın Sonuçları 

Aşağıda, katılımcıların, pilot çalışmada tümcelere verdikleri yanıtlara ilişkin 

değerler yer almaktadır.  

 

Tümce 1.  

Ali Ayşe’yi çekti. (çekmek: Bir şeyi tutup kendine veya başka bir yöne doğru 

yürütmek). 
 

Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 55 100,0 100,0 100,0 

                                                 Tablo 1. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 1 

 

Tümce 2.  

Ali AyĢe’yi durdurdu. (durdurmak: Hareket halindeki nesne/ insanın durmasına 

neden olmak). 

 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 2 3,6 3,6 3,6 

  2,00 49 89,1 89,1 92,7 

  3,00 1 1,8 1,8 94,5 

  4,00 3 5,5 5,5 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                         Tablo 2. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 2 

Tümce 3.  

Matkap duvarı deldi. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 50 90,9 90,9 90,9 

  2,00 4 7,3 7,3 98,2 

  3,00 1 1,8 1,8 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                         Tablo 3. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 3 
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Tümce 4.  

Arkadaşları, çocuğu çok kırdı. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 2,00 44 80,0 83,0 83,0 

  3,00 3 5,5 5,7 88,7 

  4,00 6 10,9 11,3 100,0 

  Toplam 53 96,4 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
2 3,6     

Toplam 55 100,0     

                                           Tablo 4. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 4 

 

Tümce 5.  

Ali AyĢe’den utandı. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,9 1,9 

  2,00 5 9,1 9,3 11,1 

  3,00 10 18,2 18,5 29,6 

  4,00 38 69,1 70,4 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplanmayan 1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                           Tablo 5. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 5 

  

Tümce 6.  

YaĢanan olay, bütün aileyi gerdi. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 34 61,8 61,8 61,8 

  2,00 6 10,9 10,9 72,7 

  3,00 4 7,3 7,3 80,0 

  4,00 11 20,0 20,0 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                      Tablo 6. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 6 
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Tümce 7.  

Biz odadayken, arkadaşlar kapıyı kolladı. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 2,00 23 41,8 42,6 42,6 

  4,00 31 56,4 57,4 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                          Tablo 7. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 7 

 

Tümce 8.  

Ali okuldan bıktı. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,9 1,9 

  2,00 5 9,1 9,3 11,1 

  3,00 2 3,6 3,7 14,8 

  4,00 46 83,6 85,2 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                           Tablo 8. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 8 

 

Tümce 9.  

Hırsız, düdük çalarak yaklaşan bekçiden korktu. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 30 54,5 54,5 54,5 

  2,00 9 16,4 16,4 70,9 

  3,00 16 29,1 29,1 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                       Tablo 9. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 9 
 

Tümce 10.  

Ali elmayı soydu.    
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 3 5,5 5,5 5,5 

  2,00 49 89,1 89,1 94,5 

  3,00 1 1,8 1,8 96,4 

  4,00 2 3,6 3,6 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                        Tablo 10. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 10 
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Tümce 11.  

AĢk her şeyi affeder.         

 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 44 80,0 81,5 81,5 

  3,00 6 10,9 11,1 92,6 

  4,00 4 7,3 7,4 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                          Tablo 11. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 11 
Tümce 12.  

Ali AyĢe’yi eğitti. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,9 1,9 

  2,00 48 87,3 90,6 92,5 

  3,00 2 3,6 3,8 96,2 

  4,00 2 3,6 3,8 100,0 

  Toplam 53 96,4 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
2 3,6     

Toplam 55 100,0     

                                            Tablo 12. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 12 
 

Tümce 13.  

Rüzgar, çamaşırları uçurdu. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 50 90,9 90,9 90,9 

  2,00 3 5,5 5,5 96,4 

  3,00 2 3,6 3,6 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                      Tablo 13. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 13 
 

Tümce 14.  

Ali köprüden geçti. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,8 1,8 

  2,00 12 21,8 21,8 23,6 

  4,00 42 76,4 76,4 100,0 

  Topla

m 
55 100,0 100,0   

                                     Tablo 14. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 14 
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Tümce 15.  

Ali Ayşe’yi ağlattı. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 49 89,1 90,7 90,7 

  3,00 5 9,1 9,3 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                         Tablo 15. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 15 

 

Tümce 16.  

Genç kız, sevgilisine ait tüm mektupları yaktı. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 2,00 42 76,4 76,4 76,4 

  3,00 2 3,6 3,6 80,0 

  4,00 11 20,0 20,0 100,0 

  Topla

m 
55 100,0 100,0   

                                       Tablo 16. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 16 

 

Tümce 17.  

Ali ipi gerdi. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,8 1,8 

  2,00 46 83,6 83,6 85,5 

  3,00 3 5,5 5,5 90,9 

  4,00 5 9,1 9,1 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                      Tablo 17. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 17 

 

Tümce 18.  

Matkap, raf yerine duvarı deldi. 
 

Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 51 92,7 92,7 92,7 

  3,00 4 7,3 7,3 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                   Tablo 18. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 18 
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Tümce 19.  

Öğretmen, çocukları Atatürk sevgisiyle eğitti. 
 

Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 2,00 49 89,1 89,1 89,1 

  3,00 4 7,3 7,3 96,4 

  4,00 2 3,6 3,6 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                  Tablo 18. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 18 
 

Tümce 20.  

Kadın, doğum gününü bu yıl da unutan kocasına küstü. 

 

Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 36 65,5 65,5 65,5 

  2,00 1 1,8 1,8 67,3 

  3,00 18 32,7 32,7 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                    Tablo 20. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 20 

 

Tümce 21.  

Ankara-İstanbul arası arabayla 5 saat sürer. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 2,00 1 1,8 1,8 1,8 

  3,00 1 1,8 1,8 3,6 

  4,00 53 96,4 96,4 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                   Tablo 21. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 21 

 

Tümce 22.  

Ali okula uğradı. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,8 1,8 

  2,00 16 29,1 29,1 30,9 

  4,00 38 69,1 69,1 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                   Tablo 22. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 22 
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Tümce 23.  

Adam, karısını yıllarca aldattı. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 52 94,5 94,5 94,5 

  2,00 1 1,8 1,8 96,4 

  3,00 2 3,6 3,6 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                  Tablo 23. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 23 
 

Tümce 24.  

Polis, yolda iki genci durdurdu. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,8 1,8 

  2,00 47 85,5 85,5 87,3 

  3,00 5 9,1 9,1 96,4 

  4,00 2 3,6 3,6 100,0 

  Topla

m 
55 100,0 100,0   

                                  Tablo 24. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 24 
 

Tümce 25.  

Ali AyĢe’ye koştu. (koşmak: Bir yöne doğru hızla gitmek). 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 3 5,5 5,6 5,6 

  2,00 21 38,2 38,9 44,4 

  3,00 3 5,5 5,6 50,0 

  4,00 27 49,1 50,0 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                    Tablo 25. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 25 
 

Tümce 26.  

Akıntı gemiyi götürdü. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 50 90,9 92,6 92,6 

  3,00 4 7,3 7,4 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                  Tablo 26. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 26 
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Tümce 27.  

Babam önce bankaya, ardından postaneye uğramış. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,9 1,9 

  2,00 18 32,7 33,3 35,2 

  3,00 1 1,8 1,9 37,0 

  4,00 34 61,8 63,0 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                     Tablo 27. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 27 

 

Tümce 28.  

Ali AyĢe’ye güvendi. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 2 3,6 3,6 3,6 

  2,00 18 32,7 32,7 36,4 

  3,00 4 7,3 7,3 43,6 

  4,00 31 56,4 56,4 100,0 

  Topla

m 
55 100,0 100,0   

                                 Tablo 28. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 28 

 

Tümce 29.  

Çocuk, matematik öğretmenini diğer öğretmenlerinden daha çok severdi. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 47 85,5 88,7 88,7 

  3,00 5 9,1 9,4 98,1 

  4,00 1 1,8 1,9 100,0 

  Toplam 53 96,4 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
2 3,6     

Toplam 55 100,0     

                                   Tablo 29. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 29 
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Tümce 30.  

Ali modaya özeniyor. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,8 1,8 

  2,00 14 25,5 25,5 27,3 

  3,00 2 3,6 3,6 30,9 

  4,00 38 69,1 69,1 100,0 

  Topla

m 
55 100,0 100,0   

                                Tablo 30. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 30 

 

Tümce 31.  

Ali AyĢe’yi dövdü. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 2 3,6 3,6 3,6 

  2,00 51 92,7 92,7 96,4 

  3,00 1 1,8 1,8 98,2 

  4,00 1 1,8 1,8 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                  Tablo 31. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 31 

 

Tümce 32.  

Sohbet, Ayşe’yi bunalttı. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 39 70,9 70,9 70,9 

  2,00 5 9,1 9,1 80,0 

  3,00 5 9,1 9,1 89,1 

  4,00 6 10,9 10,9 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                 Tablo 32. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 32 

  

Tümce 33.  

Ali coştu.  
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 36 65,5 65,5 65,5 

  3,00 18 32,7 32,7 98,2 

  4,00 1 1,8 1,8 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                  Tablo 33. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 33 
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Tümce 34.  

Ali kapıyı kolladı. (kollamak: Korumak, gözetmek) 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,9 1,9 

  2,00 29 52,7 53,7 55,6 

  3,00 2 3,6 3,7 59,3 

  4,00 22 40,0 40,7 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                  Tablo 34. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 34 

 

Tümce 35.  

Erkek hastalar, kadın doktordan utanıyor. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 2 3,6 3,6 3,6 

  2,00 10 18,2 18,2 21,8 

  3,00 3 5,5 5,5 27,3 

  4,00 40 72,7 72,7 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                  Tablo35. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 35 
 

 

Tümce 36.  

Öğrenciler, bahar şenliklerinde coşuyor. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 32 58,2 60,4 60,4 

  2,00 1 1,8 1,9 62,3 

  3,00 17 30,9 32,1 94,3 

  4,00 3 5,5 5,7 100,0 

  Toplam 53 96,4 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
2 3,6     

Toplam 55 100,0     

                                  Tablo 36. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 36 
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Tümce 37.  

Ali AyĢe’yi kırdı. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 2 3,6 3,7 3,7 

  2,00 47 85,5 87,0 90,7 

  3,00 4 7,3 7,4 98,1 

  4,00 1 1,8 1,9 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                     Tablo 37. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 37 
 

Tümce 38.  

Ev sahibi, bizim misafirleri dün yolda görmüş. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 2,00 18 32,7 33,3 33,3 

  4,00 36 65,5 66,7 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                      Tablo38. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 38 

  

Tümce 39.  

Bu kalp, sadece bir insanı sevdi. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 45 81,8 81,8 81,8 

  3,00 9 16,4 16,4 98,2 

  4,00 1 1,8 1,8 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                  Tablo 39. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 39 
 

Tümce 40.  

Ali Ayşe’den korktu. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 26 47,3 47,3 47,3 

  2,00 4 7,3 7,3 54,5 

  3,00 24 43,6 43,6 98,2 

  4,00 1 1,8 1,8 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                  Tablo 40. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 40 
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Tümce 41.  

Adam, bu ekolde yetişmesine karşın, diğerlerinden çok farklı düşünüyor. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 8 14,5 15,4 15,4 

  2,00 2 3,6 3,8 19,2 

  3,00 10 18,2 19,2 38,5 

  4,00 32 58,2 61,5 100,0 

  Toplam 52 94,5 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
3 5,5     

Toplam 55 100,0     

                                      Tablo 41. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 41 

Tümce 42.  

Ali AyĢe’yi savundu. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 4 7,3 7,3 7,3 

  2,00 44 80,0 80,0 87,3 

  3,00 1 1,8 1,8 89,1 

  4,00 6 10,9 10,9 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                 Tablo 42. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 42 

  

Tümce 43.  

Annesi, çocuğu sıkıca tuttu. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 2 3,6 3,6 3,6 

  2,00 48 87,3 87,3 90,9 

  3,00 1 1,8 1,8 92,7 

  4,00 4 7,3 7,3 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                 Tablo 43. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 43 

 

Tümce 44.  

Makine topu attı. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 46 83,6 83,6 83,6 

  2,00 2 3,6 3,6 87,3 

  3,00 6 10,9 10,9 98,2 

  4,00 1 1,8 1,8 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                              Tablo 44. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 44 
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Tümce 45.  

Eşi terkedince, adam evde yapayalnız kaldı. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 2,00 3 5,5 5,5 5,5 

  3,00 1 1,8 1,8 7,3 

  4,00 51 92,7 92,7 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                 Tablo 45. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 45 
 

 

Tümce 46.  

Genç kızlar, şıklık ve zarafetten çok modaya özeniyor. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,8 1,8 

  2,00 13 23,6 23,6 25,5 

  3,00 3 5,5 5,5 30,9 

  4,00 38 69,1 69,1 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                Tablo 46. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 46 

 

Tümce 47.  

ĠĢin teknik yanıyla ilgili uzun konuĢma, dinleyen herkesi bunalttı. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 40 72,7 74,1 74,1 

  2,00 6 10,9 11,1 85,2 

  3,00 6 10,9 11,1 96,3 

  4,00 2 3,6 3,7 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                    Tablo 47. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 47 
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Tümce 48.  

Çocuk bir hafta annesinde, bir hafta babasında kalıyor. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 2 3,6 3,7 3,7 

  2,00 15 27,3 27,8 31,5 

  3,00 2 3,6 3,7 35,2 

  4,00 35 63,6 64,8 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                   Tablo 48. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 48 

 

Tümce 49.  

Böylesi bir aĢk, her şeyi affeder.  
 

Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 45 81,8 81,8 81,8 

  2,00 3 5,5 5,5 87,3 

  3,00 5 9,1 9,1 96,4 

  4,00 2 3,6 3,6 100,0 

  Topla

m 
55 100,0 100,0   

                                Tablo 49. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 49 
 

Tümce 50.  

Atatürk, Türk milletine her zaman inandı. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 2,00 20 36,4 36,4 36,4 

  3,00 2 3,6 3,6 40,0 

  4,00 33 60,0 60,0 100,0 

  Topla

m 
55 100,0 100,0   

                                Tablo 50. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 50 

  

Tümce 51.  

Ali evde kaldı. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,8 1,8 

  2,00 6 10,9 10,9 12,7 

  3,00 1 1,8 1,8 14,5 

  4,00 47 85,5 85,5 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                 Tablo 51. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 51 
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Tümce 52.  

Ali AyĢe’yi tuttu. (tutmak: El ile kavramak) 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 2,00 50 90,9 92,6 92,6 

  3,00 2 3,6 3,7 96,3 

  4,00 2 3,6 3,7 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplan

mayan 

 
1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                    Tablo 52. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 52 

 

Tümce 53.  

Ali Ayşe’yi sevdi. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 39 70,9 70,9 70,9 

  2,00 1 1,8 1,8 72,7 

  3,00 14 25,5 25,5 98,2 

  4,00 1 1,8 1,8 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                 Tablo 53. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 53 
 

Tümce 54.  

Çocuk, gidip gelmeye harcadığı zaman yüzünden, okuldan bıktı. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,8 1,8 

  2,00 8 14,5 14,5 16,4 

  3,00 2 3,6 3,6 20,0 

  4,00 44 80,0 80,0 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                  Tablo 54. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 54 

 

Tümce 55.  

Rüzgar, balkondaki bütün çamaşırları uçurdu. 
 

 Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 51 92,7 94,4 94,4 

  3,00 3 5,5 5,6 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplan

mayan 

 
1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                   Tablo 55. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 55 
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Tümce 56.  

Ali bu ekolde yetişti. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,9 1,9 

  2,00 5 9,1 9,6 11,5 

  3,00 8 14,5 15,4 26,9 

  4,00 38 69,1 73,1 100,0 

  Toplam 52 94,5 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
3 5,5     

Toplam 55 100,0     

                                     Tablo 56. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 56 
 

Tümce 57.  

Adam, arkasından yavaşça yaklaşarak, kadını korkuttu. 
 

Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,8 1,8 

  2,00 50 90,9 90,9 92,7 

  3,00 2 3,6 3,6 96,4 

  4,00 2 3,6 3,6 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                Tablo 57. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 57 

 

Tümce 58.  

Çocuk, arkadaĢından geldi, hemen derse oturdu. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 2,00 14 25,5 25,5 25,5 

  3,00 2 3,6 3,6 29,1 

  4,00 39 70,9 70,9 100,0 

  Topla

m 
55 100,0 100,0   

                                Tablo 58. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 58 

 

Tümce 59.  

Ali Ayşe’yi aldattı. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 48 87,3 87,3 87,3 

  3,00 6 10,9 10,9 98,2 

  4,00 1 1,8 1,8 100,0 

  Topla

m 
55 100,0 100,0   

                                 Tablo 59. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 59 
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Tümce 60.  

Çocuklar, ipi iki ağaç arasına gerdiler. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,8 1,8 

  2,00 44 80,0 80,0 81,8 

  3,00 4 7,3 7,3 89,1 

  4,00 6 10,9 10,9 100,0 

  Topla

m 
55 100,0 100,0   

                                Tablo 60. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 60 

 

Tümce 61.  

Ali evi beğendi. 
 

Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 2,00 23 41,8 42,6 42,6 

  3,00 1 1,8 1,9 44,4 

  4,00 30 54,5 55,6 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                    Tablo 61. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 61 
 

Tümce 62.  

Ali kağıdı yaktı. 
 

Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,9 1,9 

  2,00 48 87,3 88,9 90,7 

  3,00 3 5,5 5,6 96,3 

  4,00 2 3,6 3,7 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                    Tablo 62. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 62 
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Tümce 63.  

Radyoda Ģiir okuyan adam, tüm dinleyicileri ağlattı. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 49 89,1 90,7 90,7 

  2,00 1 1,8 1,9 92,6 

  3,00 4 7,3 7,4 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplan

mayan 

 
1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                    Tablo 63. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 63 

 

Tümce 64.  

Ali AyĢe’yi korkuttu. 
 

Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 2 3,6 3,6 3,6 

  2,00 47 85,5 85,5 89,1 

  3,00 4 7,3 7,3 96,4 

  4,00 2 3,6 3,6 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                               Tablo 64. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 64 
 

Tümce 65.  

Ali AyĢe’yi gördü. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 2 3,6 3,7 3,7 

  2,00 17 30,9 31,5 35,2 

  3,00 3 5,5 5,6 40,7 

  4,00 32 58,2 59,3 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                   Tablo 65. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 65 
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Tümce 66.  

Makine, topu deliğe attı ve sayısalın ilk rakamı belli oldu. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 48 87,3 87,3 87,3 

  2,00 1 1,8 1,8 89,1 

  3,00 5 9,1 9,1 98,2 

  4,00 1 1,8 1,8 100,0 

  Topla

m 
55 100,0 100,0   

                               Tablo 66. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 66 
 

 

Tümce 67.  

Ali AyĢe’de kaldı. (kalmak: Konaklamak) 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 2,00 19 34,5 34,5 34,5 

  3,00 1 1,8 1,8 36,4 

  4,00 35 63,6 63,6 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                 Tablo 67. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 67 

  

 

Tümce 68.  

Akıntı, gemiyi kıyıya doğru götürdü. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 49 89,1 89,1 89,1 

  2,00 1 1,8 1,8 90,9 

  3,00 4 7,3 7,3 98,2 

  4,00 1 1,8 1,8 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                 Tablo 68. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 68 
 

Tümce 69.  

Serseriler, adamı sokak ortasında bir güzel dövdüler. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,8 1,8 

  2,00 51 92,7 92,7 94,5 

  3,00 2 3,6 3,6 98,2 

  4,00 1 1,8 1,8 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                  Tablo 69. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 69 
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Tümce 70.  

Yolculuk 2 saat sürdü. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,8 1,8 

  2,00 1 1,8 1,8 3,6 

  3,00 3 5,5 5,5 9,1 

  4,00 50 90,9 90,9 100,0 

  Topla

m 
55 100,0 100,0   

                                  Tablo 70. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 70 

 

Tümce 71.  

Bu kalp, Ayşe’yi sevdi. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 45 81,8 83,3 83,3 

  2,00 4 7,3 7,4 90,7 

  3,00 5 9,1 9,3 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                       Tablo 71. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 71 

 

Tümce 72.  

Genç adam, otobüsten iner inmez annesine koştu. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 2 3,6 3,6 3,6 

  2,00 19 34,5 34,5 38,2 

  3,00 1 1,8 1,8 40,0 

  4,00 33 60,0 60,0 100,0 

  Topla

m 
55 100,0 100,0   

                                     Tablo 72. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 72 
 

Tümce 73.  

Doktor, hasta yakınlarını çok üzdü. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 48 87,3 87,3 87,3 

  2,00 2 3,6 3,6 90,9 

  3,00 2 3,6 3,6 94,5 

  4,00 3 5,5 5,5 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                   Tablo 73. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 73 
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Tümce 74.  

Ali AyĢe’ye inandı. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,8 1,8 

  2,00 17 30,9 30,9 32,7 

  3,00 5 9,1 9,1 41,8 

  4,00 32 58,2 58,2 100,0 

  Topla

m 
55 100,0 100,0   

                                  Tablo 74. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 74 
Tümce 75.  

Ali AyĢe’ye çattı. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 3 5,5 5,5 5,5 

  2,00 42 76,4 76,4 81,8 

  3,00 2 3,6 3,6 85,5 

  4,00 8 14,5 14,5 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                  Tablo 75. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 75 

 

Tümce 76.  

Ali Ayşe’yi üzdü. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 50 90,9 92,6 92,6 

  2,00 3 5,5 5,6 98,1 

  4,00 1 1,8 1,9 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplan

mayan 

 
1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                Tablo 76. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 76 
 

Tümce 77.  

Genç çift, fahiş fiyatına karşın, en çok bu evi beğendi. 
 

Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,8 1,8 

  2,00 19 34,5 34,5 36,4 

  3,00 1 1,8 1,8 38,2 

  4,00 34 61,8 61,8 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                 Tablo 77. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 77 
 



        431 

 

 

    

 

Tümce 78.  

Aşçı, elmayı incecik soydu. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,8 1,8 

  2,00 49 89,1 89,1 90,9 

  3,00 3 5,5 5,5 96,4 

  4,00 2 3,6 3,6 100,0 

  Topla

m 
55 100,0 100,0   

                               Tablo 78. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 78 
 

 

Tümce 79.  

Halk, askere güvenir. 
 

Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 2 3,6 3,6 3,6 

  2,00 22 40,0 40,0 43,6 

  4,00 31 56,4 56,4 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                  Tablo 79. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 79 

 

Tümce 80.  

Adam, durduk yere Ģoföre çattı. 
 

Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 1 1,8 1,9 1,9 

  2,00 45 81,8 83,3 85,2 

  3,00 2 3,6 3,7 88,9 

  4,00 6 10,9 11,1 100,0 

  Toplam 54 98,2 100,0   

Cevaplan
mayan 

 
1 1,8     

Toplam 55 100,0     

                                     Tablo 80. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 80 
 

Tümce 81.  

Ali Ayşe’ye küstü. 
 

Yanıtlar Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 41 74,5 74,5 74,5 

  2,00 1 1,8 1,8 76,4 

  3,00 13 23,6 23,6 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                  Tablo 81. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 81 
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Tümce 82.  

Kadın, mahkemede her şeye rağmen eĢini savundu. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 4 7,3 7,3 7,3 

  2,00 40 72,7 72,7 80,0 

  3,00 2 3,6 3,6 83,6 

  4,00 9 16,4 16,4 100,0 

  Topla

m 
55 100,0 100,0   

                                 Tablo 82. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 82 

 

Tümce 83.  

Olay, Ayşe’yi gerdi. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 46 83,6 83,6 83,6 

  2,00 1 1,8 1,8 85,5 

  3,00 6 10,9 10,9 96,4 

  4,00 2 3,6 3,6 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                   Tablo 83. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 83 

 

Tümce 84.  

Köylüler, şehre varmak için, iki uzun köprüden geçtiler. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 2,00 10 18,2 18,2 18,2 

  3,00 2 3,6 3,6 21,8 

  4,00 43 78,2 78,2 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                  Tablo 84. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 84 

 

Tümce 85.  

Adam, kadını kolundan tutup, sertçe kendine doğru çekti. 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Birikmeli 
Yüzde 

Geçerli 1,00 52 94,5 94,5 94,5 

  3,00 2 3,6 3,6 98,2 

  4,00 1 1,8 1,8 100,0 

  Topla
m 

55 100,0 100,0   

                                  Tablo 85. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 85 
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Tümce 86.  

Ali AyĢe’den geldi. (evinden vb.) 
 

Yanıtlar  Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 

Birikmeli 

Yüzde 

Geçerli 1,00 2 3,6 3,6 3,6 

  2,00 12 21,8 21,8 25,5 

  3,00 1 1,8 1,8 27,3 

  4,00 40 72,7 72,7 100,0 

  Topla

m 
55 100,0 100,0   

                                   Tablo 86. Pilot çalışma sonuçları: Tümce 86 
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EK 3 

TÜRKÇEDE KONU ROLLERĠ SORMACASI 

 

Sayın Katılımcı 

Bu sormaca, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dilbilim 

Bölümünde, Prof. Dr. N. Engin Uzun danışmanlığında, Arş. Gör. Pınar İbe Akcan 

tarafından hazırlanmakta olan Konu Rolleri: Türkçe Eylem Veritabanı Temelinde bir 

Anlambilimsel Konu Rolleri Modeli Önerisi başlıklı doktora tezinin uygulama 

bölümünde kullanılmak üzere düzenlenmiştir. 

Sormaca iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde altı çizili ad 

öbeklerinin rollerine ilişkin, ikinci bölümde ise aynı ad öbeklerinin eylemden 

etkilenmişliği ve değişimine ilişkin sezgileriniz sınanmaktadır. 

Yanıtlarınız çalışmanın güvenilirliği açısından belirleyicidir. Bu nedenle 

lütfen öncelikle aşağıdaki alanları doldurunuz.    

                                                                Katkınız için teşekkür ederim 

                                                                        Pınar İBE AKCAN 

 

 

 

   

      

 

 

  

Ad Soyad  

Cinsiyet  YaĢ  

Üniversite/ Bölüm   

Sınıf     

E K 

2 1 4 3 
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Konu Rolleri Sormacası 

1. Roller 

1. Eylemi ve eylemin gerçekleşmiş olabileceği bağlamı düşününüz. 

2. Altı çizili öğenin eylemdeki rolü nedir? Düşününüz. 

3. İlgili alanı işaretleyiniz.         

                          hem yapan  
                                                 hem yapılan gibi 

                                                                     (ikisi de) 

 

 

 

 

yapan gibi                                                   ne yapan                                                           yapılan gibi 

                                                                 ne yapılan gibi                                                             

                                                                      (hiçbiri) 

                            

                                                                                                        

                 Örnek:  

1 Ali kağıdı yırttı.     

2 Ali kağıdı yırttı.     

3 Ali Ayşe’den çekindi.     

4 Ali sesi işitti.     

 

2.         EtkilenmiĢlik/ DeğiĢim  

1. Eylemi ve eylemin gerçekleşmiş olabileceği bağlamı düşününüz. 

2. Altı çizili öğede, eylem öncesi ve sonrası arasında (fiziksel ya da fiziksel olmayan) 

bir değişim/ etkilenmişlik var mıdır? Düşününüz. 

3. İlgili alanı işaretleyiniz.   

  

Örnek:  

  EtkilenmiĢlik/ 

değiĢim VAR/ 

OLABĠLĠR 

EtkilenmiĢlik/ 

değiĢim YOK/ 

OLAMAZ 

1 Ali AyĢe’ye vurdu.   

2 Ali kediyi gördü.   

 

 

1 2 

3 

4 

1 2 4 3 

- 

+ - 

+ 

1 2 4 

1 2 4 

1 2 4 

3 

3 

3 
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S
A

Y
I 

ETKĠLENMĠġLĠ

K/ DEĞĠġĠM 

TÜMCE 

ROL 

Var/ 

Olabili

r 

(+) 

Yok/ 

Olama

z 

(-) 

Yapan 

gibi 

(1) 

Yapıla

n gibi 

(2) 

Hem 

yapan 

hem 

yapıla

n gibi 

(ikisi 

de) 

(3) 

Ne 

yapan 

ne 

yapıla

n gibi 

(hiçbir

i) 

(4) 

1 

 

  Ali Ayşe’yi çekti. (çekmek: Bir şeyi tutup 

kendine veya başka bir yöne doğru yürütmek). 
    

2   Ali AyĢe’yi durdurdu. (durdurmak: Hareket 

halindeki nesne/ insanın durmasına neden olmak).  
    

3   Matkap duvarı deldi.     

4   Arkadaşları, çocuğu çok kırdı.      

5   Ali AyĢe’den utandı.     

6   YaĢanan olay, bütün aileyi gerdi.     

7   Biz odadayken, arkadaşlar kapıyı kolladı.      

8   Ali okuldan bıktı.      

9   Hırsız, düdük çalarak yaklaşan bekçiden 

korktu. 
    

10   Ali elmayı soydu.        

11   AĢk her şeyi affeder.             

12   Ali AyĢe’yi eğitti.     

13   Rüzgar, çamaşırları uçurdu.     

14   Ali köprüden geçti.     

15   Ali Ayşe’yi ağlattı.     

16   Genç kız, sevgilisine ait tüm mektupları 
yaktı. 

    

17   Ali ipi gerdi.     

18   Matkap, raf yerine duvarı deldi.     

19   Öğretmen, çocukları Atatürk sevgisiyle 

eğitti.  
    

20   Kadın, doğum gününü bu yıl da unutan 
kocasına küstü. 

    

21   Ankara-İstanbul arası arabayla 5 saat sürer.     

22   Ali okula uğradı.     

23   Adam, karısını, beş yıl boyunca aldatmış.     

24   Polis, yolda iki genci durdurdu.     

25   Ali AyĢe’ye koştu. (koşmak: Bir yöne doğru 

hızla gitmek). 
    

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 
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S
A

Y
I 

 

 

ETKĠLENMĠġLĠ

K/ DEĞĠġĠM 

TÜMCE ROL 

Var/ 

Olabili

r 

(+) 

Yok/ 

Olama

z 

(-) 

Yapan 

gibi 

(1) 

Yapıla

n gibi 

(2) 

Hem 

yapan 

hem 

yapıla

n gibi 

(ikisi 

de) 

(3) 

Ne 

yapan 

ne 

yapıla

n gibi 

(hiçbir

i) 

(4) 

26   Akıntı gemiyi götürdü.     

27   Babam önce bankaya, ardından postaneye 
uğramış. 

    

28   Ali AyĢe’ye güvendi.     

29   Çocuk, matematik öğretmenini diğer 

öğretmenlerinden daha çok severdi. 
    

30   Ali modaya özeniyor.     

31   Ali AyĢe’yi dövdü.     

32   Sohbet, Ayşe’yi bunalttı.     

33   Ali coştu.     

34   Ali kapıyı kolladı. (kollamak: Gözetlemek)     

35   Erkek hastaların çoğu, kadın doktordan 
utanıyor.  

    

36   Öğrenciler, bahar şenliklerinde coşuyor.      

37   Ali AyĢe’yi kırdı.     

38   Ev sahibi, bizim misafirleri dün yolda 

görmüş. 
    

39   Bu kalp, sadece bir insanı sevdi.     

40   Ali Ayşe’den korktu.     

41   Adam, bu ekolde yetişmesine karşın, 

diğerlerinden çok farklı düşünüyor.  
    

42   Ali AyĢe’yi korudu.     

43   Annesi, çocuğu sıkıca tuttu.     

44   Makine topu attı.      

45   Eşi terkedince, adam, koca evde yapayalnız 

kaldı. 
    

46   Genç kızlar, şıklık ve zarafetten çok modaya 
özeniyor.  

    

47   ĠĢin teknik yanıyla ilgili uzun konuĢma, 
dinleyen herkesi bunalttı. 

    

48   Çocuk bir hafta annesinde, bir hafta 

babasında kalıyor. 
    

49   Böylesi bir aĢk, her şeyi affeder.      + - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 
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S
A

Y
I 

 

 

ETKĠLENMĠġLĠ

K/ DEĞĠġĠM 

TÜMCE ROL 

Var/ 

Olabili

r 

(+) 

Yok/ 

Olama

z 

(-) 

Yapan 

gibi 

(1) 

Yapıla

n gibi 

(2) 

Hem 

yapan 

hem 

yapıla

n gibi 

(ikisi 

de) 

(3) 

Ne 

yapan 

ne 

yapıla

n gibi 

(hiçbir

i) 

(4) 

50   Ali Ayşe’yi ağlattı.     

51   Ali evde kaldı.     

52   Ali AyĢe’yi tuttu. (tutmak: El ile kavramak)     

53   Ali Ayşe’yi sevdi.     

54   Çocuk, gidip gelmeye harcadığı zaman 

yüzünden, okuldan bıktı.  
    

55   Rüzgar, balkondaki bütün çamaşırları 

uçurdu. 
    

56   Ali bu ekolde yetişti.     

57   Adam, arkasından yavaşça yaklaşarak, 

kadını korkuttu. 
    

58   Çocuk, arkadaĢından geldi, hemen derse 
oturdu. 

    

59   Ali Ayşe’yi aldattı.     

60   Ali AyĢe’yi dövdü.     

61   Ali evi beğendi.     

62   Ali kağıdı yaktı.     

63   Radyoda Ģiir okuyan adam, tüm 
dinleyicileri ağlattı. 

    

64   Ali AyĢe’yi korkuttu.     

65   Ali AyĢe’yi gördü.     

66   Makine, topu deliğe attı ve sayısalın ilk 

rakamı belli oldu. 
    

67   Ali AyĢe’de kaldı. (kalmak: Konaklamak)     

68   Akıntı, gemiyi kıyıya doğru götürdü.      

69   Serseriler, adamı sokak ortasında bir güzel 

dövdüler. 
    

70   Ali Ayşe’yi sevdi.     

71   Bu kalp, Ayşe’yi sevdi.     

72   Genç adam, otobüsten iner inmez annesine 

koştu. 
    

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 3 4 1 
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Tablo 1. Sormaca: Asıl biçim 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

S
A

Y
I 

 

ETKĠLENMĠġLĠ

K/ DEĞĠġĠM 

TÜMCE ROL 

Var/ 

Olabili

r 

(+) 

Yok/ 

Olama

z 

(-) 

 Yapan 

gibi 

(1) 

Yapıla

n gibi 

(2) 

Hem 

yapan 

hem 

yapıla

n gibi 

(ikisi 

de) 

(3) 

Ne 

yapan 

ne 

yapıla

n gibi 

(hiçbir

i) 

(4) 

73   Doktor, hasta yakınlarını çok üzdü.     

74   Ali AyĢe’ye inandı.     

75   Ali AyĢe’ye çattı.     

76   Ali Ayşe’yi üzdü.     

77   Genç çift, fahiş fiyatına karşın, en çok bu evi 

beğendi.  
    

78   Aşçı, elmayı incecik soydu.     

79   Halk, askere güveniyor.     

80   Ali AyĢe’yi gördü.     

81   Ali Ayşe’ye küstü.     

82   Kadın, mahkemede her şeye rağmen eĢini 

korudu. 
    

83   Olay, Ayşe’yi gerdi.     

84   Köylüler, şehre varmak için, iki uzun 
köprüden geçtiler. 

    

85   Adam, kadını kolundan tutup, sertçe kendine 

doğru çekti. 
    

86   Ali AyĢe’den geldi. (evinden vs.)     

87   Atatürk, Türk milletine her zaman inandı.     

88   Çocuklar, ipi, iki ağaç arasına gerdiler.     

89   Yolculuk 2 saat sürdü.     

90   Adam, durduk yere Ģoföre çattı.     

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

1 2 3 4 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 2 4 3 1 

+ - 
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EK 4 

TKSR’deki tümcelerin AKRM’deki ulamlara göre sınıflandırılmış 

biçimleriyle sayı ve yüzde dağılımları aşağıda verilmiştir.  

 

1. S+ /C+ ulamı 

 

Tümce 1 15 63 85 

  Sayı Yüzde  

1 1 1355 96,9  

  2 3 0,2  

 3 34 2,4  

 4 7 0,5  

 Toplam 1399 100,0  
                             Tablo 1. S+C+1: Dağılımlar 

 

Tümce 2 24 31 42 43 52 69 82 

  Sayı Yüzde      

2 1 21 0,8      

 2 2600 93,0      

 3 54 1,9      

 4 120 4,3      

 Toplam 2795 100,0      

         
                                                                    Tablo 2. S+C+ 2: Dağılımlar 

 

Tümce 25 48 58 67 72 86 

   Sayı Yüzde    

4 1 8 0,4    

 2 325 15,5    

 3 35 1,7    

 4 1723 82,4    

 Toplam 2091 100,0    
                                                        Tablo 3. S+C+3: Dağılımlar 
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2. S+/C-  ulamı 

 

Tümce 3 13 18 26 44 55 66 68 

   Sayı Yüzde      

1 1 2655 95,1      

 2 13 0,5      

 3 73 2,6      

 4 51 1,8      

 Toplam 2792 100,0      
                                                                   Tablo 4. S+C- 1: Dağılımlar 

 

 

Tümce 7 10 16 17 34 62 78 88 

   Sayı Yüzde      

2 1 13 0,5      

 2 2247 80,5      

 3 32 1,1      

 4 499 17,9      

 Toplam 2791 100,0      
                                                                     Tablo 5. S+C- 2: Dağılımlar 

 

 

Tümce 14 22 27 45 51 84 

   Sayı Yüzde    

4 1 10 0,5    

 2 178 8,5    

 3 14 0,7    

 4 1884 90,3    

 Toplam 2086 100,0    
                                                     Tablo 6. S+C- 4: Dağılımlar 

 

 

3. S-/C+ ulamı 

 

Tümce 23 59 73 76 

   Sayı Yüzde  

1 1 1342 96,0  

 2 7 0,5  

 3 46 3,3  

 4 3 0,2  

 Toplam 1398 100,0  
                  Tablo 7. S-C+ 1: Dağılımlar 
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Tümce 4 12 19 37 57 64 75 90 

   Sayı Yüzde      

2 1 19 0,7      

 2 2562 91,8      

 3 84 3,0      

 4 127 4,5      

 Toplam 2792 100,0      
                                                    Tablo 8. S-C+ 2: Dağılımlar 
 

Tümce 9 20 29 33 36 40 53 81 

   Sayı Yüzde      

3 1 1443 51,7      

 2 54 1,9      

 3 1276 45,7      

 4 17 0,6      

 Toplam 2790 100,0      
                                                                    Tablo 9. S-C+ 3: Dağılımlar 
 

Tümce 5 35 74 87 

   Sayı Yüzde  

4 1 19 1,4  

 2 230 16,5  

 3 112 8,1  

 4 1030 74,0  

 Toplam 1391 100,0  
                               Tablo 10. S-C+ 4/1: Dağılımlar 
 

Tümce 28 38 65 79 

   Sayı Yüzde  

4 1 3 0,2  

 2 389 27,9  

 3 43 3,1  

 4 960 68,8  

 Toplam 1395 100,0  
                              Tablo 11. S-C+ 4/2: Dağılımlar 
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4. S-/C- ulamı 

 

Tümce 6 11 32 39 47 49 71 83 

   Sayı Yüzde      

1 1 2394 85,9      

 2 49 1,8      

 3 218 7,8      

 4 127 4,6      

 Toplam 2788 100,0      

         
                                               Tablo 12. S-C- 1: Dağılımlar 
 

Tümce 8 30 41 46 54 56 

   Sayı Yüzde    

4 1 17 0,8    

 2 165 7,9    

 3 49 2,3    

 4 1859 88,9    

 Toplam 2090 100,0    

       
                                                     Tablo 13. S-C- 4/1: Dağılımlar 

 

Tümce 21 61 77 89 

   Sayı Yüzde  

4 1 6 0,4  

 2 218 15,6  

 3 19 1,4  

 4 1154 82,6  

 Toplam 1397 100,0  
                        Tablo 14. S-C- 4/2: Dağılımlar 
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EK 5 

Aşağıdaki tablolarda, sormacadaki sayıları belirtilen tümcelerin altı çizili 

öğelerine ilişkin katılımcıların işaretledikleri ulamlarla AKRM’deki ulamların 

örtüşme durumları verilmiştir.  

o İkinci satır, sormacadaki tümcelerin numaralarını göstermektedir.  

o Tüm tümcelerin tümünü doğru işaretleyenler, cevaplamayanlar satırının 

üzerideki satırda yer almaktadır.  

Katılımcıların S+/C+ ulamındaki tümcelerde altı çizili öğeleri AKRM’de 

öngörülen ulamlarla eşleştirebilme oranları aşağıda verilmiştir.  

 S+ /C+ " Yapan gibi (1)"   

 Tümceler: 1, 15, 63 

ve 85.  

  Sayı   Yüzde 

 1 Tümce 2 0,6 

 2 Tümce 5 1,4 

 3 Tümce 27 7,7 

 4 Tümce 315 90,0 

 Cevaplamayan 1 0,3 

 Toplam 350 100 
Tablo 1. S+C+ 1: Tümce bazında dağılımlar 

 

S+ /C+ " Yapılan gibi (2)" 

  

Tümceler: 

52,43,2,24,42,82,31,6

9 

   

    Sayı   Yüzde 

 3 Tümce 3 0,9 

 4 Tümce 3 0,9 

 5 Tümce 2 0,6 

 6 Tümce 9 2,6 

 7 Tümce 43 12,3 

 8 Tümce 285 81,4 

 Cevaplamayan 5 1,4 

 Toplam 350 100 

Tablo 2. S+C+ 2: Tümce bazında dağılımlar 
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S+ /C+" Ne yapan ne yapılan gibi (4)"   

Tümceler: 

86,58,25,72,67,48 

   

   Sayı   Yüzde 

 3 Tümce 4 1,1 

 4 Tümce 6 1,7 

 5 Tümce 17 4,9 

 6 Tümce 315 90,0 

 Cevaplamayan 8 2,3 

 Toplam 350 100 

Tablo 3. S+C+ 4: Tümce bazında dağılımlar 

 

Katılımcıların S+/C- ulamındaki tümcelerde altı çizili öğeleri AKRM’de 

öngörülen ulamlarla eşleştirebilme oranları aşağıda verilmiştir.   

S+/ C- “Yapan gibi (1)”   

Tümceler: 

44,66,26,68,3,18,13,55 

  

    Sayı                        Yüzde 

 1 Tümce 2 0,6 

 2 Tümce 2 0,6 

 3 Tümce 3 0,9 

 4 Tümce 6 1,7 

 5 Tümce 7 2,0 

 6 Tümce 10 2,9 

 7 Tümce 24 6,9 

 8 Tümce 289 82,6 

 Cevaplamayan 7 2,0 
Tablo 4. S+C- 1: Tümce bazında dağılımlar 

 

 

S+ /C- " Yapılan gibi (2)" 

  

Tümceler: 

10,78,17,88,34,7,62,16, 

  

   Sayı                 Yüzde 

  1 Tümce 1 0,3 

 3 Tümce 1 0,3 

 4 Tümce 3 0,9 

 5 Tümce 5 1,4 

 6 Tümce 8 2,3 

 7 Tümce 44 12,6 

 8 Tümce 279 79,7 

 Cevaplamayan 9 2,6 
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 Toplam 350 100 
Tablo 5. S+C- 2: Tümce bazında dağılımlar 

 

 

S+/C- " Ne yapan ne yapılan gibi (4)" 

Tümceler: 

14,84,22,27,51,45 

  

  Sayı                          Yüzde 

  0 Tümce 2 0,6 

 1 Tümce 4 1,1 

 2 Tümce 9 2,6 

 3 Tümce 11 3,1 

 4 Tümce 25 7,1 

 5 Tümce 40 11,4 

 6 Tümce 246 70,3 

 Cevaplamaya

n 

13 3,7 

 Toplam 350 100 
                          Tablo 6. S+C- 4: Tümce bazında dağılımlar 

 

Katılımcıların S-/C+ ulamındaki tümcelerde altı çizili öğeleri AKRM’de 

öngörülen ulamlarla eşleştirebilme oranları aşağıda verilmiştir.   

 

 S- /C + " Yapan gibi (1)"   

Tümceler: 

76,73,59,23 

   

   Sayı   Yüzde 

 0 Tümce 2 0,6 

 1 Tümce 4 1,1 

 2 Tümce 8 2,3 

 3 Tümce 20 5,7 

 4 Tümce 314 89,7 

 Cevaplamayan 2 0,6 

 Toplam 350 100 
Tablo 7. S-C+ 1: Tümce bazında dağılımlar 
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S- /C + " Yapılan gibi (2)"   

Tümceler: 

37,4,64,57,12,19,75,9

0 

   

   Sayı   Yüzde 

 1 Tümce 2 0,6 

 2 Tümce 1 0,3 

 3 Tümce 2 0,6 

 4 Tümce 7 2,0 

 5 Tümce 14 4,0 

 6 Tümce 37 10,6 

 7 Tümce 49 14 

 8 Tümce 230 65,7 

 Cevaplamayan 8 2,3 

 Toplam 350 100 

Tablo 8. S-C+ 2: Tümce bazında dağılımlar 

 

S- /C+ " Hem yapan hem yapılan gibi (3)"  

Tümceler: 

53,29,81,20,40,9,33,3

6 

   

     Sayı   Yüzde 

 3 Tümce 1 0,3 

 5 Tümce 4 1,1 

 6 Tümce 4 1,1 

 7 Tümce 42 12,0 

 8 Tümce 290 82,9 

 Cevaplamayan 9 2,6 

 Toplam 350 100 
Tablo 9. S-C+ 3: Tümce bazında dağılımlar 

  

S-/C+ " Ne yapan ne yapılan gibi (4)"   

Tümceler: 

5,35,74,87 

   

   Sayı Yüzde 

 0 Tümce 5 1,4 

 1 Tümce 3 0,9 

 2 Tümce 20 5,7 

 3 Tümce 57 16,3 

 4 Tümce 256 73,1 

 Cevaplamayan 9 2,6 

 Toplam 350 100 
Tablo 10. S-C+ 4/1: Tümce bazında dağılımlar 
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S-/C+ " Ne yapan ne yapılan gibi 

(4)" 

   

Tümceler: 

65,38,28,79 

  Sayı   Yüzde 

 2 Tümce 8 2,3 

 3 Tümce 29 8,3 

 4 Tümce 308 88,0 

 Cevaplamayan 5 1,4 

 Toplam 350 100 

Tablo 11. S-C+ 4/2: Tümce bazında dağılımlar 

 

Katılımcıların S-/C- ulamındaki tümcelerde altı çizili öğeleri AKRM’de 

öngörülen ulamlarla eşleştirebilme oranları aşağıda verilmiştir. 

S- / C-" Yapan gibi(1)"   

Tümceler: 

83,6,32,47,71,39,11,49 

  

   Sayı                            Yüzde 

  0 Tümce 4 1,1 

 1 Tümce 2 0,6 

 2 Tümce 10 2,9 

 3 Tümce 13 3,7 

 4 Tümce 10 2,9 

 5 Tümce 15 4,3 

 6 Tümce 27 7,7 

 7 Tümce 51 14,6 

 8 Tümce 207 59,1 

 Cevaplamayan 11 3,1 

 Toplam 350 100 
Tablo 12. S-C- 1: Tümce bazında dağılımlar 

 

 

 

S- /C- " Ne yapan ne yapılan gibi (4)" 

Tümceler: 

8,54,30,46,56,41, 

  

    

   Sayı                            Yüzde 

 0 Tümce 2 0,6 

 1 Tümce 4 1,1 

 2 Tümce 11 3,1 

 3 Tümce 20 5,7 

 4 Tümce 27 7,7 
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 5 Tümce 34 9,7 

 6 Tümce 242 69,1 

 Cevaplamaya

n 

10 2,9 

 Toplam 350 100 

Tablo 13. S-C- 4/1: Tümce bazında dağılımlar 

 

 

S- /C- " Ne yapan ne yapılan 

gibi (4)" 

  

Tümceler: 61,77,89,21   

    

   Sayı Yüzde 

 0 Tümce 3 0,9 

 1 Tümce 12 3,4 

 2 Tümce 78 22,3 

 3 Tümce 37 10,6 

 4 Tümce 217 62,0 

 Cevaplamaya

n 

3 0,9 

 Toplam 350 100 

Tablo 14. S-C- 4/2: Tümce bazında dağılımlar 

 

Aşağıdaki tablolarda ise yukarıdaki tümcelerin ulamlarına göre 

sınıflandırılmış biçimlerinin (1/2/3/4) örtüşme durumları verilmiştir. 

(1). ulamdaki tümceler için durum aşağıdaki gibidir. 

S+/ S-, C+/C- (1) ulamındaki tümceler     

1,85,15,63,44,66,26,68,3,18,13,55,76,73,59,23,83,6,32,

47,71,39,11,49 

   

       

   Sayı Yüzde    

 12  Tümce ve altı 6 1,8    

 13 Tümce 3 0,9    

 14 Tümce 4 1,1    

 15 Tümce 2 0,6    

 16 Tümce 5 1,4    

 17 Tümce 4 1,1    

 18 Tümce 12 3,4    

 19 Tümce 9 2,6    

 20 Tümce 14 4,0    

 21 Tümce 11 3,1    
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 22 Tümce 20 5,7    

 23 Tümce 50 14,3    

 24 Tümce 190 54,30    

 Cevaplamayan 20 5,7    

 Toplam 350 100    

Tablo 15. (1).ulam tüm: Tümce bazında dağılımlar 

 

(2). ulamdaki tümceler için durum aşağıdaki gibidir. 

S+/ S-, C+/C- (2) ulamındaki 

tümceler 

    

52,43,2,24,42,82,31,69,10,78,17,88,34,7,62,16,

37,4,64,57,12,19,75,90 

   

       

  Sayı Yüzde    

 13 Tümce ve 

altı 

4 1,2    

 14 Tümce 1 0,3    

 15 Tümce 1 0,3    

 16 Tümce 2 0,6    

 17 Tümce 1 0,3    

 18 Tümce 7 2,0    

 19 Tümce 4 1,1    

 20 Tümce 7 2,0    

 21 Tümce 20 5,7    

 22 Tümce 39 11,1    

 23 Tümce 51 14,6    

 24 Tümce 191 54,6    

 Cevaplamayan 22 6,3    

 Toplam 350 100    
Tablo 16. (2).ulam tüm: Tümce bazında dağılımlar 

 

 

(3). ulamdaki tümceler için durum aşağıdaki gibidir. 

S+/ S-, C+/C- (3) ulamındaki tümceler  

53,29,81,20,40,9,33,36   

   Sayı Yüzde 

 3 Tümce 1 0,3 

 5 Tümce 4 1,1 

 6 Tümce 4 1,1 

 7 Tümce 42 12,0 

 8 Tümce 290 82,9 

 Cevaplamayan 9 2,6 
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 Toplam 350 100 
Tablo 17. (3).ulam tüm: Tümce bazında dağılımlar 

 

(4). ulamdaki tümceler için ise durum aşağıdaki gibidir. 

S+/ S-, C+/C- (4) ulamındaki 

tümceler 

   

86,58,25,72,67,48,14,84,22,27,51,45,5,35,74,87

,8,54,30,46,56,41 

  

      

   Sayı Yüzde   

 11 Tümce ve altı 6 1,8   

 12 Tümce 4 1,1   

 13 Tümce 3 0,9   

 14 Tümce 6 1,7   

 15 Tümce 5 1,4   

 16 Tümce 8 2,3   

 17 Tümce 12 3,4   

 18 Tümce 12 3,4   

 19 Tümce 15 4,3   

 20 Tümce 20 5,7   

 21 Tümce 40 11,4   

 22 Tümce 184 52,6   

 Cevaplamayan 35 10,0   

 Toplam 350 100   
   Tablo 18. (4/1).ulam tüm: Tümce bazında dağılımlar 

 

 

S+/ S-, C+/C- (4) ulamındaki tümceler  

 

65,38,28,79,61,77,89,21   

    

  Sayı Yüzde 

 2 Tümce 1 0,3 

 3 Tümce 2 0,6 

 4Tümce 3 0,9 

 5 Tümce 23 6,6 

 6 Tümce 73 20,9 

 7 Tümce 37 10,6 

 8 Tümce 203 58,0 

 Cevaplamayan 8 2,3 

 Toplam 350 100 

Tablo 19. (4/2).ulam tüm: Tümce bazında dağılımlar 
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EK 6 

AKRM’de rol sınıflandırmasındaki 4 ulama verilen yanıtların dağılımları 

aşağıda verilmiştir. 

1 Toplam Yüzde 

1 7746 92,5 
2 72 0,9 
3 371 4,4 
4 188 2,2 
Toplam 8377 100,0 

                                        Tablo 1. Ulamlara göre dağılımlar: 1 

 

2 Toplam Yüzde 

1 53,0 0,6 
2 7409,0 88,4 
3 170,0 2,0 
4 746,0 8,9 
 8378,0 100,0 

                                        Tablo 2. Ulamlara göre dağılımlar: 2 

 

3 Sayı Yüzde 

1 1443 51,7 
2 54 1,9 
3 1276 45,7 
4 17 0,6 
Toplam 2790 100,0 

                                       Tablo 3. Ulamlara göre dağılımlar: 3 

 
4 

 
Toplam 

 
Yüzde 

1 54 0,7 
2 898 11,7 
3 210 2,7 
4 6496 84,8 
Toplam 7658 100,0 

                                    Tablo 4. Ulamlara göre dağılımlar: 4/1 

 
4 Toplam Yüzde 

1 9 0,3 
2 607 21,7 
3 62 2,2 
4 2114 75,7 
 2792 100,0 

                                   Tablo 5. Ulamlara göre dağılımlar: 4/2 
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EK 7 

TKRS’deki her bir tümceye (T), etkilenmişlik sormacasında verilen yanıtların dağılımları: AKRM’ye göre sınıflandırılmış biçim. 

                

S+ /C+  T 1 T 15 T 63 T 85          

 Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %          

1 Etkilenmiş 122 37,2 71 21,6 71 21,6 88 26,8          

  EtkilenmemiĢ 205 62,5 257 78,4 256 78 240 73,2          

 Toplam 327 99,7 328 100 327 99,7 328 100          

                   

                   

   T2 T24 T31 T42 T43 T52 T69 T82 

  Sayı % Sayı %  Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı   

2 EtkilenmiĢ 315 96 311 94,8 322 98,2 280 85,4 308 93,9 308 93,9 322 98,2 243   

 Etkilenmemiş 13 4 17 5,2 6 1,8 47 14,3 20 6,1 20 6,1 6 1,8 83   

 Toplam 328 100 328 100 328 100 327 99,7 328 100 328 100 328 100 326   

                   

                   

                   

  T25 T48 T58 T67 T72 T86      

   Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %      

4 Etkilenmiş 74 22,6 49 14,9 40 12,2 48 14,6 73 22,3 37 11,3      

 EtkilenmemiĢ 254 77,4 279 85,1 288 87,8 280 85,4 255 77,7 289 88,1      

 Toplam 328 100 328 100 328 100 328 100 328 100 326 99,4      
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 S+/C-                 

1  T3  T13  T18  T26  T44  T55  T66  T68  

   Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı   

 Etkilenmiş 43 13,1 29 8,8 36 11,0 38 11,6 59 18,0 35 10,7 35 10,7 38   

 EtkilenmemiĢ 284 86,6 299 91,2 292 89,0 290 88,4 269 82,0 293 89,3 292 89,0 290   

 Toplam 327 99,7 328 100 328 100 328 100 328 100 328 100 327 99,7 328   

                   

                   

2  T7  T10  T16  T17  T34  T62  T78  T88  

   Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı   

 EtkilenmiĢ 38 11,6 313 95,4 311 94,8 309 94,2 45 13,7 315 96 311 94,8 308   

 Etkilenmemiş 290 88,4 15 4,6 17 5,2 18 5,5 283 86,3 13 4 17 5,2 20   

 Toplam 328 100 328 100 328 100 327 99,7 328 100 328 100 328 100 328   

                   

                   

4  T14  T22  T27  T45  T51  T84       

   Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %      

 Etkilenmiş 22 6,7 16 4,9 24 7,3 17 5,2 8 2,4 15 4,6      

 EtkilenmemiĢ 306 93,3 311 94,8 304 92,7 311 94,8 319 97,3 312 95,1      

 Toplam 328 100 327 99,7 328 100 328 100 327 99,7 327 99,7      
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S-/C+                  

1  T23  T59  T73  T76          

   Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %         

 Etklenmiş 84 25,6 106 32,3 78 23,8 104 31,7         

 EtkilenmemiĢ 244 74,4 221 67,4 250 76,2 224 68,3         

 Toplam 328 100 327 99,7 328 100 328 100         

                  

                  

                  

2  T4  T12  T19  T37  T57  T64  T75  T90  

   Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

 EtkilenmiĢ 318 97   319 97,3 312 95,1 320 97,6 322 98,2 321 97,9 293 89,3 275 83,8 

 Etkilenmemiş 10 3 9 2,7 16 4,9 8 2,4 6 1,8 7 2,1 35 10,7 53 16,2 

 Toplam 328 100 328 100 328 100 328 100 328 100 328 100 328 100 328 100 

                  

3  T9  T20  T29  T33  T36  T40  T53  T81  

   Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

 EtkilenmiĢ 304 92,7 293 89,3 249 75,9 304 92,7 301 91,8 310 94,5 281 85,7 294 89,6 

 Etkilenmemiş 23 7 35 10,7 79 24,1 24 7,3 26 7,9 18 5,5 47 14,3 34 10,4 

 Toplam 327 99,7 328 100 328 100 328 100 327 99,7 328 100 328 100 328 100 

                  

4  T5  T35  T74  T87          

   Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %         

 Etkilenmiş 47 14,3 46 14 66 20,1 63 19,2         

 EtkilenmemiĢ 281 85,7 282 86 262 79,9 265 80,8         

 Toplam 328 100 328 100 328 100 328 100         

                  

4  T28  T38  T65  T79          

   Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %         

 Etkilenmiş 62 18,9 23 7 42 12,8 53 16,2         

 EtkilenmemiĢ 266 81,1 305 93 286 87,2 273 83,2         

 Toplam 328 100 328 100 328 100 326 99,4         



455 

 

    

 

 

Tablo 1. Etkilenmişlik sormacasında yanıtların dağılımı: 1/2/3/4 

 

 

 

 

 

 

S-/C-                 

1  T6  T11  T32  T39  T47  T49  T71  T83 

   Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı  

 Etkilenmiş 31 9,5 28 8,5 35 10,7 256 78 28 8,5 43 13,1 259 79 29  

 EtkilenmemiĢ 296 90,2 300 91,5 293 89,3 70 21,3 299 91,2 285 86,9 69 21 299  

 Toplam 327 99,7 328 100,0 328 100 326 99,4 327 99,7 328 100 328 100 328  

                  

                  

4  T8  T30  T41  T46  T54  T56      

   Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %     

 Etkilenmiş 18 5,5 19 5,8 9 2,7 18 5,5 17 5,2 8 2,4     

 EtkilenmemiĢ 310 94,5 309 94,2 319 97,3 310 94,5 311 94,8 320 97,6     

 Toplam 328 100 328 100 328 100 328 100 328 100 328 100     

                  

4  T21  T61  T77  T89          

   Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %         

 Etkilenmiş 6 1,8 29 8,8 22 6,7 5 1,5         

 EtkilenmemiĢ 322 98,2 299 91,2 306 93,3 323 98,5         

 Toplam 328 100 328 100 328 100 328 100         
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EK 8 

 

 

ROLLER SORMACASINDA TÜMCELERĠN ULAMLARA GÖRE DAĞILIMLARI
15

 

 

+S -S 

+c -c +c -c 

(1)  1, 85, 15, 50, 63. (1)  44, 66, 26, 68, 3, 18, 13, 55. (1)  76, 73, 59, 23. (1)  83, 6, 32, 47, 71, 39, 11, 49. 

(2)  52, 43, 2, 24, 42, 82, 31, 

60, 69. 

(2)  10, 78, 17, 88, 34, 7, 62, 16. (2)  37, 4, 64, 57, 12, 19, 75, 90.  (2)   

(3)   (3)   (3)  53, 70, 29, 81, 20, 40, 9, 33, 

36. 

(3)   

(4)  86, 58, 25, 72, 67, 48. (4) 14, 84, 22, 27, 51, 45. (4)  5, 35, 74, 87-------- 65, 80, 38, 

28, 79. 

(4)  8, 54, 30, 46, 56, 41------- 61, 

77, 89, 21. 

Tablo 1. Roller sormacasında tümcelerin ulamlara göre dağılımları 

 

 

 

                                                
15 Sayılar sormacadaki tümce numaralarını göstermektedir. 
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ETKĠLENMĠġLĠK SORMACASINDA TÜMCELERĠN ULAMLARA GÖRE DAĞILIMLARI
16

 

 

+S -S 

+c -c +c -c 

(1)  1, 85, 15, 50, 63.  (1)  44, 66, 26, 68, 3, 18, 13, 

55. 

(1)  76, 73, 59, 23. (1)  83, 6, 32, 47, 71, 39, 11, 49.- 

(2)  52, 43, 2, 24, 42, 82, 31, 

60, 69. 

(2)  10, 78, 17, 88, 34, 7, 62, 

16. 

(2)  37, 4, 64, 57, 12, 19, 75, 90.  (2)   

(3)   (3)   (3)  53, 70, 29, 81, 20, 40, 9, 33, 36. (3)   

(4)  86, 58, 25, 72, 67, 48. (4) 14, 84, 22, 27, 51, 45. (4)  5, 35, 74, 87-------- 65, 80, 38, 

28, 79. 

(4)  8, 54, 30, 46, 56, 41------- 61, 

77, 89, 21. 

Tablo 2. Etkilenmişlik sormacasında tümcelerin ulamlara göre dağılımları 

 

                                                
16 Sayılar sormacadaki tümce numaralarını göstermektedir. 



ÖZET 

Konu rolleri için, özgün bir Türkçe Eylem Veritabanı (TEV) temelinde, 

özgün ve kapsayıcı bir Anlambilimsel Konu Rolleri Modeli (AKRM) önermeyi 

hedefleyen çalışmanın içeriği aşağıda özetlenmiştir. 

1. bölümde, önemi, amaçları, araştırma soruları ve denenceleri çerçevesinde 

çalışmanın tanıtımı yer almaktadır.  

2. bölümde, yabancı alanyazındaki ve Türkçe alanyazındaki yaklaşımlar 

biçiminde ayrımlanan kuramsal çerçeve sunumunda; konu rollerinin alanyazındaki 

yeri; durum, değiştirimler, örtüşme, etkilenmişlik, ettirgenlik ve hareket kavramları 

temelinde betimlenmiştir. 

Kuramlardaki tartışmalı noktaların netleşebilmesi için, belli diller üzerinden 

yapılan genellemelerin ve sınırlı sayıda uç dilden gelen karşı örneklerin Türkçe 

veriyle sorgulanması hedefiyle, Türkçede konu rolleri tartışmasına zemin olacak 

özgün bir Türkçe Eylem Veritabanı olan TEV oluşturulmuştur. 3. bölümde TEV’in 

oluşturulma süreci ve inceleme alanları betimlenerek, Türk Dil Kurumu Türkçe 

Sözlük (TDKTS) (2005)’deki maddebaşı tüm eylemler, belirlenen biçimsel ve 

anlamsal otuz ölçüt çerçevesinde incelenmiş ve görünümler sayısal verileriyle 

birlikte sunulmuştur. 

4. bölümde, TEV temelinde, evrensel olabileceği öngörülen bir 

Anlambilimsel Konu Rolleri Modeli (AKRM) önerilerek; öncelikle, eylemleri ve 

konu rollerini ayrıştırdığı varsayılan anlam ilkelleri gerekçelendirilmiş, ardından 

Kılıcı, Neden, Araç, Güç, Etkilenen, Neden Olunan, Alıcı, Olumlu Yararlanan, 

Olumsuz Yararlanan, Etkilenmeyen, Yansız, Konu, Zaman, Hedef, Kaynak, Yer ve 



Deneyimleyen rolleri incelenerek, tüm roller için kapsayıcı olduğu öngörülen dörtlü 

bir sınıflandırma önerilmiştir.  

AKRM’deki ilkeller ve sözü edilen dörtlü sınıflandırmayı Türkçe anadili 

konuşucularının sezgileriyle sınamak üzere bir Türkçede Konu Rolleri Sormacası 

(TKRS) düzenlenmiştir. 5. bölümde TKRS’nin içeriği, sınırlılıkları, hazırlanma 

süreci, katılımcı profili, uygulanma süreci, veri çözümlemesi, bulguların sunumu ve 

vargılar yer almaktadır.  

Çalışmanın öncelikli hedefi, alanyazında sayıları ve anlam içerikleri oldukça 

tartışmalı olan ve başlı başına bir inceleme konusu olarak ele alınmamış konu 

rollerine Türkçe veri üzerinden bütüncül ve kapsayıcı anlambilimsel bir yaklaşım 

sunabilmek ve ileriki çalışmalar için daha net bir zemin oluşturabilmektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The contents of this study which aims to propose an original and 

comprehensive Semantic Model of Thematic Roles (SMTR) on the basis of an 

original Database of Turkish Verbs (DTV) is as follows.  

The 1
st
 section is the introductory one with the importance, the aims, the 

research questions and the hypotheses of the study. 

The 2
nd

 section is the presentation of the theoretical perspective which is 

divided into two main subsections, first of which is devoted to the review of foreign 

literature and the second one is devoted to the review of Turkish literature. The status 

of thematic roles in linguistics literature is presented around the phenomena of the 

case, alternations, mapping, affectedness, causativity and the actionality.  

In order to question the validity of the generalizations made over a few 

number of languages and counterexamples of a fewer number of marginal languages 

which is essential to clarify the theoretical points of discussion, an original Database 

of Turkish Verbs (DTV) -to be a solid basis for discussions on thematic roles in 

Turkish- has been developed. In the 3
rd

 section, the developmental processes and 

fields of analysis of DTV is explained, and all verb entries listed in the Dictionary of 

Turkish Language Institute (DTLI) (2005) analyzed through 30 predetermined 

morphological and semantic criteria are presented together with their numbers and 

percentages to the whole. 

In the 4
th
 section, an original Semantic Model of Thematic Roles (SMTR) on 

the basis of DTV is proposed. Then the semantic primitives which distinguish the 

verbs and the primitives which distinguish the thematic roles are justified. After the 



analysis of the thematic roles the Agent, Cause, Instrument, Force, Affected, Causee, 

Recipient, Beneficiary, Maleficiary, Unaffected, Neutral, Theme, Time, Goal, Source, 

Location and the Experiencer, a quartet classification is suggested to be 

comprehensive of all of the roles above. 

To test the mentioned primitives and the quartet classification of SMTR, a 

Questionnaire of Thematic Roles in Turkish (QTRT) has been designed. In the 5
th

 

section, there are the contents, limitations, process of preparation, participant profile 

and the application process of QTRT together with the analysis of the data and the 

presentation of the findings and results.   

The intended purpose of the study is to leave a more clear ground for future 

studies proposing an extensive semantic approach for thematic roles, the number and 

the semantic content of which have been debated on, though there is not any known 

study in Turkish in itself.   

  

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKÇE- İNGİLİZCE TERİMLER DİZİNİ 

Sayı Türkçe İngilizce 

 

1 Ad katıştırma Noun incorporation 

2 Alan/ Alıcı Receiver/ Recipient 

3 Algı Perception 

4 Algılamak Perceive 

5 Anlam Meaning 

6 Anlam bulanıklığı Ambiguity 

7 Anlambilimsel/ Anlamsal Semantic 

8 Anlaşılan üye Understood argument 

9 Aşamalı düzey Stage level 

10 Aşamalı yapı Hierarchy 

11 Bakışımlı Symmetrical 

12 Bakışımsız Asymetrical 

13 Belirgin Salient 

14 Belirli Definite 

15 Belirsiz Indefinite 

16 Belirtme Accusative 

17 Belirtme adılı Demonstrative pronoun 

18 Birleşik/ Bileşik Compound 

19 Birleşme/ Birleşme Compounding 

20 Bulgu Finding 

21 Canonical Yerleşik 

22 Çıktı Output 

23 Denence/ Sav Hypothesis 

24 Deneyimleyen Experiencer 

25 Deneysel Experimental 

26 Dereceli Scalar 

27 Devingen Dynamic 

28 Devingenlik Dynamicity 

29 Devinim Motion 

30 Durum Stative 

31 Durum dışı Non-stative 

32 Edim Performence 

33 Edinç Competence 

34 Eşdizimli Collocational 

35 Eşdizinli Indexical 

36 Eşişlevsel Ergative 

37 Etken Factor 

38 Etkilenen Patient/Affected 

39 Etkilenen Undergoer 

40 Etkilenmeyen Unaffected/ Neutral 

41 Etkinlik Activity 

42 Girdi Input 



43 Gönderge Referent 

44 Gönderim Reference 

45 Gösteren Signifier 

46 Gösterilen Signified 

47 Göstrege Sign 

48 Güç Natural Agent 

49 Güç Passive Agent 

50 Hami-Sami dilleri Semitic 

51 Hareket Action/ movement 

52 Hedef Goal 

53 İçkin Inherent 

54 İlkel Primitive 

55 İlkörnek Prototype 

56 İrade Volition 

57 İstek Desire 

58 İyelik/ Sahiplik Possession 

59 Karşıettirgen Anticausative 

60 Katıştırma Incorporation 

61 Katkısız eylem Light verb 

62 Kaynak Source 

63 Kaynaşık ek Clitic 

64 Kılıcı Agent 

65 Kılıcı Actor 

66 Konu Theme 

67 Konu Topic 

68 Konu Kuramı Theta Theory 

69 Konu Ölçütü Theta Criterion 

70 Konusal Thematic 

71 Koşut Paralel 

72 Location Yer 

73 Locative Yer 

74 Locatum Yer 

75 Neden Cause 

76 Nedensel Causal 

77 Nedensellik Causality 

78 Nesnesiz geçişsiz Unergative 

79 Niyet Intention 

80 Noktasal Punctual 

81 Olay Event 

82 Olumlu Yararlanan Beneficiary 

83 Olumsuz Yararlanan Maleficiary 

84 Orta çatı Middle voice 

85 Öndurum öbeği Prepositional phrase 

86 Öngönderim Anaphora 

87 Öngönderimli Anaphoric 

88 Özgül Specific 



89 Öznesiz geçişsiz Unaccusative 

90 Rol yapısı Thematic structure 

91 Sayıltı Assumption 

92 Sıradüzen Hierarchy 

93 Sondurum öbeği Postpositional phrase 

94 Sürerlik Progressive 

95 Sürmezlik Non-progressive 

96 Şema Schema 

97 Tek düzey Individual level 

98 Uç Marginal 

99 Ulam Category 

100 Uzam Space 

101 Uzanım Extension 

102 Üye Argument 

103 Üye yapısı Argument structure 

104 Vurgu odağı Verum focus 

105 Yansız Neutral/ Objective 

106 Yargı Judgement 

107 Yeti Ability 

108 Zaman Time/ Temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İNGİLİZCE- TÜRKÇE TERİMLER DİZİNİ 

Sayı İngilizce 

 

Türkçe 

1 Ability Yeti 

2 Accusative Belirtme 

3 Action/ movement Hareket 

4 Activity Etkinlik 

5 Actor Kılıcı 

6 Agent Kılıcı 

7 Ambiguity Anlam bulanıklığı 

8 Anaphora Öngönderim 

9 Anaphoric Öngönderimli 

10 Anticausative Karşıettirgen 

11 Argument Üye 

12 Argument structure Üye yapısı 

13 Assumption Sayıltı 

14 Asymetrical Bakışımsız 

15 Beneficiary Olumlu Yararlanan 

16 Category Ulam 

17 Causal Nedensel 

18 Causality Nedensellik 

19 Cause Neden 

20 Clitic Kaynaşık ek 

21 Collocational Eşdizimli 

22 Competence Edinç 

23 Compound Birleşik/ Bileşik 

24 Compounding Birleşme/ Birleşme 

25 Definite Belirli 

26 Demonstrative pronoun Belirtme adılı 

27 Desire İstek 

28 Dynamic Devingen 

29 Dynamicity Devingenlik 

30 Ergative Eşişlevsel 

31 Event Olay 

32 Experiencer Deneyimleyen 

33 Experimental Deneysel 

34 Extension Uzanım 

35 Factor Etken 

36 Finding Bulgu 

37 Goal Hedef 

38 Hierarchy Aşamalı yapı 

39 Hierarchy Sıradüzen 

40 Hypothesis Denence/ Sav 

41 Incorporation Katıştırma 

42 Indefinite Belirsiz 



43 Indexical Eşdizinli 

44 Individual level Tek düzey 

45 Inherent İçkin 

46 Input Girdi 

47 Intention Niyet 

48 Judgement Yargı 

49 Light verb Katkısız eylem 

50 Maleficiary Olumsuz Yararlanan 

51 Marginal Uç 

52 Meaning Anlam 

53 Middle voice Orta çatı 

54 Motion Devinim 

55 Natural Agent Güç 

56 Neutral/ Objective Yansız 

57 Non-progressive Sürmezlik 

58 Non-stative Durum dışı 

59 Noun incorporation Ad katıştırma 

60 Output Çıktı 

61 Paralel Koşut 

62 Passive Agent Güç 

63 Patient/Affected Etkilenen 

64 Perceive Algılamak 

65 Perception Algı 

66 Performence Edim 

67 Possession İyelik/ Sahiplik 

68 Postpositional phrase Sondurum öbeği 

69 Prepositional phrase Öndurum öbeği 

70 Primitive İlkel 

71 Progressive Sürerlik 

72 Prototype İlkörnek 

73 Punctual Noktasal 

74 Receiver/ Recipient Alan/ Alıcı 

75 Reference Gönderim 

76 Referent Gönderge 

77 Salient Belirgin 

78 Scalar Dereceli 

79 Schema Şema 

80 Semantic Anlambilimsel/ Anlamsal 

81 Semitic Hami-Sami dilleri 

82 Sign Göstrege 

83 Signified Gösterilen 

84 Signifier Gösteren 

85 Source Kaynak 

86 Space Uzam 

87 Specific Özgül 

88 Stage level Aşamalı düzey 



89 Stative Durum 

90 Symmetrical Bakışımlı 

91 Thematic Konusal 

92 Thematic structure Rol yapısı 

93 Theme Konu 

94 Theta Criterion Konu Ölçütü 

95 Theta Theory Konu Kuramı 

96 Time/ Temporal Zaman 

97 Topic Konu 

98 Unaccusative Öznesiz geçişsiz 

99 Unaffected/ Neutral Etkilenmeyen 

100 Undergoer Etkilenen 

101 Understood argument Anlaşılan üye 

102 Unergative Nesnesiz geçişsiz 

103 Verum focus Vurgu odağı 

104 Volition İrade 

105 Yer Location 

106 Yer Locative 

107 Yer Locatum 

108 Yerleşik Canonical 

 

 


