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Özet
Bu ça lış ma Türk çe de ki ad ta ban lı ey lem le rin bi çim bi lim sel ve an lam bi lim sel

özel lik le ri ni be tim le me yi amaç la mak ta dır. Clark ve Clark (1979)’da ki öne ri çer çe -
ve sin de Türk çe ad ta ban lı ey lem ler, ta ban adın an lam özel lik le ri ne gö re se kiz sı nı fa
ay rıl mış tır: yer le şen, yer, sü re, kı lı cı, de ne yim le yen, he def, kay nak, ve araç ey lem -
le ri. Ça lış ma, yer le şen, yer ve he def ey lem le ri nin kı lı nış özel lik le ri ni tar tış mak ta ve
ta ban adın iç kin an lam bi lim sel özel lik le ri nin bu ey lem le rin he def te-bi tiş li olup ol -
ma dık la rı nı be lir le me de et kin ol du ğu gös ter mek te dir. Kı lı nış be lir siz li ği ser gi le yen
yer le şen ey lem le ri ay rı ca ir de len miş tir. Bağ la mın, özel lik le dün ya bil gi si nin bu tür
ey lem le ri içe ren tüm ce ler de za man sal son lu luk yo ru mu oluş tur ma da ki ro lü be tim -
len miş tir.

Anahtar sözcükler: Adtabanlı eylem, kılınış, kütle adı/sayılabilir ad, zamanda
sonlu/sonsuz, hedefte-bitişli/ hedefte-bitişsiz.

DENOMINAL VERBS AND THEIR 
ASPECTUAL PROPERTIES

Abstract
This pa per analy zes the mor po lo gi cal and se man tic pro pe ri tes of de no mi nal

verbs in Tur kish. Fol lo wing Clark and Clark (1979), Tur kish de no mi nal verbs are
clas si fi ed in to eight se man tic ca te go ri es: lo ca ti on, lo ca tum, du ra ti on, agent, ex pe -
ri en cer, go al, so ur ce,and inst ru ment. The le xi cal as pec tu al cha rac te ris tics of lo ca -
ti on, lo ca tum, and go al verbs are al so pre sen ted. It is ar gu ed that the in he rent se -
man tic fe atu res of ba se no uns ha ve a cru ci al ro le in de ter mi ning the te li city of the
abo ve-men ti oned de no mi nal verbs. The re is a cor re la ti on bet we en the (non)bo un -
ded ness of the ba se no mi nal and the (a)te li city of the de ri ved verb. The pa per fi -
nally fo cu ses on the va ri ab le as pec tu al pro per ti es of lo ca tum verbs and il lust ra tes
the im pact of con tex tu al fac tors, par ti cu larly re al-world know led ge, in asc ri bing
(a)te li city in terp re ta ti ons to the se verbs. 

Key  words: De no ni mal verbs, le xi cal as pect, mass/co unt no un, tem po rally de -
li mi ted/non de li mi ted, te lic/ate lic.
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1. Gi riş

Ey lem leş tir me, en ge nel an la mıy la, bir adın ya da ad kö ken li bir söz cü ğün, bir
ey le min adı ola rak kul la nıl ma sı bi çi min de ta nım la na bi lir. De ği şik araç la rın kul la nı -
mıy la ger çek leş ti ri len ey lem leş tir me, sık lık la bir ad ta ba nı na ey lem leş ti ri ci bir tü re -
tim bi çim bi ri mi nin ge ti ril me si ola rak kar şı mı za çı kar. Hop per ve Thomp son’a gö re
(1985) ey lem leş tir me ile ba kı şım sız (asym met ric) bir iş lem olan ad laş tır ma, bir var -
lık ola rak yo rum la nan ola yı ad laş tı rır ken, ey lem leş tir me olay ola rak yo rum la nan
bir var lı ğın adı de ğil dir. Bir bir le ri nin ter si iş lev ler ola rak gö rül me yen ad laş tır ma ve
ey lem leş tir me nin, yu ka rı da anı lan ta nım la ma sı çer çe ve sin de ba kı şım sız söy lem iş -
lev le ri bir çok araş tır ma nın ko nu su ol mu şur. Ev ren sel eği lim ler açı sın dan bak tı ğı -
mız da ise, ör ne ğin kı lı cı ve et kin lik ad laş tır ma la rı nın dil le rin tü mün de gö rül dü ğü,
bu nun da in san bi li şi mi nin bir yan sı ma sı ol du ğu, öte yan dan ey lem leş tir me nin, dil -
ler ara sı da ha az dü zen li lik gös ter di ği, bu nun da bir öl çü de dil le rin bi çim bi lim sel tü -
rü ne bağ lı ol du ğu öne sü rül müş tür ( Wo od worth, 1991)1. Bir di ğer ev ren sel eği lim
ise, ad laş tı rı cı la ra oran la ey lem leş ti ri ci le rin, tü re tim ta ban la rı na an lam la rı yö nün -
den da ha ba ğım lı ol duk la rı dır. Yi ne, önem li bir ay rım da, dil ler de ey lem leş ti ri ci le -
rin sa yı sı nın ad laş tı rı cı lar dan her za man da ha az ol ma sı dır2.

Ey lem leş tir me üze ri ne ya pı lan bü tün ça lış ma lar da vur gu la nan bir baş ka ol gu
da, sık lık la kar şı mı za çı kan ken di ne öz gü lük ve bu nun da bir öl çü de, top lum sal/kül -
tü rel ya pı ya bağ lı ol ma sı dır3. Bir ad ya da ey lem ta ba nı ile bun lar dan tü re til miş ad -
laş tır ma nın ya da ey lem leş tir me nin ara sın da ki iliş ki nin ay nı ol ma ma sı, tü re miş bi -
çi min ta ban dan ba ğım sız an lam ak ta ra bil me si, ge le nek sel ola rak ço kan lam lı lık la
açık lan mak ta dır. Di ğer bir de yiş le, tü re tim sü re ci, tü re ti len ya pı ile ta ban ara sın da
fark lı de re ce ler de bir an lam bi lim sel ba ğım lı lık or ta ya çı kart mak ta dır. Or ta ya çı kan
an lam çe şit li li ği, ey lem leş ti ri ci le rin ev ren sel ol ma ma sı, bu sü re cin ne ka dar kar ma -
şık ol du ğu nun gös ter ge si dir.
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1 Bu kar şı laş tır ma lı ça lış ma da, tü re tim bi çim bi li mi özel lik le ri ne gö re 7 dil tü rü be lir le ni yor. Söz cük tü re ti min de
bi çim bi rim le ri çok az kul la nan dil ler den, bi çim bi rim le ri sık lık la kul la nan dil le re doğ ru de re ce li bir sı nıf la ma be -
tim le ni yor. Türk çe, bu sı ra la ma da tü re tim de bi çim bi rim le ri sık lık la kul la nan dil ler ara sın da yer alı yor.

2 Ey lem leş ti ri len bir adın tek rar ad laş tı rıl ma sı, bu ad laş tır ma nın da tek rar ey lem leş ti ril me si ger çek le şen bir du -
rum dur. Türk çe de ad laş tır ma ve ey lem leş tir me bir bi ri ar dı na ra hat lık la ger çek le şe bil mek te dir.

3 Ha le ve Key ser (1992, 1993, 1998), bir di zi ça lış ma da, bu tü re tim ler de or ta ya çı kan an lam fark lı lık la rı nı ça lış ma
dı şı tu tu yor lar ve ko nu nun bu bo yu tu nun dil bil gi si nin işi ol ma dı ğı nı söy lü yor lar. Ki parsky’nin (1997) eleş ti ri le -
ri de bu nok ta da baş lı yor; an lam bo yu tu nun bu ka dar be lir le yi ci ol du ğu bir tü re tim ya pı sın da an la mı dı şa rı da bı -
rak ma nın ola nak sız ol du ğu nu, böy le ya pıl dı ğın da, ya pı yı be lir le yen te mel özel lik le rin as la gö rü le me ye ce ği ni
söy lü yor. Yi ne, ben zer bi çim de Hig gin bot ham (2000) “te le olo gic” ol du ğu nu söy le di ği ol gu la rın ad ta ban lı ey lem
tü re ti min de son de re ce et ki li ol du ğu nu be lir ti yor.  Clark ve Clark’ın (1979) kul la nım bi lim ağır lık lı, dün ya bil gi -
si ni ola bil di ğin ce ay rın tı lan dı ran in ce le me le ri nin bu den li çe şit li ol ma sı nın ne de ni de, bü yük öl çü de,  bu ya pı la -
rın kul la nım bağ la mı na çok açık ol ma sıy la açık la na bi lir. Öte yan dan Aro noff (1980, 1984) va ro lan an lam bi lim -
sel açık la ma la rın ye ter li ol du ğu nu, ad ta ban lı ey lem le ri bağ lam sal lar gi bi ye ni bir ulam ka ta rak be tim le me nin ge -
rek me di ği ni bil di ri yor. Dil de baş ka kul la nım lar da da ben zer bağ lam sal lar ya da bağ la ma çok du yar lı an lam yo -
rum la rı nın ol du ğu nu, böy le si du rum la rın yal nız ca ad ta ban lı ey lem ler için geçer li ol madığını öne sürüyor.



Biz bu ça lış ma da, Türk çe de ad ta ban la rın dan +lA- eki ile tü re til miş ey lem le rin
ki mi kı lı nış özel lik le ri nin bir be tim le me si ni sun ma ya ça lı şa ca ğız. Ça lış ma nın bi rin -
ci bö lü mün de, an lam bi lim sel açı dan ad lar dan tü re ti len ey lem le rin en kap sam lı ve
ay rın tı lı sı nıf la ma sı nı su nan Clark ve Clark (1979) te me lin de, tü re tim sü re ci nin ge -
nel özel lik le ri ni tar tı şa ca ğız. Türk çe ve ri üze rin de da ha ay rın tı lı bir çö züm le me içe -
ren ikin ci bö lüm de ise, fark lı an lam özel lik le ri gös te ren bu ey lem sı nıf la rı nın kı lı -
nış özel lik le ri ni in ce le ye ce ğiz. 

2. Ad ta ban lı Ey lem ler

Bi çim bi li mi açı sın dan, ey lem leş tir me de han gi ey le min han gi ek ile ey lem leş ti -
ri le ce ği in ce le me ko nu su dur. Bu ra da, da ha ge nel bir so ru olan bi çim bi li mi-an lam -
bi li mi iliş ki si nin da ha da zor luk la be tim len di ği bir alan or ta ya çık mak ta dır. Aro noff
(1980, 1984) özel lik le sı fır ek le me (ze ro de ri va ti on, ze ro suf fi xa ti on) ile ya pı lan tü -
re tim ler de, dü zen li bir iliş ki nin aran ma sı nın an lam sız ola ca ğı nı be lirt mek te dir. Za -
ten so run lu bir iliş ki olan an lam bi li mi-bi çim bi li mi iliş ki si, ey lem leş tir me de çok
faz la sa yı da an lam iliş ki si nin or ta ya çık ma sıy la da ha da kar ma şık laş mak ta dır. Bu
bağ lam da, tü re tim en gel le me si nin na sıl ça lış tı ğı ya da ne den ki mi du rum lar da ça lış -
ma dı ğı da bir di ğer so ru dur. Özel lik le ad ta ban la rın dan ey lem tü ret mek söz ko nu su
ol du ğun da, İn gi liz ce gi bi sı fır ek kul la nan dil ler de, tar tış ma la ra sı fır ek le me sü re ci -
nin ne öl çü de bi çim bi lim sel ek le me ile ben zer ol du ğu da ek len mek te dir4. Plag
(2000)’e gö re ey lem tü re ti min de sı fır ek le me en ge nel iş lem dir ve di ğer ek ler le ya -
pı lan tü re tim ler ola sı an lam la rın alt kü me le ri ni oluş tu rur. Sı fır ek le me ile ya pı lan tü -
re tim ler, di ğer ek ler le ya pı lan tü re tim le re oran la da ha faz la bağ lam bil gi si ge rek ti -
rir; ay rı ca yi ne di ğer tü re tim sü reç le rin den fark lı ola rak ge nel lik le ek ta şı yan ta ban
söz cük le re ek len mez ler.

Ey lem leş tir me yi söz di zi mi açı sın dan in ce le yen bir di zi ça lış ma da, Ha le ve Key -
ser (1992, 1993, 1998), bir yan dan ad ta ban lı ey lem tü re tim le ri nin söz di zim sel tü re -
tim ile açık la na bi le ce ği ni tar tı şır ken, bu tür ya pı la rın söz di zim sel in le ce me de ta nı
or tam la rı ola rak kul la nı lan ki mi ya pı lar ile iliş ki le ri ni de gös ter mek te dir ler. Ha le ve
Key ser’e gö re, ey lem leş tir me, söz cük-söz di zim sel (l-syntax) bir ya pı dır ve Ba ker
(1988) ta ra fın dan ge liş ti ri len söz cük bir leş tir me (in cor po ra ti on) ile Talmy’nin
(1985) öner di ği conf la ti on kav ram la rı, söz di zim sel ta şı ma yı dü zen le yen baş-öğe ta -
şı ma, boş öğe nin yö ne ti mi ben ze ri il ke ler ile açık la na bil mek te dir. Bu yak la şım, va -
ro lan ya pı la rın na sıl tü re til di ği ni açık la mak la kal maz, ay nı za man da as la tü re me ye -
cek ey lem le rin ne den tü re me ye cek le ri ni de açık lar.
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4 Alan ya zı nın da bu tü re tim bi çi mi ni an la tan fark lı te rim ler, ze ro-de ri va ti on, con ver si on, func ti onal shift vb., ki mi
araş tır ma cı lar için bir ve ay nı ol gu yu, ki mi araş tır ma cı lar için se bir bir le rin den fark lı ol gu la rı ak tar mak ta dır. Don
(1993) fark lı te rim le rin kul la nı mı ile bu na da ya lı açık la ma fark lı lık la rı nın ay rın tı lı bir öze tini sunar.



An lam bi lim sel açı dan ey lem leş tir me yi in ce le yen, Jac ken doff (1990) te mel li ça -
lış ma lar da ise ( Ka ge ya ma, 1997; La bel le, 2000), kav ram sal/bi liş sel an lam bi li mi te -
rim le riy le, kav ram sal dü zey de ey lem ler bir di zi kav ram sal il kel le rin (con cep tu al
pri mi ti ves) oluş tur du ğu ya pı lar dır. Bu il kel ler, be lir li il ke le re gö re bir ka lıp ta (temp -
la te) di zi lir ler; ad ta ban lı ey lem ler ve bun la rın al tan lam kü me le ri için ba ğım sız bir
ka lıp dü şü nül mez, bun lar va ro lan, ta nım lan mış ya pı lar içe ri sin de yo rum la nır. Ola sı
fark lı an lam alt tür le ri fark lı an lam bi lim sel yük lem le re gö re olu şur. 

Ey lem leş tir me yi ve bu nun so nu cu or ta ya çı kan ço kan lam lı lı ğı kul la nım bi li mi
yö nün den in ce le yen ça lış ma lar ise (Ro se, 1973; Clark ve Clark, 1979; Buck, 1993),
bu tür ey lem le rin an lam yo rum la rı nın kul la nım bağ la mıy la çok ya kın dan iliş ki li ol -
duk la rı nı, do la yı sıy la ken di ne öz gü bir ku ram sal çer çe ve ge rek tir di ği ni be lirt mek -
te dir ler. Özel lik le Clark ve Clark (1979), bu tür ey lem le ri bağ lam sal lar (con tex tu -
als) ola rak ta nım la ya rak, bu tür söz cük le rin an lam bi li min ta nım la dı ğı dü zan lam lı
(de no ta ti onal) ve di zin an lam lı (in de xi cal) söz cük ler den fark lı ola rak gön der ge le ri -
nin ve iç lem le ri nin (sen se) bü yük öl çü de de ği şe bi le ce ği ni, an lam yo rum la rı nın da
bağ lam ba ğım lı ol ma sı ne de niy le ay rı bir tür ola rak ta nım lan ma sı ge rek ti ği ni sa vu -
nur lar. Bu yak la şı ma gö re, or ta ya çı kan tür le ri ve sı nıf la ma öl çüt le ri ni aşa ğı da da -
ha ay rın tı lı ola rak su na ca ğız.

3. Ad ta ban lı Ey lem Sı nıf la rı

Ad ta ban la rın dan tü re ti len ey lem le rin çok sa yı da fark lı an lam yo ru mu na ola nak
sağ la ma la rı, bu ey lem le rin an lam yo rum la rı te me lin de fark lı (ço ğu za man ör tü şen)
tür sı nıf la ma la rı na yol aç mış tır. Bu ra da, ör nek le mek aç ma cıy la üç ça lış ma da öne ri -
len sı nıf la ma la rı kı sa ca su nu yo ruz. Com rie (1985)’e gö re, ad ta ban lı tü re miş ey lem -
ler iki te mel kü me oluş tu rur lar. Bu kü me ler ve bun la rın ya lın açı lım la rı ise aşa ğı da -
ki gi bi dir:

Yük lem ad lar

AD ol mak (AD gi bi ol mak, AD gi bi dav ran mak)

AD du ru mu na gel mek (AD gi bi ol mak)

AD ol ma sı nı sağ la mak (bi ri ne AD gi bi dav ran mak)

Yük lem ve be lir teç le rin tam la yan la rı

AD sa hi bi ol mak
AD sa hi bi ol ma sı nı sağ la mak
AD üret mek/imal et mek
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Araç kul la nı mı olan lar

AD’ı bir amaç la kul lan mak
AD’ı kul la na rak bir iş yap mak
AD’ın yer/za man di li mi gös ter me si
AD’ın an lat tı ğı duy gu yu his set mek

Dil ler ara sı kar şı laş tır ma lı bir ça lış ma olan Wo od worth (1991:192) ise ad ta ban -
lı ey lem le rin te mel an lam açı lım la rı nı aşa ğı da ki alt kü me le re ayı rır: 

AD gi bi dav ran mak
AD gi bi ol mak
AD ol mak
AD du ru mu na gel mek
AD’ın yap tık la rı nı yap mak
AD’a git mek
AD‘da ağ rı his set mek
AD’ı av la mak
AD’a dö nüş tür mek
AD yap mak
AD’ı ayır mak

Ey lem leş ti ri ci ek le rin bir bir le riy le kar şıt sal iş lev le ri in ce le yen Plag (2000) ise,
özel lik le sı fır ek le me so nu cu or ta ya çı kan an lam çe şit li ği ni açım la yı cı ey lem an la -
mı açı sın dan sı nıf lar:

yer AD’ı koy 

do nat AD sağ la 

et tir AD yap 

so nuç AD du ru mu na ge tir 

baş la ma AD ol 

ey le AD ey le 

ben zet AD gi bi dav ran

araç AD’ı kul lan

yok sun AD’ı ayır

du rum sal AD ol
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Bu ge nel tür le rin ya nı sı ra za man da ve uzam da de vi nim (to jet, to win ter), AD’ın
ti pik et kin li ği (to ham mer), AD’ın ti pik iş le vi (to cripp le) bu sı nıf la ma ya ek le nir.

Ad ta ban lı tü re miş ey lem ler üze rin de ya pıl mış en ay rın tı ça lış ma olan Clark ve
Clark (1979)’da öne ri len öz gün kul la nım bi li mi ku ra mı ve bu na da ya lı ola rak ge liş -
ti ri len tür sı nıf la ma sı alan ya zın da en sık lık la baş vu ru lan sı nıf la ma dır. Clark ve
Clark (1979)’da te mel amaç, dil kul la nı cı la rı nın, da ha ön ce hiç kul la nıl ma mış bir
ya pı yı na sıl tü ret tik le ri ve bu kul la nım la rı yi ne bun la rı da ha ön ce duy ma mış dil kul -
la nı cı la rı nın na sıl olup da doğ ru yo rum la ya bil dik le ri dir5. Clark ve Clark (1979) ya -
ra tı cı dil kul la nı mı nı, in ce le me ala nı ola rak da İn gi liz ce de çok sık lık la kul la nı lan,
Türk çe de he men he men hiç ol ma yan, sı fır ek le me ile tü re ti len ad ta ban la rın dan ey -
lem tü ret me iş le mi ni be lir li yor lar.

Ay rı ca, Clark ve Clark (1979) ye ni tü re tim ler (in no va ti on) için en sık kul la nı lan
tü re tim ara cı ola rak sı fır ek le me nin kul la nı mı nı açık la ma da an lam iliş ki le ri ne ye ni
bir ulam ek li yor lar. Yi ne on la rın ör nek le ri ni kul la nır sak, bu bi çim de tü re ti len ey -
lem le rin an lam la rı, te mel de bir kay dır ma (shif ting) içer mek te dir. Di zin sel olan o
(he) adı lı nın, dü zan la mı olan be kar (bac he lor) adı nın iç lem le ri ve gön der ge le ri sa -
bit tir. Oy sa, ad ta ban lı ey lem le rin an lam la rı kul la nıl dık la rı za man, yer, ve kul la nım -
la rı nı be lir le yen et ken le re ba ğım lı dır. Bu du rum da, bağ lam sal söz cük ler de ne bi le -
cek bu tür tü re tim le rin yo rum lan ma la rı için ay rı bir açık la ma ge rek li dir. Ey le min
ken di si, dil bağ la mı ve di ğer or tak bil gi ye da ya na rak kul la nı cı nın, ilk kez kul la nı -
lan bir ad ta ban lı ey le mi din le yi ci nin bu ey le min an la mı nı he men iş lem le ye bi le ce ği -
ni ve han gi du rum, olay, ya da sü re ce gön der me yap tı ğı nı he men an la ya bi le ce ği ni
var say mak ta dır. 

1300 ka dar ad ta ban lı ey le min in ce len di ği bu ça lış ma da, Clark ve Clark (1979)
dört te mel sı nır la ma ko yu yor lar:

i. ek le me ol ma dan tü re til miş ol mak (sı fır ek le me),

ii. ta ban adın so mut nes ne adı ol ma sı (so yut ad lar dan ya pı lan tü re tim le rin as lın -
da çok da fark lı ol ma sı nı bek le mi yor lar),

iii. tü re miş ey le min an lam ge niş le me le ri nin dı şa rı da tu tul ma sı (an cak pek çok
du rum da bu nun dı şı na çık mak ge re ki yor),

iv. tü re miş ey le min her han gi bir ey lem gi bi, çe kim li ey lem gi bi kul la nı la bil me -
si (sı fat ta ban la rı dı şa rı da tu tu lu yor).

Ad ta ban lı ey lem le ri sı nıf la ma da, ken di le rin den ön ce ya pı lan di ğer ça lış ma lar da
da kul la nı lan bir yön tem olan açım la ma yı kul la nı yor lar. Açım la ma, ve ri de yer alan
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5 Ki parksy (1997), Chomsky’nin di lin bil gi si nin do ğa sı na iliş kin kul lan dı ğı, “Pla to’nun so ru su” ola rak ad lan dır -
dı ğı du ru mun ad ta ban lı ey lem le re iliş kin bil gi miz de en açık bi çim de gö rül dü ğü nü be lir ti yor. Bu tür söz cük le re
iliş kin bil gi miz, bü yük öl çü de de ne yim den ba ğım sız bir bil gi dir. Dil edi ni mi açı sın dan da, al gı la ma ya ko nu ol -
ma yan bir öğe nin (sı fır tü re ti min) bil gi si nin na sıl edi nil di ği yi ne Pla ton’un so ru su ile il gilidir.



tüm ey lem le re uy gu la na bi len bir yön tem ve te mel de ta ban adın açım lam sın da ey -
lem le ne tür bir an lam iliş ki si ol du ğu Fill mo re’un Du rum Ku ra mın da ta nım la nan
an lam rol le ri üze rin den ya pı lı yor. Açım la ma, ken di ba şı na bir ku ram sal de ğer ta şı -
mı yor ve her ey le min tüm an lam de ğe ri ni kap sa ya cak ye ter li lik te ol mu yor. Açım la -
ma kul la nıl dı ğın da ise do kuz te mel ey lem kü me si olu şu yor.

1. Yer le şen Ey lem le ri

Ta ban ad la rın nes ne du ru mun da ve bir var lı ğın di ğe ri ne gö re ko nu mu nu be lirt -
ti ği ad la rın ol du ğu ey lem ler.

2. Yer Ey lem le ri

Ta ban ad la rın açım la ma tüm ce sin de yer du ru mu ta şı yan ad la rın ol du ğu ey lem -
ler.

3. Sü re Ey lem le ri

Ta ban ad la rın il geç öbe ğin de yer alan, sü re/za man gös te ren ad lar ol du ğu ey lem -
ler.

4. Kı lı cı Ey lem le ri

Ta ban ad la rın kı lı cı du ru mu ta şı yan ad lar ol du ğu ey lem ler.

5. De ne yim le yen Ey lem le ri

Ta ban ad la rın de ne yim le yen ad la rı ol du ğu ey lem ler.

6. He def Ey lem le ri

Ta ban ad la rın he def du ru mu/ro lü ta şı yan ad lar ol du ğu ey lem ler.

7. Kay nak Ey lem le ri

Ta ban ad la rın kay nak du ru mu/ro lü ta şı dı ğı ad lar olan ey lem ler.

8. Araç Ey lem le ri

Ta ban ad la rın araç ad la rı ol du ğu ey lem ler.

9. Di ğer/Çe şit li Ey lem ler

Bu ey lem tür le ri, ad ta ban lı ey lem le ri tam ola rak açık la mı yor lar ve pek çok ör -
nek as lın da bir den çok ey lem tü rü nün üye si ola bi li yor.
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Özel lik le ye ni tü re tim ler, Clark ve Clark (1979)’a gö re ey lem leş tir me nin an -
lam bi lim sel ve kul la nım bi lim sel açı dan in ce len me si ge re ken en il ginç öğe ler dir. İn -
gi liz ce de ye ni ol ma yan söz cük sel leş miş kul la nım lar en az üç te mel özel lik le riy le
da ha fark lı dır lar. Bi rin ci si, pek çok ad ta ban lı ey le min ta ba nı kay bol muş (boy cott
the sto re) ve bu ey lem ler de yim leş miş du rum da lar. İkin ci si, pek çok ey lem de an lam
da ha say dam ol ma sı na rağ men, ey le min yo ru mun da ta ban ad yer al ma mak ta (to
land ve to park ey lem le rin de, ‘ye re in dir mek’ an la mı var sa na sıl bir gö le ini le bi li -
yor ya da ‘bir park ye ri ne koy mak’ an la mı var sa na sıl olu yor da ga ra ja park edi le -
bi li yor?). Üçün cü sü ise an lam da ki ken di ne öz gü lük: land the pla ne “put down”;
gro und the pla ne “ke ep down” ne den ter si de ğil? Ye ni tü re tim ler de bu so run lar ya -
şan mı yor. He nüz de yim leş me dik le ri için tü re tim sü re ci ile açık la na bi lir ey lem ler
olu yor lar.

Öne ri len kul la nım bi li mi il ke le ri ne gö re ise üç te mel öl çüt bağ lam sal la rı di ğer
an lam tür le rin den ayır mak ta:

i. İç lem sa yı la rı
Ge rek dü zan lam lı lar, ge rek se di zin sel an lam lı lar ge nel de bir den çok gön der ge -

le ri ve iç lem le ri olan söz cük ler dir. An cak bu du rum iç le min kay dı rıl ma sıy la or ta ya
çık maz ve bun lar sı nır lı sa yı da dır. Özet le, bu tür söz cük le rin kaç de ği şik an lam la rı
ol du ğu sa yı la bi lir. Oy sa bağ lam sal lar da bu sa yı sı nır sız dır.

ii. Bağ lam ba ğım lı lık
Dü zan la mı ve iç le mi sa bit olan söz cük ler bağ la ma bağ lı ola rak iç lem le ri ni ve

gön der ge le ri ni de ğiş tir mez ler. Bağ lam ba ğım lı öğe ler ise iç lem ve gön der ge le ri ni
de ğiş tir dik le ri için an cak kul la nım bağ la mın da yo rum la na bi lir ler.

iii. Dil kul la nı cı la rı nın iş bir li ği
Gön der ge yi de ğiş tir me, gön der ge si sa bit olan an la tım la ra oran la dil kul la nı cı la -

rı na da ha faz la so rum lu luk yük ler. Gön der ge yi de ğiş tir me, bil di ri şi min her anın da
iş bir li ği ge rek ti rir.

Bu öl çüt ler ara cı lı ğıy la ba kıl dı ğın da, ad ta ban lı ye ni ey lem tü re tim le ri, bağ lam -
sal söz cük ler dir ve sı nır sız an lam ak ta ra bi lir ler. Yo rum lan ma la rı ya da han gi an la -
mı ak tar dık la rı bağ lam ba ğım lı dır ve dil kul la nı cı la rı nın iş bir li ği ne da ya nır.

Özel ad la rın ta ban söz cük ler ol ma sı du ru mun da, özel ad la rın an lam la rı nın ol ma -
ma sı, bu tür tü ret me le ri so run lu gi bi gös te ri yor. Do la yı sıy la eğer bun la rı bağ lam sal
öğe ler ola rak gör mez sek özel ad lar dan tü re ti len ey lem le ri açık la mak zor ola cak tır6.

Dil Dergisi • Sayı: 132 • Nisan-Mayıs-Haziran 2006

14

6 Ça lış ma mız ve ri sin de Türk çe de bu tür ey lem le re rast la ma dık. +lAş- eki ile ku ru lu muş ki mi ey lem ler ise, da ha
çok gi bi dav ran mak an la mın da. Ta ma men bağ lam ba ğım lı öğe ler ola rak an lam lan dı rıl mak ta lar (Şa ban+laş- De -
mi rel+leş- gibi).



Ge nel ad lar di ye bi le ce ği miz söz cük ler, özel ad lar dan fark lı ola rak an lam la rı nı
tü re miş ey le min an la mıy la iliş ki len di re bi le ce ği miz ad lar dır. Bu ra da da söz ko nu su
olan han gi söz cük sel de ğiş mez le rin, ör ne ğin sağ la-, ol- ben ze-, vb. tü re miş ey le min
an la mı nı be lir le me de kul la nı la ca ğı dır. Ör ne ğin, çe kiç+le- ey le mi nin açı lı mın da ta -
ban adı “alı şı la gel di ği gi bi, ta sar lan dı ğı amaç için kul lan mak” an la mı dü şü nü le bi lir.
Bu na kar şı, bu açım la ma ya izin ver me yen ör nek ler de ra hat lık la bu lu na bi li yor. Ör -
ne ğin, İn gil te re’de bir gös te ri de, ken di le ri ne taş ve şi şe atı lan gös te ri ci ler, taş+la-
n-dık ve şi şe+le-n-dik di ye rek şi ka yet edi yor lar. Bir çok araç ta sar lan dı ğı amaç dı şı
kul la nı la bi li yor, ye ni kul la nım la rı nın bu bi çim de kul la nı mın da yal nız ca ara cın nor -
mal ya da ge nel kul la nı mı de ğil, bun dan da ha önem li olan kul la nı cı la rın or tak bil -
gi le ri ve di ğer öl çüt ler ola cak tır7. 

Ey lem kü me le ri ta nım la mak için ge liş ti ri len yo rum la ma ku ra mın da, özel lik le
de ye ni kul la nım la rın yo rum lan ma sın da Clark ve Clark (1979)’ da öne ri len te mel
öl çüt ler ise aşa ğı da ki le ri kap sa mak ta dır:

Ye ni Kul la nım la rın Yo rum lan ma sı
Ye ni ad ta ban lı ey lem uz la şı sı

Ye ni ad ta ban lı ey lem kul lan dı ğın da, ko nu şu cu 

a. or tam tü rü nü 

b. o an da din le yi ci nin he men iş lem le ye bi le ce ği bil gi nin

c. öz gül bir bi çim de

d. or tak bil gi ye da ya na rak

e. kul lan dı ğı ad ta ban lı ey le min ta ban adı nın or tam da yal nız ca bir ro lü ol du ğu -
nu, ey le min di ğer yü zey öğe le ri nin baş ka rol le ri ni gös ter di ği ne ina nır.

Yo rum la ma ya te mel olan dün ya bil gi si ise iki ye ay rıl mak ta dır:

i. Ge nel bil gi: En ge nel an lam da in san la rın za man, uzam, te mel fi zik ya sa la rı,
do ğal tür ler, in sa nın üret tik le ri ve iş lev le ri gi bi. Bu tür bil gi nin in san lar da or tak ol -
du ğu ve fark lı lık gös ter me di ği ön var sa yı lır.

ii. Öz gül bil gi : İn san la rın öz gül olay, ki şi, du rum, sü reç ya da nes ne le re iliş kin
bil gi le ri. Bu tür bil gi or tak de ğil da ha çok bi re yin öz nel ta ri hi ne iliş kin.
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7 Clark ve Clark(1979)’ ın ver di ği ör nek te Bu kez Max çok ile ri git ti, bir po lis me mu ru nu çay dan lık la ma ya ça lış -
mış. Bu kul la nım da, Max’ın in san la rın ba cak la rı nın ar ka sı na çay dak lık sürt mek gi bi bir alış kan lı ğı söz ko nu su.
Clark ve Clark (1979)’ a gö re, 
i.   çay dan lık la mak ve Ho udi ni le mek iç lem le ri ni ve gön der ge le ri ni kay dı ran, bağ lam sal öğe ler dir. Son suz sa yı da

ola sı an lam yo ru mu na yol aça bi lir ler.
ii.  iç lem le ri ve gön der ge le ri her kul la nım la rın da bağ lam ba ğım lıdır.
iii. hangi anlamda kullanıldıkları kullanıcıların işbirliğine bağlıdır. Kullanıcıların  aynı anda, aynı ortak bilgiye 

erişmeleri ve diğer tüm olasılıkları dışarıda bırakmaları gerekir.



Ad ta ban lı ey lem le rin en sık kar şı la şı lan la rı so mut nes ne le re iliş kin ge nel bil gi -
ye da ya nı yor. So mut nes ne le re iliş kin ge nel bil gi nes ne le ri sı nıf la ma da nes ne nin üç
gö rü nü mü nü te mel alı yor lar:

i. fi zik sel özel lik ler

ii. var lık özel lik le ri (ge li şim özel lik le ri)

iii. ola sı kul la nı mı la rı

İl kör nek ku ra mı nı (pro toty pe) kul la nan bu var sa yım la ra gö re dün ya ya iliş kin
var sa yım lar, in sa nın dün ya yı kav ra ma sın da et kin olur lar. Yi ne bu var sa yım la ra gö -
re ki mi nes ne nin do ğa sı nı be lir le me de bas kın özel lik ler (pre do mi nant fe atu res) di -
ğer özel lik le re gö re da ha be lir le yi ci olur lar. 

Ad ta ban lı ey lem ler bu özel lik ler ve var sa yım lar açı sın dan in ce len di ğin de, Clark
ve Clark (1979)’a gö re ta ban ad la rı bas kın özel lik le ri yö nün den de ğer len dir dik le -
rin de aşa ğı da ki kü me ve alt kü me le ri be lir li yor lar: 

a. Yer leş ti ri le bi lir ler (pla ce ab les): Yer leş tir me ey lem le ri nin ta ban ad la rı, bir ye -
re ko na bi len, yer leş ti ri le bi len, ge nel an lam da bir baş ka nes ne ye gö re ko num lan dı -
rı la bi len öğe le rin ad la rı. Ör ne ğin ha lı ze mi ne gö re ko nu mu be lir le nen bir var lık
olur ken, ter si, ya ni ze min ha lı ya gö re ko nu mu be lir le ne bi lir bir öğe de ğil (ha lı ze -
mi nin üze ri ne ko na bi lir ken ze min ha lı nın üze ri ne ko na maz).

b. Yer (pla ces): Yer ey lem le ri nin ta ban ad la rı bir ye ri gös te ren ad dır; baş ka var -
lık la ra gö re nes ne le rin ko na bi le cek le ri yer le ri gös te rir. 

c. Za man ara lık la rı (ti me in ter vals): Sü re ey lem le ri nin ta ban ad la rı, za man di -
lim le ri ni, olay ve sü reç le rin ger çek leş ti ği za man sal “yer” ad la rı dır.

d. Kı lı cı lar (agent): Kı lı cı ey lem le ri nin ta ban ad la rı bas kın özel li ği bir iş ya pa -
nı gös te ren ad lar dır.

e. Alım la yı cı lar (re ce ivers): De ne yim le yen ey lem le ri nin ta ban ad la rı bir var lı ğı
alan ya da de ne yim le yen ler dir.

f. So nuç lar (re sults): Amaç ey lem le ri nin ta ban ad la rı so nu cu gös te ren ad lar dır;
bu so nuç la rın bas kın özel li ği be lir li bir ey le min ya da dö nü şü mün so nu cu, so nuç ta
or ta ya çı kan ürün ol ma la rı dır. Pek çok so nuç adı için or ta ya çı kan var lı ğın na sıl
oluş tu ğun dan çok, so nuç ürü nün fi zik sel özel lik le ri önem ka zan mak ta dır.

g. Ön cül ler (an te ce dents): Kay nak ey lem le rin de (so ur ce verbs) ta ban ad ön cü lü
gös ter mek te dir; bir ey le min ya da dö nü şü mün baş lan gı cı an la tıl mak ta dır. 

h. Araç lar (inst ru ments): Araç ey lem le ri nin ta ban ad la rı araç ya da araç ola bi -
le cek var lık lar dır; bas kın özel lik le rin den bi ri si ger çek le şe cek olay ya da el de edi le -
cek bir eri şi için o an da ve o yer de va rol ma la rı dır.
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Yu ka rı da sı ra la nan se kiz bas kın öğe, ola sı öğe le rin ta ma mı nı kap sa ma mak ta, ki -
mi ad ta ban lı ey lem ler ken di le ri ne öz gü bas kın özel lik ler ge rek tir mek te dir. Öte yan -
dan bu se kiz özel li ğin ki mi le ri bir leş ti ri le bi lir özel lik ler ola rak gö rü le bi le cek ken,
ki mi le ri de da ha ay rın tı lı alt sı nıf la ma la ra ay rı la bi lir.

Bu se kiz bas kın özel lik, ad ta ban lı ey lem ler dü şü nül dü ğün de bi rer te mel öner -
me ye dö nüş tü rü le bi lir.

ULAM ÖR NEK BAS KIN ÖZEL LİK

1. Yer leş ti ri le bi lir ler bat ta ni ye, ba ha rat Yer (e, x)

2. Yer ku lü be, sı ra Yer (x, e)

3. Za man ara lık la rı yaz, haf ta so nu Sü re (x, e)

4. Kı lı cı lar ka sap, ka tip Yap (e, x)

5. Alı cı lar ta nık, boy kot De ne yim le (x, e)

6. So nuç lar grup, pud ra Du ru mu na Gel (x,e)

7. Ön cül ler bi ra ra ya ge tir Oluş (e,x)

8. Araç lar ke lep çe, ka zan İle (Yap (x,y) e)

Öne ri len ad ta ban lı ey lem uz la şı sı, bu tür ey lem le rin kul la nı mı na önem li sı nır la -
ma lar ge tir mek te dir. Bu sı nır la ma lar, bi ze ad ta ban lı ey le min kul la nım bağ la mın da,
han gi an la mı ak ta ra ca ğı nın be lir len me si nin ya nı sı ra, ne den ve ne za man ka bu le di -
le bi lir ya da edi le mez ol duk la rı nı da söy le ye cek ler dir. Bu sı nır la ma lar et ki le şir ler ve
bun la rı ay rı ola rak in ce le mek ol duk ça zor dur. 

Clark ve Clark (1979)’da öne ri len yo rum la ma ku ra mı nın di ğer ay rın tı la rı na gir -
me den, son ola rak or tak bil gi nin bu çö züm le me de ki ye ri ne de ğin mek is ti yo ruz. Ey -
le min an lam lan dır dı ğı du rum, or tak bil gi yi kul la nan kul la nı cı lar ta ra fın dan iş lem le -
ne bi lir. Ge nel de bu sı nır la ma nın ge re ği ko lay lık la ye ri ne ge ti ri le bi lir, ge rek li ol gu -
la rın bil gi si ge nel bil gi nin özün de var dır.

Kul la nı cı la rın ey le min han gi tür du ru mu an lat tı ğı na na sıl ka rar ver dik le ri da ha
kap sam lı araş tır ma lar ge rek tir mek te dir. Söz ko nu su olan du ru mun ne ka dar be lir gin
ya da öz gül ola bi le ce ği de bir di ğer so ru dur. Ge nel an lam da, kul la nı cı lar, bu nu be -
lir le ye bil mek için de ta ban adın bas kın özel lik le ri ne baş vur mak zo run da lar. An cak
pek çok so mut var lı ğın ge nel bil gi si, bir den çok bas kın özel lik ta şır; do la yı sıy la, ey -
lem ler ço kan lam lı ol mak ta dır lar. Ör ne ğin raf nes ne si nin en az iki bas kın özel li ği
var dır: üze ri ne bir şey ler ko na bi len yer ol ma sı; du var la ra yer leş ti ri le bi len var lık ol -
ma sı. Böy le ce raf iki fark lı kul la nı ma izin ve rir: Ki tap la rı raf+la; nes ne nin (ki tap)
bir ye re (ra fa) kon ma sı nı, öte yan dan do la bı raf+la kul la nı mın da ise raf bir nes ne
ola rak bir ye re kon mak ta dır. Or tak bil gi, ki tap la rı raf+la- kul la nı mın da, ki tap la ra
raf tak mak an la mı nı en gel le mek te dir. 
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Ça lış ma mı zın bu bö lü mün de, ad ta ban lı ey lem le rin tü re tim sü reç le ri ni ve iş lem
so nu cu or ta ya çı kan, fark lı an lam özel lik le ri ni, Clark ve Clark (1979) da ge liş ti ri len
sı nıf la ma öne ri si ve kul la nı lan öl çüt ler açı sın dan Türk çe de ki gö rü nü mü nü sun duk.
Ça lış ma nın ikin ci bö lü mün de ise, ad ta ban lı ey lem le ri an lam bi li mi özel lik le ri açı -
sın dan bir baş ka bo yu tuy la in ce le ye ce ğiz. 

4. Ad ta ban lı Ey lem ler de Kı lı nış

Ya zı nın bu bö lü mün de, ad ta ba na lı yer, yer le şen ve he def ey lem le ri nin kı lı nış sı -
nıf la rı be lir le ne cek tir. Bu be lir le me ya pı lır ken, hem ta ban adın an lam bi lim özel lik -
le ri nin hem de dün ya bil gi si nin tü re miş ey lem le rin kı lı nış özel lik le ri üze rin de ki et -
ki si gös te ri le cek tir.

Gö rü nüş ça lış ma la rın da te mel amaç lar dan bi ri ey lem le rin iç kin kı lı nış özel lik -
le ri ni, za man iç ya pı sı nı sap ta mak tır. Ey lem, üye le riy le bü tün cül ele alı nır, olay
(edim, eriş me, ta mam la ma) ve du rum an la tı mı na gö re kı lı nış sı nıf la rı oluş tu ru lur.
Kı lı nış sı nıf la rı nın olu şu mun da ey le min an lat tı ğı ola yın son lu lu ğu (de li mi ted ness)
ya da an la tı lan ola yın he def te-bi tiş li8 (te li city) olup ol ma dı ğı nın be lir len me si en çok
tar tı şı lan ko nu lar dır. 

(1) ve (2)’de ör nek len di ği gi bi ey lem öbe ği için de yer alan adın uzam sal son lu -
lu ğu (spa ti al de li mi ted ness) —sa yı la bi lir / küt le adı, ço ğul ad gi bi— an la tı lan ola -
yın kı lı nış de ğe ri üze rin de et kin ol mak ta dır. Ör ne ğin, tü ke tim ey lem le rin den (verbs
of con sump ti on) ‘ye-’ ni ce len me miş, sı nır la rı be lir siz bir adı nes ne ola rak se çer se
bu adı içe ren söz ce za man da son lu ol ma yan bir ola yı be tim le ye cek tir (1a); sı nır lan -
mış, ni ce len miş ad la (1b) bir lik te ay nı ey lem bu kez son lu bir ola yı an la ta cak tır.

(1) a. De niz bir sa at bo yun ca don dur ma ye di.

b. De niz bir kü lah don dur ma yı bir sa at te ye di. 

(2) a. Sek re ter mek tu bu bir sa at te yaz dı. 

b. Sek re ter bir sa at bo yun ca/ bir sa at te mek tup la rı yaz dı.

Par ça ya pı sı (part struc tu re) yak la şı mı na gö re9, ye- ey le mi nin kı lı nış özel li ği
don dur ma ye me ola yı nın par ça la rı ve don dur ma mik ta rı nın öl çü süy le iliş ki li ola rak
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9 Gö rü nüş ça lış ma la rın da par ça ya pı sı yak la mı şı ve eleş ti ri le ri için bkz. Tenny (1994), Jac ken doff (1996), Ramc -
hand (1997), Krif ka (1998), Hay, Ken nedy ve Le vin (1999), Ken nedy ve Le vin (2000), Roths te in (2004), Wechs -
ler (2005).



be lir le nir. Don dur ma ve don dur ma ye me ara sın da ki bu eş bi çim li lik (ho mo morph -
sim), mik tar be lir le me yi ad dan ey lem ala nı na ak ta rır. Be li ri li mik tar bir don dur ma -
dan söz edil di ğin de olay he def te-bi tiş li olur, mik ta rı be lir siz don dur ma, ola yın he -
def te-bi tiş siz ol ma sı na ne den olur. Be lir li ya da be lir siz mik ta rı be lir le nen ey lem
üye si et ki le nen ko nu dur: don dur ma ve ya bir kü lah don dur ma. Bu üye nin ni ce le nen
özel li ği fi zik sel hac mi dir. Ha cim mut la ka bir öl çek le (sca le) iliş ki li dir. De ğiş me uğ -
ra yan özel lik le rin öl çü mü için kul la nı lan öl çe ğe özel lik öl çe ği (pro perty sca le) adı
ve ri lir. (1a) da ki gi bi sa de ce don dur ma söz ko nu su ol du ğun da özel lik öl çe ği nin do -
ğal bir sı nı ra sa hip ol ma dı ğı nı gö rü rüz. Bu du rum da, eş bi çim li lik bi ze an la tı lan ola -
yın he def te-bi tiş siz ol du ğu nu söy ler. Bir kü lah don dur ma da özel lik öl çe ği üze rin de -
ki sı nır, kü lah ta ki don dur ma mik ta rı na bağ lı dır. Bu mik tar sı fı ra ulaş tı ğın da an la tı -
lan olay he def te-bi tiş li olur. 

5. İl ke

Ad la rın uzam bo yu tun da sa hip ol duk la rı küt le/sa yı la bi lir (mass/co unt) ol ma
özel li ği ile olay la rın, za man bo yu tun da son lu/son suz (de li mi ted/non de li mi ted) ol ma
özel lik le ri ara sın da ki ben zer lik bir çok araş tır ma cı nın tar tış ma la rı nı yo ğun laş tır dı ğı
nok ta dır (Krif ka, 1989; Brin ton, 1991; Jac ken doff, 1991; Dowty, 1991; Ver kuyl,
1993; Tenny, 1994). Jac ken doff (1991) bu ben zer lik ten yo la çı ka rak, hem var lık lar
hem de olay lar için [±SI NIR LI LIK] (bo un ded ness) an lam bi lim iş le vi ni öne rir.
Uzam bo yu tun da, iç kin an la mı ge re ği, sa yı la bi lir var lık lar, ör ne ğin, ‘ki tap, el ma’ ve
za man bo yu tun da, iç kin an la mı gö zö nü ne alın dı ğın da, he def te-biş tiş li olay lar, ör ne -
ğin, ‘pat la-, sıç ra-’ [+SI NIR LI], küt le ad la rı, ör ne ğin, ‘su, yağ’ ve he def te-bi tiş siz
olay lar, ‘uyu-, yü rü-’ [-SI NIR LI] dır.

Jac ken doff’un [± SI NIR LI LIK] iş le vi ad la rın an lam bi lim özel lik le ri ni şöy le
açık lar: Küt le ad la rı bi rim (unit) de ğil dir, bu yüz den ken di le ri nin da ha kü çük par -
ça la rı nı oluş tu ra cak ör nek le ri ne bö lü ne bi lir ler. Ör ne ğin, beş lit re su yu bi rer lit re lik
şi şe le re bo şal tır sak her bir bir lit re lik şiş len miş su ge ne su ola rak ta nım la na bi le cek -
tir. Sa yı la bi lir ad lar bir bi rim ol duk la rı için ken di le ri nin da ha kü çük par ça sı nı oluş -
tu ran ör nek le re bö lü ne mez ler. Ör ne ğin, bir el ma yı di lim le di ği miz de, di lim le di ği miz
bi rim le rin ar tık bü tün bir el may la il gi si yok tur. Sa yı la bi lir ço ğul ad lar ise küt le ad -
la rı gi bi dav ra nır lar. Bu ad lar ku ru cu bi rim le ri ne ay rı la bi lir ler, çün kü bi rey sel öğe-
ler den (in di vi du al units) oluş muş lar dır. Jac ken doff küt le ad la rı nı ço ğul sa yı la bi lir
ad lar dan ayır mak için [± İÇ YA PI] özel li ği ni öne rir. Küt le ad la rı [-i], sa yı la bi lir ço -
ğul ad lar [+i]dir. Kı sa ca, Jac ken doff ad la rın an lam bi lim bi le şen le ri ni aşa ğı da ki gi bi
özet ler:

(3) sa yı la bi lir ad lar (in di vi du als): [+s, -i] ara ba, muz
top lu luk ad la rı (gro ups): [+s, +i] hü kü met, ko mi te
küt le adı (subs tan ces): [-s,-i] su, ok si jen
sa yı la bi lir ço ğul ad lar (agg re ga tes): [-s, +i] muz lar, ara ba lar
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6. Ad ta ba na lı Ey lem ler ve He def te-bi tiş li lik 

Ad lar ve ey lem ler ara sın da ki bu ben zer lik ad ta ban lı ey lem le rin kı lı nış özel lik -
le ri ni be lir le mek için bir var sa yım ge liş tir me mi ze yar dı m cı olur. Ad ta ban lı tü re miş
ey lem ler de, yer (ku tu la-, zarf la-), yer le şen (eyer le-, su la-) ve he def (grup la-, sı nıf -
la-) ey lem le ri nin kı lı nış sı nı fı, ta ban da ki adın an lam bi lim özel lik le riy le açık la na bi -
lir. Bu ad sa yı la bi lir [+SI NIR LI] bir ad sa (ku tu, eyer, grup) tü re miş ey lem ta mam -
la ma (ac comp lish ment) kı lı nış sı nı fın da yer ala cak, ya ni he def te-bi tiş li ola cak tır.
Ta ban da ki ad küt le adıy sa (un, jö le, as falt) he def te-bi tiş siz du rum de ği şik li ği ey lem -
le ri (chan ge of sta te verbs) or ta ya çı ka cak tır10. Şim di bu var sa yı mı mı zı adı ge çen
ad ta ban lı ey lem le rin alt sı nıf la rın dan ör nek ler üze rin de sı na ya lım.

6.1. Yer, Yer le şen, He def Ey lem le ri

Yer ey lem le ri, tüm ce de bir KO NU nun (the me) bir YE Re (lo ca ti on) doğ ru ha re -
ket et me si ni an la tır. Bir baş ka de yiş le, bu ey lem ler ha re ket eden ad öbe ği KO NU -
nun, YE Re, KO NU nun ken di si ne gö re ha re ket et ti ği sa bit nes ne ye ulaş ma sı nı an la -
tır. Ha re ket ha lin de ki nes ne yi an la tan ad öbe ği KO NU, KO NU nun ken di si ne doğ ru
yö nel di ği ha re ket siz nes ne YER dir. Ör ne ğin, ‘Ali kü fe yi sırt la dı’ tüm ce sin de, kı lı cı
(Ali) fi zik sel ola rak bir nes ne yi (kü fe yi) so nul yer leş me ko nu mu na, sa bit bir nes ne -
nin üs tü ne (sır tı na) ha re ket et ti ri yor. Kı sa ca, Ali kü fe yi sö ze dil me yen bir baş lan gıç
nok ta sın dan be lir len miş bir so nul ko nu ma (fi nal po si ti on) ta şı yor. 

Yer ey lem le ri nin, Clark ve Clark (1979)’a gö re be lir le nen alt sı nıf la rı na bak tı -
ğı mız da, üs tü ne koy ma ye ri, içi ne koy ma ye ri, kap içi ne koy ma ey lem le ri nin tü -
mün de ta ban adın sa yı la bi lir, uzam da sı nır lı bir ad ol du ğu nu, bun lar dan tü re yen ey -
lem le rin de za man da son lu, he def te-bi tiş li ey lem ler ol du ğu nu stan dart kı lı nış test le -
ri ni11 uy gu la dı ğı mız da gö rü rüz.

Koy ma ye ri (üs tün de): sırt la-, yük le-
(4) Ali kü fe yi 2 da ki ka da /#12 2 da ki ka bo yun ca sırt la dı.

Koy ma ye ri (için de): de po la-, kı lıf la-, dos ya la-
(5) De niz mek tu bu 2 da ki ka da /# 2 da ki ka bo yun ca zarf la dı.

Kap lar (için de): çu val la-, fı rın la-, fı çı la-, ka sa la-
(6) Ali şa ra bı 2 da ki ka da /# 2 da ki ka bo yun ca şi şe le di.
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10 İn gi liz ce de ben ze ri bir var sa yım için bkz. Har ley (1999, 2005).
11 Gö rü nüş ça lış ma la rın da sık lık la kul la nı lan iki  ta nı or ta mı var dır. Nok ta ve sü reç an la tan be lir teç ler le ey lem

öbe ği nin uyu mu, an lam bi lim sel ge rek ti rim tes ti. Bun la rın il kin de, X-de/için de be lir te ci he def te-bi tiş li olay lar la
bir lik te ola bi lir ken, X-bo yun ca be lir te ci iç kin an la mı ge re ği  he def te-bi tiş siz ey lem ler le bir lik te kul la nı lır. An -
lam bi lim sel ge rek ti rim tes ti ne gö re, he def te-bi tiş siz bir olay an la tan tüm ce nin sü rek li lik (prog res si ve) an la tı mı
ay nı ola ya bit miş lik gö rü nü şün de bir tüm ce nin gön der me ya pa bi le ce ği ni sez di rir. Böy le bir sez di rim iliş ki si he -
def te-bi tiş li olay an la tım la rı için söz ko nu su değil dir.

12 # imi sözkonusu yüklemlerle süreç anlatan belirteçlerin uyumlu olamayacağını gösterir.



Yer le şen ey lem le rin de, KO NU ula şa ca ğı YE Re var dı ğın da YE Rin be tim le yi ci
özel li ği (desc rip ti ve pro perty) ha li ne ge lir (Buck, 1993). Ör ne ğin, (7.) tüm ce de kı -
lı cı (De niz) bir nes ne yi (çar şa fı) fi zik sel an lam da ha re ket et ti re rek sa bit du ran bir
nes ne nin (yor ga nın) üs tü ne ge çi rir. YER te ma tik ro lü nü ta şı yan ‘yor gan’ de ğiş miş,
KO NU nun iç kin ola rak sa hip ol du ğu ‘çar şaf lı ol ma’ özel li ği ni ka za mış tır. 

Ge çi ci: kun dak la-, çar şaf la-
(7) De niz yor ga nı 2 da ki ka da /# 2 da ki ka bo yun ca çar şaf la dı.

Te kil nes ne ler: giy si, hay van ge reç le ri: bez le-, du vak la-, nal la-, se mer le-.
(8)Ka dın yü zü nü 2 da ki ka da /# 2 da ki ka bo yun ca pe çe le di.

İm ler: ta rih le-, mü hür le-, nok ta la-
(9) Mü dür di lek çe yi im za lı yor. => Mü dür di lek çe yi im za la dı.

Eti ket ler: pul la-, mar ka la-
(10) Ali şi şe yi eti ket li yor. => Ali şi şe yi eti ket le di.

Yer le şen ey lem le ri nin ‘X’in üs tü nü kap la ma’ an la mın da ki alt sı nıf la rın da (7-
10), sa yı la bi lir ta ban ad lar dan tü re yen ey lem ler za man bo yu tun da son lu, ta mam la -
ma kı lı nış sı nı fı ey lem le ri ni oluş tu rur lar. Ör ne ğin, (10.) tüm ce de ‘eti ket le me’ iş le -
min de be lir le nen he de fe ula şıl dı ğın da —eti ket şi şe nin üs tün de ki ye ri ni al dı ğın da—
ta mam la na cak olay da, yük le min sü rek li lik an la tı mı ile bit miş lik an la tı mı ara sın da
her han gi bir ge rek ti rim iliş ki si ku ru la maz. An lam bi lim sel ge rek ti rim tes ti ne gö re,
Ali’nin şi şe yi eti ket le di ği sap ta ma sı, Ali şi şe yi eti ket ler ken doğ ru ola maz.

He def ey lem le ri bir lik te ol duk la rı nes ne nin gel me si ge rek ti ği du ru mu, ey lem de -
ki ta ban ad la be lir ler (Clark ve Clark, 1979). Ör ne ğin, (11)’de ki tüm ce le rin kav ram -
sal ya pı sı ‘X’i grup lan mış/des te len miş ha le ge tir’dir.

(11) a. De niz öğ ren ci le ri grup lu yor. => De niz öğ ren ci le ri grup la dı. 

b. Adam ka ğıt la rı des te li yor. => Adam ka ğıt la rı des te le di.

Yu ka rı da ki tüm ce ler, ‘grup, des te’ gi bi top lu luk ad la rın dan tü re yen ey lem le ri
içe rir. Top lu luk ad la rı, Jac ken doff’un be lir le di ği adın an lam bi lim özel lik le ri ne gö re
uzam da sı nır lı dır. Bu du rum da, bu sı nıf ta ki ad ta ban lı tü re tim ler de uzam bo yu tun -
da son lu ey lem le ri oluş tu ra cak tır.

6. 2. Yi ne le nen Olay

Sa yı la bi lir ta ban ad la ra sa hip yer ve yer le şen ey lem le rin de he def te-bi tiş li yo rum
bu ey lem ler le bir lik te olan nes ne nin an lam bi lim sel özel lik le rin de ki de ği şik lik ten et -
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ki le nir. Bu ey lem ler le bir lik te te kil nes ne ye ri ne ço ğul nes ne kul la nıl dı ğın da, he def -
te-bi tiş li olay yo ru mu de ği şir. (12)’de ki tüm ce ler de ‘ku tu la ma’ ya da ‘eyer le me’
ola yı yi ne le nen olay (re pe ated event) ola rak yo rum la nır. An cak, di ğer edim ey lem -
le rin den fark lı ola rak yi ne le me ye ko nu olan her olay ta mam lan mış tır.

(12) a. Ali at la rı # bir sa at te /bir sa at bo yun ca eyer le di.

b. Ali bil gi sa yar la rı ? bir sa at te /bir sa at bo yun ca ku tu la dı.

Bu ör nek ler de gö ze çar pan bir baş ka nok ta da dil ko nu şu ru nun or tak bil gi yi
(mu tu al know led ge) kul la na rak ad ta ban lı yer ve yer le şen ey lem le ri ni üleş tir me li
(dist ri bu ti ve) ya da top lu luk (col lec ti ve) an lam la rı nı dik ka te ala rak yo rum la ma sı dır.
‘At la rı eyer le-’de her at için ay rı bir eyer dü şü nü lüp üleş tir me li bir oku ma ya pı lır -
ken, ‘bil gi sa yar la rı ku tu la-’da hem üleş tir me li hem de top lu luk yo ru mu söz ko nu su
olur. 

i. Ali bil gi sa yar la rın tü mü nü bir ku tu ya koy du. (top lu luk yo ru mu)

ii. Ali bil gi sa yar la rı ay rı ay rı ku tu la ra koy du. (üleş tir me li yo rum)

Yu ka rı da be lirt ti ği miz oku ma la rın her iki si ne de sa hip olan (12b) hem he def te-
bi tiş li hem de yi ne le nen olay yo rum la rı nı na açık ola cak tır.

7. Yer le şen Ey lem le rin de Kı lı nış Be lir siz li ği

Yer le şen ey lem le ri nin bü yük bir ço ğun lu ğu nun ta ba nın da, uzam da sı nır la rı be -
lir len me miş, bir tö zün ha re ke ti ni be tim le yen küt le adı (ci la, as falt, jö le, un, yo ğurt)
var dır. Bu ad lar dan tü re yen ey lem ler, 6. bö lüm de be lir le di ği miz var sa yı ma gö re he -
def te-bi tiş siz ol ma lı dır lar. An cak, (13-18) ara sın da ki tüm ce ler de, var sa yı mı mız dı -
şın da, küt le adın ta ban ol du ğu yer le şen ey lem le ri nin he def te-bi tiş li lik açı sın dan be -
lir siz ol du ğu nu gö rü yo ruz. Bu ey lem ler hem he def te-bi tiş li hem de he def te-bi tiş siz
ola rak yo rum la na bi lir ler:

i. Kap la ma lar (üs tün de)

Ka lı cı olan: ka ğıt la-, ver nik le-, ilaç la-, naf ta lin le-
(13) De niz ma sa yı 10 da ki ka da/ 10 da ki ka bo yun ca ci la la dı.

Ka lı cı-ka tı: zift le-, kat ran la-, ma zot la-
(14) İş çi ler yo lu 2 gün de / 2 gün bo yun ca as falt la dı.
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Akış kan lı ğı dü şük: tut kal la-, krem le-, mer hem le-, ri mel le-
(15) De niz sa çı nı 10 da ki ka da / 10 da ki ka bo yun ca jö le le di.

To zum su: pud ra la-, un la-
(16) De niz köf te le ri 5 da ki ka da / 5 da ki ka bo yun ca un la dı.

ii. Kap la ma lar (için de)

Kat kı lar: bi ber le-, li mon la-, tuz la-
(17) De niz man tı yı 2 da ki ka da/2 da ki ka bo yun ca yo ğurt la dı.

Kim ya sal: klor la-, ok si jen le-
(18) Ba da na cı bo ya yı 2 da ki ka da / 2 da ki ka bo yun ca ki reç le di.

Yer le şen ey lem le rin de, KO NU nun ulaş tı ğı YE Rin bir par ça sı ol ma sı, onun YE -
Rin be tim le yi ci özel li ği ni oluş tur ma sı, bu ey lem le rin bir tür du rum de ği şik li ği an -
la tı mı na sa hip ol duk la rı nı gös te rir. Bu ra da ör nek le di ği miz kı lı nış be lir siz li ği di ğer
du rum de ği şik li ği ey lem le ri nin de (şiş man la-, ge niş le-, bo şal-) ti pik özel li ği dir. Bu
kez ay nı özel li ği küt le adın dan tü re miş yer le şen ey lem le rin de gö rü yo ruz.

(13-18)’de ki ör nek lem de ki il ginç nok ta lar dan bi ri de, ge nel an lam da he def te-bi -
tiş li ol ma kı lı nış de ğe ri nin sap tan ma sıy la iliş ki li dir. Bu tüm ce ler de, ey le min an lat -
tı ğı ola ya ko nu olan nes ne ler, olay dan ta ma men et ki len miş gö rün me le ri ne kar şın yi -
ne de he def te-bi tiş siz oku ma sı na izin ve rir ler. Bu da bi ze, Le vin (2000), Ken nedy
ve Le vin (2000), Ramc hand (2001), Smol lett (2005)‘de be lir til di ği gi bi ar tan ko nu -
nun (inc re men tal the me) ya da ni ce len miş nes ne nin (qu an ti zed ob ject) tek ba şı na
he def te-bi tiş li li ği be lir le me de ye ter li ol ma dı ğı na bir ta nıt tır. (13-18)’de ki ör nek lem -
de kı lı nış be lir siz li ği ser gi le yen ey lem le rin nes ne le ri an la tı lan ola yın üze rin de ha re -
ket et me si ni sağ la yan bir özel lik öl çe ği oluş tu rur, ama zo run lu ola rak bu öl çe ğin so -
nu nu işa ret et mez ler. Kı sa ca, ni ce len miş nes ne le rin ken di le ri olay üze rin de her za -
man bir sı nır la ma oluş tur maz lar. 

Bu tür yük lem le re sa hip tüm ce ler de za man da son lu yo rum la rı, dil bil gi sel araç -
lar la ol du ğu ka dar an la tı lan olay ve nes ne hak kın da ki dün ya bil gi mi zi (re al-world
know led ge) kul la na rak da ya pa bi li riz (Hay, Ken nedy ve Le vin, 1999; Ken nedy ve
Le vin, 2000; Roths te in, 2004; Smol lett, 2005; Ak san, 2005). 

8. Dün ya Bil gi si ve Za man da Son lu luk

Ad ta ban lı yer le şen ey lem le rin de, za man da son lu luk açı sın dan or ta ya çı kan be -
lir siz lik, dün ya bil gi si ne da ya lı yo rum la açık la na bi lir. Dün ya bil gi si, da ha ön ce de
sö zet ti ği miz gi bi, ge nel bil gi (ge ne ric know le de ge) ve öz gül bil gi den (par ti cu lar
know led ge) olu şur. Bi zim ko nu muz la il gi li olan ge nel bil gi, in san la rın uzam, za -
man, te mel fi zik ku ral la rı, do ğal ya da yap ma tür ler ve bun la rın iş lev le ri hak kın da
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sa hip ol duk la rı bil gi dir. Bu te me le iliş kin bil gi, ki şi den ki şi ye de ğiş me yen, in san la -
rın bü yük ço ğun lu ğu nun sa hip ol du ğu ön var sa yı lan bil gi dir. 

Dün ya bil gi si için de ki ge nel bil gi ve ey lem öbe ğin de yer alan et ki le nen üye ler
hak kın da ki or tak uz la şı lar ey le min an lat tı ğı de ği şim de re ce si nin sı nı rı için çı ka rım
yap ma mı za yar dım cı olur lar. Özel lik le, ko nuş ma sez di rim le ri (con ver sa ti onal imp -
li ca tu res) de ği şi min son lu bir öl çü için de ger çek leş ti ği yo ru mu na ko nu şa nı yö nel tir.
Bu yo ru ma ulaş ma da Gri ce’ın bil gi sel lik il ke si et kin rol oy nar. Dil kul la nı cı sı bil di -
ri nin çö züm len me sin de en faz la bil gi yi içe ren yo ru ma yö ne lir.

(13-18)’de ki tüm ce le rin he def te-bi tiş siz yo rum la rın da, nes ne ya vaş ya vaş ey le -
min an lat tı ğı özel li ği ka za nır an cak ola yın so nu cu na iliş kin hiç bir sez di rim de bu lu -
nul maz: du var bo ya nır, yol as falt la nır, köf te ler un la nır,vb. Ay nı tüm ce le rin he def te-
bi tiş li yo rum la rın da, ey le min an lat tı ğı olay dün ya ya iliş kin ge nel bil gi mi zin bi ze
söy le di ği nok ta ya gel di ğin de, bir baş ka an la tım la, ola ya ko nu olan nes ne or tak uz -
la şı mız doğ rul tu sun da ka bu le di le bi lir an lam da ‘ci la lı, jö le li, un lu, ba da na lı ol du -
ğun da’ kı lı nış açı sın dan ar tık he def te-bi tiş li dir.

Ay rı ca, (13-18) ara sın da ki tüm ce ler de an la tı lan olay la ra ko nu olan nes ne ler de -
ki her han gi bir de ği şik lik dün ya bil gi si ne da ya lı he def te-bi tiş li lik yo ru mu nu da et -
ki ler. Ör ne ğin (13.) tüm ce de ‘ci la la ma’ ola yı na ko nu olan nes ne nin yü zey ge niş li ği
de ğiş ti ğin de, ör ne ğin ci la nan nes ne ma sa de ğil de tır nak ol du ğun da dün ya bil gi miz
bi ze, bu tüm ce için en bil gi sel yo ru mun he def te-bi tiş li ol ma sı ge rek ti ği ni söy le ye -
cek tir. Tır nak, üze rin de ci la yı tu ta bi le ce ği uy gun öl çü ye ge lin ce ye ka dar ci la la na -
cak tır. Bu çı ka rım (19a)‘da he def te-bi tiş li bir olay be tim le me si yap ma mı zı sağ lar.
Sü rer lik be lir te ci (19b)’de, tır nak yü ze yin de be lir siz bir ci la la ma de re ce si ne ulaş -
mak için ha re ket edil di ği ni an la tır. An cak, za man sal son lu lu ğu be lir siz bu edim
dün ya bil gi mi ze pek de uy gun de ğil dir. Dil kul la nı cı sı için en bil gi sel yo rum tır na -
ğın ci la lı ol ma sı için bel li bir uzam sal ve za man sal sı nı rın var lı ğı nın bi lin me si dir.

(19) a. De niz tır nak la rı nı 10 da ki ka da ci la la dı.

b. De niz tır nak la rı nı ??10 da ki ka bo yun ca ci la la dı.

9. So nuç

Ad ta ban lı ey lem tü re ti mi tüm dil ler de göz lem le nen bir ol gu dur. Üret ken ol du -
ğu nu söy le ye bi le ce ği miz bu tü re tim iş le mi so nu cun da, an lam bi lim sel bo yut ta son
de re ce kar ma şık ey lem ler or ta ya çık mak ta dır. Bir yö nüy le, ge nel eği lim le rin ve tü -
re ti len an lam la rın ta nım la na bi lir ol du ğu iş lem, ki mi tü re tim le riy le so run lu dur. Pek -
çok ör ne ğin de, tü re tim so nu cu or ta ya çı kan ey le min an lam bi lim sel yo ru mu, tü re ti -
me gi ren bi rim le rin an lam la rın dan kes ti ri le mez ol mak ta dır. 
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Tü re miş ey lem le rin kı lı nış de ğer le ri, tü re ti me ko nu olan adın an lam bi lim özel -
lik le ri ne bağ lı ola rak bir nok ta ya ka dar sap ta na bi lir. Yer, yer le şen ve he def ey lem -
le rin de ta ban adın sa yı la bi lir ol ma sı tü re miş ey le min zo run lu ola rak he def te-bi tiş li
ol ma sı nı sağ lar ken, yer le şen ey lem le rin de ta ban adın küt le adı ol ma sı he def te-bi tiş -
siz lik yo ru mu için ola sı bir ze min dir. Ay nı ey lem ler he def te-bi tiş li ola rak da yo rum -
la na bi lir. 

Bu ça lış ma da ki ör nek le min sun du ğu bir baş ka so nuç da ey lem öbe ği nin sa hip
ol du ğu he def te-bi tiş li kı lı nış de ğe ri nin sap tan ma sı na iliş kin dir. Ar tan ko nu ya da ni -
ce len miş nes ne tek ba şı na he def te-bi tiş li li ği be lir le me de ye ter li de ğil dir. He def te-
bi tiş li lik ve nes ne nin ser gi le di ği de ği şim de re ce si bir bi rin den ba ğım sız ger çek le şe -
bi lir. Ta ban adın küt le adı ol du ğu yer le şen ey lem le rin de göz lem le di ği miz gi bi, “bir
ey lem he def te-bi tiş li ol ma dan da bel li bir de ği şim de re ce si ne sa hip ola bi lir” (Ken -
nedy ve Le vin, 2000:11). Bu tür ey lem le rin son lu yo rum la rı, söz ce de an la tı lan olay
ve nes ne hak kın da ki dün ya bil gi miz ve tür sel bil gi miz yar dı mıy la ya pı lır. 
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