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TÜRKÇEDE NESNE ODAKLI BELĠRTEÇLER 

 

Dr. Öğr. Üyesi Turgay SEBZECĠOĞLU 

Mersin Üniversitesi, sebzecioglu@yahoo.com 

 

ÖZET 

Belirteçler çekimli eylemde aktarılan olay veya durumu daraltma işleviyle daha betimlenmiĢ 

bir duruma getirir. Buna karĢın, belirteçlerin doğal olarak eylemin gerçekleĢtiricisi ve etkileneniyle 

de doğrudan bir iliĢkisi bulunmaktadır. Dünya dillerinde olduğu gibi Türkçede de belirteçler ağırlıklı 

olarak özne odaklıdır. Özne konumundaki adın gönderimde bulunduğu kavramla iliĢkili olan, 

anlamsal açıdan onunla eĢgönderimli olan belirteçlere özne-odaklı belirteçler (subject-based adverbs) 

denir. Öte yandan özne-odaklı belirteçler kadar yaygın olmasa da bazı belirteçler daha çok nesne 

odaklıdır. Yani, nesne konumunda bulunan adla veya tümcenin anlambilimsel düzleminden hareketle 

söylemek gerekirse, o ada çekimli eylem tarafından yüklenen rolle iliĢkilidir. Bu tür belirteçler ise 

nesne-odaklı belirteçler (object-based adverbs) terimiyle adlandırılabilir. Nesneye yönelik söz 

konusu iliĢki daha çok nesne konumundaki adın etkilenme derecesi ile iliĢkildir. Bu bağlamda nesne-

odaklı belirteçler nesne konumundaki adın gerçekleĢtirilen eylemden etkilenme biçimini yansıtır (Ali 

cipsiNESNE/ETKİLENEN [çıtır çıtır]BELİRTEÇ yedi). Dolayısıyla belirteç, özne konumundaki addan çok 

nesne konumundaki ada dönük bir gönderim içerir. Belirteçler arasında özne odaklı ve nesne odaklı 

olma ayrımını belirleyen koĢul, belirtecin özne veya nesneden birine daha yüksek oranda yönelik 

olma durumudur. Nesne odaklı belirteçlerin ağırlıklı olarak yansıma sözcüklerden, yineleme 

yapılarından, ek düzeyinde ise {-A … -A}, {-(y)ErEk}, {-(A)rcAsInA}, {-AcAk kadar} gibi 

biçimbirimlerle yapılmıĢ ulaçlardan oluĢtuğu gözlenmiĢtir. Bunların dıĢında durum bildiren baĢkaca 

belirteçler de nesne odaklı olabilmektedir. Durum belirteci dıĢında yer-yön belirteçlerinin de nesne 

yönelimli olabileceği, zaman bildiren belirteçlerin ise tümcenin tamamını kapsadığı için özne veya 

nesne yönelimli olamayacağı bu çalıĢmada ulaĢılan diğer bulgulardandır. Nesne odaklı belirteçlerin 

nesneye olan yönelimi bağlama, tümcedeki dizilime göre değiĢebilmektedir. Bir diğer gözlem ise 

yüklemde çatı değiĢtirme iĢleminin belirtecin odağını değiĢtirebileceğidir. Sonuç olarak bu araĢtırma, 

nesneye yönelik belirteçleri ve bu belirteçlerin biçimsel ve anlamsal özelliklerini betimlemeyi ve 

ortaya çıkan betimlemeler üzerinden kimi çıkarımlara ulaĢmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Kılıcı, Etkilenen, nesne odaklı belirteçler, özne odaklı 

belirteçler 

 

1. Giriş 

Belirteçler tümcede yüklem konumunda yer alan eylem öbeklerinin aktardığı olay veya 

durumu daraltma işleviyle (bu iĢlev için bk. Erkman Akerson ve Ozil 2015: 106-108) daha 

betimlenmiĢ bir duruma getirir. Öğrenci dersten çıktı tümcesinde çık- eylemi genel anlamlarından 

biriyle kullanılmıĢtır. Öğrenci dersten ağlayarak çıktı dendiğinde çık- eylemi ağlayarak belirteciyle 

tarz açısından bir alt kümeye indirgenmiĢ olur. Bu indirgemeyle ortaya “ağlayarak çık-” biçiminde 

ifade edilebilecek yeni bir kavram da çıkmıĢ olur; ancak, doğal olarak bu geçici kavram sözlükte yer 

almaz. Erkman Akerson ve Ozil (2015), kümeyi daraltma iĢlevine yeni bir kavram yaratma iĢlevi de 

denebileceğini belirtmektedir. 

Belirteçler tümcenin öznesi, nesnesi ve yüklemiyle iliĢkili olabileceği gibi eylem öbeği 

sınırını aĢarak tümcenin tamamını kapsayabilir veya baĢka bir ifadeyle bütün bir tümceyle iliĢkili 

olabilir. Sözgelimi, Ali bu sınavı kesinlikle geçer tümcesinde kesinlikle belirteci “Ali‟nin söz konusu 
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sınavı geçebilecek seviyede olduğu” önermesiyle iliĢkilidir. Özellikle zaman bildiren belirteçler 

genellikle tümcenin tamamını odağına alır ve kapsar. Ali eve akşam geldi tümcesinde zaman belirteci 

iĢleviyle kullanılan akşam adı; özne, nesne veya yükleme odaklanmadan bütün tümceyi açısına 

almıĢtır.  

Belirteçlerin doğal olarak eylemin gerçekleĢtiricisi veya muhatabıyla da doğrudan bir iliĢkisi 

bulunabilir. Bu tür belirteçlerin anlam veya iĢlev olarak daha çok durum (“tarz”) bildiren 

belirteçlerden oluĢtuğu anlaĢılmaktadır. Sözgelimi, “Can arkadaĢını kasten/bilerek/isteyerek yaraladı” 

tümcesinde seçimlik (optional) olarak eklenebilecek kasten/bilerek/isteyerek belirteçleri çekimli 

eylemde aktarılan olayın gerçekleĢmesini baĢkaca yaralama biçimlerinden anlamsal olarak ayırarak 

daraltmakta; ama aynı zamanda özne konumunda bulunan Kılıcının (Agent) eylemi gerçekleĢtirme 

biçimini de yansıtmaktadır. 

Dünya dillerinde olduğu gibi Türkçede de belirteçler ağırlıklı olarak özne odaklıdır. Matsuoka 

(2013), bunun nedeni üzerine araĢtırmacıların ortak bir karara varamadıklarını belirtmektedir. Bu tür 

belirteçler, bir tümcede büyük oranda özne konumunda bulunan ad soylu sözcüğe yüklenen rollerle 

bağıntılıdır. Doğasına iliĢkin sınırlar dahilinde rolün eylemi gerçekleĢtirme biçimini yansıtır. Bu tür 

belirteçlere özne-odaklı belirteçler (subject-based adverbs) denir. Öte yandan özne-odaklı belirteçler 

kadar yaygın olmasa da bazı belirteçler daha çok nesne odaklıdır. Yani, nesne konumunda bulunan 

adla veya tümcenin anlambilimsel düzleminden hareketle söylemek gerekirse, o ada çekimli eylem 

tarafından yüklenen rolle iliĢkilidir. Bu tür belirteçler ise nesne-odaklı belirteçler (object-based 

adverbs) terimiyle adlandırılabilir. Nesneye yönelik söz konusu iliĢki daha çok nesne konumundaki 

rolün etkilenme derecesi ile iliĢkildir. Bu bağlamda nesne-odaklı belirteçler nesne konumundaki adın 

gerçekleĢtirilen eylemden etkilenme biçimini yansıtır. Sözgelimi, “Ali cipsi çıtır çıtır yedi” 

tümcesinde belirteç özne konumundaki addan çok nesne konumundaki ada dönük bir gönderim 

barındırır. Dolayısıyla, belirteçler arasında özne odaklı ve nesne odaklı olma ayrımını belirleyen 

koĢul, özne veya nesneden birine “daha yüksek oranda yönelik olma” durumudur. Nesne odaklı 

belirteçlerin ağırlıklı olarak yansıma sözcüklerden, yineleme yapılarından, ek düzeyinde ise {-A … -

A}, {-(y)ErEk}, {-(A)rcAsInA} gibi biçimbirimlerle yapılmıĢ ulaçlardan oluĢtuğu gözlenmiĢtir.  

Bu çalıĢmada ortaya çıkan bir diğer gözlem ise yüklemde çatı değiĢtirme iĢleminin belirtecin 

odağını değiĢtirebilecek bir süreç olduğudur. Bu doğrultuda, çatı değiĢimi ile ortaya çıkan belirteç 

odağındaki değiĢimler üzerinde genellenebilir gözlemler yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Bazı bulanık 

tümcelerden yola çıkarak belirteçlerin özne veya nesneye olan yönelimini bağlama göre belirlediği, 

aynı belirtecin tümcenin farklı konumlarında bulunuĢuna göre odağını değiĢtirebildiği gözlemlenen 

bir diğer bulgudur. Sonuç olarak bu araĢtırma, nesneye yönelik belirteçleri ve bu belirteçlerin 

biçimsel ve anlamsal özelliklerini betimlemeyi ve ortaya çıkan betimlemeler üzerinden kimi 

çıkarımlara ulaĢmayı amaçlamaktadır. 

Bu çalıĢmada, nesne yönelimli belirteçler (object-oriented adverbs) terimi yerine nesne odaklı 

belirteçler (object-based adverbs) teriminin tercih edilmesi üzerine birkaç açıklama yapmak 

aydınlatıcı olacaktır. Ġster özne odaklı isterse de nesne odaklı olsun her belirtecin birden fazla 

sözdizimsel konumla anlamsal bir bağıntısı olabilir. Belirteçler arasındaki özne odaklı ve nesne 

odaklı olma ayrımını belirleyen koĢul, belirtecin özne veya nesneden birini daha yüksek oranda 

kapsamına almasıyla iliĢkilidir. Dolayısıyla, belirteçlerde görülen özne ve nesne konumuna olan 

oransal veya dereceli yakınlığın bu çalıĢma kapsamında “yönelimli” değil de “odak” kavramıyla daha 

iyi aktarılabileceği varsayılmıĢtır. Ancak, aralarında aktarılmak istenen iĢleve gönderimde bulunmak 

açısından çok büyük bir fark olduğunu söyleyemeyiz. Bundan dolayı, metin boyunca “yönelimli” 

sözcüğü de fazlasıyla kullanılmıĢtır. 

Bu çalıĢma, Giriş bölümü dıĢında temel üç bölümden oluĢmaktadır. Bu bölümler sırasıyla 

özne odaklı ve nesne odaklı belirteç kavramlarının tanıtıldığı Kavramsal Çerçeve, nesne odaklı 

belirteçlerin Türkçedeki yapı, anlam ve dizim açısından ele alındığı Türkçede Nesne Odaklı 
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Belirteçlerin Görünümleri ve ortaya çıkan bulgular üzerinde genel bir değerlendirmenin yapıldığı 

Sonuç biçiminde baĢlıklandırılmıĢtır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Bu bölümde, nesne odaklı belirteçlerin daha iyi anlaĢılmasını sağlayacağı için ilk önce özne 

odaklı belirteçlerden, ardından bu çalıĢmanın temel araĢtırma konusu olan nesne odaklı belirteçlerden 

söz edilecektir. 

2.1. Özne Odaklı Belirteçler 

Özne odaklı belirteçler, özne konumundaki adın gönderimde bulunduğu kavramla iliĢkili 

olan, anlamsal açıdan onunla eĢgönderimli olan belirteçlerdir. Buna karĢın, bu tür belirteçlerin 

nesneyle, yüklem konumundaki eylemle ve hatta yüklem çerçevesiyle biçimlenen tümcedeki 

önermenin bütünüyle iliĢkili olduğu kolaylıkla savunulabilir. Bu çalıĢmada her belirtecin odağı veya 

yönelimi tümcedeki bir birime daha fazla olsa da tümcenin diğer birimleriyle de iliĢkili olabileceği 

savından hareket edildiği için özne odaklı veya nesne odaklı belirteç adlandırmaları çalıĢmanın genel 

düĢünüĢ bağlamıyla bir çeliĢki içermemektedir. Dolayısıyla, (1)‟de yer alan tümcelerin özne odaklı 

olarak değerlendirimi yalnızca oransaldır. Söz konusu bu durum nesne odaklı belirteçler için de 

geçerlidir. 

(1) a. Ali duvarı düşünmeden yıktı. (durum belirteci) 

 b. Ali bahçeyi koşa koşa gezdi. (durum belirteci) 

 c. Ali Mersin‟i mahalle mahalle gezdi. (durum belirteci) 

 ç. Aslan geyiğe sessizce yaklaĢtı. (durum belirteci) 

 d. YaĢlı adam bir kaplan gibi düĢen cüzdanının üzerine atladı. (durum belirteci) 

 e. DüĢmanın karĢısında dimdik durdular. (durum belirteci) 

 f. Ali söylenenleri şaşkınlıkla dinliyordu. (durum belirteci) 

 g. Ali annesini dışarıda bekledi. (yer-yön belirteci) 

 ğ. Floyd intentionally killed Clyde. (← Ġngilizce) (Morzycki 2016) 

  “Floyd Clyde‟ı kasten öldürdü” 

 h. Floyd tötete Clyde absichtlich.  (← Almanca) 

  “Floyd Clyde‟ı kasten öldürdü” 

 ı. Floyd namerenno ubil Clyde.  (← Rusça) 

  “Floyd Clyde‟ı kasten öldürdü” 

Özne odaklı belirteçler anlambilimsel bir düzlemde iĢlemlendiğinden (1)‟deki örneklerde görüldüğü 

gibi birçok dilde ortak bir iĢleve sahiptir. Özne odaklı belirteçler, özne konumundaki role ait sınırlar 

dahilinde eylemi gerçekleĢme biçimini aktarır. Sözgelimi, Ali çocukları gitar çalarak uyandırdı 

tümcesinde özne konumuna “masa”, “bebek”, “kedi” gibi adlar gelemez; çünkü bu tür adların 

gönderimde bulunduğu varlıklar gitar çalabilme niteliğinden yoksundur. Altı çizilmesi gereken bir 
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diğer nokta ise, özne konumundaki varlıkla belirtecin güçlü iliĢki veya anlamsal özellikler açısından 

uyumuna karĢın düĢük oranda olsa bile nesne konumundaki varlıkla, yani tümcenin bir diğer üyesiyle 

iliĢkili olmasıdır. Gitarı Ali çalıyor olsa da “gitar çalma” eyleminden “çocuklar” etkilenmektedir. 

Dolayısıyla, bir durum belirtecinin odağı özne veya nesne olabilir; ama, her iki konumla da bir 

biçimde iliĢkisi vardır. Belirtecin odaklandığı üye düĢük odak durumunda ise dolaylı bir iliĢki veya 

bağıntı söz konusu olmaktadır. 

Özne odaklı belirteçlere Kılıcı odaklı belirteçler (Agent-based adverbs) de denebilir. Bu tür 

belirteçler, Matsuoka‟nın (2013) da belirttiği gibi hem yüzeydeki özne hem de mantıksal özne ile 

iliĢkilidir. Mantıksal özne yerine bu çalıĢmada konusal veya anlambilimsel roller demeyi tercih 

ediyoruz. Özne odaklı belirtecin anlambilimsel rolle olan iliĢkisi konumların yer değiĢtirdiği veya 

silindiği durumlarda da odağın aynı kalmasını sağlamaktadır. Sözgelimi, Ali Ayşe’ye gönülsüzce 

talimat verdi tümcesinde öznedeki Ali‟ye, yani Kılıcıya yönelimli olan gönülsüzce belirteci tümce 

edilgenleĢtirilse bile aynı adı odağına almaya devam etmektedir: Ayşe’ye Ali tarafından gönülsüzce 

talimat ver-(i)l-di. Yani edilgen tümcede de gönülsüzce belirteci Ali ile iliĢkilidir. Matsuoka (2013) 

ise Joan isntructed Mary reluctantly (“Joan Mary‟ye gönülsüzce talimat verdi”) tümcesinde 

reluctantly (“gönülsüzce”) belirtecinin Joan ile ama aynı tümcenin edilgen biçimi olan Mary was 

instructed by Joan tümcesinde ise aynı belirtecin her iki üyeye bağlandığını savlamaktadır. Kılıcı 

öbeğinin (“tarafındanlı öbek”) yer almadığı Ayşe’ye gönülsüzce talimat ver-(i)l-di tümcesinde bile 

bizce belirtecin odağı tam olarak AyĢe‟ye odaklanamamaktadır. Belirtecin konum yanında 

anlambilimsel role odaklı olması meselesi çözümleme bölümünde (bk. §3. Türkçede Nesne Odaklı 

Belirteçlerin Görünümleri) nesne odaklı belirteçler açısından yeniden ele alınacaktır. 

2.2. Nesne Odaklı Belirteçler 

Nesne odaklı belirteçler, nesne konumundaki adın gönderimde bulunduğu kavramla iliĢkili 

olan, anlamsal açıdan onunla eĢgönderimli olan belirteçlerdir. Buna karĢın, bu tür belirteçlerin 

özneyle, yüklem konumundaki eylemle ve hatta yüklem çerçevesiyle biçimlenen tümcedeki 

önermenin bütünüyle bir bağıntısı bulunabilir. 

(2) a. Ali AyĢe‟nin ayağına hafifçe vurdu. (durum belirteci) 

 b. Ali salona gelince sağlam bıraktığı topu yamuk buldu. (durum belirteci) 

 c. Ali zararlı bitkiyi kökünden kopardı. (durum belirteci) 

 ç. Ali yeĢil sıvıyı numune ĢiĢesine damla damla döktü. (durum belirteci) 

 d. Ali elindeki çubuğu aşağıya fırlattı. (yer-yön belirteci) 

 e. Czesała włosy gładko.  (← Lehçe) (Renz ve Hentschel 2011: 72) 

  “O saçını düzleĢtirerek taradı” 

 f. She combed her hair smooth.  (← Ġngilizce) (Renz ve Hentschel 2011: 72) 

  “O saçını düzleĢtirerek taradı” 

 g. John sent Bill willingly to the doctor. (← Ġngilizce) (Matsuoka 2013: 587) 

  “John Bill‟i istekli olarak hastaneye 

gönderdi” 
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Nesne odaklı belirteçler anlambilimsel bir düzlemde yer aldığından (2)‟deki örneklerde görüldüğü 

gibi birçok dilde ortak bir iĢleve sahiptir. 

Çekimli eylemin veya eylem öbeğinin üyelerine yüklediği konusal (thematic) veya anlambilimsel 

(semantic) roller açısından nesne odaklı belirteçlere bakıldığında söz konusu belirteçlerin nesne 

konumunun belirtisiz (unmarked) rolü sayabileceğimiz Etkilenenle (Patient) iliĢkili olduğu rahatlıkla 

söylenebilir. Nesne konumunda bulunabilen temel rol Etkilenen olduğu için bu konuma odaklı 

belirteçlere nesne odaklı belirteçler yanında Etkilenen odaklı belirteçler (patient-based adverbs) 

adlandırmasında bulunmak mümkündür. Nitekim, benzer bir biçimde Renz ve Hentschel (2011) de, 

(2e)‟deki Lehçe örnekte “gładko” belirtecinin hem özne odaklı hem de Etkilenen odaklı olarak 

etiketlenebileceğini belirtmekteler. 

Özne odaklı belirteçler de olduğu gibi nesne odaklı belirteçler de nesne konumundaki role ait 

sınırlar dahilinde eylemin gerçekleĢme biçimini aktarır. Sözgelimi, Ali cipsi çıtır çıtır yedi 

tümcesinde nesne konumuna [-katı] özelliğine sahip “dolma”, “perde” gibi adlar gelemez. Öte 

yandan, bu tür adların gönderimde bulunduğu varlıklar “çıtır çıtır yenme” niteliğinden yoksundur. 

Bir baĢka açıdan ise, nesne konumundaki adla belirteç arasındaki özellik uyumundan dolayı çıtır çıtır 

belirteci yerine “fosur fosur” veya “foĢur foĢur” belirteçleri kullanılamaz. 

 

3. Türkçede Nesne Odaklı Belirteçlerin Görünümleri 

Türkçede nesne odaklı belirteçlerle ilgili olarak ilk baĢta söylenebilecek temel iki nokta 

bulunmaktadır: (i) Kullanıldıkları tümcedeki yüklemin geçiĢli bir eylemle oluĢturulmuĢ olması, (ii) 

anlamsal açıdan ağırlıklı olarak durum (“tarz”) bildirmesidir. Ġlk madde birbirini gerektiren mantıksal 

bir koĢuldan kaynaklanmaktadır. Eğer ortada nesne yoksa ona odaklanacak bir belirteç aramak 

anlamsız olacaktır. Bu koĢul birbirini gerektirme noktasında özne odaklı belirteçlerde biraz tartıĢmalı 

olacaktır. Bunun nedeni, öznesiz tümcelerde kuramsal olarak varsayılan soyut öznelerin belirteçle 

iliĢkili olabileceği yorumudur. Bu durumda “Özne yoksa, özne odaklı belirteç de yoktur.” demek 

tartıĢmasız bir sabit olmayacaktır. Ġkinic maddede belirtilen nesne odaklı belirteçlerin ağırlıklı olarak 

durum bildiren belirteçlerden oluĢması ise bu çalıĢmanın sınırları dahilinde yapılan bir gözleme 

dayanmaktadır. 

Türkçede nesne odaklı belirteçlerin ağırlıklı olarak göründüğü sözlüksel ve yapısal 

görünümler bulunmaktadır. Bunlar yansıma sözcükler, yinelemeler (reduplications), {-A … -A}, {-

(y)ErEk}, {-(A)rcAsInA} gibi ulaç ekleriyle oluĢturulmuĢ belirteçlerden oluĢmaktadır. Doğal olarak 

bunların yanına durum bildiren bazı belirteçler de eklenmelidir.  

Türkçede, yapı ne olursa olsun tür olarak yansıma sözcüklerin nesne odaklı belirteçler 

oluĢturmak noktasında önemli bir önceliğe sahip olduğu bu çalıĢma süresince yapılan gözlemler 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Bütün dünya dilerinde de bu gözlemin evrensel bir durum olduğunu 

önvarsaysak bile bunun birçok dilden yapılan incelemelerle kanıtlanması gerekmektedir. 

(3) a. Ali cipsi çıtırdat-arak yedi. (durum belirteci) 

 b. Ali yumurtasını fokurdat-arak haĢladı. (durum belirteci) 

 c. Ali sütünü hüplet-ircesine içti. (durum belirteci) 

 ç. Ali cipsi çıtır çıtır yedi. (durum belirteci) 

Nesne odaklı belirteçlerde yansıma oranının yüksekliğine iliĢkin birkaç açıklama getirilebilir. 

Yansımalar, üzerindeki genel algı ağırlıklı olarak [-insan] ve [-canlı] özelliğindeki varlıklarla iliĢkili 

olduğudur (bu konudaki tartıĢma için bk. Sebzecioğlu 2016: 360-361). Söz konusu bu varlıklara 
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gönderimde bulunan adlar daha çok nesne konumunda bulunduğundan yansıma sözcüklerle 

oluĢturulan belirteçlerle nesnenin iliĢkili olması doğal bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Öte 

yandan özne konumunda ağırlıklı olarak [+insan] ve [+canlı] varlıklara gönderimde bulunan Kılıcı 

(“Edici” veya “Eden”) ya da Kılıcı rolüne yakın adların yer alması, bu tür varlıkların niteliklerine 

gönderimde bulunan belirteçlerin özneyle iliĢkili olmasını, yani özne odaklı belirteçler olarak 

etiketlenmelerini sağlamaktadır. Dolayısıyla, yansıma sözcüklerle oluĢturulmuĢ belirteçlerin özne 

odaklı olması daha az görülür bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yinelemeler nesne odaklı belirteçlerde sıkça rastlanılan yapılardır. Bunun nesne odaklı 

belirteçlerin ağırlıklı olarak durum bildiren belirteçlerden olmasıyla iliĢkisi vardır; çünkü, yineleme 

örneklerine bakıldığında ağırlıklı olarak durum belirteçlerinden oluĢtuğu görülmektedir. (4)‟te 

Türkçede yineleme yapısında olan nesne odaklı belirteçler gösterilmiĢtir. 

(4) a. Ali cipsi çıtır çıtır yedi. (durum belirteci) 

 b. Ali tahtaları yan yana dizdi. (durum belirteci) 

 c. Ali tavuğun tüyünü tek tek yoldu. (durum belirteci) 

 ç. Ali resmini nokta nokta iĢledi. (durum belirteci) 

 d. Ali kağıdı kare kare kesti. (durum belirteci) 

 e. Ali elmayı dilim dilim kesti. (durum belirteci) 

 f. AyĢe saçlarını büklüm büklüm yaptı. (durum belirteci) 

 g. Ali herkesi iĢ bitsin diye koştura koştura yıldırdı. (durum belirteci) 

(4)‟teki tümcelere bakıldığında çıtır çıtır, yan yana, tek tek, nokta nokta, kare kare, dilim dilim, 

büklüm büklüm, koştura koştura belirteçlerinin doğrudan nesne konumundaki adın nitelikleriyle 

iliĢkili olduğu, onların üzerinde somut ve fiziksel bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. (5a-b)‟de 

görüldüğü gibi, (4a-g)‟deki belirteçlerin soyut veya eğretilemeli kullanımlarında özneye yönelimi 

biraz daha artmaktadır. Bunun nedeni özne konumundaki adla nesne konumundaki adın 

anlambilimsel düzlemde bağıntılar kurmaya baĢlamasıdır. 

(5) a. Ali kalbini nokta nokta aĢk iğnesiyle iĢledi. 

 b. Ali bu acıdan sonra ruhunu dilim dilim bilinmezliklere gömdü. 

(5a-b)‟de görüldüğü gibi nesne konumunda her ne kadar kalp ve ruh sözcükleri bulunsa da bu 

sözcükler tamamen Ali‟den uzak, ondan tam anlamıyla kopuk ve bağımsız değildir. Ruh ve kalp adı 

insana gönderimde bulunan temel niteliklere gönderimde bulunmaktadır. 

(6)‟da {-A … -A}, {-(y)ErEk}, {-(A)rcAsInA}, {-AcAk kadar} gibi ulaç ekleriyle oluĢturulmuĢ 

nesne odaklı belirteç örnekleri verilmiĢtir. 
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(6) a. Ali sütünü hüplet-ircesine içti. (durum belirteci) 

 b. Ali parmağını kopar-ırcasına sıkıĢtığı yerden çekti. (durum belirteci) 

 c. Ali çamaĢırları çitile-yerek yıkadı. (durum belirteci) 

 ç. Ali cipsi çıtırdat-arak yedi. (durum belirteci) 

 d. ġirket bütçesini küçük bir ülkeye yet-ecek kadar büyü-t-tü. (durum belirteci) 

 e. AyĢe çocuğu tık-a bas-a doy-(u)r-du. (durum belirteci) 

 f. Ali herkesi iĢ bitsin diye koştura koştura yıldırdı. (durum belirteci) 

(6a) tümcesindeki belirteçte görüldüğü gibi nesne odaklı belirteçlerin ulaç ekleriyle oluĢurken 

tabanları kolaylıkla yansıma sözcüklerden seçilebilmektedir. (6a)‟da yer alan Ali sütünü hüplet-

ircesine içti tümcesine bakıldığında, bunların %50 özne odaklı %50 nesne odaklı belirteçler olduğu 

bir sav olarak ortaya konabilir. Ali tuğlaları el arabasıyla taşıdı tümcesinde de belirtecin özne ve 

nesneye eĢit derecede eĢgönderimli olduğu söylenebilir. Tuğlalar el arabasıyla taĢınmıĢ olsa bile el 

arabasını elleriyle tutup süren Ali‟dir. Zaten, geçiĢli yüklemlerde tamamen özne veya nesne odaklı 

belirteç kullanımı görülmeyen bir durumdur. Durum belirteçleri doğası gereği hem özneye hem de 

nesneye dönük bir nitelik taĢımaktadır. Kimisinde oransal olarak özne kimisinde ise nesne ön plana 

çıkmaktadır. Dil doğanın bir parçası olduğuna göre, evrende iliĢkisiz ve ayrık bulunamama olgusu 

dilbilgisel birimlerin iĢleyiĢinde de kendini göstermektedir. Kısaca, evrende olduğu gibi dil 

dizgesinde de bütün birimler kendini varoluĢunu diğer birimlere bağlı olarak gerçekleĢtirir. 

Dolayısıyla, bir belirtecin nesne odaklı olması tümcedeki yapısal ve anlamsal düzlemlerin birliğiyle 

ortaya çıkmaktadır. 

(6b)‟de yer alan Ali parmağını kopar-ırcasına sıkıştığı yerden çekti tümcesine bakıldığında 

kopar- “parmak” ile ilgili ama bir iĢi “koparırcasına yapmak” doğal olarak özneyi de 

ilgilendirmektedir. (6a) ile (6b) tümcelerindeki belirteçlere, varlıklara olan iliĢkisel gönderimleri 

açısından bakıldığında, nesneye odaklanma daha yüksek olsa da {-(A)rcAsInA} ulacının hem özne 

hem de nesne odaklı belirteçler kurduğunu söylemek mümkün görünmektedir. 

(6c) tümcesinde yer alan Ali çamaşırları çitile-yerek yıkadı tümcesinde “çitileme” iĢini yapan 

Ali; ama eylemin nasıl yapılması gerektiğini “çamaĢır” belirliyor. Sözgelimi çamaĢır takla atarak 

yıkanamaz ya da böylesi bir yıkama tarzı beklendik değildir. Farkı, çözümleme adına Ģu örnek 

tümcelerle daha iyi görebiliriz: Ali çamaşırı dans ederek yıkadı tümcesi yüksek oranda özne 

odaklıdır; çünkü dans etmenin çamaĢır kavramıyla doğrudan veya çağrıĢımsal bir iliĢkisi 

bulunmamaktadır. Buna karĢın Ali çamaşırı çitileyerek yıkadı tümcesinde nesne belirteç, belirteç de 

nesne ile daha yüksek düzeyde bir uyum göstermektedir. Belirteç ile nesne arasındaki anlambilimsel 

uyumu, belirtecin odağını özneden nesneye yönlendiren zihinsel bir süreç olarak tanımlamak 

mümkündür. 

(6d)‟de yer alan Şirket bütçesini küçük bir ülkeye yet-ecek kadar büyü-t-tü tümcesinde küçük 

bir ülkeye yetecek kadar belirteci bütçenin derecesini belirtiyor. Ettirgenlik bir sonraki tümcede özne 

odaklı belirteci nesne odaklı belirtece dönüĢtüren bir iĢlem görevini üstlenmiĢtir. (7a1)‟de özne 

konumundaki üyenin parçalanma iĢlemi formüle edilirken (7a2)‟de tümce üzerindeki uygulanımı 

gösterilmiĢtir. 
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(7) ettirgenliğin özne konumundaki adı parçalama işlemi 

 a1. ĢirketÖZNE > parçalama işlemi: Ģirket > işlem çıktısı: ĢirketÖZNE / bütçeNESNE 

 a2. Şirket küçük bir ülkeye yetecek kadar büyü-dü > parçalama işlemi > Şirket bütçesini 

küçük bir ülkeye yetecek kadar büyü-t-tü. 

Ettirgenliğin anlambilimsel “parçalama iĢlemi” sonucunda özne konumundaki adın gönderimlerinden 

kopup tümceye eklenen yeni nesne (“bütçe”), belirtecin odağı haline gelmiĢtir. Bu bağlamda 

ettirgenliğin belirtece yönelik bir odak değiĢtirici süreç olduğu söylenebilir. Ettirgenliğin özne odaklı 

belirteci nesne odaklı belirtece dönüĢtürme iĢlemi (6e)‟den de izlenebilir: Ayşe [tıka basa]ÖZNE ODAKLI 

BELİRTEÇ doy-du > Ayşe çocuğu [tıka basa]NESNE ODAKLI BELİRTEÇ doy-(u)r-du. Ġlk tümcede özneye 

yönelimli olan tıka basa belirteci, ettirgenlikle birlikte eklenen nesneye odaklanır. EttirgenleĢtirme 

süreciyle birlikte artık “tıka basa doyan” Ayşe değil, çocuktur. Bu tümcede ettirgenliğin 

anlambilimsel parçalama iĢlemi söz konusu değildir. Eğer tümce  Ayşe karnını [tıka basa]NESNE ODAKLI 

BELİRTEÇ doy-(u)r-du biçiminde olsaydı Ayşe sözcüğünün Ayşe ve Ayşe’nin karnı biçiminde parçalanıp 

ayrıĢtırıldığı söylenebilirdi. 

(3)-(6)‟daki belirteçlerin dıĢında, bu çalıĢma boyunca herhangi bir baĢlık altında 

değerlendirmediğimiz nesne odaklı durum belirteçlerinden bazıları (8)‟de örneklenmiĢtir. 

(8) a. Yıllarca süren kıtlık insanları açlıktan öldürmüĢtü. (durum belirteci) 

 b. Ali AyĢe‟nin ayağına hafifçe vurdu. (durum belirteci) 

 c. Ali salona gelince sağlam bıraktığı topu yamuk buldu. (durum belirteci) 

 ç. Ali zararlı bitkiyi kökünden kopardı. (durum belirteci) 

 d. Annesi minik kızını mutlu bir biçimde yatağına koydu. 

(8d)‟de görüldüğü üzere çoğu zaman belirteçlerin odağını belirleyen bağlam, yani metin (“söylem”) 

düzlemidir. Söylem örüntüsünde mutlu olan anne ise mutlu bir biçimde belirteci özne, annenin minik 

kızı ise nesne odaklı olacaktır. Bu tür örnekler bulanık (ambiguity) anlamlı tümceler içerisinde 

değerlendirilebilir (Ġngilizce tümceler üzerinde benzer bir tartıĢma için bk. Matsuoka 2013). BileĢik 

tümcelerde yan tümce, belirtecin odağını sabitleyen bir engel (barrier) görevini üstlenecektir (engel 

kavramı ile ilgili kuramsal yaklaĢım için bk. Haegeman 1994). Sözgelimi Annesi [mutlu bir biçimde 

uyuyan] kızını yatağına koydu tümcesinde mutlu bir biçimde belirteci yan tümce sınırları içinde 

kaldığı için nesne, Annesi [uyuyan] kızını mutlu bir biçimde yatağına koydu tümcesinde yan tümce 

sınırları dıĢında, yani temel tümce içerisinde kaldığı için özne odaklı olmuĢtur. Bu görünüm aynı 

zamanda dizilimsel farklılığın veya çalkalamanın (scrambling) belirtecin odağını değiĢtirecek bir 

etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 

(9a-b)‟de örneklendiği üzere yer ve yön belirteçleri, durum belirteçleri kadar olmasa da nesne 

odaklı belirteç olarak görev yapabilmektedir. 

(9) a. Ali kardeĢini yukarıda bıraktı. (yer-yön belirteci) 

 b. Ali elindeki çubuğu aşağıya fırlattı. (yer-yön belirteci) 

(9a)‟da “yukarı konumda kalma” durumuna maruz bırakılan, nesne konumundaki kardeştir. (9b)‟de 

ise “aĢağıya fırlatılma” eyleminden doğrudan etkilenen çubuktur. Her iki eylemi gerçekleĢtiren ise 
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özne konumundaki Ali‟dir. Bundan dolayı, tümcedeki belirteçlerin nesne kadar yüksek oranda olmasa 

da özneyle bağıntıları bulunmaktadır. 

DönüĢlü çatıda Kılıcı ve Etkilenen özne konumunda bütünleĢtiğinden durum bildiren belirteç 

doğal olarak özne odaklıdır. Buna karĢın aynı eylemin farklı çatıdaki görünümlerinde belirteç nesne 

odaklı olabilir. 

(10) a. AyĢei acıdan [bir yılan gibii]ÖZNE ODAKLI BELĠRTEÇ bük-(ü)l-dü. 

 b. AyĢe acıdan belinii [bir yılan gibii]NESNE ODAKLI BELĠRTEÇ bük-tü. 

 c. AyĢe saç tellerinii kuaföre [bir yılan gibii]NESNE ODAKLI BELĠRTEÇ bük-tür-dü. 

Nesne konumunda belirtecin odağına giren Etkilenen rolündeki adlar, edilgenleĢtirme 

sürecinde özne konumuna taĢındıklarında belirteç onların üzerindeki odağını sürdürmeye devam 

eder. Etkilenen ile belirtecin anlambilimsel düzlemdeki uyumu devam ederken ortaya çıkan fark 

belirtecin artık nesne odaklı değil, özne odaklı olmasıdır. 

(11) a1. Kuaför [AyĢe‟nin saçınıi]NESNE [büklüm büklümi]NESNE ODAKLI BELĠRTEÇ ör-dü. 

 a2. [AyĢe‟nin saçıi]ÖZNE [büklüm büklümi]ÖZNE ODAKLI BELĠRTEÇ ör-(ü)l-dü. 

 b1. AyĢe [kekii]NESNE fırına koydu ve [iyicei] piĢ-(i)r-di. 

 b2. AyĢe‟nin fırına koyduğu [keki]ÖZNE [iyicei] piĢ-ti. 

(11a1)‟de nesne konumunda eylem öbeği tarafından Etkilenen rolü yüklenmiĢ Ayşe’nin saçı, 

edilgenleĢtirme süreciyle (11a2)‟de görüldüğü gibi özne konumuna yükselmiĢtir. Rolü aynı kalsa da 

sözdizimsel konum değiĢtiğinden Etkilenene odaklı olan belirteç yine Etkileneni, ama özne 

konumuna taĢınmıĢ olan Etkileneni odağı içerisinde tutmaya devam etmiĢtir. Kısaca, nesne odaklı 

belirteç, nesne konumundaki ad edilgenleĢtirme süreciyle özne konumuna yükselse bile gönderimsel 

olarak ona yönelimli olmaya devam eder. Benzer bir biçimde, (11b1)‟in bir baĢka yazımı olan 

geçiĢsiz (11b2) tümcesi, belirtecin sözdizimsel konumlardan bağımsız olarak Kılıcı veya Etkilenene 

odaklandığını göstermektedir. (11b2)‟de anlambilimsel olarak Etkilenen olan kek nesne değil özne 

konumundadır. 

Eylemin anlambilimi açısından devinim bildiren somut anlamlı eylemlerin nesne odaklı 

belirteçler yükleme noktasında daha güçlü oldukları gözlenmiĢtir (eylemlerin anlambilimsel 

düzlemde [±hareket] ve [±somutluk] değiĢkenlerine göre bir tasnifi için bk. Ġbe Akcan 2010: 170-

171). 

4. Sonuç 

Sonuç olarak, nesne odaklı belirteçlerle ilgili bu çalıĢma boyunca yapılan çıkarımlar birkaç 

madde halinde özetlenebilir: 

(i) Bir belirtecin tamamen özne veya nesne odaklı olması hemen hemen hiç görülmeyen bir 

durumdur. Kısacası, ister özne odaklı isterse de nesne odaklı olsun her belirteç birden fazla 

sözdizimsel konumla anlamsal olarak bağıntılı olabilmektedir. Bir belirteç ağırlıklı olarak öznedeki 

ada yönelikse özne odaklı, nesneye yönelikse nesne odaklı belirteç olarak adlandırılır.  

(ii) Belirteçler ağırlıklı olarak özne odaklıdır. Bunun nedeni üzerine farklı görüĢler bulunsa 

da, özellikle biliĢsel nedenleri üzerine yapılacak çalıĢmalar birçok açıklayıcı bulgu ortaya koyacaktır. 
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(iii) Nesne odaklı belirteçler, nesne konumundaki adın gönderimde bulunduğu varlıklarla 

özellikler açısından uyum içerisinde olmalıdır. Sözgelimi, Ali cipsi çıtır çıtır yedi tümcesinde nesne 

konumuna “dolma”, “perde” gibi adlar gelemez; çünkü bu tür adların gönderimde bulunduğu 

varlıklar “çıtır çıtır yenme” niteliğinden yoksundur. Öte yandan nesne konumundaki adla belirteç 

arasındaki özellik uyumundan dolayı çıtır çıtır belirteci yerine “fosur fosur” veya “foĢur foĢur” 

belirteçleri kullanılamaz. Söz konusu uyum, özne odaklı belirteçler için de geçerlidir. Özne odaklı 

belirteçler de özne konumundaki role ait anlambilimsel özellikler sınırı dahilinde eylemin 

gerçekleĢme biçimini aktarmak zorundadır. 

(iv) Nesne odaklı belirteçlerin ağırlıklı olarak yansıma sözcüklerden, ikileme yapılarından, ek 

düzeyinde ise {-A … -A}, {-(y)ErEk}, {-(A)rcAsInA}, {-AcAk kadar} gibi biçimbirimlerden oluĢtuğu 

gözlenmiĢtir. 

(v) Nesne odaklı belirteçlerin ağırlıklı olarak durum (“tarz”) bildiren belirteçlerden oluĢtuğu 

anlaĢılmıĢtır. Ali kardeşini yukarıda bıraktı tümcesinde örneklendiği üzere yer-yön belirteçlerinin de 

nesne odaklı belirteç olarak görev yapabildiği görülmüĢtür. 

(vi) Çatı değiĢtirimleri belirtecin odağını değiĢtirebilen dilbilgisel süreçlerdir. Bu çalıĢmada 

ettirgenliğin, belirtecin odağını özneden nesneye aktaran bir iĢlem gibi hareket edebildiği 

gözlenmiĢtir. Sözgelimi, Alii acıdan [bir yılan gibii]ÖZNE ODAKLI BELİRTEÇ bük-(ü)l-dü tümcesinin 

yüklemi ettirgenleĢtirildiğinde ortaya çıkan yeni nesne belirtecin odağına yerleĢmiĢtir: Ayşe saç 

tellerinii kuaföre [bir yılan gibii]NESNE ODAKLI BELİRTEÇ bük-tür-dü. 

(vii) Nesne odaklı belirteç, nesne konumundaki ad edilgenleĢtirme süreciyle özne konumuna 

yükselse bile ona odaklanmaya devam eder: Kuaför [Ayşe’nin saçınıi]NESNE [büklüm büklümi]NESNE 

ODAKLI BELİRTEÇ ör-dü > [Ayşe’nin saçıi]ÖZNE [büklüm büklümi]ÖZNE ODAKLI BELİRTEÇ ör-(ü)l-dü. 

(viii) Zaman bildiren belirteçler genellikle tümcenin tamamını odağına alır. Ali eve akşam 

geldi tümcesinde görüldüğü üzere tümcede belirteç iĢleviyle kullanılan akşam; özne, nesne veya 

yükleme odaklanmadan bütün tümceyi ve tümcede aktarılan önermeyi açısına almıĢtır. 

(ix) Bir belirtecin hangi sözdizimsel konumu veya rolü odağına alacağı çoğu zaman 

bağlamdan (context) yola çıkılarak belirginleĢir. Sözgelimi, Annesi minik kızını mutlu bir biçimde 

yatağına koydu tümcesinde söylem (“metin”) örüntüsünde mutlu olan anne ise mutlu bir biçimde 

belirteci özne, annenin minik kızı ise nesne odaklı olacaktır. Bu tür örnekler bulanık (ambiguity) 

anlamlı tümceler içerisinde değerlendirilebilir. BileĢik tümcelerde yan tümce, belirtecin odağını 

sabitleyen bir engel (barrier) görevini üstlenebilmektedir. Sözgelimi Annesi [mutlu bir biçimde 

uyuyan] kızını yatağına koydu tümcesinde mutlu bir biçimde belirteci yan tümce sınırları içinde 

kaldığı için nesne, Annesi [uyuyan] kızını mutlu bir biçimde yatağına koydu tümcesinde yan tümce 

sınırları dıĢında, yani temel tümce içerisinde kaldığı için özne odaklı olmuĢtur. Bu görünüm aynı 

zamanda dizilimsel farklılığın veya çalkalamanın (scrambling) belirtecin odağını değiĢtirecek bir 

etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 

(x) Eylemin anlambilimi açısından devinim bildiren somut anlamlı eylemlerin nesne odaklı 

belirteçler yükleme noktasında daha güçlü oldukları gözlenmiĢtir. 
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