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TÜRKÇENİN SIRALI TÜMCELERİNDE EŞGÖNDERİMLİ ÜYELERİN 

DÜŞÜMÜNE İLİŞKİN KISITLAMALAR 

Özet 

Eşgönderimli dilsel birimlerin düşümünde Ekonomi İlkesinin tetikleyici bir işlevi 

bulunmaktadır. Buna karşın, eşgönderimli üyelerin düşümü bazı kısıtlamalar 

içerebilmektedir. Bu çalışma, Türkçenin eşgönderimli sıralı tümcelerinde 

gözlemlenen üye düşürme (silme veya eksiltme) işleminin olası sınırlılıkları 

üzerine odaklanmıştır. Sıralı tümcenin ilk tümcesinde görünür olan eşgönderimli 

sözdizimsel üyelerin (özne, nesne ve tümleç gibi) düşürülmelerinde kimi 

kısıtlamaların olduğu gözlenmiştir. Sözgelimi, bu kısıtlamalardan biri olan koşal 

düşüm gerekliliği öznenin düşmeden nesnenin düşemeyeceğini kurala 

bağlamaktadır. Ortaya çıkan kısıtlamaların sözdizimsel üye temelinde hiyerarşik 

bir yapılanma sergilediği de anlaşılmıştır. Bu hiyerarşi, Eşgönderimli Üye 

Düşürmede Sözdizimsel Konum Hiyerarşisi olarak adlandırılmıştır. Özne > 

Dolaysız Nesne (-I > -Ø) > Dolaylı Nense > Tümleç biçiminde formüle edilen 

hiyerarşinin en solunda özne, en sağında ise tümcede seçimlik üye olarak görev 

alan tümleç bulunmaktadır. Bu hiyerarşiye göre, özne konumunda yer alan üyeler 

en kolay silinebilecek üyelerdir. En sağda bulunan tümleçler ise bağımlı sıralı 

tümcenin ilk tümcesiyle eşgönderimli olduğunda ya tümcenin anlamını 

bulanıklaştırmakta ya da tümceyi dilbilgisidışı kılmaktadır. 
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THE LIMITATIONS IN THE REDUCTION OF THE COREFERENTIAL 

ARGUMENTS IN THE TURKISH COORDINATE SENTENCES 

Abstract 

Principles of Economic has a trigger function at the reduction of a coreferential 

linguistic units. However, the reduction of a coreferential arguments may contain 

some limitation. This study, is focused on the potential limitation of the argument 

reduction (deletion or decrease) process observed in Turkish coreferential 

coordinate sentences. Certain limitations were observed in the reduction of the 

coreferential syntactic arguments (such as subject, object and comlement) which 

appear in the first sentence of the coordinate sentence. For example, one of these 

limitations is the requirement of double reduction which asserts that the object will 

not be reduced unless the subject is reduced. It is also found out that these 

limitations exhibit a hierarchical structure on the basis of syntactic arguments. This 

hierarchy, is called as Syntactic Position Hierarchy in the Reduction of 

Coreferential Argument. This hierarchy is formed as Subject > Direct Object (-I > 

-Ø) > Indirect Object > Complement. There is the subject on the left of the 

hierarchy while acts like an optional argument. According to this hierarchy, 

arguments which are located in the position of the subject are the easiest argument 

to delete. When the complements on the right become coreferential to the first 

sentence of the dependent coordinate sentence, they either blur the meaning of the 

sentence or make the sentence ungrammatical. 

Key Words: Turkish, coordinate sentence, the requirement of double reduction, 

coreference, argument reduction 

 

1. GİRİŞ 

Dilin iletişimdeki rolü ve onun iletişimde en etkili araçlardan biri oluşu, dille 

iletişimdeki hedeflerin etkili bir biçimde yerine getirilebilmesi için birtakım kuralları 

beraberinde getirmiştir. Bunlar; etkili anlatmak, en kısa yoldan ve kısa sürede ifade edebilmek 

gibi amaçlara hizmet eden kurallardır. Bu çerçevede, amaç alıcının iletiyi çok fazla çaba sarf 

etmeden anlamasını sağlamaktır. Böylece, gereksiz dilsel kodlamalardan arındırılmış ileti, 

konuşucunun aktarmak istediği mesaja uygun bir biçimde alıcıya aktarılabilir. Dilin, doğanın 

diğer olgularına koşut bu tepkesine (reflex), en az çaba yasası (least effort) olarak da bilinen 

ekonomi ilkesi (economy principle) denir. 

Dilde ekonomi, dilbilimde eskiden beri üzerinde durulmuş temel bir konudur. Dilin ekonomiye 

yönelen doğası, en az çabaya dayanan bilişsel işlemlerde ortaya çıkar; böylece, insanoğlu, 

söyleyeceklerini ses bakımından olduğu gibi yapı bakımından da kısaya, kolaya yönelerek dile 

getirir (Aksan, 2011: 96). 

İletişimi kısa yoldan sağlamak için bilişsel işlemlerde dilsel öğelerin silinmesi, ekonomi 

ilkesinin en yaygın görünümlerinden biridir. Görünürde olmayan, elle tutulur, yani tözel bir 
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varlığı bulunmayan; ancak sezdirimsel veya gönderimsel olarak alıcının zihninde algılanan 

birtakım öğeler, eşgönderim (coreference) bağıntısına da dayalı olarak tümceden düşebilir. 

Eşgönderim, bağımlı sıralı tümcelerde açıkça gözlemlenen ilişki ağlarından biridir. Sıralı 

tümcelerde, genellikle ilk tümcede yer alan bir üyeye diğer tümcelerde artgönderim (anaphora) 

ile gönderimde bulunulabilir. Dilsel birimlere, öbekse kendisine ait bir parçayla (elektirikli 

süpürgei < süpürgei), yakın anlamlı bir sözcükle (ormanın kralıi < aslani) veya bir adılla (Alii < 

Oi) artgönderimde bulunulacağı gibi onlarla tamamen tözsüz, yani sıfır bir artgönderimle (Alii < 

Øi) de bağıntı kurulabilir. Bir sıralı tümcede, aynı üyenin diğer tümcelerde olduğu gibi tekrar 

edilmemesi iletişime hız kazandırır ve anlatılmak istenileni en az çabayla ifade edebilme olanağı 

verir. 

Bu çalışmanın temel amacı, bağımlı sıralı tümcelerin (coordinate sentence) ilk tümcesinde bir 

sözdizimsel konum (özne, dolaysız nesne, dolaylı nesne ve tümleçler) içerisinde bulunan 

kavramların ikinci ya da daha da sonraki tümcelerde sıfır gönderimle kodlanabilme, yani 

düşebilme (silinebilme ya da eksiltilebilme) olasılıklarını araştırmaktır. Bir başka deyişle, sıralı 

tümcenin yüklemleri arasında hangi üyenin düşümünde dil bir kısıtlamaya gitmektedir 

sorusunun yanıtı aranmaktadır. Üye düşümüne ilişkin kısıtlamanın iki görünümü bulunmaktadır. 

İlki, tümcenin dilbilgisidışı (ungrammatical) olması, ikincisi ise artgönderimde bulanık 

(ambiguity) bir anlamın söz konusu olmasıdır. Gerçekte, eşgönderimin gerçekleşimi 

dilbilgiselden dilbilgisidışı olma durumuna doğru hiyerarşik bir derecelenme içermektedir: 

dilbilgisel (açık ve güçlü eşgönderim) > bulanık eşgönderim > dilbilgisidışı eşgönderim. 

Dilbilgisidışı eşgönderim bilişsel olarak gerçekleşemeyen gönderimlerdir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Sıralı Tümce ve Eşgönderimli Sıralı Tümce 

En az iki ayrı yargının, anlam ilişkisi çerçevesinde, art arda eklemlenmesiyle oluşturulan yapılar 

sıralı tümce (coordinate clause) olarak adlandırılır (Aktan, 2009: 134; Atabay vd., 2003: 108; 

Delice, 2003: 146; Hengirmen, 1998: 357; Karahan, 1999: 66; Özkan ve Sevinçli, 2012: 209). 

Tek başlarına ayrı birer tümce olmalarına rağmen, bu yargılar Delice’ye (2003) göre, 

birbirlerine sıralama bağlaçları (ile, ve, hem … hem …, ne … ne …, … de … de, gerek … gerek 

…, olsun … olsun … gibi), virgül (,) ya da noktalı virgül (;)  ile bağlanabilmektedir (Delice, 

2003: 146). Yüklemleri açısından (ad ya da eylem), yargıları açısından (yalın ya da bileşik), 

dizilişleri açısından  (kurallı, devrik ya da kesik) hemen her tümce türü, aralarında çeşitli 

bağıntılar kurularak sıralı tümce aracılığıyla tek bir anlatım içerisinde verilebilir (Atabay vd., 

2003: 108). Aralarında art arda olma, eş zamanda olma veya karşılaştırma-denkleştirme gibi 

anlam ilişkisi kuran sıralı tümceler (Aktan, 2009: 134), bu ilişkiyi ortak tümce unsurları, ortak 

kip ve şahıs ekleriyle perçinlemektedir (Delice, 2003: 147; Karahan, 1999: 66). 

Sıralı tümcelerin genellikle anlatıma canlılık ve kıvraklık kazandırmak amacıyla kullanıldığını 

savunan Hengirmen’e (1998) göre sıralı tümcelerin bazıları anlam yönünden birbirlerine 

tamamen bağlıyken, bazıları bağımlı olmayabilir (Hengirmen, 1998: 357). Araştırmacılar, 

sadece anlam yakınlığı nedeniyle bir arada bulunan, bunun yanı sıra her tümcedeki ögelerin ayrı 

olduğu sıralı tümceler için bağımsız sıralı tümceler (juxtaposed sentence), yine aralarında anlam 

yakınlığı bulunan fakat özne, nesne ya da yüklemleri ortak olan sıralı tümceler için de bağımlı 

sıralı tümceler terimini kullanmaktadırlar (Aktan, 2009: 134; Atabay vd., 2003: 108; Delice, 

2003: 146; Hengirmen, 1998: 357; Özkan ve Sevinçli, 2012: 209). Bağımlı tümcelerin ögelerini 
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paylaşabileceğini vurgulayan Karaağaç (2012), bu durumdaki ortak ögeler için eksikli kullanım 

(zeugma) terimini kullanmaktadır (s. 240). 

2.2. Eşgönderim 

Bağımlı sıralı tümce için eşgönderimli sıralı tümce terimi de kullanılabilir. Eşgönderimli sıralı 

tümcelerde üye düşürmeye ilişkin çeşitli gözlemler üzerinde durmadan önce eşgönderim 

(coreference) üzerinde kısaca durmak faydalı olacaktır. Eşgönderim, iki ya da daha çok sayıda 

göstergenin (sign) tek göndergeyi (referent) belirtmesidir. Sözgelimi Alii bölüm birincisi olunca 

biz onai saygı duymaya başladık tümcesinde “Ali” ve “ona” sözcükleri eşgönderimlidir (co-

referential). Eşgönderimi olan göstergeler söz zincirinde bitişik ya da uzak konumda 

bulunabilirler (Vardar 1998; İmer ve diğ. 2011). 

2.3. Eşgönderimli Tümcelerde Üye Düşümü 

Eşgönderimli sıralı tümcelerde üye düşürümü, dilin ekonomi ilkesi ve eski-yeni bilginin 

paketlendiği bilgi yapısıyla (information structure) açıklanabilir. Eşgönderimli üyelerden biri 

eğer gönderim ilişkisi bozulmuyorsa sarfı azaltmak için düşebilir. Ekonomi ilkesiyle ilişkili 

olarak eski bilgiler tümcede ya adıl gibi görünür bir birimle kodlanacak ya da dil kullanıcısının 

zihninde canlılık derecesi yüksek olduğu için silinecektir. Çakır (2007: 8) eksiltme işleminde, 

ekonomi ilkesi dışında dile getirilmekte zorlanılan bir duygunun bir bölümünü söyleyerek 

gerisini muhataba bırakma, dikkat çekme, müstehcen  ifadelerden kaçınma, fiziksel ya da 

psikolojik acıyı aktarma, sözü etkili kılma gibi işlevlerin olduğunu da belirtmektedir. Balyemez 

(2010: 153) ise, az söz ile daha çok şey anlatma gayretine bağlı olan en az çaba ilkesi ve tekrara 

düşmek endişesini, eksiltinin ortaya çıkmasındaki asıl sebep olarak görmekte, bu sebeple her 

dilde, o dilin kendine özgü kurallarına bağlı olarak ortaya çıkan ya da sınıflandırılan eksiltiler 

olduğunu söylemektedir. Eksiltinin dilin ekonomi ilkesine uygun olarak sesten başlayıp sözcük, 

ekleşme, tümce ve metne kadar giden çok farklı çeşitleri vardır (Gümüşatam, 2013: 1540). 

Sözgelimi, Çiçekler (2016), sıfır biçimbirim olgusunun da en az çaba yasasıyla 

açıklanabileceğini söylemektedir (s. 175). Üye düşümünün (ellipsis); konuşma, retorik, dilbilgisi 

ve noktalama gibi nedenlerle gerçekleştiğine ilişkin görüşler bulunmaktadır (Ekinci, 2013: 9). 

Eksiltiyi tekrara düşmemenin yollarından biri olarak gösteren Üstünova (1999: 93) ise, eksilti 

için “sıfır tekrar” terimini kullanır (Çakır, 2007: 4). 

Aydın (2011), en az çaba ilkesinin işletme yollarını şöyle sıralamıştır: (i) Gereksiz tekrarlardan 

kaçınma (sıfır tekrar - eksik tekrar); (ii) Sözcük yerine ek kullanımı; (iii) Ek düşümü; (iv) 

Tanımlı birimler kullanma; (v) Dil dışı göndermeler; (vi) Deyimler, atasözleri; (vii) Ses olayları. 

İlk madde olan dilde gereksiz tekrarlardan kaçınmanın bir yolu da eksik tekrar denen, 

gösterenleri ayrı, gösterilenleri aynı birimleri kullanmak yoluyla yapılan tekrardır. Bu tekrar 

çeşidinde aynı göndergenin farklı birimlerle anlatılması sonucu, tekrar yapıldığı gizlenmekte, 

böylece dilin estetik boyutuna zarar verilmemiş olmaktadır (Aydın, 2011: 2-3). Günay (2007) 

da gönderim konusuna değinirken bu tür yapıların bağlamsal bir durumu ilgilendirdiğini ve 

sıralı tümcelerde dil ekonomisi adına yapıldığını belirtmektedir (s. 76). 

Ortak üye kullanımında da sıfır biçimbirime (Ø) başvurulduğu görülmektedir. Tümcelerde aynı 

ögeden kullanıldığında bu öge, bir kere söylenir; diğerlerinde derin yapıya bırakılarak varsayılır. 

(Aydın, 2011: 2). Bir tümceden bir ya da birden çok öğenin atılmasıyla gerçekleştirilen ve 

tümcenin anlamında herhangi bir kaybın yaşanmadığı eksilti sayesinde birden çok tümce 

birbirine bağlanarak daha kısa şekilde ifade edilir. Bu şekilde anlam bütünlüğünü bozmadan, 
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bağlam içindeki anlaşılırlığı kaybolmadan iletişim sağlanmaya çalışılmaktadır. (Parlak, 2009: 

234; Üstünova, 1999: 94; Günay, 2007: 83) 

3. Araştırma Evreni 

Bu çalışmada, bağımlı sıralı tümceler (eşgönderimli sıralı tümceler) üye düşümü açısından 

incelenirken konunun derin ve karmaşık ilişkilerinin bulunmasından kaynaklı olarak çeşitli 

sınırlamalara gidilmiştir. Bu sınırlandırmanın bir amacı da ortaya konan bulguların genelgeçer 

ve güçlü çıkarımlar içerebilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda, bu çalışmada gönderimlere 

kavramsal veya sözlüksel açıdan bakılsa da o göndergenin bütünüyle bir sözdizimsel konum 

tarafından temsil edilmesi koşulu aranmıştır. Sözgelimi, (1a)’da “Ali”, ikinci tümcede 

gönderimsel olarak yer alsa da ilk tümcede sözdizimsel konumun bütününe yerleşik olmadığı 

için bu çalışmanın araştırma kapsamı dışında bir düşüm (eksilti veya silim) olarak çözümleme 

dışı tutulmuştur. İlk tümcede “Ali” değil, “Ali’nin kazağı” öznedir. Oysaki, ardından gelen 

tümcede özne olan yalnızca “Ali”dir. Buna karşın (1b)’deki gibi kavramın sözdizimsel 

konumun bütününe yayıldığı durumlarda üyeler düşüm açısından ele alınmıştır. 

(1) a. [Ali’nini kazağı]ÖZNE yırtıktı ve [Øi]ÖZNE herkesin bunu bildiğinin farkındaydı. 

 b. [Alii]ÖZNE kırgındı ve [Øi]ÖZNE herkesin bunu bildiğinin farkındaydı. 

Yukarıda değinildiği gibi, bu çalışmada, göndergelere gönderimler ele alınsa da kavramların 

sözdizimsel konumun bütününe yayılıp yayılmadığına bakılmıştır. Ancak, sıralı tümcenin ikinci 

ya da daha sonraki tümcelerindeki düşümlerde, silinen üyenin hangi durum belirticisiyle 

kodlandığına bakılmamıştır. Önemli olan düşen birimin ilk tümcedeki görünen kavrama, yani 

göndergeye gönderim yapıp yapmamasıdır. 

(2) a. Ali kediyii gördü, Øi yem verdi. 

 b. Ali kediyii gördü ve Øi sarıldı. 

(2a-b)’de görüldüğü gibi, ikinci tümcedeki sıfır üyeler, ilk tümcedeki üyeden (yani kedi-(y)i) 

farklı olarak kedi-(y)e olduğu halde kedi eşgönderimli üye olarak alınmıştır. Bu tümcelerin, (2b) 

tümcesinde (Ali kediyii gördü ve (kediyei/annesinej) sarıldı) olduğu gibi bulanık gönderimleri 

varsa ayrıca belirtilmiştir. 

Basit tümcelerde veya eylemsilerle kurulan girişik bileşik tümcelerdeki düşmüş eşgönderimli 

üyelere ve bu çalışmada ortaya çıkan bulguların bu tür tümcelerde işleyip işlemediğine 

bakılmamış, bu tür tümcelerdeki üye düşüm kuralları başkaca çalışmalara bırakılmıştır. 

4. Bulgular ve Değerlendirme 

Bu bölümde, Türkçe eşgönderimli sıralı tümcelerin üye düşürme olasılıkları, örnekler üzerinden 

değerlendirilerek ortaya çıkan bulgular üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır. 

Değerlendirmeler, dilbilgiselden dilbilgiseldışı durumlara kadar uzanan bir derecelendirme 

yelpazesi (açık ve güçlü dilbilgisel eşgönderim > bulanık eşgönderim > dilbilgisidışı 

eşgönderim) içerisinde ele alınacaktır. 

Türkçede eşgönderimli üyenin düşürülmesi olgusuna bakıldığında ilk söylenecek şey, genellikle 

düşmenin ikinci ve sonrasında gelen tümcelerde görülmesidir. Kısaca ilk tümcede, eşgönderimli 

üyenin görünür bir töze sahip olması genel bir eğilimdir. Ancak (3a-b)’de görüldüğü gibi 

öngönderim (cataphora) ilişkisi kuran üyelerin yer aldığı ilk tümcelerde eşgönderimli üye 

silinebildiği gibi bir adılla da gösterilebilmektedir.  
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(3) a. Øi gördüm ve evet, doğru,  Aliyii tanıdım; ama galiba onui hiç anlayamadım. 

 b. Onui gördüm ve evet, doğru, Aliyii tanıdım; ama galiba onui hiç anlayamadım. 

4.1. Eşgönderimli Sıralı Tümcelerde Özne Düşürme 

Türkçede eşgönderimli sıralı tümcelerde özne konumundaki adlar aynı varlığa gönderimde 

bulunuyorsa ikinci tümcedeki özne rahatlıkla silinebilir.  

(4) Alii kediyi gördü, Alii kediyi sevdi > Alii kediyi gördü, Øi kediyi sevdi. 

Bileşik tümcelerde olduğu gibi sıralı tümcelerde de eşgönderimli öznenin kolaylıkla 

silinebilmesi diller arasında var olan genel bir eğilim olarak düşünülebilir (Keenan 1976). 

Demek ki üye düşümü açısından öznenin başatlığı, diğer sözdizimsel konumlara göre hiyerarşik 

önceliğinden kaynaklanmaktadır. Öznenin diğer tümce üyelerine göre olan önceliğinin 

sözdizimsel, anlambilimsel ve edimbilimsel gerekçeleri bulunmaktadır. Sözgelimi, Kılıcının 

genellikle özne konumunda bulunması çeşitli anlambilimsel gerekçeler içermektedir. Bunlardan 

biri Kılıcı olma potansiyeli olan sözcüklerin [+canlı] ve [+insan] olma gibi bilişsel önem arz 

eden özelliklere sahip olmasıdır. Kılıcının ve özne konumunun edimbilimsel bir kavram olan 

Konu (topic) ile genellikle örtüşmesi gibi nedenler de eklenince özne ve o konuma gelen 

sözcüğün hiyerarşilerde en üstlere oturması oldukça doğal bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Özne konumundaki adlar, özellikle “insanlar”, “herkes”, “yapılan eylemler” gibi genel ya da 

türsel bir üçüncü kişiye gönderimde bulunuyorsa tümcenin hiçbir yerinde kullanılmamış 

olabilir. 

(5) Øi Geç olsun da Øi güç olmasın. 

4.2. Eşgönderimli Sıralı Tümcelerde Dolaysız Nesne Düşürme 

Sıralı tümcelerde dolaysız nesne (direct object) konumundaki adlar ortaksa özne konumundaki 

adlar gibi sonraki tümcelerde düşebilir. Daha kabul edilebilir (“geçerli”) bir kullanım için, 

(6b)’de görüldüğü gibi, dolaysız nesne konumundaki adın özneyle birlikte düşmesi gerekebilir. 

Bu çifte (koşal) düşüm bir ilke olarak düşünülecek olursa koşal düşüm gerekliliği olarak 

terimleştirilebilir. Bu gereklilik, bu bölümde ve ilerleyen bölümlerde sözü edilecek düşme 

hiyerarşisinin varlığına ilişkin kanıtlardan biridir. Burada sözü edilen hiyerarşiyle ilgili önbilgi 

olarak kısaca şunu söylemekle yetinelim: Nesnenin düşmesi özne düşümünün önceliğiyle 

dilbilgisel olmaktadır. Ancak, koşal düşüm gerekliliği her ne kadar nesnenin öznenin düşmüş 

olması kaydıyla eşgönderimli olarak düşebileceğini söylese de dil kullanıcıları için en kabul 

edilebilir kullanımlar, (6c)’deki gibi, dolaysız nesne konumundaki ada bir adılla artgönderimde 

bulunulan sıralı tümce yapılarıdır. 

(6) a. Alii kediyij gördü, Alii kediyij sevdi > *Alii kediyij gördü, Alii Øj sevdi. 

 b. Alii kediyij gördü, Alii kediyij sevdi > ?Alii kediyij gördü, Øi Øj sevdi. 

 c. Alii kediyij gördü, Alii kediyij sevdi > Alii kediyij gördü, Øi onuj sevdi. 

 ç. Alii kediyij gördü, Alii kediyij sevdi > ??Alii kediyij gördü, Øi kediyij sevdi. 

 d. Alii kediyij gördü, Alii kediyij sevdi > ???Alii kediyij gördü, Alii kediyij sevdi. 

(6ç-d)’nin dilbilgiselliğini oratadan kaldıran en önemli neden ekonomi ilkesine uyulmamasıdır. 

Silinebilir üyeler silinmemiştir. (6ç)’nin (6d)’ye kıyasla kabuledilebilirlik düzeyinin 
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(acceptability level) yüksekliği özne ve nesne arasındaki düşüm hiyerarşisine uyulmasıyla 

ilişkilidir. Tersi durumda (6a)’da görüldüğü gibi tamamen dilbilgisidışı bir yapı ortaya 

çıkmaktadır. (6b)’nin (6c) gibi daha kabuledilebilir olması belirteç kullanımıyla mümkün 

olabilir: Alii kediyij gördü, Øi Øj şefkatle sevdi. (6c)’nin daha kabuledilebilir bir tümce olması, 

dolaysız nesne konumundaki adların (7a-ç)’de görüldüğü gibi, farklı durum eki alma olasılığını 

göz önünde bulunduran bir önlem olarak düşünülebilir. Yani, ortak ada gönderimde bulunan 

dolaysız nesnelerin ikinci tümcenin yükleminde yer alan eylemin kodlamasına uygun olarak 

farklı durumlarla kodlanması, dili, ilk tümcedeki dolaysız nesneye adılla gönderimde bulunulan 

ama yeni durumun da adıla eklendiği bir kodlamaya mecbur bırakmıştır. Dilin durum 

belirticilerinin değişimine ilişkin önlemi o kadar güçlüdür ki (6c)’de görüldüğü gibi, aynı durum 

ekli eşgöndergeli üyeye ikinci tümcede adıl eklenmiştir. Buna karşın, özne hep yalın durumda 

olduğu için eşgönderimli durumlarda düşümü dolaysız nesneye göre daha kolay olmaktadır. 

(7) a. Alii kediyij gördü, Alii kediyej yem verdi > Alii kediyij gördü, Øi onaj yem verdi. 

 b. Alii kediyij gördü, Alii kedidej pire aradı > Alii kediyij gördü, Øi ondaj pire aradı. 

 c. Alii kediyij gördü, Alii kedidenj korktu > Alii kediyij gördü, Øi ondanj korktu. 

 ç. Alii kediyij gördü, Alii kediylej konuştu > Alii kediyij gördü, Øi onunlaj konuştu. 

O hâlde, Türkçede sıralı tümcelerde eşgönderimli üyelerin düşürülebilme olasılığına 

bakıldığında özne konumundaki eşgönderimli adın düşürülme oranının daha baskın ve daha 

kısıtlamasız olduğu söylenebilir. Dolaysız nesnenin sıfır artgönderimi özneye göre biraz daha 

bulanık olabilmektedir. Buna göre, şu anki bulgular ışığında eşgönderimli üyelerin yer aldığı 

özne ve dolaysız nesne konumu ile ilgili aşağıdaki gibi bir hiyerarşinin olduğu söylenebilir. 

(8) Eşgönderimli Üye Düşürmede Sözdizimsel Konum Hiyerarşisi 

 Özne > Dolaysız Nesne 

Eşgönderimli Üye Düşürmede Sözdizimsel Konum Hiyerarşisi öznenin dolaysız nesneden 

yalnızca daha önce düşmesi gerektiğini değil, aynı zamanda daha kolay düşebildiğini, düştüğü 

zaman zihinde daha canlı bir biçimde tutulabildiğini de göstermektedir. Bu hiyerarşi öyle 

güçlüdür ki, Doktori, hastayaj ilaçlardan verdi, Øi Øj gitti-Øi tümcesinde yer alan “git-ti-Ø” 

yükleminin yalın durumlu özne ve nesne gerektirmesi bile öznenin zihinde “doktor” olarak 

işlemlenmesine engel olamamıştır. Bunda, ilk tümcenin öznesinin “doktor” olmasının elbette 

açık bir etkisi bulunmaktadır. Yani, “git-ti-Ø” yüklemi önceki tümcenin 

[ÖzneDOKTOR+NesneHASTA+Yüklem] biçimindeki dizilimini zihinde olduğu gibi kopyalamış 

olmalıdır. Dolayısıyla, git-ti-Ø3.tkişi-tekil yükleminde sıfır biçimbirimle gösterilen 3’üncü kişi-tekil 

ekinin “doktor”la eşgönderimli olduğu bir algılama ortaya çıkmaktadır. Bütün bunlara karşın, 

özneye ilişkin bilişsel önceleme her zaman için güçlü bir okunabilirlik taşımayabilir. Doktori, 

hastayaj ilaçlardan verdi, Øi Øj rahatladı-Øi tümcesinde “rahatla-dı-Ø” yükleminin öznesi yine 

“doktor” olarak algılansa da rahatlayanın “hasta” olabileceğine ilişkin bir sezdirim 

bulunmaktadır. En azından bir önceki tümceye kıyasla özneye ilişkin eşgönderimin daha 

bulanık (“muğlak”) olduğu söylenebilir. Söz konusu bulanıklığın birçok nedeni vardır. 

Bunlardan biri “rahatla-” eyleminin hem “doktor” hem de “hasta”yı ilgilendirebilen 

anlambilimsel bir içerik taşıması, diğeri ise bir önceki tümcede de değinildiği gibi yüklemin 

özne ve nesne ataması için yalın durum gerektirmesidir. 
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Çakır (2007), öznenin silindiği halde zihinsel olarak tamamlanabilmesini yüklemin aldığı kişi 

eklerine bağlamaktadır (s. 10). Gerçekten de öznenin nesneden daha kolay eksiltilebilmesinin 

hiç şüphesiz en önemli nedenlerinden biri, uyum eklerinin ayakta tuttuğu zihinsel destektir. 

Diğer bir neden ise, daha önce de söz edildiği gibi, özne konumuna yükselecek adların [+canlı], 

[+insan] gibi bilişsel canlılığı ayakta tutacak anlambilimsel içkin özelliklere sahip olmasıdır. 

Zihindeki etkin görünürlükleri öznelerin silinebilme olasılığını güçlendirmektedir. 

(9a-b) incelendiğinde dolaysız nesneler arasında düşebilme olasılığı açısından bir farklılık 

olduğu anlaşılmaktadır. (9a)’da görüldüğü gibi, belirtme durumu alan dolaysız nesneler hem 

tümcede rahatlıkla çalkalanabilmekte hem de sıralı tümcelerde sıfır artgönderimle 

kodlanabilmektedir. Ancak, (9b)’deki gibi, yalın durum belirteciyle kodlanan bir nesnenin 

yüklemin yanından ayrılamaması, yükleme yapışık olması ve yüklemin anlamını tamamlaması 

gibi nedenlerden kaynaklı olarak sıralı tümcelerdeki düşümü belirtme durumu almış 

nesnelerden daha zordur. 

(9) a. Ali gazeteye [ilan-ıi]NESNE verdi, ama Øi çeşitli eklemeler yapmaya devam etti. 

 b. Ali gazeteye [ilan-Øi verdi]YÜKLEM, ama ?Øi çeşitli eklemeler yapmaya devam etti. 

 c. ?Çifçiden domates-Øi al, çeşitli marketlere domates-ii sat. 

 ç. Çifçiden domates-Øi al, çeşitli marketlere on-ui sat. 

 d. ???Çifçiden domates-ii al, çeşitli marketlere domates-Øi sat. 

 e. *Çifçiden domates-ii al, çeşitli marketlere o-Øi sat. 

 f. Ali domates-ei tuz döktü, sonra afiyetle domates-ii yedi. 

 g *Ali domates-ei tuz döktü, sonra afiyetle domates-Øi yedi. 

 ğ. Çifçiden domates-Øi al, iyi bir fiyata çeşitli marketlere Ø(on-u)i sat. 

 h. Çifçi domates-Øi yetiştirmeyince, bu sene Ø(on-a)i zam geldi. 

(9a)’da anlam bulanıklığı, yok denecek kadar azdır. Zaten, (9a)’nın (9b)’den daha 

kabuledilebilir olmasının nedeni de budur. (9b)’nin ikinci tümcesinde “Ali”nin “ilan”a mı yoksa 

başka bir şeye mi eklemeler yaptığı (9a)’ya göre daha bulanıktır. (9b)’de sıfır eşgönderimin 

gerçekleşmesindeki bir diğer zorluk ise yalın nesnenin belirtme almış nesneye göre daha az 

“bilinen” olmasıdır, denilebilir. Bir dil kullanıcısı, Ali kitab-ı sattı diyorsa, belirtme durumunun 

kullanımına bağlı olarak hem konuşucu hem de dinleyici için “kitap” kavramının “bilinen” 

olması beklenir. Bilişsel anlamda “bilinen”in zihindeki dinamik etkinliği, düşürülmesini 

kolaylaştıran bir etkendir. Bu anlamda, bu tür düşürümlerin tümce sınırını aşan bağlamsal bir 

yönü bulunmaktadır. Ali kitap-Ø sattı tümcesinde kitap “bilinen” olmayacaktır. Nitekim, Ali 

kitab-ıi sattı, Øi para kazandı sıralı tümcesinde “kitap” kavramına yapılan sıfır artgönderim Ali 

kitab-Øi sattı, ?Øi para kazandı tümcesindeki gönderimden daha açıktır. Ali kitab-Øi sattı, ?Øi 

para kazandı tümcesinde “Ali”nin para kazanması kitap satma eyleminden bağımsız olarak 

algılanabilir. Yani, “Ali” kitap satmış, ardından başka bir iş yaparak para kazanmış da olabilir. 

Bu tümcede bulanıklığı pekiştiren bir başka unsur ise yalın durum almış “kitap” sözcüğünün 

sayısıyla ilgilidir. “Ali” bir kitap da satmış olabilir birden fazla da. Dolayısıyla (9)’dan yola 

çıkılarak Eşgönderimli Üye Düşürmede Sözdizimsel Konum Hiyerarşisi belirtme durumu ve 

yalın durum almış nesne arasındaki ayrımı belirtmek üzere aşağıdaki gibi genişletilebilir. 
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(8’) Eşgönderimli Üye Düşürmede Sözdizimsel Konum Hiyerarşisi 

 Özne > Dolaysız Nesne (-I > -Ø) 

(9c-ç)’deki iki tümce karşılaştırıldığında nesnenin sıfır artgönderimle kodlanmamış açık 

gönderimlerinde farklı bir dizilim kısıtlaması olduğu görülmektedir. (9c)’nin ikinci tümcesinde 

eşgönderimli “domates”in düşmesi daha beklenilebilir bir durumdur; ancak, (9ç)’ye göre daha 

dilbilgiseldir. Demek ki sıralı tümcelerde belirtili ve yalın nesnelere ilişkin bir dizilim 

kısıtlaması bulunmaktadır: Eşgönderimli sıralı tümcelerde belirtisiz nesne, belirtili nesneden 

önce gelmek zorundadır. Hatta bu kısıtlama ikinci tümcelerde adılla yapılan artgönderimlerde 

daha açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. (9ç)’nin adılla “domates” kavramına yapılan 

artgönderim (9c)’den daha dilbilgisel bir tümce ortaya çıkarmışken (9e)’de yalın durum almış 

adılla yapılan gönderim (9d)’den bile daha az kabuledilebilir bir yapının ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Belirtili ve yalın nesne arasındaki söz konusu dizilimsel kısıtlamanın çeşitli bilişsel 

nedenleri olmalıdır. Eşgönderimli sıralı tümcenin ilk tümcesinde yalın durumla kodlanmış 

belirtisiz adın sonrasında gelen tümcelerde belirtili, yani artık “bilinen” olması beklenilebilir bir 

durumdur. Buna karşın, belirtme durumu getirilerek “bilinen” olarak kodlanmış bir adın sonraki 

tümcelerde belirtisiz bir ad olarak kodlanması bilişsel süreçlerle çelişen bir durum arz 

etmektedir. Aslında belirtili ve belirtisiz nesne arasındaki dizilim kısıtlamasının bir benzeri, (9e-

f)’de görüldüğü gibi, belirtme durumu dışındaki eklerle yalın durum arasında da görülmektedir. 

(9ğ-h)’deki sıfır gönderimli tümcelerin dilbilgisel olması ise zihnin sıfır gönderimleri yine yalın 

dışı bir durumla kodlamasıyla mümkün olmaktadır. 

4.3. Eşgönderimli Sıralı Tümcelerde Dolaylı Nesne Düşürme 

Bu çalışmada dolaylı nesneler (indirect object) terimi, belirtme ve yalın durum dışında başka 

durum ekleri (yönelme, bulunma ve çıkma durumu) alan zorunlu üyeler için kullanılmıştır. 

Dolaysız nesneler gibi özneyle birlikte düşürülmesi daha kabul edilebilir yapılar ortaya 

çıkarmaktadır. Bu bağlamda koşal düşüm gerekliliği bu nesneler için de söz konusu olmaktadır. 

Öznenin silinmeden dolaylı nesnenin silinmesi, (10b) ve (10d)’de görüldüğü gibi, eğer öznenin 

özellikle vurgulanması gereken bağlamlar göz ardı edilecek olursa, daha az kabul edilebilir bir 

tümcelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. (10c) ve (10e)’de görüldüğü gibi, özne yüklemde 

kodlandığı için ilk tümcede düşebilir. 

(10) a. Seni otobüstenj indin, Øi Øj sonra neden geri bindin? 

 b. ???Seni otobüstenj indin, Seni Øj sonra neden geri bindin? 

 c. Øi otobüstenj indin, Øi Øj sonra neden geri bindin? 

 ç. Seni otobüsej bindin, Øi Øj sonra neden geri indin? 

 d. ???Seni otobüsej bindin, Seni Øj sonra neden geri indin? 

 e. Øi otobüsej bindin, Øi Øj sonra neden geri indin? 

(10)’da görüldüğü gibi, {-(y)A}, {-(n)DA} ve {-(n)DAn} durum belirticileriyle kodlanan adların 

bulunduğu dolaylı nesneler de dolaysız nesneler gibi hem özneyle düşme eğiliminde hem de 

düşebilme noktasında herhangi bir kısıtlamaya uğramamaktadır. Ancak, dolaylı nesnenin sıfır 

gönderimi dolaysız nesnede olduğu gibi özneye göre daha bulanık olabilmektedir. 

(11) Seni otobüsej bindin, Øi Øj müzik dinledin. 
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(11)’de otobüse binme ve müzik dinleme eylemlerinin otobüste gerçekleşip gerçekleşmediği 

hususunda bir bulanıklık veya çift anlamlılık söz konusudur. Buna karşın, öznenin 

eşgönderiminde herhangi bir bulanıklık veya çift okuma sezinlenmemektedir. 

4.4. Eşgönderimli Sıralı Tümcelerde Zorunlu Olmayan Üye (Tümleç) Düşürme 

Bu çalışmada tümleç (complement) terimiyle karşılanan üyeler genellikle tümcede durum eki 

yüklenmiş seçimlik (optional) üyeler ve belirteçlerdir. Seçimlik olmaları, zorunlu olmadıklarına 

ilişkin bir kanıttır. Zorunlu olmadıkları için de birer eklenti olarak da düşünülmeleri 

mümkündür. Diğer sözdizimsel üyelere (özne, dolasız ve dolaylı nesne) kıyasla eşgönderimli 

sıralı tümcelerde düşürülmeleri biraz daha güçtür. Bundan dolayı, eşgönderimli olarak 

düşmeleri tümceyi bulanıklıktan dilbilgisidışılığa doğru derecelenen okumalardan birine dahil 

eder.  

(12b)’de zorunlu olmadığı için eklenti olarak tümceye yerleştirilmiş iki üye vardır: “sabah” ve 

“kütüphanede”. Gerçekte, bu üyelerin seçimlik olmasına bakılarak daha kolay düşmesi 

beklenebilir; ancak seçimlik olmaları zihinde diğer zorunlu üyelerden daha uzun süreli 

tutulmalarına bir engel teşkil etmektedir. Bundan olsa gerek sıralı tümcenin ilk tümcesinden 

sonra silinerek tözsüz bağıntılar kurması, diğer üyelere kıyasla daha fazla eşgönderimsel 

kısıtlamalara takılmaktadır. 

(12) a. Alii Ayşe’yej kitabık verdi, ama Øi Øj Øk sonra geri aldı. 

 b. Ali Ayşe’ye kitabı kütüphanedei sabahj verdi, ama ?Øi ?Øj geri aldı. 

 c. Alii sorularıj doğruk okur, Øi Øj ?Øk çözer. 

(12a)’da eksiltilmiş ikinci tümcede “Ali”, “Ayşe” ve “kitap” biçiminde sıralanan üç zorunlu 

üyenin zihinsel gönderiminde herhangi bir sorun yaşanmazken, yani artgönderim herhangi bir 

bulanıklık söz konusu olmadan gerçekleşebiliyorken (12b)’nin ikinci tümcesinde Ali’nin 

Ayşe’den kitabı yine “kütüphanede” ve “sabah” vakti mi aldığı hususunda bir kesinlik söz 

konusu değildir. Yani, Ali Ayşe’den kitabı kütüphanede sabah da geri almış olabilir, başka bir 

yerde başka bir zaman diliminde de almış olabilir. Dolayısıyla, seçimlik “kütüphane” ve 

“sabah” üyelerinin düşümü yüksek bir bulanıklığa yol açarken zorunlu olan “Ali”, “Ayşe” ve 

“kitap” üyelerinin düşümü sonrasında yüksek dereceli bir bulanıklık söz konusu olmamaktadır. 

(12c)’de bulanıklık ise “Ali”nin soruları doğru çözüp çözmediği hususundaki bulanıklıktır. 

“Ali” soruları doğru da çözmüş olabilir yanlış da. Buna karşın, “Ali” ve “sorular” adlarına 

eşgönderimde herhangi bilişsel bir engelle karşılaşılmamaktadır. Dolayısıyla, (12c)’de belirteç 

görevindeki üyenin (“doğru”) eşgönderimli üye düşümünden söz etmek pek mümkün 

olamamaktadır. 

Gönderimsel bulanıklık dışında üye düşürümünün dilbilgisidışı bir durum yarattığı tümceler de 

bulunmaktadır. 

(13) a. Alii Ayşe’yij bir bahar akşamı sevdi, Øi Øj bir bahar akşamı ayrıldı. 

 b. ???Alii Ayşe’yij bir bahar akşamık sevdi, Øi Øj Øk ayrıldı. 

 c. *Ali çok azi yemek yedi ve Øi para ödedi. 

 ç. Ali çok azi yemek yedi ve çok azi para ödedi. 

 d. ???Ali araba ile ilerii gitti, Øi sağa döndü. 
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 e. Alii araba ilej ileri gitti, Øi Øj sağa döndü. 

 f. Bugüni bize mektup geldi, Øi hepimizi üzdü. 

 g. ?Mektup bize bugüni geldi, Øi hepimizi üzdü. 

(13b)’nin zorlama bir bağlam içerisine yerleştirilmediği sürece ana dili kullanıcılarında 

dilbilgisidışı bir sezdirim uyandırdığı açıktır. (13c), belirtecin düşürülmesine karşı açık bir 

engelin söz konusu olduğunu göstermektedir. Dilbilgisellik (13ç)’de olduğu gibi belirtecin 

(“çok az”) kullanımıyla sağlanabilmiştir. (13d)’de belirtecin zihinde eşgönderimli olarak 

işlemlenmesi dilbilgisel kabuledilebilirlik açısından zorluk yaratmaktadır. Bunun nedeni, “ileri” 

sözcüğüyle belirtilen yönünün ikinci tümcede “ileriden sağa” gibi açık bir okumayla devam 

edememesi ya da böyle bir okumayı kolaylaştıracak eşgönderimi sağlayamamasıdır. Bundan 

dolayı, (13e)’deki gibi belirtecin eşgönderimli olmadığı tümce dilbilgiseldir. Belirteçlerin 

(13g)’deki gibi yükleme en yakın Odak (focus) konumunda bulunması eşgönderim açısından 

sıkıntı yaratabilmektedir. (13g), ancak üzülmek ile zaman arasında açık bağıntının olduğu bir 

bağlamda kabuledilebilir hâle gelebilir. Belirteç dışında, durum eki alan üyelerin de (13b), (13c) 

ve (13d) gibi dilbilgisidışı durum yarattığı için eksiltmede bir kısıtlama ortaya çıkardığı 

söylenebilir. (14c)’nin daha kabul edilebilir bir tümce olabilmesi için ya (14a)’daki gibi açık bir 

eşgönderime ya da (14b)’deki gibi eşgönderim sağlamayan başka bir üyeye ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

(14) a. Alii Ayşe’yij Bodrum’dak sevdi, Øi Øj Bodrum’dak evlendi. 

 b. Alii Ayşe’yij Bodrum’da sevdi, Øi Øj Fethiye’de evlendi. 

 c. ???Alii Ayşe’yij Bodrum’dak sevdi, Øi Øj Øk evlendi. 

Bazı dilbilgisi kitaplarında araç durumu olarak söz edilen ile ilgeciyle oluşturulmuş üyelerin 

düşme olasılığı, diğer durum eklerini alan üyelere göre daha sıkıntılıdır. Ancak, ile ilgeciyle 

oluşturulmuş üyelerde yer alan adların [±canlı] özelliği düşme olasılığını etkileyen bir unsur 

olarak ortaya çıkmaktadır. Sözgelimi, (15a-b)’de [+canlı] bir üyelerin eşgönderimli olarak 

düşmesinde dilbilgisidışı bir durum ortaya çıkmazken (15c-ç)’de [-canlı] bir üyelerin 

eşgönderimi bulanık ve zayıf olmaktadır. 

(15) a. Ali eşiylei İstanbul’a gitti, Øi güzel bir tatil yaptı. 

 b. Ali kardeşiylei markete birçok malzeme taşıdı ve Øi daha birçok iş yaptı. 

 c. ?Alii motosikletlej İstanbul’ak gitti, Øi ?Øj Øk güzel bir tatil yaptı. 

 ç. ?Alii motosikletlej birçok malzemek taşıdı ve Øi ?Øj Øk daha birçok iş yaptı. 

(15a-b) tümcelerindeki “tatil yaptı” ve “iş yaptı” yüklemlerine çoğul kişi eki getirildiğinde (tatil 

yap-tı-lar; iş yap-tı-lar) ile ilgeciyle oluşturulmuş tümleçlere ilişkin eşgönderim daha güçlü bir 

hâle gelmektedir. (15c-ç) dilbilgisel olarak yanlış olmasa bile ikinci tümcede “motosiklet”e 

gönderimin bulanık ve zayıf olması ile ilgeciyle tümleç konumunda bulunan [-canlı] adların 

gönderiminde bir kısıtlama olduğunu göstermektedir. (16)’ya bakıldığında ise ile ilgeciyle 

oluşturulmuş tümleçlerin eşgönderimli olarak işlemlenmesinde dilbilgisidışı bir durumun ortaya 

çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla, (16)’da belirteçle ilgili herhangi bir eşgönderim söz konusu 

değildir. 

(16) *Alii arabaylaj fabrikaya gitti, Øi *Øj iş başvurusunda bulundu. 
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(15c-ç)’deki bulanık ve zayıf gönderim, (16)’daki dilbilgisidışılığa bakılarak ile ilgeciyle 

üretilmiş tümleçlerde, özellikle de [-canlı] bir sözcük varsa, yüksek bir düşme kısıtlaması 

bulunmaktadır, denebilir. Yüklemleri anlamsal olarak birbiriyle ilişkili eylemlerin yüklem 

olduğu eşgönderimli tümcelerin dilbilgisel olması (Alii arabaylaj fabrikayak gitti, Øi Øj Øk geldi 

gibi) ile ilgeciyle ilişkili genellemeyi çürütmemektedir. Eşgönderim açısından dilbilgisidışı 

yapının bu ilgeçle oluşan tümleçlerde daha sık görülmesi, kısıtlama düzeyinin yüksekliği 

açısından kanıt olarak kabul edilebilir. Bu açıdan bakıldığında, eğer Eşgönderimli Üye 

Düşürmede Sözdizimsel Konum Hiyerarşisi üyelerin aldığı eklere göre bir sıralanma içerseydi 

ile ilgeciyle tümcede yer alan seçimlik üyeleri belki de hiyerarşinin son noktasına almak 

gerekecekti. 

Yönelme, bulunma ve çıkma durum eklerini alan eşgönderimli üyelerin eksiltilmesinde özne ve 

dolaysız nesneye göre dereceli kısıtlamalar bulunmaktadır. Dolayısıyla, (8)’de verilen 

Eşgönderimli Üye Düşürmede Sözdizimsel Konum Hiyerarşisi aşağıdaki gibi genişletilebilir. 

(8’) Eşgönderimli Üye Düşürmede Sözdizimsel Konum Hiyerarşisi 

 Özne > Dolaysız Nesne (-I > -Ø) > Dolaylı Nesne > Tümleç 

5. Sonuç 

Sıralı tümcelerde düşme, silme veya eksiltme işleminin olasılıkları ele alınırken tek tek üyelere 

bakmak gerekse de, bu çalışmada, birden fazla üyenin (özne ve nesne gibi) düşme olasılıklarını 

birlikte ele almanın daha sağlıklı çıkarımlar içerebileceği anlaşılmıştır. Dolayısıyla, düşme 

olasılığı olan üyelerin düşümü birbirleriyle ilişkili bağıntılar içerebilmektedir. Koşal düşüm 

gerekliliği, söz konusu ilişkilerin görünümlerinden biri olarak tespit edilmiştir. 

Türkçede eşgönderimli üye düşürme üzerine çeşitli kısıtlamaların olduğu gözlenmiştir. Bu 

çalışmada kısıtlamaların sözdizimsel konumlara göre belirlenebileceği görülmüştür. 

Kısıtlamaların sözdizimsel konumlar arasındaki dereceleri aynı değildir. Dereceler arasındaki 

kısıtlama farkı betimlendiğinde ortaya Eşgönderimli Üye Düşürmede Sözdizimsel Konum 

Hiyerarşisi çıkmıştır. Bu hiyerarşiye göre düşme hususunda en az kısıtlanan özneyken en fazla 

kısıtlanan tümleçler olmuştur: Özne > Dolaysız Nesne (-I > -Ø) > Dolaylı Nense > Tümleç. 

Hiyerarşi, belirtme durumu ve yalın durum alabilen dolaysız nesnenin kendi içerisinde de bir 

öncelik ilişkisi olduğunu varsaymaktadır. Bunun nedeni yalın durum almış nesneye yapılan sıfır 

artgönderimin daha bulanık olmasıdır. Sözgelimi, Ali kitab-ıi okudu, ardından Øi tanıtım yazısı 

yazdı tümcesinde “kitap” kavramına yapılan gönderim Ali kitap-Øi okudu, ardından ?Øi tanıtım 

yazısı yazdı tümcesindeki gönderimden daha açıktır. Ali kitap-Øi okudu, ardından ?Øi tanıtım 

yazısı yazdı tümcesinde “Ali”nin “tanıtım yazısı yazması” kitap okuma eyleminden bağımsız 

olarak gerçekleşmiş olabilir. Yani, “Ali” kitap okumuş, ardından kitap okuma eyleminden 

bağımsız bir iş olarak tanıtım yazısı yazmış olabilir. 

Bu çalışmanın kapsayıcılığı ile ilgili altı çizilmesi gereken noktalardan biri, bu çalışmada sözü 

edilen kısıtlama ve eşgönderimlerin her sıralı tümce için genelgeçer kurallar 

içermeyebileceğidir. Bağımlı sıralı tümcelerde daha kapsamlı eşgönderim kısıtlamaları için 

başkaca çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Sözgelimi, kısıtlamaların derecesini belirleyen en 

önemli unsurlardan biri yüklemin aldığı zaman, görünüş ya da kip eklerinden biri olabilir: *Alii 

kitabıj Türkiye’dek bastırdı, Øi, Øj, Øk sat-mış tümcesinde eşgönderimleri engelleyen en önemli 

nedenlerden biri zaman uyumsuzluğudur. Tümcelerin zamanı eşitlendiğinde dilbilgisidışılık da 

ortadan kalkmaktadır: Alii kitabıj Türkiye’dek bastırdı, Øi, Øj, Øk sat-tı. Bu biçimiyle Türkçe 
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Kısıtlamalar 

 

 

 

 

 

 

dilbilgisidışılıktan kurtulmuş olsa da “Türkiye’de” üyesinin bulanıklığı Eşgönderimli Üye 

Düşürmede Sözdizimsel Konum Hiyerarşisi ile rahatlıkla açıklanabilir. Üzerinde ayrıntılı olarak 

durulmasa da sıralı tümcelerdeki eşgönderimli düşümlerin kabuledilebilirliğini etkileyen en 

önemli etkenlerden biri belirteç kullanımıdır. Alii kediyij gördü, Øi Øj şefkatle sevdi tümcesini 

?Alii kediyij gördü, Øi Øj sevdi tümcesine göre daha kabuledilebilir kılan hiç şüphesiz belirteçtir. 

Belirtecin bu yönüyle etkisi, edimbilimsel ve ruhdilbilimsel yönleriyle araştırılması 

gerekmektedir. Bu çalışmada üzerinde özellikle durulmadan geçilen ancak eşgönderimin ne 

derecede gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirleyen bir değer önemli unsur ise sıralı tümcenin 

yüklemleridir. Yüklemi kuran eylemin alabileceği roller, yükleyebileceği durumlar, 

anlambilimsel içeriği, türü gibi birçok özellik sıralı tümcenin üyeleri arasındaki eşgönderimin 

gerçekleşimini belirleyen önemli nedenlerden biri olmalıdır. 
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