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TEŞEKKÜR                                                          . 

Tezimin hiçbir aşamasında benden ilgi ve emeğini esirgemeyen, her türlü sorunumla 

yakından ilgilenen, akademik yetkinliği ile beni de kendisine hayran bırakan değerli 

Hocam, tez danışmanım Doç. Dr. Gülsün Leyla Uzun’a sonsuz teşekkür ediyorum. 

Onun sadece akademik başarısı değil sosyal yaşantıları da benim için eşşiz bir 

örnektir.  

Tez izleme komitesi toplantılarında geri bildirimleri ile çalışmamı 

yönlendiren Prof. Dr. Nadir Engin Uzun ve Prof. Dr. Mustafa Aksan’a, ayrıca beni 

dinleme sabrını göstermiş olan Hocam Prof. Dr. Yeşim Aksan’a ve diğer jüri üyesi 

Hocam Doç. Dr. Seda Gökmen’e değerli geri bildirimleri için çok teşekkür ederim.  

Doktora çalışmam sürecinde beni Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Dilbilim Bölümü’nün asıl elemanıymışım gibi gören tüm arkadaş ve 

hocalarıma, ne zaman yardıma ihtiyacım olsa yanımda oldukları ve beni aile sıcaklığı 

ile aralarına aldıkları için teşekkür ederim. Sayın bölüm başkanım Prof. Dr. İclâl 

Ergenç’e özellikle tezimin son zamanlarında göstermiş olduğu anlayış ve hoşgörü 

için teşekkürü bir borç bilirim. Tez çalışmam sırasında gerek anadili konuşucusu 

sormacalarımın uygulamasında gerekse metnimin dilinin düzeltilmesi konusunda 

bana yardım eden arkadaşlarım Dr. Elif Akkök ve Arş. Gör. Ümit Bozkurt’a da 

ayrıca teşekkür ederim.  

Doktora sürecinin benim için en değerli kazançlarından biri Sosyo-Psikoloji 

uzmanı Aysun Ergül’dür. Kendisi tezimde sonuçlarını sunduğum anadili konuşucu 

sormacalarımın istatistiksel analizi konusunda bana yol gösterici olmuş, çalışmanın 
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bu aşamasına benden çok emek vermiştir. Çalışmanın son zamanlarında tezimin 

anlamlılığı konusunda beni yüreklendiren tavrı ve bana verdiği sınırsız destek ile 

Aysun, tezin bitmesini sağlayan kişidir diyebilirim. Kendisine tezime verdiği emek 

ve bana sunduğu arkadaşlık için bütün kalbimle teşekkür ediyorum.  

Her konuda bana destek olan ve dostluğunu benden esirgemeyen canım 

arkadaşım Dr. Neslihan Özmen’e de çok teşekkür ederim. Onun sadece başarılı 

akademik çalışmalarının değil vefalı arkadaşlığının da az bulunur nitelikte ve çok 

değerli olduğunu düşünüyorum.  

Bütün bunların dışında, bana bir tez ya da ünvanın sağlayamayacağı türden 

yaşantılar sunan ve sayısız mutlu anı paylaştığım iyi-gün ve kötü-gün dostum, can 

yoldaşım Fahri Gül’e çok teşekkür ederim. 
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İMLER VE KISALTMALAR 

Faller’ın (2002) Çalışmasında Kullandığı İmler ve Kısaltmalar  

• Eok:  En olası kaynak (Best possible grounds) 

• İÇT: İçtenlik koşulu (sincerity condition) 

• İDDİA: İddia edimsözü (assertion) 

• k: konuşucu (speaker) 

• p: önerme (proposition) 

• Usl: Uslamlama (reasoning) 

• ◊: bilgisel olasılık (epistemic possibility) 

• �: bilgisel zorunluluk (Epistemic necessity) 

Durum Anlambiliminde Kullanılan İmler ve Kısaltmalar (Barwise ve Perry, 

1983) 

• s, s', s'': Durum anlambiliminde gerçek durumlar (actual situations) 

• s, s', s': Durum anlambiliminde soyut durumlar (abstract situations)  

• e, e', e'': Durum anlambiliminde gerçek olay örüntüleri (actual states of 

affairs)  

• e, e', e'' Durum anlambiliminde soyut olay örüntüleri (abstract states of affairs) 

• A: Durum anlambiliminde katılımcıların toplamı (sum of individuals) 

• a, b,…: Tek tek katılımcılar (unique individuals) 

• ℜ: İlişkiler toplamı (sum of relations) 

• r, r',…: Tek tek ilişkiler (unique relations) 
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• L: Uzam-zamanların toplamı (sum of spatio locations) 

• l, l', l'' : Tikel uzam-zamanlar (Unique spatio-locations) 

• lZ: Zaman (time) 

• lU: Uzam (space)  

• lDE: l uzam-zamanında 

• *DIR: * özelliğine sahip olma (to be) 

• KO: Bilmek işlemi (Know Operation) 

• Kr: Bilmek ilişkisi (know relation) 

• BO: İnanmak işlemi (Believe Operation) 

• Br: İnanmak ilişkisi (Believe relation) 

• ad: Sözcenin üreticisi (speaker/writer) 

• bd: Dinleyici (Reciever) 

• C: Kısıtlayıcı (Constraint) 

• C: Olağanlık kısıtlayıcısı (Nomic constraint) 

• CN: Gerektirim kısıtlayıcısı (Necessary constraint) 

• CU: Uzlaşımsal kısıtlayıcı (Conventional Constraint) 

• E: olay tipi (event type) 

• ȧ: özne işlevinde herhangi bir a katılımcısı 

• ḃ: özne işlevinde herhangi bir b katılımcısı 

• ĺ: herhangi bir katılımcı, nesne işlevinde 

• ḣ: herhangi bir uzam-zaman 
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TERİMLER L İSTESİ                                                              . 

Aktarım (Hearsay/ quotative) 

Aktarımsal dolaylılık (Reportative indirectivity) 

Algısal dolaylılık (Perceptive indirectivity) 

Alışkanlık (Habitual) 

Anlam bulanıklığı (Ambiguity) 

Atanmış tanıt (Attested evidence)  

Ayrılan anlatılan dünya (Converging expressed world) (Frawley, 1991) 

Bilgi kaynağı (Source of information) 

Bilgiye dayalı tanıtsallık (İnformation based evidentiality)  

Bitirme eylemleri (Achievement verbs) 

Bütünlük ilkesi (Compositionality principle) 

Çıkarım (İnference) 

Çıkarımsal dolaylılık (İnferential indirectivity) 

Demirlenmek (Anchor) 

Dilbilgiselleşmiş (Grammaticalized) 
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Doğrudan tanıt (Direct evidence) 

Dolaylı tanıt (İndirect evidence) 

Dolaylılık (indirectivity)  

Durum (Situation) 

Duyuşsal tanıt (Sensory evidence) 

En iyi olası bilgi kaynağı (Best possible grounds):  

Eşbiçimler (Uniformatives) 

Gerektirim kısıtlayıcıları (Necessary constraints) 

Gönderim dünyası (Reference world) (Frawley, 1991)  

Görsel tanıt (Visual evidence) 

Görünüş (Aspect) 

Gösterimsel uzaklık (Deictic remoteness)  

İlişkiler (Relations) 

İşitsel tanıt (Auditory evidence) 

İşleç (Operator) 

Katılımcılar (İndividuals) 



vii 
 

Kesinlik derecesi (Precision degree)  

Kısıtlayıcı (Constraint) 

Kiplik (Modality)  

Koşullu kısıtlayıcılar (Conditional constraints) 

Olağan kısıtlayıcılar (Nomic constraints)  

Olası dünyalar anlambilimi (Possible world semantics) 

Olgu durumları (State of affairs) 

Olgu-dışı durumlar (Non-factual situations) 

Olgusal durumlar (Factual situations) 

Oluntu durumları (Actual situations) 

Oluntu durumu (Actual situation) 

İlk-sıra mantığı (First-order logic) 

Önerme kipliği (Propositional modality) 

Ön-sayıltı (Presumption) 

Özellikler (Features) 

Sayıltı (Assumption) 
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Sonuca dayalı tanıtsallık (Result based evidentiality) 

Soyut durum (Abstract situation) 

Süreklilik (Durative) 

Tanıtsal-bitmiş (Evidential-perfect) 

Toplam demirleme değeri (Total anchoring value) 

Tutum (Attitude)  

Tutum aktarımı (Attitude report) 

Uslamlama (Reasoning)  

Uzam-zamansal yerler (Spatio-temporal locations) 

Uzlaşımsal kısıtlayıcılar (Conventional constraints) 

Üstlenmeme kipliği (Non–commitative mood) 

Yineleme (İterative) 



 

GİRİŞ                                                          .  

Kavramsal olarak tanıtlamak, “bir savın doğruluğunu yadsınamayacak biçimde, açık 

bir kesinlikle belgelemek göstermek”; kanıtlamak ise, “bir şeyin doğruluğunu, 

gerçekliğini, gerçek yönünü, olabilirliğini, yapılabilirliğini kanıtla, belgeyle ya da 

herhangi bir eylemle ortaya koymak” demektir (Püsküllüoğlu, 2004). Konuşucunun 

önermede aktarılan bilgiye nasıl ulaştığını dilbilgisel araçlarla kodlaması ise 

dilbilgisel tanıtsallık (evidentiality) olarak tanımlanmaktadır. Tanıtsallık kiplik alt-

ulamlarından biri olarak betimlenmektedir. Palmer’ın (2001) kiplik dizgesini 

incelediği çalışması tipolojik olarak kipliğin dilbilgiselleşmiş bütün alt-ulamlarını bir 

dizge içinde sunması ile alanyazında ayrı bir yer tutmaktadır. Bu nedenle, 

çalışmamızda kipliğin kavramsal sunumu Palmer’ın tanımlamalarına 

dayandırılmaktadır. Palmer’a göre tanıtsallık, bilgi kipliği karşısında yer alan önerme 

kipliğinin (propositioanl modality) iki türünden birdir.  

Tanıtsallığın alt türlerini tanımlayan ilk çalışma ise Willett’e (1988) aittir. 

Willett iki temel tanıt türü adlandırmaktadır: Doğrudan tanıt türleri (direct evidence) 

[görsel (visual), işitsel (auditory) ve duyuşsal (sensory)] ve dolaylı tanıt türleri 

(indirect evidence) [aktarım ve çıkarım (inference)]. Willett’in tanımladığı tanıt 

türlerinden aktarım ile diğer tanıt türlerinin, öznel-nesnel değerleri açısından farklı 

olduğunu iddia eden Plungian (2001) ise doğrudan tanıt ve aktarım dışındaki dolaylı 

tanı türlerini öznel tanıt türleri (personal evidence), aktarımı ise nesnel tanıt türü 

(mediated evidence) olarak değerlendirmektedir. Öznel-nesnel tanıt türleri arasındaki 

ayrımı gözetmesi nedeniyle, Palmer’ın kavramsal sunumu çerçevesinde tanımlanan 
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tanıtsallığın alt türleri Plungian’ın (2001) tanımları çerçevesinde genişletilmektedir 

(bkz. Bölüm 1.2.1).  

Tanıtsallık kipsel bir ulam olarak ele alınmaktayken De Haan (1997, 1998), 

Plungian (2001), Faller (2002), Ifantidou (2001), Aikhenvald (2004) gibi 

dilbilimciler, bu tanımın geçerliliğinin sorgulayan çalışmalar yapmışlardır. Bu 

çalışmalar ile birlikte tanıtsallığın dildeki yeri sorgulanırken ulamın anlamsal 

yapısına yönelik açılımlar da önerilmiştir. Ancak, yapılan anlamsal açılımlar, 

doğaları gereği tanıtsallığın alt-ulamları arasında nasıl farklılıklar olduğunu 

bütünüyle açıklayamamaktadır. Örneğin, olası dünyalar anlambilimi (possible world 

semantics) kuramı çerçevesinde tanıtsallığın anlambilimsel yapısını inceleyen 

Izvorski’nin çalışmasında (2001), doğrudan tanıt türlerine ilişkin açılımlar yer 

almamaktadır. Ayrıca, Izvorski dolaylı tanıt türlerinin aynı kavramsal yapı ile 

açıklanabileceğini söylemekte ve bu nedenle aralarındaki farkın sadece bağlam 

bağımlı olduğunu kabul etmektedir. Tanıt türlerini ayrı ayrı ele alarak anlamsal 

açılımlarını gösteren Faller (2002) ise tanıtsallığı kipsel, hatta önermesel bir işleç 

(operator) olarak görmemektedir. Faller’a göre tanıtsallık bir edimsel işleçtir. Ancak, 

Faller’ın tanıtsallığın kipsel bir ulam olmadığı iddiası gerekçelenişi açısından kimi 

çürütülebilir özellikler taşımaktadır (ayrıntılı tartışma için bkz. Bölüm 1.2.1). Bu 

durum tanıtsallığın tüm alt-ulamları açısından ayrı ayrı tanımlanması ve söz konusu 

alt-ulamların anlam yapılarının biçim-anlambilimsel bir yaklaşımla somutlaştırılması 

gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.  

Böyle bir gerekliliğin var olduğu düşüncesinden yola çıkılarak bu tez 

çalışmasında tanıtsallığın tanımına yönelik tartışmalar gözden geçirilirken bu ulam, 
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biçim-anlambilimsel bir yaklaşım ile ele alınmaktadır. Türkçede dilbilgiselleşmiş bir 

ulam olarak tanıtsallığın söz konusu yapılanış içindeki yerinin saptanması çalışmanın 

amaçları arasındadır. 

Bu amaç çerçevesinde bu tez çalışmasında tanıtsallığın biçim-anlambilimsel 

sunumu Barwise ve Perry (1983) tarafından tanımlanan durum anlambilimi (situation 

semantics) kuramının ilke ve araçları kullanılarak yapılmaktadır. Durum 

anlambilimi, olası dünyalar anlambilimine ve ilk-sıra mantığına (first-order logic) 

dayanan bir kuramdır (bkz. Bölüm 1.2.2). Durum anlambilimi dili olası dünyalar 

kuramındaki gibi dil-içi ilişkiler ile tanımlamaktadır. Ancak bu kuram, olası dünyalar 

kuramı gibi sadece dil içi ilişkiler ile sınırlandırılmış değildir. Dilin anlamlanma 

sürecinin biçim-anlambilimsel sunumu yapılırken dış dünya gerçekliğinin de bu 

sürece katılması gerektiğini savunmaktadır. Anlamsal yapının sunumunda dilin 

anlamlanma sürecinde bağlama ait değişkenlerin dış dünyadaki varlık 

özelliklerinden, konuşucunun dünya bilgisine kadar bütün etmenlerin yer aldığı bir 

dizge betimlemeyi amaçlamaktadır. Durum anlambilimi anlamlanma sürecini dil-içi 

ve dil-dışı değişkenlerin özellikleri ile göstermeyi amaçlayan bir dizge olması 

nedeniyle tanıtsallığın bağlam bağımlı olarak tanımlanan özelliklerini de biçimsel bir 

sunum çerçevesinde gösterebilecek araçlar sunmaktadır. Bu nedenle bu tez 

çalışmasında, tanıtsal ulamların anlamsal sunumları için durum anlambiliminin ilke 

ve araçlarının kullanılması yeğlenmiştir.  

Çalışmamızın nesnesi, tanıtsallığı dilbilgisel araçlarla kodlayan Türkçedir. 

Durum anlambiliminin ilke ve araçlarıyla tanıtsallığın anlam yapılanışı üzerine 
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yürüttüğümüz tartışmalar Türkçede dilbilgiselleşmiş olan tanıt türleri üzerine 

yoğunlaşmaktadır. 

Türkçede tanıtsallık dizgesinin yapılanışına ve(ya) alt-ulamlara ayrılışına 

ili şkin çok sayıda çalışma bulunmaktadır (bkz Bölüm 2). Türkçe için tanıtsallığın {-

DI} ve {-mI ş} biçimbirimleri arasındaki ikili karşıtlık ile tanımlanması genel bir 

eğilimdir. Alan yazında tanıtsallık üzerine yapılmış çalışmalardan bazıları {-mIş} 

ekinin tek işlevinin tanıtsallık kipliği işaretlemek olduğunu savunmaktadır. Diğer 

yandan bazı çalışmalarda {-mIş} biçimbiriminin işlevinin geçmiş zaman ve(ya) 

bitmişlik görünüşü kodlamak olduğu iddia edilmektedir. Bölüm 2.1 ve Bölüm 2.2’de 

özetlenen çalışmalar arasındaki bu fikir ayrılığı Türkçede tanıtsallığın anlamsal 

sunumunu yapmayı da güçleştirmektedir. Bu nedenle, çalışmamızın ikinci bir amacı 

da Türkçede tanıtsallık dizgesini betimlemektir. Bu betimlemenin nesnel nitelik 

taşımasını sağlayabilmek için çalışma kapsamında tanıtsallığın anadili 

konuşucularının edinçlerinde nasıl bir yer tuttuğunu görebilmek amacıyla toplam 5 

ayrı sormaca oluşturulmuştur. Toplam 531 lisans öğrencisine uygulanan algılama ve 

üretim düzeyine ilişkin sorulardan oluşturduğumuz sormacaların sonuçları Türkçede 

dilbilgisel olarak işaretlenen tanıtsallık dizgesinin betimlenmesi için 

kullanılmaktadır. Çalışmamızda, sormacalardan elde edilen sonuçlar ışığında 

betimlenen tanıtsallık dizgesinde yer alan tanıt türlerinin biçimsel sunumu durum 

anlambilim çerçevesinde yapılmaktadır.  

Sormacalardaki sorularda ve tezin diğer bölümlerinde Türkçe anadili 

konuşucularından elde ettiğimiz (sözlü ve yazılı veriden oluşan) doğal veri tabanı 

kullanılmıştır. Veri tabanındaki sözlü veri günlük konuşmaların, çeşitli TV 



 

5 

programlarının (sohbet, tartışma, yorum, dizi) ses kaydının alınması yoluyla 

oluşturulmuştur. Yazılı veri olarak çeşitli yazarların köşe yazıları ve çeşitli tiyatro 

oyun metinleri kullanılmıştır. Tezde tanıtsallığın anlamsal yapısı incelenirken kendisi 

başlı başına bir önerme işleci olması nedeniyle olumsuzlama bu çalışmanın dışında 

tutulmuş, veri tabanı yalnızca olumlu tümcelerden oluşturulmuştur. Benzer biçimde 

soru tümceleri de veri tabanı kapsamı dışında bırakılmıştır.  

Yukarıda sunulan amaç ve sınırlılıklar çerçevesinde tezin bölümleri şöyle 

oluşturulmuştur. Birinci bölümde genel hatları ile tanıtsallık ve tanıtsallığın 

tanımlanmasına ilişkin yaklaşımlar ile tanıtsallığın durum anlambilimsel sunumuna 

yönelik öneri niteliği taşıyan tartışmamız sunulmaktadır. Tanıtsallığı kipsel bir ulam 

olarak tanımlayan ve tanıtsallığın bağımsız bir ulam olduğunu kabul eden iki 

yaklaşımı destekleyen çalışmalar, temel tartışmaları ile Bölüm 1.1’de 

özetlenmektedir. Bölüm 1.2’de tanıtsallığın biçim-anlambilimsel sunumunun durum 

anlambilimi ile nasıl yapılabileceğine ilişkin önerimiz yer almaktadır. Bölüm 

1.2.1’de tanıtsallığın bu tezde kipsel bir ulam olarak değerlendirilmesinin gerekçeleri 

sunulmaktadır. Bölüm 1.2.2’de biçim anlambilimsel sunumları açısından tezin biçim-

anlambilimsel dayanağını oluşturan durum anlambiliminin temel ilke ve araçları 

tanıtılmaktadır. Tanıtsallığın bu ilke ve araçlar ile nasıl gösterilebileceğine ilişkin 

önerilerimiz ise Bölüm 1.2.3’te yer almaktadır. Bu bölümde önerilen gösterimlerin 

tanısallığın alt-ulamlarına nasıl uygulanacağının ayrıntılı örnekleri ve açıklamaları 

ise Türkçede tanıtsallığın sunumunun yapıldığı Bölüm 4’te ortaya konmaktadır. 

Bölüm 2, tez çalışmamızın Türkçede tanıtsallık dizgesinin tanıtıldığı bölümdür. 

Bölüm 2.1’de Türkçede tanıtsallığı kiplik ulamı olarak tanımlayan çalışmaların temel 
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tartışmaları bu çalışmalarda verilen örnekler üzerinden gerçekleştirilen açıklamalarla 

sunulmaktadır. Bölüm 2.2’de ise Türkçede tanıtsallığı kiplik ulamı olarak görmeyen, 

Türkçedeki tanıtsallık eki {-mIş}’a farklı i şlevler yükleyen çalışmaların temel 

tartışma ve açıklamaları sunulmaktadır.   

Bölüm 2.1’de ve 2.2’de tartışmaları sunulan çalışmalarda ortaya konan 

görüşlerin karşılaştırması ise Bölüm 3’ün başında yapılmaktadır. Bu bölüm ayrıca, 

kipsel bir ulam olarak tanımladığımız tanıtsallığın alt ulamlarından (doğrudan tanıt 

türleri ve dolaylı tanıt türleri) hangilerinin Türkçede nasıl dilbilgiselleştiğini ve bu 

ulamları kodlayan dilbilgisel araçların neler olduğunu saptamak amacıyla 

oluşturulmuş olan anadili konuşucularına uyguladığımız sormacalarından elde edilen 

bulgular ve bu bulgulara ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.  

Bölüm 3’te yer alan bulgular ışığında Bölüm 4’te Türkçede tanıtsallık 

dizgesinin nasıl betimlenmesi gerektiğine yönelik önerimiz sunulmaktadır. Öneri 

niteliğindeki bu tanısallık dizgesinde yer alan doğrudan ve dolaylı tanıt türlerinin 

durum anlambilimi çerçevesindeki sunumları sırasıyla Bölüm 4.1’de ve Bölüm 

4.2’de yer almaktadır.  

Tezin sonuç bölümünde bu tez çalışmasının vargıları sunulmaktadır. 



 

Bölüm 1. TANITSALLIK  

Önermede aktarılan bilginin konuşucuya nasıl ulaştığını kodlayan dilbilgisel ulam 

tanıtsallık olarak adlandırılır. Konuşucunun kişisel gözlemi birinci-elden bilgi 

kaynağı olarak adlandırılır. Söylenti (veya alıntılama; quatative) ve konuşucunun 

sonuç çıkarma becerisi (çıkarım) ise birinci-elden olmayan bilgi kaynakları olarak 

tanımlanmaktadır (Bussmann, 1996: 157).  

Tanıtsallık ile kodlanan tümcede kodlanan tanıtın türüne bağlı olarak 

(gereklilik ya da olasılıktan çok) konuşucunun önermenin doğruluğunu ne kadar 

üstlendiğidir. Tanıtsal yapılar, tümcenin anlamına “Olduğunu gördüm.”, “ Olduğunu 

duydum.”, “Olduğunu kanıtlayan bir şey gördüm.”, “Bunun olduğu bilgisini bir 

başkasından duydum.” tutumlarından birini ekler (Crystal, 1991: 127). Minthun’a 

(1986: 89) göre tanıtsallar, iletilen bilginin güvenilirli ği, tümcenin dayandığı bilgi 

kaynağı, kesinlik (precision) derecesi, önermenin olasılığı ve olasılığına dayanan 

beklenirliği açısından önermeyi niteleyen birimlerdir. 

Anderson (1986: 274-275) bir dilde neyin tanıtsal olduğu ve olmadığını 

ayırmak için tanıtsallığa özgü olan ve aşağıda sıralanan özellikleri tanımlamıştır:  

(3a) Tanıtsallar, iddiayı ortaya atan kişinin iddiasını dayandırdığı gerekçeleri 

gösterirler. Bu gerekçeler: 

i) doğrudan tanıt artı gözlem (hiç çıkarım içermez) 

ii)  tanıt artı çıkarım 

iii)  çıkarım (belirsiz tanıt) 

iv) mantık ya da diğer gerçeklerden yola çıkarak yapılan uslamlamalar  

v) veya tanıtın duyulmuş, görülmüş vb. olması   

olarak sıralanabilir. 
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(3b) Tanıttsallar, tümlecin ana yüklemi değil başka bir şeyle ilgili oluntusal 

iddiaya eklenen belirginleştircilerdir.  

(3c) Tanıtsallar birincil anlam olarak tanıt işaretlemelidir, edimsel süreçler 

sonunda elde edilen değerler tanıtsal olarak adlandırılmaz.  

(3d) Biçimbirimsel özelliklerine gelince, tanıtsallar, çekimler, sonasığınık 

(clitic) birimler veya bağımsız sözdizim öğeleri (birleşik ya da türemiş olmayan) 

olabilirler.  

Anderson’a (1986) göre tanıtsalların işlevleri oluntusal iddiaları nitelemek veya 

iddiada bulunan kişinin gerekçelerini işaret etmektir.  

Chafe (1986:264) tanıtsalları bilgi kaynağı aktarmak ile yükümlü araçlar olarak 

tanımlarken olası bilgi kaynaklarını gözlem (duyuşsal/algısal), söylenti (hearsay) ve 

çıkarım olarak sıralamaktadır. Willett (1988) ise tanıtsallığı dilbilgiselleştirmiş 38 

dilin anlam ve yapı özelliklerini inceleyerek tanıt türlerini sınıflandırmıştır. Willett, 

sınıflandırmasında aktarım, duyuşsal (sensory) ve çıkarım başlıklarında üç temel 

dolaylı tanıt sıralamaktadır. Atanmış (attested) tanıt türünü ise bu üçlü tanıtsal ayrıma 

karşıt olarak doğrudan tanıt türü olarak tanımlamaktadır. Willett’in betimlediği 

tanıtsallık dizgesi Tablo 1’de gösterilmektedir.  
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Tablo 1.  

Tanıt türleri sınıflandırması (Willett, 1988: 57) 

Doğrudan Dolaylı 

Atanmış  

 

Aktarım Çıkarım 

Görsel İkinci-elden Sonuç 

İşitsel Üçüncü-elden Uslamlama 

Diğer Duyular Folklor  

Willett, çalışmasının ek bölümünde dilbilgisel tanıtsallık türlerinin anlamlarını 

şöyle açımlamaktadır (1988: 96): 

 I. Doğrudan Tanıt: Konuşucu tanımlanan durumu algıladığını iddia eder, 

ancak hangi tür bir duyuşsal tanıt olduğunu adlandırmayabilir.  

A. Görsel tanıt: Konuşucu tanımlanan durumu gördüğünü iddia eder. 

B. İşitsel tanıt: Konuşucu tanımlanan durumu duyduğunu iddia eder. 

C. Duyuşsal tanıt: Konuşucu tanımlanan durumun fiziksel olarak duyulmadığını 

iddia eder. Bu tanıt türü (a) yukarıdaki iki duyu ile karşıtlık ili şkisinde olabilir (yani, 

herhangi bir duyu) ya da (b) duyu türü belirsiz olabilir. 

 II. Dolaylı tanıt: Konuşucu tanımlanan durumu algılamadığını iddia eder, 

ancak tanıtın kendisine bir başkası tarafından mı aktarıldığını yoksa kendisinin 

vardığı bir çıkarım mı olduğunu adlandırmayabilir.  

A. Aktarılmış tanıt: Konuşucu tanımlanan durumu sözel iletişim sonucu öğrendiğini 

iddia eder, ancak söylenti mi (örn. ikinci-elden, üçüncü-elden) yoksa folklorik bilgi 

mi olduğunu adlandırmaz. 

1. İkincil-eden edinilen tanıt: Konuşucu tanımlanan durumu görmüş birisinden 

duyduğunu iddia eder. 

2. Üçüncül-elden edinilen bilgi: Konuşucu tanımlanan durumu [birisinden] 

duyduğunu, ancak o kişinin duruma şahit olmadığını iddia eder.  
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3. Folklorik tanıt: Konuşucu, tanımlanan durumun sözel tarih aracılığıyla kendisine 

kadar geldiğini iddia eder.  

B. Çıkarımlanmış/Anlaşılmış tanıt: Konuşucu, tanımlanan durumu yalnızca bir 

çıkarım sonucu olarak bildiğini iddia eder, ancak bu çıkarımın gözlenebilir 

sonuçlara bakılarak mı yoksa sadece uslamlama yoluyla mı elde edildiğini 

adlandırmaz. 

1.Sonuca dayalı çıkarım: Konuşucu, tanımlanan durumu gözlemlenebilir bir tanıta 

(yani, neden olan olay ya da eylemin sonuçlarının algılanmasına) dayanarak 

çıkarımlar. 

2.Uslamlama: Konuşucu, tanımlanan durumu önsezi, mantık yürütme, bir rüyâ, 

deneyim ya da başka bir zihinsel oluşum ile çıkarımlar.  

Willett’in (1988) sunduğu bu sınıflandırma tanıtsallık ulamının incelenmesi 

sırasında kullanılan en temel tanıtsallık sınıflandırması olarak kabul görmektedir.  

Willett’in (1988) çalışmasına benzer biçimde tanıtsallık sınıflandırması sunan 

bir çalışma da Plungian’a (2001) aittir. Plungian da (2001) Willett’in (1988) 

adlandırdığı temel tanıt türlerini benzer biçimde ele almaktadır. Plungian’ın sunduğu 

tanıt sınıflaması Tablo 2’de sunulduğu gibidir:  

Tablo 2.  

Tanıtsal değerlerin sınıflandırması (Plungian, 2001: 353) 

Doğrudan Tanıt Dolaylı Tanıt 

Görsel Görsel Olmayan Çıkarım Uslamlama 

 Duyuşsal Algısal Eşsüremli Artsüremli  

Görüldüğü gibi, Plungian (2001), Willett’ten (1986) farklı olarak görsel olan ve 

olmayan birinci-elden tanıtları ayırarak iki temel başlık halinde incelemektedir. 

Plungian (2001) ayrıca, dolaylı tanıt türlerinde de uslamlama ve çıkarımın farklı 
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zihinsel süreçler olduğunu dikkate alarak sınıflandırmasında bu iki ulamı ayrı 

başlıklar olarak değerlendirmektedir. Bu ayrım ile Plungian (2001), çıkarım türleri 

arasında, konuşucunun ‘bir sonucu gözlemleyerek vardığı çıkarım’ ile ‘ hâlâ devam 

eden bir olayı işaret eden bir durum/olayı gözlemleyerek vardığı çıkarımı’ da 

ayırmaktadır.  

Plungian (2001), Tablo 2’de sunulan tanıt türleri ile aktarım ve alıntılama 

ulamlarının öznellik derecesi açısından farklı değer taşıdığını ileri sürmektedir. 

Plungian (2001), tanıt türlerinin kişinin algısına şu ya da bu biçimde bağlı olmasını 

gerekçe göstererek dilde öznel olan ve öznel olmayan tanıtları ayrı ayrı ele 

almaktadır. Tablo 3’te görüldüğü gibi Plungian (2001), doğrudan tanıt türlerinin 

tamamı ile algılanan dolaylı tanıtları (çıkarım ve uslamlama) kişisel tanıtlar olarak 

adlandırılmaktadır. Kişisel tanıt türleri, konuşucunun kendi algısı ya da zihinsel 

süreçlerini kullanarak ürettiği bilgi ile iddiasını tanıtladığı durumlardır. Bu nedenle, 

bu tanıt türleri öznel değer yüklenmektedirler. Dolaylı tanıt türlerinden aktarım ve 

alıntılama gibi tanıtlar ise konuşucunun kendi algısı yoluyla hiçbir biçimde 

algılamadığı olayları/durumları işaret etmektedir. Bu nedenle de öznel değer 

taşıyamazlar. 
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Tablo 3.  

Öznel ve nesnel tanıt değeri (Plungian, 2001: 354) 

Doğrudan Tanıt 

Dolaylı Tanıt 

Algılanan Tanıt 

(=Çıkarım ve 

Uslamlama) 

Nesnel Tanıt  

(=Alıntılama ) 

Kişisel Tanıt  

 

Plungian’ın (2001) tanımladığı tanıt türleri ve bu tanıt türlerinin açılımları ise 

aşağıdaki gibidir:  

A. Doğrudan tanıt (Pye doğrudan erişimi olmayı içerir):  

Görsel: “P ve P' nü gördüm.”  

Duyuşsal:“P ve ben Pyi algıladım/ıyorum.” [P duyulmuş, koklanmış, tadılmış 

olabilir.] 

Algısal: “P ve ben Pyi hissediyorum/ettim.” [P konuşucunun iç durumu] 

B. Çıkarımlanan tanıt (P ile ilintili bir Q durumunun doğrudan algılanmasını içerir): 

Eşsüremli tanıt: “P,çünkü ben Pyi işaret eden bir şeyi gözlemleyebiliyorum.” 

[P T0da]. 

ARtsüremli tanıt: P,çünkü ben Pnin bıraktığı bazı izleri 

gözlemleyebiliyorum.” [P T0dan önce]. 

Uslamlama: “P çünkü ben Qyu biliyorum ve Q da Pyi gerektirir.” 

 C. Nesnel tanıt /Aktarılan tanıt: (P ne doğrudan algılanmış ne de çıkarımlanmış) 

Aktarım: “P çünkü bana P olduğu söylendi” 

Willett (1988) ve Plungian’ın (2001) tanımladıkları bu tanıt türleri farklı 

dillerde farklı dizgelerle düzenlenebilmektedir. Bu sitemlerin özellikleri arasında 

tanıt türlerinin iddia güçlerine dayalı olarak yapılanan sıradüzen ilişkileri de 
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bulunmaktadır. Örneğin Kaşaya dilinde işaretlenen tanıt türleri için (1) ile gösterilen 

tanıt sıradüzeni yapısı tanımlanmıştır (Oswalt, 1986).  

Tuyuka dili için tanımlanan sıradüzen ise (2)’deki gibidir (Oswalt, 1986).  

(1) Edimsel>oluntusal >görsel >işitsel >çıkarımsal >aktarımsal 

    Performative>factual>visual>auditory>inferential>quotative 

(2) Görsel> görsel> olmayan> belirgin> ikinci-elden> varsayılan 

   Visual>nonvisual>apparent>second-hand>assumed 

(1) ve (2)’de gösterilen tanıt sıradüzenlerine göre, Kayaşa dilinde edimsel tanıt 

en kuvvetli tanıt türü olarak belirlenirken aktarımsal tanıt en az güvenilen tanıt 

türüdür. Yine Tuyuka’daki sıradüzende görsel olan tanıt en güvenilir tanıt türü iken 

varsayılan tanıt en az güvenilirlik değeri alan türdür.  

Frawley de (1991) tanıtsallığı bilgi kipliği olarak incelerken (bkz. 22. sayfa) (1) 

ve (2)’de gösterilen sıradüzenlere benzer bir düzen tanımlar. Frawley’in (1991) 

tanımladığı sıradüzen yerleşimi ile Oswalt’ın (1986) gösterdiği sıradüzen arasında 

belirli benzerlikler olduğu açıktır. Örneğin, görmenin diğer duyulardan daha kuvvetli 

bir bilgi kaynağı olarak sunulması ya da aktarımın, söylentiden daha önce yer alması 

bu benzerliklerdendir. Bu benzerlikler, tanıtsallık dizgelerinde bilginin kaynağına 

duyulan güven ile bilgiye nasıl ulaşıldığı arasında doğrudan bir ilgi olduğunu 

göstermektedir. Diller görme duyusunu işitmeden, işitme duyusunu başkasının 

söylediğinden daha güvenilir olarak işaretlemektedir. 

Tanıtsal değerlerin iddia gücüne dayanarak tanıt türleri arasında evrensel bir 

sıradüzen tanımladığını iddia eden Faller ise (2002: 260), De Haan’ın (1998) 
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evrensel bir dizge olarak tanımlamaya çalıştığı tanıt türleri sıradüzenine göndermede 

bulunmaktadır. De Haan (1998) bir dilde belirli bir tanıt türü var ise sıradüzende 

kendisinden önce gelen diğer tanıt türlerinin de o dilde dilbilgisel olarak 

kodlanmasının beklendiğini söyler.  

(3) Görsel>Görsel olmayan>Çıkarım>Aktarım 

Ancak Faller (2002), De Haan’ın (1998) sıradüzeninin evrensel bir olguyu 

yansıtamadığını Keşa (Quechua) dilinden verdiği örnekler ile gösterir. De Haan’ın 

(1998) amacına ulaşamadığını belirterek bu durumun sebebini De Haan’ın (1998) 

öznel ve nesnel tanıt türleri arasında ayrım yapmamış olmasına bağlamaktadır. 

Faller’a (2002) göre De Haan’ın (1998) sıradüzeninin evrensel boyutta geçerli 

olmasının nedeni farklı düzlemlere ait olan tanıt türlerini aynı dizgede sıraya 

koymaya çalışmasıdır. Bu nedenle Faller (2002), çalışmasında Plungian’ın (2001) 

öznel nesnel tanıt türleri ayrımını göz önüne alarak tipolojik bir sıradüzen 

tanımlamaya çalışmaktadır. Bu özelliği ile Faller’ın (2002) tanımladığı tanıt türleri 

sıradüzeni (1), (2) ve (3) ile gösterilen sıradüzen ayrılmaktadır. 

(4) Öznel (personal) Tanıt Dizisi 

EDİMSEL>GÖRSEL>İŞİTSEL>DİĞER DUYULAR>SONUCA DAYALI 

ÇIKARIM > USLAMLAMA>SAVLAMA 

(5) Nesnel Tanıt Dizisi 

DOĞRUDAN>İKİNCİ-EL>ÜÇÜNCÜ-EL>SÖYLENTİ/ FOLKLOR 
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Faller (2002), tanımadığı bu sıradüzen ile –örneğin, Kayaşa dilinde olduğu gibi- hem 

koku tat ve dokunma duyuları, hem de çıkarımı kodlandığı bir dizgesin de bu 

sıradüzen ile uyumlu olduğunu söylemektedir.  

Tanıtsallığın yukarıdaki bölümde sunduğumuz tanımlamalarda adı geçen ayrım 

ve niteliklerini göz önüne alarak doğrudan ve dolaylı tanıt olarak iki temel türünü 

olduğunu; doğrudan tanıtın bilginin nasıl algılandığına göre ve dolaylı tanıtın 

tanıtların konuşucuya nasıl ulaştığına göre ayrıldığını söylemek mümkündür.  

Yukarıdaki sınıflandırmalardan Plungian’ın (2001) sınıflandırmasında sunduğu 

iki tabloyu birleştirirsek tanıtsallık dizgesinin Tablo 4’teki gibi gösterilebilir.  

Tablo 4.  

Tanıtsal değerler sınıflandırması. 

Tanıtsal Değerler 

 

Doğrudan Tanıt 

 

Dolaylı Tanıt 
 

Görsel Görsel Olmayan Algılanan Tanıt Aktarılan Tanıt 

 

Duyuşsal Algısal Çıkarım Uslamla

ma 

Aktarım

/ 

Söylenti 

Alıntılam

a 

   Eşsüremli Artsüremli    

        

Ki şisel Nesnel 
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Tanıtsal türlerin ilişkilenişi çoğu zaman dile özgüdür ve bu türler bir sıradüzen 

içinde tanımlanmaktadır. Bu sıradüzenler arasından Faller’ın (2002) tanımladığı dizi 

iki ayrı dizi tanımlanması ve evrensel bir düzen olduğunun iddia edilmesi nedeniyle 

diğerlerinden ayrı bir yer tutmaktadır.  

Tanıtsallığın genel tanımı ve dildeki anlamsal içeriği az-çok ortak tanımla 

betimlenmekle birlikte, tanıtsallığın tanımı ve sınıflandırılmasına ilişkin alanyazında 

yer edinmiş iki görüşten söz edebiliriz. Birinci görüşü savunan daha eski tarihli 

çalışmalarda tanıtsallık bir kiplik türü olarak ele alınmaktadır. Nispeten daha yeni 

tarihte yapılmış çalışmalardan bazıları ise tanıtsallığı bağımsız bir ulam olarak 

görürken kiplik ile tanıtsallık arasında bir ilişki olmadığını savunmaktadır. Bu 

bölümde tanıtsallığa yönelik bu iki görüşün temel özellikleri anlatılmaktadır. 1.1.1. 

ve 1.1.2. numaralı bölümlerde sırasıyla tanıtsallığı kiplik ulamı olarak tanımlayan 

çalışmalar ve tanıtsallığı bağımsız bir ulam olarak gören çalışmalar özetlenmektedir. 

Bu iki farklı görüşün tanıtsallık ulamını nasıl ele aldığı hangi gerekçelerle ilgili bakış 

açısını benimsedikleri de anlatılmaktadır. 

1.1. Tanıtsallığa Yaklaşımlar 

1.1.1. Tanıtsallığın Kipsel bir Ulam Olarak Tanımı 

Tanıtsallığı ele alan yaklaşımlar arasındaki temel ayrım tanıtsallığın kiplik ulamı ile 

olan ilintisi kapsamında ortaya çıkmaktadır. Bazı çalışmalarda tanıtsallık bir kiplik 

alt-ulamı olarak tanımlanırken diğer bir yaklaşım tanıtsallığı kiplikten farklı bağımsız 

bir ulam olarak kabul etmektedir. Tanıtsallığa yönelik bu tanım farklarının 

nedenlerini ve iki görüş arasında nasıl bir ayrılık olduğunu açıklayabilmek için bu iki 
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yaklaşımı incelemeye geçmeden önce kiplik ulamını temel hatları ile tanımları 

aşağıda sunulmaktadır.  

Kiplik, zaman ya da görünüş gibi bir eylem ulamıdır. Nasıl ki zaman, eylemin 

sözcelem anına göre tanımlanan dilsel zaman dilimini, görünüş ise yüklemin zaman 

içindeki yayılımını işaretliyorsa, kiplik de sözcede aktarılan önerme içeriğine yönelik 

konuşucu tutumu ya da sözcenin bilgisel doğruluğuna yönelik konuşucu yorumunu 

işaretler. Ancak, zaman ve görünüş büyük ölçüde yüklemle ilişkili iki ulam olarak 

tanımlanırken kiplik, sadece yüklemle değil tüm tümceyle, hatta tümcenin söylemde 

aldığı değerler sonucu aktardığı sözceyle, betimlenen bir ulamdır.  

Dillerin kiplik anlatımında kullandıkları temel araçlar biçimbirim düzleminde 

kip, sözdizimi düzleminde kiplik eylemleri, sözcük düzleminde sonasığınık (clitic) 

birimler ve belirteçler gibi parçacıklar, ses düzleminde ise ezgi örüntüsüdür. 

Kiplik ulamının anlam içeriği açısından tanımlanan alt-ulamları, farklı 

araştırmacılar tarafından farklı biçimlerde adlandırılmaktadır (Halliday, 1970; Lyons, 

1977; Palmer, 1986, 2001; Kiefer, 1987; Kratzer, 1987; Bybee ve Fleishman, 1995). 

Kiplik ulamı ve hangi alt-ulamların kiplik başlığında incelendiğine ilişkin en 

kapsamlı tipoloji çalışmalardan biri olarak Palmer’ın (1986, 2001) çalışması göze 

çarpmaktadır. Palmer (1986), pek çok farklı dildeki kiplik sınıflandırmalarını 

inceleyerek bu ulamın tipolojik bir sınıflandırmasını sunan ilk çalışmadır. Bütün 

kiplik alt-ulamlarını örnekleyerek evrensel bir alt-ulamlar dizgesi sunar  
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Palmer’a (2001) göre kipsel ulamların iki temel türü bulunur: Önerme kipliği 

ve eylem kipliği. Tablo 5’te bu iki kiplik türü ve onların alt-ulamları 

gösterilmektedir. 

Tablo 5.  

Kiplik alt-ulamlarının sınıflandırması (Palmer (2001: 22)) 

Kiplik  

 

Önerme kipliği (Propositional Modality) 

 

Eylem kipliği (Event modality) 

Bilgi kipliği 

(Epistemic)  

Tanıtsallık Kipli ği  

(Evidential) 

İstek (yükümleme) 

Kipli ği  

(Deontic) 

Edim Kipliği  

(Dynamic) 

-Rastlantısal tahmin 

(speculative)  

-Aktarım 

(reported)  
-İzin (permissive)  -Yeterlilik (abilitive)  

-İçdoğrultulu 

tahmin/çıkarım 

(deductive)  

- Duyuşsal 

(sensory)  

-Zorunluluk (ve 

gereklilik) 

(obligative)  

-Dilek (volitive)  

- Sayıtlı 

(assumptive) 

 - Buyuru 

(commissive) 

 

Bu sınıflandırmada adı geçen temel kavramlar kısaca aşağıdaki gibi 

betimlenmektedir: 

Önerme kipliği sözcede aktarılan bilgi içeriğinin doğruluğundan kimin sorumlu 

olduğuyla ilgilidir. Palmer (2001: 24-52) önerme kipliği başlığında, tanıtsallığı ve 

bilgiselliği ayrı iki ulam olarak tanımlar.  
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Önerme kipliği altında yer alan bilgi kipliği, konuşucunun önermede aktarılan 

bilginin doğruluğu karşısındaki tutumunu aktarmada kullanılan kiplik türüdür. 

Palmer’ın (2001) tanımladığı bilgi kipliğinin üç alt-türü bulunmaktadır. Bunlardan 

ilki rastlantısal tahmin (speculative) kipliğidir. Rastlantısal tahmin kipliğinde, 

konuşucu önermenin doğruluğunu herhangi bir genel bilgi ya da kanıt olmadan kendi 

sezgileriyle sunar. Çıkarım kipliğinde ise konuşucu güçlü bir tahmin yapmaktadır. 

Tahminin güçlü olması ise konuşucunun bilgi dağarcığında önermenin doğruluğuna 

yönelik değerlendirmesini destekleyecek, kanıtının olmasının sonucudur. Eğer 

konuşucu isterse bu kanıtı açıkça dile getirebilir ya da sezdirebilir. Sayıltı kipliğinde 

de yine konuşucunun önermenin doğruluğuna yönelik değerlendirmesini 

kanıtlayacak bir sayıltının kullanılması söz konusudur. Ancak, çıkarımdan farklı 

olarak burada konuşucunun değerlendirmesine kanıt genel bilgi ya da doğrulardan 

yola çıkarak verilecek bir değerlendirmesidir. 

Tanıtsallık kipliği, Palmer’ın (2001) tanımlamasıyla konuşucunun kendi bilgi 

ve algısı yoluyla değil de bir başka yolla ulaştığı, bir başkasından duyarak ya da 

duyuları yoluyla edindiği bilginin doğruluğuna yönelik tutumudur. Ancak, burada 

konuşucu önermenin doğruluğuna değil, bilgiyi edindiği kaynağın doğruluğuna 

yönelik tutumunu aktarmaktadır. Bilgisellik, konuşucunun, sözcenin önermesel 

içeriğine yönelik olarak, “doğruluğu olası” ya da “doğru olmalı” yargısında 

bulunduğunu kodlarken, tanıtsallık, konuşucunun, önerme içeriğinin doğruluğuna 

ili şkin bir tanıt aracılığıyla biçimlenen iddiayı işaret eder. Tanıtsal önermenin bu 

iddia gücü, konuşucunun kendi algısından ya da başkasının algısının konuşucuya 

aktarılmasından kaynaklanabilir. Tanıtsallar doğrudan ve dolaylı tanıtlar olarak iki 

grupta incelenir. Doğrudan tanıtlar görsel, işitsel veya diğer duyular ile algılanmış 
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olabilir. En öne çıkan türü, görsel tanıttır. Dolaylı tanıtlar ise aktarım, alıntılama, 

sayıltı, zannetmek (appearance) ve benzeri her türlü destekleyicilerdir ve yardımcı 

bilginin kodlandığı durumlarda geçerli olabilirler. En yaygın olarak işaretlenen 

dolaylı tanıt türlerini ise, Palmer (2001), alıntılama ve söylenti olarak sıralar. Palmer, 

dillerin tamamen tanıtsal, tutumsal ya da her iki dizgesi birden kodlayacak biçimde 

düzenlenebileceğini söyler. 

Eylem kipliği ise konuşucunun önermeyle ilgili tutumunu aktarır. Eylem kipliği 

adlandırması bu açıdan oldukça açıklayıcıdır. Çünkü bu kiplik türüyle kodlanmış 

sözcede konuşucu, bir eylemin bir kılıcı tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin 

tutumunu aktarır. Konuşucu, sözcede anlatılan eylemi bu eylemin kılıcısı için gerekli 

görebilir, bu eylemin gerçekleşmesini isteyebilir ya da kılıcının iç ya da dış etmenler 

sonucu eylemi gerçekleştirebilir yeterlilikte olduğunu anlatır. 

Palmer’a (2001) göre, istek kipliği, konuşucunun içsel isteği ya da gereklilik 

değerlendirmesi karşısında değil; bir dış etmenin eylemin kılıcısı için eylemin 

gerçekleştirilmesini olası kılması, gerekli görmesi ya da olacağına yönelik 

değerlendirme yapması durumunda ortaya çıkar. Bu doğrultuda 3 tür istek kipliği 

tanımlanmıştır: izin, zorunluluk ve buyuru. 

İstek kipliğinin tersine edinim kipliğinde kılıcının eylemi gerçekleştirmesini 

olası kılan konuşucunun kendi isteği veya özellikleridir (yeterlilikleri, becerileri). 

Palmer (2001) edim kipliğinin iki alt-türünden söz etmektedir: Yetkinlik ve dilek. 

Yetkinlik kipliğinde kılıcının eylemi gerçekleştirmesi kendisine ait (iç) özellikleri 

doğrultusunda olasıdır. Kılıcı, eylemi gerçekleştirmek için gerekli fiziksel ya da 
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zihinsel donanıma sahiptir. Dilek kipliğinde ise kılıcı eylemi gerçekleştirmeyi bir 

başka kuvvetin etkisi ile değil, kendi arzuları doğrultusunda istemektedir.  

Görüldüğü gibi, tanıtsallık kipliği Palmer’ın (2001) önerme kipliği altında 

incelediği bir ulamdır. Bu yaklaşımıyla Palmer (2001), tanıtsalları önerme üzerine 

eklenmiş bir işleç olarak tanımlamış olur. Tıpkı bilgi kipliği gibi, tanıtsallık 

kipliğinin de önermelerde aktarılan içeriğin doğruluğuna yönelik tutumu olarak 

değerlendirilir.  

Aşağıda, Palmer (2001) gibi tanıtsallığı kiplik altında tanımlayan çok sayıda 

çalışma arasından amacı (bilgisel) kiplik ile tanıtsallık ili şkisini açıkça ortaya 

koyarak tanıtsallığın kiplik ulamı olarak tanımlanmasını gerekçelendiren belirli 

çalışmaların özetleri sunulmaktadır1. Bu çalışmalardan ilki Frawley’in (1991) kipliği 

gösterimsel bir ulam olarak tanımlayan çalışması yer almaktadır.  

Doğrudan ve dolaylı tanıtlayıcılar arasındaki ayrımı ayrıntılı olarak ele alan 

Frawley (1991), Palmer (1986) ve Givon’un (1982) tanıtsallık üzerine söylediklerini 

birleştirerek bu iki çalışmada anlatılandan farklı bir tanıtsallık, hatta bilgi kipliği 

biçimi sunmaktadır. Frawley (1991: 413), bilgi kipliği ile tanıtsallığı birleştirerek, 

gösterim kavramına dayanan bir bilgi kipliği ön-tipi önerisi sunmaktadır. Frawley’e 

(1991) göre, bilgi kipliği, bilginin kaynağı (başkası/ kendi) ve bilgi kaynağının 
                                                 

1 Tanıtsallığı kiplik olarak ele alan pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar genellikle 

tanıtsallığı bir kiplik ulamı olarak kabul ederek konu edindikleri dillerde tanıtsallığı 

kodlayan dilbilgisel araçların çeşitli özelliklerini betimlemeyi amaçlar. Farklı dillerde 

tanıtsallığın nasıl işaretlendiğine tezin bazı bölümlerinde değinilmekle birlikte dillere özgü 

betimlemeler sunan çalışmaların tamamının burada anılması çalışmanın bütünlüğünü 

bozacağını düşünülerek bu bölümde sadece bilgi kipliği ile tanıtsallık arasındaki ilişkiyi 

sorgulayan çalışmalara yer verilmiştir.  
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kuvveti (çıkarım, duyularla algılama, dış kaynaklar) kavramları ile betimlenebilir 

niteliktedir. Frawley’in (1991) önerdiği bilgi kipli ği ön-tipi Tablo 6’da 

sunulmaktadır. 

Tablo 6.  

Bilgi kipli ğinin gösterimsel (deictic) sınıflandırması ve sıradüzenleri 

(Frawley, 1991: 413) 

Bilgi kaynağı Bilgininin kuvveti 

Kendi  

 Öteye Çıkarım Sınıfları Sıradüzeni 

gerekli > olası 

 Beriye Duyu Sınıfları Sıradüzeni 

görsel > işitsel > diğer duyular > his 

Başkası  

 Öteye Dış Bilgi Sınıfları Sıradüzeni 

alıntı > aktarım > söylenti > diğer 

 Beriye Katılımcı Sınıfları Sıradüzeni 

başkası > diğer herkes 

Frawley (1991), tanımladığı bilgi kipliği ön-tipinde bilgi kaynağını 

konuşucunun kendisi veya başkası olarak ikiye ayırmaktadır. Konuşucu önermenin 

gerekli ya da olası olduğuna ilişkin çıkarımını ya da bilgiyi hangi duyuları ile 

algıladığını anlatırken bilgi kaynağı ‘kendi’dir. Öte yandan konuşucu alıntı aktarım 

vs. dış bilgileri alıntı/aktarım yoluyla belirli bir konuşucudan duyabilir ya da bir 

söylentiyi aktarıyor olabilir. Her iki durumda da bilgi kaynağı konuşucu dışında bir 

kaynak, yani ‘başkası’dır.  
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Frawley’in (1991) ön-tip betimlemesinde bilgi kaynağının çeşitleri arasında 

bilginin kuvveti açısından bir dereceleme yapıldığı görülmektedir. Örneğin, bir 

sözcenin bilgi kaynağı ‘kendi’ ise ve konuşucu çıkarım yaparak kendi ürettiği bilgiyi 

başkasına aktarıyor ise gereklilik değeri ile işaretlenmiş bir sözce olasılık değeri 

almış bir sözceye göre daha kuvvetli bilgi aktarıyor demektir. Benzer biçimde duyu 

sınıflarından görsel bilgi kaynağı en kuvvetli bilgiyi sağlar iken hislere dayalı bilgi 

kaynağı en kuvvetsiz bilgiyi işaretlemektedir.  

Frawley (1991), bilginin kuvveti olarak adlandırdığı değeri (başka 

çalışmalarda bu kavram konuşucunun sözcenin doğruluğunu yükümlenmesi ya da 

önermenin güvenilirliği olarak da anılır) gösterim kuramının araçlarından 

faydalanarak tanımlamıştır. Frawley’e (1991) göre bilginin kuvvet dereceleri bilgi 

kaynağı (ki bu gönderim dünyasıdır (reference world)) ile bilgi nesnesi (bu da 

ayrılan anlatılan dünyadır (converging expressed world)) arasındaki göreceli uzaklık 

ile belirlenmaktedir. Sıradüzende önce gelen değerin karşılığı olan gösterimsel 

uzaklık (deictic remoteness) daha az iken sonra gelen değerin karşılığı olan uzaklık 

daha çoktur.  

Bilginin kuvveti Frawley (1991) ve Oswalt (1986) gibi araştırmacılar 

tarafından tanıtsal araçlarla işaretlenmiş sözceler için tanımlanan ortak bir kavram 

olmakla birlikte bu kavramın tam olarak açılımını yapmayı amaçlayan sınırlı sayıda 

çalışma göze çarpmaktadır. Tanıtsallık ulamı ile doğrudan ilintili olarak bilginin ya 

da bilgi kaynağının güvenilirliğine, güvenilirlik teriminin içeriğine yönelik anlamsal 

açılımlar, tanıtsallığı kipsel bir ulam olarak tanımlayan Izvorski’nin (1997) 

çalışmasında karşımıza çıkmaktadır.  
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Izvorski (1997), tanıtsallığın bitmişlik ile ili şkisini sorgularken bu ulamın 

anlam yapısını Kratzer’ın (1987) kipliği tanımlamak için kullandığı olası dünyalar 

anlambiliminin2 ilke ve araçları ile inceler. Izvorski’ye (1997) göre, tanıtsallık bilgi 

kipliğinin benzeri bir önermesel işleçtir. Nasıl olası önerme �p ve gerekli önerme �p 

olarak gösteriliyorsa, tanıtsal bir önerme de EVp olarak gösterilmelidir. Izvorski 

(1997), EVp işleminin açılımını tanımlayan 3 temel ilke tanımlar (1997:9):  

(6) f(w) = {p: konuşucu w’de p’yi dolaylı tanıt olarak değerlendirir } 

∩f(w) = {u ∈ W: ∀p[(p w’de dolaylı tanıttır)→u ∈ p]} 

(6)‘daki gösterime göre, W olası dünyalar kümesi, f ise W’de bulunan her bir 

olası dünyadaki önermeleri bulundukları dünyada erişilebilen dolaylı tanıtlar olarak 

atayan bir işleçtir. f(w)’deki önermeler içinde bulundukları dünyada açıkça bilinen 

önermelerdir. Bu dünya (w dünyası), “W' dünyasında bilinen her şey” olarak 

                                                 
2 Olası Dünyalar Anlambilimi: Sözcelerin doğruluk değerlerini önermelerin olası dünyalardaki 

doğruluk değerinden aldıklarını savunan dil dünyasını mantıksal gösterimlerle açımlamayı amaçlayan 

anlambilim kuramıdır. Olası dünya, önermelerin doğruluk değerlerinin işlenmesiyle oluşturulan 

doğruluk tablosundan elde edilen karmaşık formülün doğruluk değerinin tanımladığı farklı durumların 

her birine verilen addır (Cann, 1993: 261). Her bir olası dünya model kuramı anlambiliminde dil 

dünyasında tanımlanır ve üç tür bilgi içermelidir:  

(1) söylem kapsamında (discourse domain) bulunan bireyler 

(2) rastgele sayıdaki dünya-zaman çiftleri 

(3) dildeki sözcükler için –bireylerin adı ya da yüklem terimlerinin tüm olası 

dünyalarda gösterimi gibi- her bir dünya-zaman çifti için gönderim ve uzanım 

değerleri (Crystal, 1991: 221). 

Her yeni model yani olası dünya oluşturulurken yeni bir ontolojik ilkeller kümesi kurulabilir: 

W dünyalar kümesi, A tikel nesneler kümesi, T ise zaman-anlambiliminde tanımlı zamanlar kümesini 

gösterir (Cann, 1993: 270). 
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tanımlanan ‘normal’ bilgiselliğe göre daha sınırlı bir dünya olur, çünkü bir çekirdek 

önermenin (dolaylı) tanıt olarak kabul edilmesi onun bilinmesi için yeterli değildir.  

f(w) işleminin karşılığı olan önermeler (7)a ya da (7)b ile gösterilen 

önermelerdir. (7)a EVp’nin aktarım okumasını verir iken (7)b EVp’nin çıkarım 

okumansa denk gelir. EVp’nin niceleme alanı (domain of quantification) ∩f(w)’dir 

ve w’de tanıt olarak değerlendirilen önermelerin doğruluk değeri ‘doğru’dur.  

(7) a. “Mary diyor ki…” 

b. “John’un odasında boş şişeler var.” 

(8) g(w) = {p: konuşucu w’deki dolaylı tanıta dayanarak p’ye inanıyor} 

∀u için, v∈ W: v <g(w) u iff {p: p∈g(w) ˄  u∈p} ⊂ {p: p∈g(w) ˄  v∈p} 

Asıl niceleme alanını ise sıralama kaynağı belirler. Bunun için ikinci bir işleç 

olan g tanımlanır. g, W dünyasındaki ulaşılabilir dolaylı tanıta (çekirdek önerme için) 

dayalı olarak konuşucunun inançlarını temsil eden bütün olası dünyalar üzerinde 

tanımlanan bir işleçtir. Bu küme ‘Normalde, Mary güvenilir bir insandır’ ya da 

‘Birinin odasında içki şişeleri varsa içki içmiştir’ gibi önermeleri içerir. g(w) önerme 

kümesi W dünyasına >g(w) sıralamasını yükler. Yeni bütün u ve u∈w için ancak ve 

ancak g(w)’deki tüm önermelerden u’da doğru olanlar v’de de doğru ise ve g(w)’de 

v’de doğru olan ama u’da doğru olmayan önermeler varsa g(w) tarafından 

oluşturulan kümeye w, u’dan daha yakındır.  

(9) [[EVp]] f,g= {w∈W: ∀u∈W[(u∈∩f(w) ˄ ∃v∈W(v∈∩f(w) ˄ v<g(w)u)) 

→u∈p)]} 
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Dolaylı tanıt değeri taşıyan bir sözce, yani EVp, ancak ve ancak w’deki 

ulaşılabilir dolaylı tanıt çerçevesinde konuşucunun inançlarının gösterdiği ideale en 

yakın olduğu tanımlanan w’den erişilebilen tüm dünyalarda p doğru ise w’de, f ve g 

ile tanımlanan söylem artalanlarına dayalı olarak doğrudur.  

Izvorski (2001), (6), (8) ve (9)’de gösterilen biçim ile açımladığı EVp işleci ile 

kodlanmış bir sözcenin yorumunun (10)’de gösterildiği gibi yapılması gerektiğini 

söyler: 

(10) a. İddia: konuşucunun bildikleri ışığında p 

b. Ön-sayıltı: Konuşucunun p’ye dolaylı tanıtı var. 

Izvorski (2001) tanıtsallığın konuşucunun önermenin doğruluğunu gösteren 

tanıtı işaret eden ön-sayıltıyla tanımlanan evrensel bir kipsel ulam olduğunu 

savunmaktadır.  

Tanıtsallığın -Palmer (2001), Frawley (1991) ve Izvorski (2001) gibi 

çalışmalarda olduğu gibi- kiplik olarak tanımlanması, bu ulamın önerme üzerinde bir 

işleç olduğunun da tanımlanması anlamına gelmektedir. Palmer (2001), tanıtsallığı 

önerme kipliği altında tanımlayarak hem bilgi kipliği ile tanıtsallığı ayırmış hem de 

tanıtsallığın önerme üzerinde etkisi olan bir ulam olduğu görüşünü korumuştur. 

Frawley (1991), sunduğu ön-tip ile bilgisellik ve tanıtsallığın ortak yanları olduğunu 

açıkça ortaya koyarken kodlanan doğruluk değerinin nasıl ilişkilendirildiğini de 

gösterir. Izvorski (2001) ise kip olarak nasıl tanımlanması gerektiğini gösterirken 

olası dünyalar kuramı çerçevesinde tanıtsallığın anlamsal açılımını ve zihinsel bir 

süreç olarak nasıl işlendiğini göstermiştir. Tanıtsallığın önerme işleci olarak 
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tanımlanması bu ulamın önermede aktarılan bilginin doğruluğu ile ilgili tutum 

bildirmesi anlamına gelmektedir. Bu görüşe göre konuşucu bir sözceyi tanıtsal olarak 

işaretlediğinde önermede aktarılan bilgiye yönelik bir tutum da işaretlemiş olur.  

Izvorski (2001), (6), (8) ve (9) ile gösterdiği açımlamalarda dolaylı tanıtların 

tanımlandığı olası dünyalar arasında aktarım ya da çıkarım tanıt türlerini ayrı ayrı 

değil tek bir olası dünya içinde tanımlar. Bu iki tanıt türünü ayıran etmenin 

bağlamsal özellikler olduğunu, bu nedenle biçim-anlambilimsel sunumlarda bu iki 

tanıt türü arasındaki farkın gösterilemeyeceğini ileri sürer.  

1.1.2. Tanıtsallığın Bağımsız bir Ulam Olarak Tanımı 

Tanıtsallığın dil dizgesindeki yerine yönelik ikinci yaklaşım ise tanıtsallık ile bilgi 

kipliği arasında temel ayrılıklar olduğu gerekçesi ile bu ulamın kiplikten ayrı 

bağımsız bir ulam olarak tanımlanması gerektiğini savunmaktadır. Bu yaklaşımın 

başlıca savunucuları arasında Aikhenvald (2004), Faller (2002) ve De Haan (1998) 

gelmektedir.  

Tanıtsallığı kiplik ulamının altında, tanımlayan yaklaşımın savlarını geçerli 

bulmayan Aikhenvald (2004), tanıtsallığı, kiplik, zaman ya da görünüş gibi başlı 

başına ayrı bir olgu, ayrı bir dilbilgisi ulamı olarak görmektedir. Aikhenvald’e (2004) 

göre, araştırmacıların çoğunun anadili, bu ulamı dilbilgisiyle kodlamayan Hint-

Avrupa dil ailesinden gelen diller olduğu için, bu ulamı daha kolay anlayabilecekleri 

biçimiyle kiplik dizgesinin işleyişi içinde tanımlaya gelmişlerdir. Bu bakış açısını 

kabul etmeyen Aikhnevald (2004), tanıtsallığın dilbilgisi araçları ile kodlandığı 500 
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dili inceleyerek bu ulamı yeniden tanımlamıştır. Buna göre, tanıtsallık dünya 

dillerinin dörtte birinde dilbilgisel araçlarla kodlanan bir eylem ulamıdır.  

Aikhenvald (2004), araştırdığı dillerde ikili tanıtsal ayrımdan altılı ayrıma 

kadar genişleyebilen çeşitli tanıtsal dizgelerin varlığından söz etmektedir. Palmer 

(1986, 2001) ve Frawley’in de (1991) söz ettiği bu ayrım, Aikhenvald’in (2004) 

çalışmasında yeniden şekillenip, ayrıntılanır. Buna göre, iki seçenekli tanıtsal 

dizgeler aşağıda belirtilen ayrımlara dayalı olarak düzenlenebilir:  

(11) A1: Birinci-el - ikinci-el  

A2: Birinci-el olmayana karşı başka her şey 

A3: Aktarıma (ya da söylenti) karşı başka her şey 

A4: Duyuşsal tanıt ve aktarım (ya da söylenti) 

A5: İşitsele karşı başka her şey.  

Üç seçenekli tanıtsal dizgelerde en az bir tane duyumlamaya dayalı tanıt 

bulunmaktadır. Bu dizgedeki olasılıklar ise şöyledir.  

(12) B1: Dolaysız (ya da görsel), çıkarımsal (inferential), aktarım 

B2: Görsel, görsel dışı duyuşsal, çıkarımsal 

B3: Görsel, görsel-dışı duyuşsal, aktarım 

B4: Görsel-dışı duyuşsal, çıkarımsal, aktarım 

B5: Aktarım, alıntılama (quotative), başka her şey 

Dört seçenekli tanıtsal dizgelerde ise duyumlamaya dayalı tanıtların alt-türleri 

bir ya da iki tanedir. Olasılıklar şöyledir:  
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(13) C1: Görsel, görsel-dışı duyuşsal, çıkarımsal, aktarım 

C2: Dolaysız (ya da görsel), çıkarımsal, varsayılan (assumed), aktarım 

C3: Dolaysız, çıkarımsal aktarım, alıntılama 

Aikhenvald’in (2004) çalışmasında daha fazla seçeneğin olduğu diğer tanıtsal 

dizgeler de örneklenmektedir. Bütün bu dizgeler Tablo 7’de gösterilmektedir: 

Tablo 7.  

Tanıtsal Dizgelerde Anlam Değişkeleri (Aikhenvald, 2004: 65) 

  I. GÖRSEL II. DUYUŞSAL III.  ÇIKARIM  IV. SAYILTI  V. SÖYLENTİ VI. LINTILAMA  

2
 S

eç
en

ek 

A1 Birinci-el Birinci-el olmayan 

A2 Birinci-el Birinci-el olmayan 

A3 Birinci-el Birinci-el olmayan Farklı dizge veya <terimsiz> 

A4 <terimsiz> Görsel olmayan <terimsiz> Dolaylı Anlatım 

3
 S

eç
en

ek 

B1 Dolaysız çıkarım Dolaylı anlatım 

B2 Görsel Görsel olmayan çıkarım <terimsiz> 

B2 Görsel Görsel olmayan çıkarım 

B3 Görsel Görsel olmayan <terimsiz> Dolaylı anlatım 

B4 <terimsiz> Görsel olmayan çıkarım Dolaylı anlatım 

4
 S

eç
en

ek 

C1 Görsel Görsel olmayan çıkarım Dolaylı anlatım 

C2 Dolaysız çıkarım varsayılan Dolaylı anlatım 

C3 Dolaysız çıkarım Dolaylı anlatım Alıntılama 

5
 S

eç
en

ek D1 Görsel Görsel olmayan çıkarım varsayılan Dolaylı anlatım 
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Tablo 7’de tanıtsallığı dilbilgiselleştirirken dillerin ne tür sınıflandırmalar 

yaparak bu ulamı nasıl kodladıklarına ilişkin örüntüler ortaya konmaktadır. Buna 

göre, tanıtsallığı kodlayan dillerde birinci-el ve birinci-el olmayan bilgi kaynaklarını 

kodlayan dilbilgisel araçlar örneğin A1 türü dizgelerde duyuşsal ve görsel tanıt 

türünü birinci-el bilgi olarak işlemler. Bunun dışında kalan tanıt türleri ise birinci-el 

olmayan tanıt türü olarak başka bir dilbilgisel araç ile işaretlenir. Buna karşın, A2 

türü dizge kullanan dillerde sadece görsel tanıtlar birinci-el bilgi kaynağı olarak 

işlenir.  

Aikhenvald’in (2004) tanıtsallığı kiplikten ayrılması gerektiğini görüşünü bu 

ulamı dilbilgisel düzlemde işaretlerken ortaya çıkan yaklaşımlar ile 

gerekçelendirmektedir. Aikhenvald (2004) bazı dillerde tanıtsallığın kiplik ile aynı 

dilbilgisel araçlarla kodlanabildiğini, bazı dillerde tanıtsallığın kiplik dizgesi içinde 

sezdirildiğini, bazı dillerde tamamen ayrı bir dizgede işlediklerini söylemektedir. 

Tanıtsallık ile kiplik arasındaki ilişkinin genel geçer bir ilişki olarak 

tanımlanamayacağını belirten Aikhenvald (2004), bu iki ulamın ayrı olduğunu kabul 

etmektedir.  

Tanıtsallığı bağımsız bir ulam olarak tanımlayan başka bir dilbilimci ise De 

Haan’dır (1997). De Haan (1997) ulamın anlamı, yapısal özellikleri ve tarihsel 

gelişimini gerekçe göstererek tanıtsallığın özellikle bilgi kipliğinden farklı olduğunu 

savunmaktadır. De Haan (1997) tanıtsallık ile bilgi kipliği arasındaki ilişkiyi 

reddetmediğini; ancak, pek çok dilde bu iki ulamın ayrı düzlemlerde işlediğini 

savunmaktadır. Konuşucunun bilgi kaynağını bildirmesinin ile konuşucunun 

önermenin doğruluğunu yükümlenme derecesini bildirmesinin farklı anlamsal 
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olgular olduğunu ileri sürmektedir. De Haan (1997) açıkça “Bilgi kipliği 

konuşucunun tutumunu değerlendirirken tanıtsalların sözcedeki bilgiye sunulan 

tanıtın doğasını” işaret ettiğini söyleyerek bu iki ulamın açılımını ayırmaktadır.  

Yapısal olarak ise dilbilgiselleşmiş tanıtsalların olumsuzlama karşısında bilgi 

kipliğinden farklı davrandığını tanıtsalların olumsuzlama işlecinin altında yer 

alamadığını (olumsuzlama açısına giremediklerini) söylemektedir. De Haan’a (1997) 

göre bu durum tanıtsalların bilgi kipliği olamayacağını kanıtlamaktadır, çünkü bilgi 

kipliğinde konuşucunun olumlu ya da gerekli olarak belirttiği tutumu 

değillenebilmektedir.  

De Haan’ın (1997) verdiği Hollandaca örneklerde bilgi kipliği aktaran ‘moeten’ 

kiplik eyleminin kullanıldığı bir tümce olumsuzlandığında kiplik olumsuzlama 

üzerinde açı alabilir ve önerme olumsuzlanabildiğini gösterilmektedir. Önermenin 

olumsuzlandığı bu gibi durumlarda bu kiplik eyleminin ikinci okuması olan tanıtsal 

anlam korunmaktadır. Ancak diğer bir kiplik eylemi olan ‘hoeven’ ile kipselleşmiş 

bir tümcede olumsuzlama kiplik üzerinde açı alabilmektedir. Bu durumda ise 

iletilebilecek tek anlam bilgi kipliği anlamıdır. Tanıtsal anlam olumsuzlamanın 

açısında kabul edilemediği için bu tümce sadece bilgi kipliği değeri 

taşıyabilmektedir.  
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(14) Het  moet   geen  goede  film   zijn. 

It  must.3SG.PRES  not.a  good  movie  BE.INF 

‘ It must not be a good movie.’  

[Film güzel olmasa gerek.] (bilgisel) 

‘ It is said not to be a good movie.’ 

[Filmin güzel olmadığı söyleniyor.]  (tanıtsal) 

(15) Het  hoeft   geen  goede  film   zijn. 

It  need.3SG.PRES  not.a  good  movie  BE.INF 

‘ It needn’t not be a good movie.’  

[Bu filmin güzel olması şart değil .] (bilgisel) 

!3 ‘It is not said to be a good movie.  !(tanıtsal) 

[Bu filmin güzel olduğu söylenmiyor.] (tanıtsal) 

Tanıtsal değerin olumsuzlamanın açısına girememesi De Haan’a (1997) göre 

tanıtsallığın kipsel bir ulam olmadığını kanıtlayan yapısal bir özelliktir. Aikhenvald 

(2004) ve De Haan (1997) gibi Faller da (2002) tanıtsallığı kiplikten ayırmaktadır. 

Faller’a (2002) göre tanıtsallık, sözcenin edimsöz değerine doğrudan katkıda bulunan 

bir dilsel ulamdır. Faller (2002), Keşa dilinde tanıtsallığı incelerken Kratzer’ın 

(1987) olası dünyalar anlambiliminin araçları ile söz eylem kuramının araç ve 

gösterimlerini kullanarak bir çeşit yapısal kullanımbilim çalışması sunmaktadır.  

Faller (2002), kiplik ile tanıtsallığı ayırmasının gerekçelerini, 

i) iki ulamın kavramsal olarak farklı olması,  

                                                 
3 Tümcelerin ! ile işaretlenmesi,işaretli tümcenin ana tümcenin olası okumaları arasında yer 
almadığını gösterir.  
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ii)  sadece kiplik ya da sadece tanıtsallık işaretleyen dillerin bulunması  

iii)  tanıtsallığın bilgi kipliğinin aksine aktarılan önermenin içeriğini 

etkilememesi, 

iv) olasılık ya da gereklilik ulamlarından birini işaretlemiyor olması 

v) ve nitelik sezdirimlerini doğrulamamaları  

olarak sıralar. Ancak, her ne kadar farklı ulamlar olsalar da kiplik ile tanıtsallığın 

çıkarım kavramında örtüştüklerini (Auwera ve Plungian, 1998’den yola çıkarak) ileri 

sürer. Çünkü çıkarım yapmak demek çıkarımlanan olay ile ilgili bilgisel gereklilik 

işaretlemesi yapmak anlamına da gelmektedir. Faller (2002), tanıtsallık ile bilgi 

kipliği arasındaki bu örtüşmenin var olduğunu kabul etmekle birlikte örtüşmenin 

ulamın tanımını etkileyemeyeceğini, çünkü Keşa'da bu durumun sadece çıkarım 

işaretleyen -chá ekinin kullanımında geçerli olduğunu ileri sürmektedir. Faller’a 

(2002) göre bu sınırlı bir örtüşmedir. Kiplik ile tanıtsallığın yine de ayrı tutulması 

gerekir. 

Faller (2002), Keşa için yaptığı betimleme sonucu, tanıtsallığı bir edimsöz 

ulamı olarak işaretlerken, iki yeni kavram tanımlamaktadır. Bunlardan ilk ikisi 

tanıtsal sözcelerin içtenlik koşulunda işleyen “en iyi olası bilgi kaynağı (best possible 

grounds)” ve “uslamlama (reasoning)” kavramları, diğeri ise aktarım ile işaretlenmiş 

tümceler için tanımlanan “SUNMAK (PRESENT)” söz eylemidir. Bu kavramlar ile 

tanımlanan tanıtsallık anlayışını gösterebilmek adına, Keşanın üç farklı tanıtsallık eki 

ve bu eklerin edimsel yapısı sırasıyla (16), (18) ve (21)’de gösterilmiştir. Bu 

yapıların açıklamaları aşağıda sunulmaktadır.  
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(16) {–mi}: 
İDDİA(p) 

 
İDDİA(p) 

İÇT {İnan(k,p)} İÇT= {İnan(k,p), Eok (k,İnan(k,p))} 

 

Keşa alan yazında {–mi} ekinin yüksek kesinlik bildiren bir ek olarak 

tanımlandığını aktaran Faller (2002), bu görüşü desteklememeketedir. Tanıtsal olarak 

işaretlenmemiş Keşadaki sözcelerin iddia güçleri ile {–mi} eki ile çekimlenmiş 

sözcelerin iddia güçleri karşılaştırıldığında {–mi}’nin önermeye işlemediğinin 

görüldüğünü söyler. Faller’a (2002) göre, (16)’te edimsel yapısı sunulan {–mi} 

biçimbiriminin tanıtsal ile işaretlenmemiş iddia tümcelerinden farkı bu ekin 

kodladığı içtenlik koşulundan kaynaklanmaktadır. Faller (2002) {–mi}’nin çıktı olan 

edimsözün girdi olan edimsöz ile aynı olmasını sağlayan edimsözden edimsöze bir 

işlem olduğunu savunmaktadır. {–mi}’nin işlevinin sözceye konuşucunun basit 

iddiasını tanıtlayan en iyi olası kaynağa sahip olduğunu gösteren bir içtenlik koşulu 

yüklemek olduğunu söyler.  

En iyi olası bilgi kaynağı konuşucunun aktardığı bilgiyi “ normal bir insanın 

sahip olabileceği tüm bilgi kaynakları arasında en iyi kaynak”tan öğrendiği anlamına 

gelmektedir. Aktarılan bilgi kişiye ait özel bir bilgi ise en iyi olası tanıt en doğrudan 

elde edilecek türden bir tanıttır. (17)a için bu tanıt konuşucunun kendi bilincinde var 

olan kültürel bilgi dağarcığı olacaktır. Ama ansiklopedik bilgi için tanıt sunuluyor ise 

en iyi olası bilgi kaynağı bu bilgiyi konuşucuya ulaştıran bir otorite, örneğin (17)b’de 

olduğu gibi okuldaki bir öğretmen olabilir.  
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(17)  a. Yunka-pi-n  k’usillu-kuna-qa  ka-n. 

 Yağmur ormanı-YER-mi  maymun-ÇĞL-KONU  ol-3 

 p= ‘Yağmur ormanlarında maymun vardır.’ 

 EV= konuşucu Keşa kültürünün bir parçası olarak yağmur 

ormanlarında maymun olduğunu bilir.  

b. Africa-pi-n  elefante-kuna-qa  ka-n. 

 Afrika-YER-mi  fil-ÇĞL-KONU  ol-3 

 p= ‘Afrika’da filler vardır.’  

 EV= konuşucu okulda Afrika’da filler olduğunu öğrendi.  

(18)’de edimsöz yapısı tanımlanan {–si}biçimbiriminin gösteriminde kullanılan 

SUNMAK söz eylemi ise Faller’ın (2002) aktarım türü tanıt için tanımladığı bir söz 

eylemidir.  

(18) {–si} 

İDDİA(p) 
 

SUNMAK(p) 

İÇT {İnan(k,p)} İÇT= {∃s2[İddia(s2,p) ˄ s2 ∉{ d, k}] 

   

Aktarım türü tanıtın açılımı “sözcede yapılan iddia, konuşucu ya da dinleyici 

olmayan belirli başka bir konuşucunun iddiası ile tanıtlanır” biçiminde 

açımlanabilir. {-si} ekinin kullanımı (19)’daki gibi örneklenmektedir. 
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(19) Para-sha-(rqa)-n-si 

rain-IYELIK- (rqa)-3-si 

p= ‘Yağmur yağıyor.’ 

EV= p konuşucuya (birisi tarafından) söylendi. (Faller, 2002: 149) 

Bu açılım ile Faller (2002) edimsöz açılarına (illocutionary points) bir yenisini 

daha ekleyebileceğini iddia eder. Bu edimsöz açısı, içinde SUNMAK söz eyleminin 

de yer aldığı “sunum açısı”dır (presentation point): 

(20)  a. İddia açısı: oluntu durumları gösterilmesine bağlıdır. 

b. Yükümleme açısı: konuşucunun gelecekteki bir olay örüntüsünü 

yükümlenmesine dayanır. 

c. Emretme açısı: dinleyiciye bir şey yaptırmak için bir tavır 

karşılığıdır. 

d. Bildirme açısı: konuşucunun kendisini bir eylemi gerçekleştirirken 

göstererek bir oluntu durumu yaratan bir eylemi gerçekleştirmesine 

dayanır [consists in performing an action which brings into existence a 

state of affairs by representing oneself as performing that action].  

e. Yansıtma açısı: konuşucunun oluntu durumları ile ilgili önermesel 

tutumlarını aktarmasına dayanır.  

f. Sunum açısı:  

Aktarım için tanımlanan bu edim-söz açısı ile Faller (2002), {–si}ekinin edim-

söz yapısını (18)’deki gibi göstermektedir. Bu gösterime göre aktarım ile işaretli bir 

sözcede konuşucu bir başkasının iddiasını sunduğunu kodlamaktadır.  
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{–chá} ise iddianın doğruluğunu olası doğru olarak kodlarken konuşucunun bu 

önermenin doğruluğuna inanmasının uslamlama süreci ile tanıtlandığını 

işaretlemektedir. {–chá} diğer iki tanıt türünden farklı olarak bilgi kipliği ile 

yakından ilişkili bir ulam olan çıkarımı işaret etmektedir. {––chá}’nın tanıtsal ve 

aynı zamanda önermenin olasılık değerini iddia eden bir bilgisel yapı sergilediğini 

söyleyen Faller (2002), bu ekin edimsel yapısının içinde uslamlama sürecini de 

tanımlamaktadır. Uslamlama kiplik ulamı olarak yeni bir kavram olmamakla birlikte 

içtenlik koşulunda tanımlanması Faller’ın (2002) çalışmasında karşımıza çıkan bir 

durumdur. Sonuçta Faller’ın (2002) {–chá} için (21)’de gösterdiği edimsel yapı 

konuşucunun uslamlama yoluyla vardığı sonucu tanıt göstererek olasılık 

tanımladığını göstermektedir.  

(21) {–chá}: 

İDDİA(p) 

 

İDDİA(◊p) 

İÇT {İnan (k,p)} İÇT= {İnan (k,◊p), Usl(k, 

İnan(k,◊p))} 

{–chá} Faller (2002) için bilgi kipliği ile tanıtsallığın örtüştüğü noktada yer 

almaktadır. Faller (2002), {–chá} üzerine yaptığı bu açıklamanın ötesinde daha genel 

bir iddiada bulunarak Plungian’ın (2001) öznel-nesnel tanıt ayrımını da öznel dolaylı 

tanıt türünün bilgi kipliği ile örtüştüğünü de söyler. {-cha}’nın kullanımı ise 

(22)’deki örneklenmektedir.  
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(22) Para-sha-(rqa)-n-chá 

rain-IYELIK- (rqa)-3- chá 

p= ‘Yağmur yağıyor.’ 

EV= konuşucu p’nin olduğunu anlıyor. (Faller, 2002: 149) 

Görüldüğü gibi, tanıtsallık dizgesini edimsel bir bakış açısıyla ele alan Faller, 

tanıtsallığı kiplikten ayrı bir ulam olarak değerlendirmektedir. Bu iki ulamın ilişkili 

olarak incelenmiş olmasının sebebi olarak çıkarım ulamının hem kiplik hem de 

tanıtsallık işaretçileri ile kodlanabilmesi olarak göstermektedir.  

Buraya kadar sunduğumuz tartışmayı özetleyecek olursak, kiplik ile tanıtsallığı 

birbirinden ayrı iki ulam olarak ele alan çalışmalar ile tanıtsallığı kiplik olarak 

tanımlayan çalışmalar arasındaki temel ayrılıkların başında önerme ile tanıtsallığın 

ili şkisi gelmektedir. Tanıtsallığın kipsel bir ulam olduğunu savunan görüş, bu ulamın 

önermenin doğruluk değerine yönelik konuşucu tutumunu kodladığını kabul 

etmektedir. Bu konudaki ikinci bir görüş ise tanıtsallığın önermesel bir işleç görevi 

görmeyen bir ulam olduğunu savunmaktadır. Tanıtsallığı kiplikten ayıran yaklaşım 

aynı zamanda tanıt türlerinden çıkarımın bilgi kipliği ile bu ulam arasında bir 

örtüşme olduğunu kabul etmekle birlikte bu iki ulamın aynı dizgede yer aldığının 

kanıtı olarak görmemektedir. Tanıtsallığı bağımsız bir ulam olarak değerlendirmeyen 

dilbilimciler onun edimsöz değerine olan katkısını ön plana çıkarırken bu değerlerin 

tanıtsallık ulamının doğasını açılamak için tek seçenek olduğunu savunmaktadır. 

Yapısal olarak olumsuzlama ile tanıtsallığın etkileşimindeki çeşitli anlamsal 

sonuçlarını tanıtsallığın bağımsız bir ulam olduğunu kanıtladığını kabul etmektedir.  
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1.2. Tanıtsallığın Biçim-Anlambilimsel Sunumu 

1.2.1. Tanıtsallığın Anlamsal Yapısı Üzerine 

Daha önce belirttiğimiz gibi tanıtsallığı kiplik ulamı altında inceleyen çalışmalar onu 

konuşucunun tümcenin doğruluk değeri hakkındaki tutumunu bildiren ulam olarak 

tanımlar. Frawley (1991), bilgisellikle eş düzlemde incelediği tanıtsallığı açıkça 

‘konuşucunun belirlediği dilsel doğruluk’ olarak nitelemektedir. Tanıtsallığı böyle 

tanımlamak, onu bir anlamsal önerme işleci olarak görmek anlamına gelir. Palmer’ın 

(1986, 2001) çalışmalarında bu özellik son derece açık biçimde ortaya konmuştur. 

Palmer, 1986 tarihinde bilgi kipliği türü olarak incelediği tanıtsallığı 2001’deki yeni 

basım çalışmasında bilgi kipliğinden ayıran Palmer, konuşucu tutumunu aktaran 

önerme kipliğini tanımlayarak hem tanıtsallığı hem de bilgi kipliğini iki ayrı kategori 

olarak bu ulamın altında yeniden tanımlamıştır. Palmer’ın (2001) çalışmasının, 

tanıtsallığı bilgi kipliğinden ayrı bir kipsel değer olarak kabul edilebileceğini ortaya 

koyan bu yönüyle tanıtsallığı bilgi kipliğinden ayıran araştırmacıların (örn. De Haan, 

1997; Plungian, 2001) eleştirilerine cevap niteliği taşıdığı söylenebilir. 

Tanıtsallığı bağımsız bir ulam olarak ele alan dilbilimciler ise ulamın sözcenin 

doğruluk değerini etkilemediğini, konuşucu tutumunu değil konuşucunun bilgiye 

nasıl ulaştığını aktardığını, bu nedenle de kiplik olamayacağını savunur.  

Buraya kadar olan tartışmamızda tanıtsallığın tanımına yönelik iki yaklaşımın 

temel tartışmaları sunulmaktadır. Aşağıdaki bölümde ise bu iki yaklaşım 

karşılaştırılarak çalışmamızın temel kabulleri sunulmaktadır.  
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De Haan’ın (1998) çalışmasında tanıtsallığın olumsuzluk işleci ile olan 

ili şkisini gerekçe göstererek bu ulamın bir önerme işleci olamayacağını savunduğunu 

daha önce belirtmiştik (bkz. sayfa 32). De Haan’ın (1998) savını dayandırdığı 

tanıtsallık ile olumsuzlama arasındaki ilişki Türkçeden sunulan örnekler ile (bkz. 

(23)-(26)) daha açık hale getirilebilir.  

(23) Pakize doğum yapmış. [Pakize’nin doğum yaptığını bir başkasından 

duydum.] 

(24) Canan evden kaçmış. [Canan’ın evden kaçtığını bir başkasından 

duyudum.] 

(25) a. Pakize doğum yapmamış. 

 b. Pakize’nin doğum yapmadığını bana annem söyledi. 

 c.! Pakize’nin doğum yaptığını bana kimse söylemedi.  

(26) a. Canan evden kaçmamış. 

 b. Canan’ın evden kaçmadığını bana kardeşi söyledi. 

 c. ! Canan’ın evden kaçtığını bana kimse söylemedi.  

(23) numaralı sözcenin olası okumalarından biri “Pakizenin doğum yaptığını 

bana annem söyledi.” biçiminde açımlayabileceğimiz aktarım okumasıdır. Bu sözce, 

(25)a’da gösterildiği gibi olumsuzlandığında ortaya çıkabilecek tek okuma 

önermenin olumsuzlandığı (25)b okumasıdır. (25)c’de sunulan açılımda ise 

olumsuzlanan önerme değil tanıtsal değerdir. Tanıtsal değerin bu biçimde 

olumsuzlaması (25)c’nin olası okumaları arasında değildir. Bu da gösterir ki tanıtsal 

değer olumsuzlamanın açısına girememektedir. Benzer nedenlerle, (26)c de (26)a’nın 

olumsuzlamasının açılımı olamamaktadır. 
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Görüldüğü gibi Türkçe örneklerde de De Haan’ın (1998) olumsuzlama işleci ile 

tanıtsallığın ilişkisine yönelik betimlemeleri doğrulanmaktadır. Bu noktada, kiplik 

alt-ulamlarının olumsuzlama ile ilişkisinin incelenmesi tanıtsallığın ne açıdan farklı 

olduğunu gösterebilir.  

Kiplik ile olumsuzlama arasındaki ilişki tartışmalı ve pek çok dilde anlam 

bulanıklığı ya da anlam kaymalarına neden olduğu saptanmış bir ilişki olarak kabul 

edilmektedir. Örneğin, (27)-(29) numaralı tümceler, bilgi kipliği (çıkarım, rastlantısal 

tahmin ve tahmin) ile işaretlenmiş tümcelerdir. Bu tümcelerde olumsuzlama ile 

kiplik arasındaki açı alma ilişkisine baktığımızda (28) numaralı tümcede bilgi kipliği 

olumsuzlamanın üzerinde açı alabildiği ya da olumsuzlamanın açısına giremediği 

görülmektedir. Bu tümce için (27)a ve (27)b açılımları geçerli okumalar vermektedir. 

(27) numaralı tümcede {–DIr} eki ile işaretlenen bilgisel olasılık, olumsuzlamanın 

açısına girebilmekte (bkz. (27)a) olumsuzlama bilgi kipliğinin altına geçerek sadece 

önerme üzerinde açı alamamaktadır (bkz. (27)b). Benzer biçimde, dilin olasılıkları 

arasında olmasına karşın (28)a, (28) numaralı tümcenden alınabilecek okumalar 

arasında değildir.  

(27) Bizimkiler yemek yemiyorlardır. (bilgi kipliği- tahmin) 

 a. Bizimkilerin yemek yiyor olmaları olası değil. [~�p] 

 b.! Bizimkilerin yemek yemiyor olmaları olası. [�~p] 

(28) Bu gece yağmur yağmaz. (bilgi kipliği- rastlantısal tahmin) 

 a.! Bu gece yağmur yağması olası değil.  [~�p] 

 b. Bu gece yağmur yağmaması olası. [�~p] 
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(29) numaralı tümcede ise, (28) numaralı tümcedekinin aksine, olumsuzlama 

önerme üzerinde açı alabilmekte(bkz. b), buna karşın {–Abil}+{-ir} yapısı ile 

birlikte işaretlenen bilgisel olasılık üzerinde açı alamamaktadır. Bu nedenle de (29)a 

bu tümcenin açılımı olarak kabul edilmemektedir.4 

(29) Bu gece yağmur yağmayabilir. (bilgi kipliği- tahmin)  

 a. !Bu gece yağmur yağması olası değil.  [~�p] 

 b. Bu gece yağmur yağmaması olası. [�~p] 

Diğer kiplik türü olan istek kipliği ile olumsuzlamanın etkisini incelediğimizde 

ise (29) numaralı tümcedekine benzer bir durum ile karşı karşıya kalırız. (30) 

numaralı tümcede olumsuzlama işleci kiplik üzerinde işleyememektedir. (31) 

numaralı tümce için de durum aynıdır. Her iki yapıda da kiplik olumsuzlama 

üzerinde açı alabilirken tersi mümkün görünmemektedir.  

(30) İşe geç kalmamalısım.  

a. İşe geç kalmaman gerek.  

b. ! İşe geç kalman gerekmez. 

(31) O partiye gidemezsin.  

a. O partiye gitmen mümkün değil.   

b. ! O partiye gitmemen mümkün. 

                                                 
4 (27)-(29) numaralı bilgi kipliği ile işaretlenmiş tümceler ve olumsuzlamanın açı ilişkisinde 
belirleyici olan tümcede kodlanan bilgi kipliğinin kesinlik derecesidir. Bu konu kendi başına bir 
çalışma konusu olacak kadar ayrıntılı bir konu olmakla birlikte etkileşimin neden böyle gerçekleştiği 
yönündeki açıklamalar bu çalışmanın konusu ve amacı dışındadır. Bu örneklerin veriliş amacı kiplik 
ile olumsuzlama arasındaki açı ilişkisinin tanıtsallığın kiplik değeri olup olmadığını kanıtlamak için 
yeterli olmadığını ortaya koymaktır. Bu nedenle de sözcede aktarılan bilgi kipliği türü ile tanımlanan 
kesinlik derecesi (degree of certanity) ile ilgili bir tartışma sunulmamaktadır. 
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(27)-(31) numaralı tümceler üzerinden sunduğumuz tartışma olumsuzlama ve 

kiplik arasındaki etkileşimin de kararsız özellikleri olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 

tartışma ışığında De Haan’ın (1997) çalışmasında sunulan tanıtsallık ile olumsuzlama 

arasındaki etkileşimin de tanıtsallığın kipsel bir ulam olup olmadığını savlamak için 

yeterli bir kanıt oluşturamadığı açıkça görülmektedir.  

De Haan (1997) ayrıca tanıtsal etiketin önermeye karşı konuşucu tutumunu 

işaretlemediğini de savunmaktadır. Aikhenvald (2004) ve Faller (2002) gibi diğer 

araştırmacılar da bu fikri desteklemektedirler. De Haan (1997: 17, 18) tanıtsal 

sözcenin güçlü bir iddia ya da konuşucunun doğruluğundan emin olmadığı bir 

şüpheli tutumu aktarabileceğini, dolayısıyla önermenin konuşucunun iddia ya da 

şüphesi açısından etiketsiz (nötr) olduğunu söylemektedir.  

Faller da (2002) Keşa üzerine yaptığı incelemelerle De Haan’ın (1997) 

çalışmasında sunduğu gerekçelere yakın nedenlerle tanıtsallık ile kipliği 

ayırmaktadır. Faller (2002), kiplik ile önerme arasındaki ilişkiyi netleştirmek 

amacıyla (32)’de açıklanan testi kullanmaktadır.  
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(32) ‘ İncelenen birimin anlamı sorgulanabiliyor mu?’, ‘doğruluğundan 

şüphe edilebiliyor mu, doğruluğu reddedilebiliyor veya doğruluğuna 

karşı çıkılabiliyor (ya da onaylanabiliyor) mu?’ soruları ile test edilmesi 

gerekir. Cevap ‘evet’ ise birim önermenin doğruluğunu etkiliyor 

demektir. Diğer yandan cevap ‘hayır’ ise birim önermenin doğruluğunu 

etkilemiyor demektir.  

(32)’deki testin Lyons (1977), Sweetser (2000) ve Palmer (2001) tarafından bir 

birimin önerme işleci olup olmadığını anlamak için önerilen bir test olduğunu 

söyleyen Faller (2002), söz konusu testin alanyazında kabul edilenin aksine aslında 

bilgi kipliğinin bir önerme işleci olduğunu kanıtladığını iddia etmektedir. Faller’ın 

(2002) savını doğrulamak için kullandığı tümcelerin Türkçe karşılıkları ve tümcelere 

ile ilgili açıklamalar (33) ve (34)’te sunulmaktadır. Geleneksel yaklaşım (33)a 

numaralı tümceye yöneltilen “Gerçekten mi?” sorusunun “Bu gerçekten olası 

mıdır?” sorusu olarak anlaşılamayacağını savunmaktadır. Faller (2002) ise bu 

sorunun “Bu gerçekten olası mıdır?” olarak algılanabileceğini, (33)b, (33)c ve (33)d 

cevaplarının (33)a için uygun karşılıklar olabileceğini, bu nedenle de bilgi kipliğinin 

geleneksel yaklaşımın kabul ettiğinin aksine önerme işleci olduğunun kanıtlandığını 

söylemektedir. Ayrıca, Faller (2004), (34) numaralı örnek ile olasılık değerinin 

geçerliliğinin reddedilebileceğinin ortaya çıktığını da savunmaktadır. Faller (2002), 

bu savı ortaya atarken kipliğin tamamen önermesel bir işleç olduğunu göstermeyi ve 

tanıtsallık ile kiplik arasındaki farkın tanıtsallığın önerme düzlemine ait olmadığını 

kanıtlamayı amaçlamaktadır.  
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(33) a. Keçiören’de kar diz boyudur.  

b. Gerçekten mi? 

c. İnanmıyorum. 

d. Bence de. 

(34) a. Burada çok kar yağıyor, Keçiören’de kar diz boyudur.  

b. Bu doğru değil. Bir keresinde buraya saatlerce kar yağmıştı ama 

Keçiören’de sepelememişti bile. Yani, buraya yağıyor ama Keçiören’de 

yağıyor olmayabilir.  

Lyons (1977), Sweetser (2000) ve Palmer (2001), (32)’de sunulan testin 

sonucunda bilgisellik kipliğinin doğruluğunun sorgulanamayacağını, buna karşın 

istek kipliğinin sorgulanabilir nitelik taşıdığının ortaya çıktığını savunmaktadır. Bu 

sonuç, istek kipliğinin önermenin doğruluğunu etkilemediğinin kanıtı olarak  

görülmektedir. Buna göre, Lyons (1977), Sweetser (2000) ve Palmer’a (2001) göre 

istek kipliği, önermenin doğruluğu ile ilgili konuşucu yorumu aktarmaktadır. (35)a 

numaralı tümcede söz konusu testin bilgisellik kipliğine nasıl uygulanabileceği 

görülmektedir. (35)a numaralı tümce zorunluluk türünde istek kipliği ile işlenmiştir. 

İstek kipliği aktaran (35) numaralı sözceye karşı çıkmak yeni bir zorunluluk tutumu 

kodlamayı gerektirmemektedir. (35)b ve (36)b’de dinleyicinin cevabı konuşucu 

tarafından aktarılan “p gereklidir” tutumu, farklı bir konuşucu tarafından atanan yeni 

bir tutum olarak işlemez. Sorgulanan, reddedilen ya da onaylanan konuşucunun 

aktardığı gerekliliğin kendisidir. Oysa, bilgi kipliği değeri taşıyan sözceye karşı 

çıkılırsa yeni bir bilgisel kiplik kodlaması yapılmış olur. Çünkü bu artık başka bir 

konuşucunun başka bir dünya bilgisine dayanarak yaptığı farklı bir olasılık 

kodlaması anlamına gelir.  
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(35) a. Bu gece erken yatmalısın. 

b. Gerçekten bu gece erken yatmam gerekiyor mu? 

(36) a. Öğrenciler tuvaletten sonra ellerini iyice yıkamalı.  

b. Öğrencilerin tuvaletten sonra ellerini iyice yıkamaları gerekir mi 

gerçekten?/gerektiğine inanmıyorum./,bence de, gerekir. 

(33)- (36) numaralı tümceler üzerine sunduğumuz tartışma da göstermektedir ki 

eğer (32) ile özetlenen test geçerli bir ölçme aracı ise -ki alanyazında genel kabul bu 

testin geçerli olduğu yönündedir- bilgi kipliği önermenin doğruluğuna etki 

etmemektedir. İstek kipliği ile bilgi kipliğinin bu test karşısındaki davranışları 

(Faller’ın iddiasının aksine) aynı değildir. Bu bağlamda, Faller’ın (34) numaralı 

örnek üzerindeki tartışmasına dayanarak ortaya attığı ‘bilgi kipliği ile tanıtsallığın 

ayrı düzlemlere ait işleçler olduğu’ savının tartışmalı olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Buna ek olarak, Faller (2002), bilgi kipliği ile tanıtsallığın ayrı kavramsal 

içeriklere sahip olduklarını, bu nedenle ayrı tutulmaları gerektiğini iddia etmektedir. 

Oysa (37)-(40) numaralı örnekler üzerinden sunulan tartışma, tanıtsallığın önerme ile 

ili şkisinin, bilgi kipliği ile önerme ilişkisinden farklı olmadığını göstermektedir.  

(37) Yağmur yağdı  

p: yağmur yağdı. 

Ön-sayıltı: Yağmurun yağdığını gördüm.  

(38) Öğleden sonra yağmur yağabilir. 

�p: Yağmurun yağması olasıdır.  

Ön-sayıltı: Havada bulut varsa sonrasında yağmur yağar.  
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(39) Yağmur yağmış.  

EVp: Yağmurun yağmış olması gerek. 

Ön-sayıltı: Yağmur yağarsa yerler ıslanır.  

(40) Ablam kocasından ayrılacakmış. (Annem söyledi.) 

EVp: Ablamın kocasından ayrılacağını bir başkasından duydum.  

Ön-sayıltı: X (Annem) söylediyse ablamın kocasından ayrılacağı 

doğrudur.   

(37)-(39) numaralı sözcelerin önermesel içeriği aynıdır. Bu önermeyi p olarak 

gösterirsek p, “yağmur yağar” olarak açımlanabilir. Bu sözcelerin aynı önerme 

içeriğine yönelik farklı türden kiplik değerleri ile işlendiğini söyleyebiliriz. Örneğin 

(37) numaralı sözce Türkçede kipsel bir ulamla işaretlenmediği savunulan bir iddia 

tümcesidir. Konuşucu yağmurun yağdığı bilgisini olası veya gerekli olarak 

değerlendirmemekte, dış dünyadaki gerçek durumu dil dünyasında birebir yansıtarak 

bildirmektedir. Önerme üzerinde bir işleç olmadığına göre (37) numaralı sözce, p 

mantıksal gösterimi ile eşdeğerdir. (37) numaralı sözcenin ön-sayıltı görüldüğü gibi 

oluntusal (actual) bir ön-sayıltıdır. Daha açık söylemek gerekirse, (37) numaralı 

sözcenin ön-sayıltısı gerçek dünyada var olan bir durumu anlatmaktadır. Öte yandan, 

(38) numaralı sözcede konuşucu dış dünyadaki bir durumu yansıtmamaktadır. 

Yağmurun yağması yani p önermesi bu sözcede bir olasılık işleci ile işlenmektedir. 

Bu bağlamda (38)’in mantıksal gösterimi “�p” olacaktır. (38) numaralı sözcenin ön-

sayıltısı ise (37)’deki gibi oluntusal değil olgusal nitelik taşımakta, dış dünyada değil 

dün dil dünyasında tanımlanan bir olguyu anlatmaktadır.  



 

   48 

(37)’den farklı olarak (39) numaralı sözcede de konuşucu, doğrudan tanık 

olduğu bir dış dünya olayını anlatmamaktadır. Anderson’un (1986) tanımında olduğu 

gibi başka bir durumu gözleyerek ‘dış dünyada olduğunu düşündüğü’ bir durumu 

anlatmaktadır. Bu nedenle bu sözce p önermesi ile denk değildir. Oluntusal bir ön-

sayıltısı yoktur. “Yağmur yağarsa yerler ıslanır.” gibi koşullu bir ön-sayıltısı vardır. 

Bu da “yağmurun yağdığını gördüm.” gibi oluntusal bir ön-sayıltı değildir. Bu 

nedenle, (39) numaralı sözcenin açılımı (37) ile eşdeğer olamaz. (39) numaralı 

sözcede konuşucu, p önermesine olasılık değeri atamamaktadır. (39) numaralı 

sözcedeki önerme (37)’teki gibi zorunlu doğru da olamaz. Çünkü yerlerin ıslak 

olmasının tek sebebi yağmur olmayabilir. Örneğin belediye yolu sulamış olabilir. Su 

borusu patlamış olabilir. Kar yağmış ama sonradan erimiş olabilir. Bu nedenle (37) 

ile (39) numaralı sözcelerin doğruluk değerleri de farklıdır. Bu nedenle bu sözce, 

‘�p’ olarak da gösterilemez. (39) ve (40) numaralı tanıtsal sözceler ancak 

Izvorski’nin (2001) çalışmasında önerdiği gibi EVp açılımı ile gösterilebilir.  

Buraya kadar yapılan tartışmalar tanıtsallığın kiplikten ayrı bağımsız bir ulam 

olarak tanımlanması için sunulan gerekçelerin çeşitli açılardan sorgulanabilir 

olduğunu ortaya koymaktadır. De Haan’ın (1998) tanıtsallığa özgü bir durum olarak 

sunduğu olumsuzlama karşısında tanıtsal önermelerin kararsız tutumu bilgisellik 

kipliği ya da istek kipliği ulamlarının olumsuzlama karşısındaki tutumlarında da 

karşımıza çıkan bir durumdur. Bu iki ulamın ayrıldığını bu tutarsızlığa bakarak 

tanımlamak mümkün görünmemektedir. Ayrıca, tanıtsallık ile önerme arasındaki 

ili şki ve bilgi kipliği ile önermenin ilişkisi de birbirinden tamamen farklı ilişkiler 

olarak tanımlanamaz. Özellikle De Haan (1998) ve Faller (2002) tarafından sunulan 

bu gerekçelerin geçerliliği tartışmalıdır. Bununla birlikte tanıtsallık diğer kiplik 
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türleri gibi olasılık/gereklilik kavramlarını doğrudan işaretlemez. Tanıtsal önermeler, 

Izvorski’nin (2001) de gösterdiği gibi daha karmaşık yapılardır. Bu nedenle bilgisel 

kiplik ile tanıtsallığın aynı kavramsal içerik ile açıklanması da olası 

görünmemektedir. Bütün bu tartışmalar doğrultusunda, bu tez çalışması Palmer’ın 

(2001) sınıflandırmasını takip ederek tanıtsallığı önerme kipliği altında yer alan –

bilgisel kiplikten ayrı- kipsel bir ulam olarak kabul etmektedir.  

1.2.2. Durum Anlambilimi ve Tanıtsallık 

Dil dünyası ile dış dünya arasındaki ilişki dilin anlamlandırma sürecinin en 

temelinde var olan, anlam kuramlarının göz ardı edemeyeceği bir ili şkidir. Bu ilişkiyi 

betimlemeye ya da açımlamaya yönelik olarak bugüne kadar pek çok kuram 

geliştirilmi ştir. Bu kuramlardan biri de Barwise ve Perry (1983) tarafından sunulan 

durum anlambilim kuramıdır. Barwise ve Perry (1983), durum anlambiliminde dilsel 

anlam incelemesinin ancak önerme için tanımlanan durumlar aracılığıyla 

yapılabileceği ilkesine dayanır. Bu ilkeye göre, bir önermenin anlamsal özellikleri, 

içinde tanımlandığı durumlara ait belirli kavramlar çerçevesinde belirginleşmektedir.  

Barwise ve Perry (1983) anlamlı tümcelerin hem dış dünya hem de zihin 

yapımız hakkında bilgi sağladığını, başarılı bir anlambilim kuramının ise bu iki 

düzeydeki bilginin nasıl ve ne kadar örtüştüğünü açıklayabilmesi gerektiğini 

savunurken durum anlambiliminin böyle bir yapısal anlambilim kuramı olduğunu 

ileri sürer. Barwise ve Perry (1983) durum anlambilimini tanımlarken daha önceki 

anlambilim kuramlarından yola çıkarak bir anlambilim kuramının açıklaması 

gereken altı dil sayıltısı tanımlar. Bunlar dilin dış yansıması, dilin zihin yansıması, 

dilin üretkenliği, dilin yetkinliği, dilin bakış açısı göreceliliği ve çokanlamlılığıdır. 
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Barwise ve Perry (1983) durum anlambiliminin bu sayıltıların gereklerini yerine 

getirerek dilin nasıl anlam kazandığına açıklama getirebildiğini savunur. Durum 

anlambilimi öncelikle dil ile dış dünya arasındaki ilişkiyi göz önünde tutar. Ancak 

felsefe çalışmalarında kabul edilen bakış açısının aksine, sözce için bu ikisi arasında 

ayrım yapar. Dil dünyasının bir olası dünyada geçerli olduğunu, sözcenin dış dünya 

bilgisi dışında konuşucunun inancı, yorumu gibi bilgileri de nasıl anlattığını 

betimleyen araçlar sunar. Sözcenin dış dünyayla ilgili verdiği bilgi dilin dış 

dünyadaki durumun yansıması olarak tanımlanırken, konuşucunun inancı ya da 

yorumu hakkında sağladığı bilgi ise onun zihin yansımasıdır. Durum anlambilimi 

diğer bir anlam sayıltısı olan dilin üretkenliğini kabul ederken Frege’nin (Barwise ve 

Perry, 1983 içinde) aksine tümcenin doğruluk değerini buna göre belirlemek zorunda 

değildir. Çünkü kuram tümcenin anlamı ile sözcenin belli bir bağlamda 

kullanıldığındaki yorumu arasındaki ayrımı da tanımlar. Bu açıdan bakılırsa, 

bütünlük ilkesi5 (compositionality principle) tümce anlamları için geçerliyken sözce 
                                                 

5 Bütünlük ilkesi (Compositionality Principle): Bir tümce onu oluşturan daha ufak birimlerin 

anlamlarının belli kurallarına göre birleşmesiyle anlamlandırıldığında ortaya çıkar. Çünkü bu durum 

tümcenin anlamını bir bütün yapar. Tümcede bir bütünlük hiyerarşisi tanımlanabilir. Öyle ki, tümce 

öbeklerden, öbekler sözcüklerden, sözcükler ise kök ve biçimbirimlerin anlamlarının birleşmesiyle 

anlam bir bütün oluşturur. Yani, tümce anlamı sözdizim kurallarınca bir araya gelmiş hiyerarşik 

işlemlerle belirlenir (Allan, 1986: 61). İlk olarak Frege’nin tanımladığı bütünlük ilkeyi bu işlemi şöyle 

ortaya koyar: 

Bütünlük İlkesi: Anlatımın anlamı onu oluşturan parçaların anlamlarının ve bu parçaların bir 

araya getiriliş biçimleriyle tanımlanan tekbiçimli bir sürece işaret eder.  

İlkenin tanımındaki ‘tekbiçimli’ betimlemesi kurulan yapının bileşenlerinin önceki tüm 

özelliklerinin yapılanma sürecinde de korunması anlamında gelir. Yani, yapılanma sırasında 

parçaların anlamaları üst üste gelir, bir sonraki yapı öncekinin anlamını tamamen silmez (Cann, 

1993:4). Bütünlük ilkesinin nasıl işlediği ve farklı parçalarının anlam hiyerarşisinin hangi durumlarda 

nasıl oluştuğu anlambilim kuramlarının, özellikle de yapısal anlambilim çalışmalarının vazgeçilmez 

araştırma sorularından biridir.  
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yorumları için anlam bütünlüğünden söz edilemez. Böylece, her bir tümce her yeni 

durumda başka bir yorum getirecek üretkenliğe de sahip olur ve dilin yetkinliği 

sayıltısı da durum anlambiliminde tanımlanmış olur. Eşdizinlilik (indexicality), 

konuşucunu bağlantıları ve gönderim ile kaynak durumlarının kullanımı, durum 

anlambiliminde sözcenin kullanım bağlamındaki yorumunu betimleyen temel 

metinsel araçlardır. Beşinci sayıltı olan dilin göreceliliği de yine üretkenlikle 

bağlantılıdır. Durum anlambilimi tek bir durumu birçok farklı yolla anlatabilmenin 

konuşucunun göreceli bakış açısının sonucunda gerçekleştiğini savunur. Konuşucular 

farklı bağlam durumlarında farklı nedensel ilişliler kurarak algıladıkları kaynak 

durumları kullanarak dili anlamlandırır. Yine, dilin yetkinliğine bağlı olarak durum 

anlambilimi çok anlamlılığı da aynı tümcenin belli bir amaca yönelik 

kullanımlarından biri olarak nitelendirir. Durum anlambilimi, anlamı tanımlar ya da 

incelerken mantıkçılar gibi gerektirimleri değil, ön-sayıltı eklentilerini tümcenin 

doğruluk değerinde etkili tanıtlar olarak görür. Böylece, kuram dilin dış yansımasına, 

diğer anlam kuramlarına göre, daha geniş bir bakış açısı sağlar. Durum anlambilimi 

dile, sözceler ve tanımlanmış durumlar arasındaki ilişki olarak bakar. Böylece 

sözcelerden edinilecek tüm bilgi yolları açılır. Sadece söz konusu durum değil, 

konuşucu ve onun dış dünyadaki yeri de tanımlanır. 

Barwise ve Perry’e göre (1983) sözce ile dış dünya arasında sistematik bir ilişki 

vardır. Bu ilişkinin betimlenmesi sonucu tümcenin herhangi bir bağlamdaki kullanım 

amacı da tanımlanmış olur. Örneğin (41) numaralı örnekteki gibi bir tümcede iki 

farklı bilgi sağlar:  
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a) Gerçek dünyada yağmur yağdığı bilgisi,  

b) Konuşucunun dış dünyayı nasıl algılayıp yorumladığı bilgisi.  

(41) Yağmur yağıyor.  

Eğer dışarıda yağmur yağıyorsa, yani dış dünya ile dil dünyası örtüşüyorsa, 

konuşucunun bu dış dünya bilgisini ‘bildiğini’ , eğer dışarıda yağmur yağmıyorsa 

konuşucunun bu dilsel olguya ‘inandığını’, eğer konuşucu dışarıda yağmur 

olmadığını bildiği halde bu sözceyi kullanıyorsa o zaman da bu sözcenin aslında 

havayla ilgisi olmadığını anlarız. Bu bakış açısını sergileyen bir anlam kuramı her tür 

anlamı açıklamakta yeterli olacaktır. Örneğin, konuşucunun dışarıda yağmur 

yağmadığını bildiği halde (41)’i ürettiği durumda, tümce varsayılan kullanımının 

dışında bir amaçla kullanılarak farklı bir söz eylem değeri taşır. Diğer bir deyişle, 

durum anlambiliminde her bir sözce geçerli olduğu bir olası dünya tanımlar. Bu olası 

dünya onun doğruluk değerinde de etkindir. Olası dünya ile dış dünya farklı ya da 

aynı olabilir.  

Dış dünyadaki gerçeklik ile dil gerçekliğinin örtüşmesi şart olmamakla birlikte, 

bu örtüşmenin derecesi sözcenin aktardığı durumun türünü belirler. Durum 

anlambiliminde yapılan en temel tanım soyut durum (abstract situation) tanımıdır. 

Özellikleri olan ya da ilişkiler kuran ve uzam-zamanda yer tutan bireyler durumları 

oluşturur. Durum, “özellikleri olan bireyin/bireylerin zaman aralıklarında farklı 

yerlerde kurdukları ilişkiler” olarak tanımlanabilir (Barwise ve Perry, 1983; 25). 

Burada kullanılan durum (situation) kavramı, soyut bir kavramdır. Dış dünyadaki bir 

varoluşu değil dildeki bir gerçekliği işaret eder. Bu gerçeklikte ya da kavramsal 
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olarak insan zihninde olabilir. İnsan zihninde çeşitli durumların algılanması ya da 

tasarlanmasını sağlayan kavramsal yapılar ise soyut durumlardır.  

Durum anlambiliminde yapılan en temel ayrım gerçek ve soyut durumlar 

arasındadır. Gerçek durumlar sabit durumları tanımlayan olgu durumları (state of 

affairs), soyut durumlar ise daha çok devinim içeren durumlar olan olaylar (events) 

ile eş görülebilir. Gerçek durumlar da durumların kendisi metafiziksel ve 

epistemolojik olarak birey, ilişki ve uzam-zamandan önceliklidir. Oysa soyut 

durumlarda öncelikli olan birey, ilişki ve uzam-zamandır (Barwise ve Perry, 1983).  

Soyut durumları kullanarak konuşucu çeşitli anlamlandırma yapıları kurar. 

Tıpkı Chomsky’nin üretici dilbilgisinde tanımladığı ad, eylem, tümleç gibi soyut 

durumlar da belli kurallarla yapılanan değişkenlerden oluşur. Soyut durumlar için 

tanımlanan yapıtaşları eşbiçimlerdir (uniformatives). Eşbiçimler, durumları 

tanımlamaya yarayan değişkenlerdir (Barwise ve Perry, 1983). Temel eşbiçimler 

katılımcılar (individuals), özellikler (features), ili şkiler (relations) ve kurama 

sonradan olay örüntüsü kavramıyla katılan uzam-zamansal yer (spatio-temporal 

locations) olarak sıralanabilir.  

Katılımcı, durumların özne veya nesneleridir. Katılımcı kavramı ideal varlıkları 

değil gerçek nesneleri tanımlar. Hatta bütünlük ve basitlik taşıyabilen nesnelerin 

aksine katılımcılar bütünün parçası ile bile tanımlanabilirler (Barwise ve Perry, 1983: 

5).  

İlişki değişkeni ise üç türde tanımlanabilir: katılımcıların kendi özellikleri, 

başka katılımcılarla gerçekleştirdikleri eylemler, katılımcıların içinde bulundukları 
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durumlar. Her n≥0 için tanımlanan n-li ilişki tanımlanabilir. 1’li ilişki özelliği 

betimler. 2’li ilişkiler zaten ilişki olarak tanımlanır. 0’lı ilişkiler ise yağmur yağması, 

ya da öğlen olması gibi durumlardır (Barwise ve Perry, 1983: 50)  

Uzam-zamansal yer değişkeni ise durumların yer aldığı ya da tanımlandığı 

uzam ya da zaman aralığına işaret eden eşbiçimlerdir. Dildeki birimler zaman ya da 

uzam noktalarına açıkça gönderimde bulunmazlar. Onun yerine dilbilgisel zaman 

aracılığıyla dört boyutlu zaman uzam ilişkileri kurar ve bu ilişkileri aktarırlar. Uzam 

ve zaman arasında birçok farklı ilişki kurulabilir. 

(42) bir bireyin bir şey okuduğu soyut bir durumu anlatır. (42)’deki gibi bir 

gösterimde ne a bireyinin ne de b bireyinin özgüllükleri, diğer bir deyişle ne dış 

dünyada ne de bir olası dünyada demirlenebilecekleri (anchor) tikel bir birey 

tanımlanmıştır. Birinin bir şey okuduğu tüm durumlar (42)’deki soyut durum 

yapısıyla gösterilir.  

(42) s: = oku-, å, b; evet 

Soyut durumlar gerçeklikle kurduğu ilişkiye bağlı olarak üç türde 

tanımlanabilir: oluntu durumları (actual situations), olgusal durumlar (factual 

situations), olgu-dışı durumlar (non-factual situations).  

Oluntu durumları, soyut durum yapılarının dış dünya gerçekliğiyle 

karşılaştırılarak doğruluk değeri almasını sağlayacak biçimde bir dilsel kodlama 

sunumuyla tanımlanır. Örneğin, Boncuk adlı bir köpeğin Melek’i ısırdığı gerçek bir 

durum oldun. Bu durum bir köpeğin birini ısırması soyut durumun tikel bir 
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uzantısıdır. Adı geçen soyut durumu gerçek katılımcılara uygulanması ile bir oluntu 

durumu yaratılır. Bu oluntu durumunun gösterimi ise aşağıdaki gibi olacaktır. 

(43) s: eDE, lDE: ısırdı, a, b; evet 

  Boncuk, a; evet 

  Melek, b; evet. 

Olgusal durumlar ise oluntu durumlarının aksine dış gerçeklikte uzanımı almaz 

ve tek bir dış gerçeklik noktasına işaret etmez. Olgusal durumlar, oluntu durumlarını 

sınıflandırırlar. Soyut durumlar olarak kayıtlı kavramsal yapının, birden çok benzer 

oluntu durumlarını birleştirerek dilsel gerçeklik yaratmak için kullanılması ile 

olgusal durumlar ortaya çıkar. Olgusal durumlar, bu anlamda oluntu durumlarının 

bütüncül sunumudur. Olgusal durumların doğruluk değerlendirmesi konuşucunun 

yaptığı dilsel kodlamadan bağımsızdır. Yani, bireylerin özellikleri sonucu, kendi 

içlerinde doğru ya da yanlıştırlar.  

Aşağıda olgusal durumun nasıl gösterileceği örneklenmektedir.  

(44) Boncuk Meleği ısırır. 

 s: eDE: lDE: ısırır, Boncuk, Melek; evet. 

Burada Boncuk’un Melek’i ısırdığı durum için tek bir uzam-zaman 

tanımlanmaz. O yüzden yer, uzam-zaman değişkesi olarak gösterilir. E ise olay 

örüntüsü kümesi anlatacak biçimde kodlanmıştır.  

Son durum türü olarak tanımlanan olgu-dışı durumlar, dilin gerçek dünyadaki 

durumlar ile farklı olduğu düzlemde tanımlanırken, aynı zamanda bir biçimde gerçek 
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ile örtüşmeyen, hatta gerçek dünya ile kıyaslandığında yanlış değeri alan durumların 

adıdır.  

Soyut durumlar kavramsal yansımayı temsil eder. Bu durum türü asla doğruluk 

değerlendirmesine girmez. Uzun (2005) bu durumların doğruluk değerlerini 

incelerken tümcelere üç tür doğruluk değeri atanmasının olası olduğunu söyler: 

mutlak doğru, zorunlu doğru ve olası doğru. Tüm yer ve zamanlarda geçerli olan ve 

kullanıcı ya da bağlamdan bağımsız kendiliğinden doğru değeri alan tümceler mutlak 

doğru olarak tanımlanır. Oluntu durumlarını anlatan, dış dünyayla 

karşılaştırıldıklarında mecburen bir doğruluk değeri alacak biçimde kodlanmış 

tümceler ise olası doğrudur. Olgusal durumlar ise kendi dil gerçekliğinde doğru ya 

da yanlış değerini özellik tümcesi olmaları açısından kendi içlerinde taşıdıklarından 

zorunlu doğru durumlar olarak tanımlar.  

(45) numaralı gösterimde tanımlanan durum, (42)’de gösterdiğimiz soyut 

durumun tikel ve özgül bir uzam-zamanda, tikel ve özgül bir birey için tanımlanmış 

ve dış dünya gerçekliğiyle karşılaştırılarak doğruluk değerlendirmesi almış oluntu 

durumuna gelmiş halidir. (45)’te artık tüm eşbiçimler demirlenmiştir. Temel 

değişkenlerin bir durum tanımlanırken tikel eşbiçimlere indirgenerek kullanılmaları 

yani bir oluntu durumunda sabitlenmeleri demirleme işlemidir. Bir eşbiçimin 

alabileceği tüm değerlerin, yani gönderim yapması olası bütün katılımcıların toplamı 

toplam demirleme değeri (total anchoring value) olarak adlandırılır (Barwise ve 

Perry, 1983: 73). 

(45) ile gösterilen sözce artık sadece özgül bir a bireyinin özgül bir b bireyiyle 

belli bir uzam-zamanda kurduğu tek ilişkiyi tanımlar. (46) ise yine (42)’de 
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tanımlanan türden bir soyut durumun eşbiçimlerden sadece birinin tikel olarak 

kodlandığı bir olgusal durumu gösterir. (46)’da (42)’deki soyut durum yapısı dış 

dünya gerçekliğini tanımlamak için değil, dil gerçekliğinde bir olası dünyada tikel 

bireyin getirdiği bir özelliği sonucunda alabileceği konuşucunun yorumundan 

bağımsız olarak zorunlu doğruluk değeri alan olgusal durumu tanımlar. (45) ile (46) 

numaralı gösterimlerin farkı, (45)’teki e tikel olay simgesi ile (46)’daki e olay tipi 

simgeleridir. e simgesi, birden çok olay örüntüsünün aktarıldığını işaret eder.  

(45) e: lDE: okudu, Ali, b’yi; evet 

  kitap, b; evet 

(46) e: lDE: okur, Ali, b; evet 

  kitap, b; evet 

Bu iki durumu gösterimleri açısından da ayrıdır. 6Soyut durumları oluşturan 

eşbiçimler, yani katılımcılar, ilişkiler ve uzam-zamanlardır. İlişkiler n≥0 olmak üzere 

                                                 
6 Yapısal gösterimler şöyledir:  

gerçek durumlar: s, s', s'' 

soyut durumlar: s, s', s'' 

gerçek olay örüntüleri: e, e', e'' 

soyut olay örüntüleri: e, e', e'' 

Bireylerin toplamı A 

tek tek bireyler  

a, b,… 

bütün ilişkiler toplamı ℜ 

tek ilişkiler ise r, r',… 

tüm uzam ve zamanların toplamı L 

tikel uzam-zamanlar: l, l', l''  
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n-li ili şkiler olarak tanımlanır. 1-li ili şkiler özellikler, 2-li ili şkiler yine ikili ili şkiler, 

0-lı ili şkiler ise konum durumlarıdır (situational state). Uzam-zamanlar doğrudan 

belli bir zaman dilimi ya da uzamda bir noktaya değil dolaylı olarak –genellikle 

dilbilgisel zaman yoluyla- aktarılır. Uzam-zamanların birbirleriyle olan ilişkisi de 

(47)’deki gibi gösterilir. (48)’de ise yer veya zamandan birinin baskın olduğu 

ili şkilerde kullanılan gösterimler bulunmaktadır. Durum anlambiliminde bu 

eşbiçimler bir araya getirilirken ise Kripke’nin (Barwise ve Perry, 1983 içinde) sınırlı 

küme kuramı kullanılır. 

(47) l<l' l l 'ünden öncedir.  

lºl' l ve l'üyle aynı zamandadır. 

l@l'  l ve l' aynı yerdedir. 

(48) l⊆z l'  l zamanı l'ndedir 

l⊆u l'  l uzamı l'ndedir 

l⊆_ l'  l uzam-zamanı l'ndedir. 

Oluntu durumu ile olgusal durumlar arasındaki ayrım Barwise ve Perry (1983) 

için olay anlamı (event meaning) ve olay-tipi anlamı (event-type meaning) 

kavramlarıyla netleşir. Kratzer’ın (1995) sözdiziminden tanıtlar getirerek 

tanımlamaya çalıştığı özellik düzeyi/ birey düzeyi ayrımı bu iki tanımın çıkış 

noktasını oluşturur. Parçalı (stage level) olay anlamı gibi tikel iken tek sıra 

(individual level) olay-tipi anlamı gibi geneldir. Olay anlamı tek bir yer, zaman, tikel 

bir özne için asla tekrarı olmayacak durumların, yani oluntu durumlarının anlamını 

                                                                                                                                          
zaman: lZ 

Uzam lU 



 

   59 

tanımlar. Kratzer’ın (1995) tanımladığı parçalı yüklemler (stage level predicates) bu 

tür anlam taşırlar. 

Olay-tipi anlam ise olgusal durumları tanımlar. İki durum ortak bir noktada 

birleştirilebiliyorsa, yani benzer tipte iseler, o durumların ortak kılan yönün 

aktarılması durumunda olay-tipi anlamından söz edilir. Bu da Kratzer’in (1995) 

bütüncül yüklemlerle (individual level predicates) kodlanan türden durumları anlatır. 

Örneğin “Ateş olan yerden duman çıkmaz” tümcesi, ateş ve dumanın birlikte olduğu 

birçok farklı olayı anlatan olgusal duruma işaret eder. Olay-tipi anlamı veren bir 

tümcede, katılımcı, ilişki ya da uzam-zaman eşbiçimlerinden en az birinin tikel 

olmaması gerekir. Oluntu durumları özellik düzeyinde iken olgusal durumlar birey 

düzeyinde yer alır. 

Buraya kadar tanımlanan kavramlar önermenin içinde tanımlandığı durum ve 

durum birleşenleri ile ilgili idi. Bu temel kavramların anlamlanma sürecinde dünya 

bilgisinin nasıl işlediğini göstermeye yarayan temel kavram ise kısıtlayıcı 

(constraint)7 kavramıdır. Kısıtlayıcılar, anlamlandırma sürecine ait temel bir kavram 

olarak tanımlanır. Dilin anlamlanma sürecinde en önemli etmenlerden biri olan 

dünya bilgisi, kısıtlayıcı kavramı ile gösterilir. Durum anlambilimi, dört çeşit 

kısıtlayıcı tanımlamaktadır. Gerektirim kısıtlayıcıları (necessary constraints), olağan 

                                                 
7 Kısıtlayıcı kavramı  daha sonra ortaya atılan yapısal anlam kuramlarında yer edinmiş bir kavramdır. 

Örneğin uygunluk kuramı (optimality theory), bu kavramın farklı düzlemlerde tanımlanarak sözcenin 

anlamlanma sürecini etkileyen temel değişken olarak değerlendirir. Durum anlambilimi kısıtlayıcı 

dışında önermenin kendi içeriğindeki değişkenlerin aldığı değerleri de tanımlaması açısından bu tür 

kuramlardan daha alt düzlemlerde anlam süreçlerini izlemeyi sağlamayan bir kuram olarak 

görülmektedir.  
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kısıtlayıcılar (nomic constraints), uzlaşımsal (conventional) kısıtlayıcılar, koşullu 

(conditional) kısıtlayıcılar.  

Gerektirim kısıtlayıcıları, algıladığımız özellikler ya da ilişkiler çerçevesinde 

var olan bilgilerdir. Alt anlamlılık ya da gerektirim ili şkisinde olan durumlar için 

geçerlidir. Örneğin, bir annenin dişi olması alt-anlamlılık ilişkisi çerçevesinde 

belirlenir, yani, annelik özelliği ile dişilik özelliği gerektirim kısıtlayıcısı ile 

ili şkilendirilmiştir.  

Olağanlık kısıtlayıcıları, ‘doğada var olan düzeneklere ait bilgiler’ olarak 

tanım bulur. Doğa bilimlerinin sunduğu kanunlar gibi betimlemeler bu tür 

kısıtlayıcılardandır. Bu tür kısıtlayıcılar dil konuşucusunun öğrendiği (explicit) ya da 

farkında olmadan bilincinde yer alan içsel (implicit) bilgiler ile tanımlanabilir. 

Gerektirim kısıtlayıcısı ile betimlenen bilgiler her yer ve zamanda geçerliliği olan 

bilgiler iken olağanlık kısıtlayıcısı bazı yer ve zamanlarda geçerli olmayabilir. 

Örneğin, yer çekimi kısıtlayıcısına ait bilgi, ay yüzeyinde, yeryüzündeki ile aynı 

doğruluk değerini almayacaktır. Bu nedenle, bir kere tanımlanan kısıtlayıcı bilginin 

doğruluk değerini etkilediği her bir tikel durum için yeniden uyarlanması gereklidir. 

Bu ilk bakışta bir sorun gibi görünse de dilin doğasında var olan bir süreç olduğu da 

kesindir. Aksi takdirde, yanılmak gibi bir bilişsel eylemden söz edilemezdi. 

Uzlaşım kısıtlayıcısı, birlikte yaşayan insanların ortak bilinçlerine ait açık ya da 

örtük bilgiler ile tanımlanır. Bu tür bilgiler, ne gerektirim ilişkisi ile ne de doğa 

kanunları ile ilgilidir. Kolaylıkla yıkılabilirler. Örneğin, ‘zilin çalmasının dersin 

bitmesi anlamına gelir’ bilgisi, uzlaşımsal kısıtlayıcı olarak işleyen bir bilgidir. Her 

zil çaldığında ders bitti demek olmayabilir: Zil bozuk olabilir, o gün tatil olabilir, vb.  
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Koşullu kısıtlayıcı ise, ayrı tek bir kısıtlayıcı bilgi olarak değil de yukarıda adı 

geçen üç çeşit bilginin her birine ait olabilen bir koşuldur. İster gerektirim ilişkisinde 

olsun, ister olağan ya da uzlaşımsal bilgi de olsun, tikel bir durumda işleyen tek bir 

kısıtlayıcının bir özelliği olarak betimlenebilir. Aslında koşullu kısıtlayıcılar her bir 

durum için geçerli kısıtlayıcının gerçekten işler olup olmadığını belirleyen bir ilkedir.  

Kısıtlayıcı kavramının konuşucu ya da alıcıların dünya bilgisini tanımlamaya 

yönelik olduğunu belirtmiştik. Dünya bilgisinin ise belli açılardan öznel olduğu, yani 

her konuşucu ya da her durum için farklı olabileceği karşı çıkılmaz bir geçektir. 

Ancak, dildeki anlam sürecinde de bu kesin olmayan bilginin önemli bir yeri olduğu 

da açıktır. Bu nedenledir ki, kısıtlayıcılar aktarılan her durum için yeniden gözden 

geçirilmelidir. Bir sözcenin kısıtlayıcıya göre belirlenen doğruluk değeri o sözce için 

tanımlanan kısıtlayıcı bilgi, o bilginin karşılığı olan gerçek durum değişmediği 

sürece “doğru” olur. Gerçek durum değişir ise kısıtlayıcı önermede aktarılan bilgiye 

“yanlış” doğruluk değeri atanmasına neden olur. 

Koşullu olmayan (unconditional) kısıtlayıcılar olgu durumlarıdırlar (states of 

affairs). Bu olgu durumlarına yani kısıtlayıcılara olay-tipleri arasında tanımlanan 

içerme ilişkisi ile ulaşılır. İçerme ilişkisi (49)’deki gibi tanımlanır (1983: 101) 

(49) S1 olay tipindeki olgusal durum e1, S2 olay-tipindeki e2 olgusal 

olayının bir parçası ise S1 olay-tipi, S2 olay-tipini içeriyor demektir. 

Daha açık bir deyişle, kısıtlayıcılar, iki farklı olay-tipinin birbirini içerdiği 

anlamına gelirler. Örneğin, (50)’de bir gerektirim kısıtlayıcısının nasıl işlediği 
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gösterilmektedir. Bir kişinin karısının olması onun evli bir erkek olmasını anlamsal 

olarak içerdiği için (50)’da gösterilen, bir gerektirim kısıtlayıcısıdır.  

(50) Karısı olan kişi evli bir erkektir. 

 C: luda: içerir, E, E’; evet 

öyle ki E(ȧ, ḃ, ĺ)dir 

 E: = ĺde, karısı, ȧ, ḃ; evet 

ve E' (ḃ, ĺ)dir 

 E': = ĺde, erkek, ḃ; evet 

     evli, ḃ; evet 

Diğer bir kısıtlayıcı örneği de (51)’de gösterilmektedir. (51)’deki aslında 

koşullu bir kısıtlayıcıdır. Çünkü kaya çarptığında bir şeyin yaralanması için o şeyin 

canlı olması gerekir. Bu koşul kısıtlayıcılar sadece canlılara uygulandığı için 

belirtilmese de olur (1983; 114). Bu bağlamda (51)’de örneklenen kısıtlayıcı türü 

olağanlık kısıtlayıcısıdır. 

(51) Kayanın çarpması demek yaralanmak demektir.  

C: luda: içerir, E, E’; evet 

öyle ki E(ȧ, ḃ)dir 

 E: = ĺde, çarpmak, ḃ, ȧ; evet 

   kaya, ḃ;evet 

ve E' (ȧ) dır 

 E': = ĺde, yaralanmak, ȧ; evet 
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Yukarıda da özetlendiği gibi, kısıtlayıcılar konuşucuların dünya bilgisini 

anlamlandırma sürecinde nasıl işlediğini gösteren araçlardır.  

Konuşucuların zihnindeki işlemlerden bir diğeri de tutumdur (attitude). 

Durumların konuşucunun zihnindeki konumu tutum kavramı ile gösterilir. Bilmek, 

inanmak, iddia etmek gibi eylemler durum anlambiliminde tutum bildiren bilişsel 

eylemler olarak ele alınırlar. Durum anlambiliminde tanımlanan tutum kavramı, 

konuşucunun durum ya da katılımcılarla ilgili kişisel görüşünü yansıtan zihinsel 

durumu olarak açımlanabilir. Konuşucunun belli bir tutumu bir durum üzerinde 

işletmesi ise tutum aktarımı (attitude report) olarak tanım bulmaktadır.  

Tutum aktarımını kodlayan farklı tutum eylemleri, farklı ilişki ağları kurar. 

Örneğin, bilmek tutum eylemi ‘dış dünya ile önermede tanımlanan durumun aynı 

özellikleri taşıdığı’  anlamına gelir. Elbette ki zihinsel bir tutumdan ve zihinsel 

durumlardan söz ettiğimiz için bu sadece konuşucunun değerlendirmesi çerçevesinde 

geçerli olan bir ilişkidir. Tutum aktarımı terimi, konuşucunun önerme ile ilgili 

yorumunu göstermesi nedeniyle özellikle bilgi kipliği türlerinin anlamlarının 

açılımını göstermede kullanılmaktadır.  

Bilmek ve inanmak eylemleri birbiri ile ilişkili olarak betimlenir. Bilmek, 

aslında inanmaktır. Ancak, bilmek tutum eylemi ile işlenecekse bilginin gerçek 

dünyada doğrulanır bir bilgi olduğunun da biliniyor olması gerekir. (Barwise ve 

Perry, 1983: 213). Oysa inanmak eyleminde durumun gerçeklikle örtüşmesi 

gerekmez. Bilmek tutumu konuşucunun zihinsel dünyasında tanımlanır ve 

doğrulanır. Gerçek dünya ile ilişkilendirildiğinde, bilmek tutumunun üzerinde 

işlediği durumun yanlışlanabilmesini sağlayan etmenin bu olduğunu söylemek 



 

   64 

mümkündür. Yapısal düzlemde bilmek KO, inanmak ise BO ile gösterilmektedir. 

İnanmak eylemi durumlar üzerinde aşağıdaki gibi gösterilir ((52), (53)). (52)’de 

inanmak farklı uzam-zamanlarda geçerli olan bir durum olarak sunulurken, (53)’teki 

ẋ, S şemasındaki değişken değerleri, b ise bu değişkenlerden sabitlenmiş olan bireyi 

göstermektedir (1983: 242). Burada, inanmak tutumu belli bir durumda işleyen bir 

tutum olarak ele alındığı için bir işleç değil yansıma’dır (representation). Bu nedenle, 

artık inanmak tutumu, BO değil, Br simgesi ile gösterilir.  

(52) e0’da:  l’de:  Br, a, S; evet, 

(53)   DIR, ẋ, b; evet 

(52)ve (53)’de gösterilen yapının nasıl işlediğine bir örnek verelim. Diyelim ki, 

Ali, Azar’ın (bir köpek) (Ali’nin) köpeği olan Boncuk’u ısırdığına inanıyor. Bu 

durum (54)’teki gibi bir yapı ile gösterilmektedir. Bu yapıyı satır satır okursak, 

birinci satırda ‘e0 olay tipi l uzam-zamanında Ali’nin E oluntu durumuna inandığı 

durumun doğru değeri taşıdığı’ gösterilir. İkinci ve üçüncü satırda ise yine bu 

durumun katılımcılarından olan Azar ve Boncuk sırasıyla ȧ ve ḃ değişkenleri ile 

ili şkilendirilir. Daha sonra, ne zaman ki açılımı ile E durumu tanımlanır. E 

durumundaki ḣ ve i anlamsal rolü işaretlediği için otomatik olarak i Ali’ye, ḣ ise l 

uzam-zamanına demirlenir. E durumunun iki katılımcısı vardır. (54)‘te gösterilen 

durum şudur: Ali E oluntu durumunun doğru olduğuna inanır. Bu durumun 

katılımcıları olan ȧ, Azar’dır, ḃ ise Boncuk’tur. E durumu ise Azar’ın Boncuk’u 

ısırdığı oluntu durumu olarak tanımlanır. Ali, Boncuk’un sahibidir. ȧ ve ḃ iki ayrı 

köpektir. 
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(54) e0’da:  l’de:  Br, Ali, E; evet 

   DIR, ȧ , Azar; evet 

   DIR, ḃ, Boncuk; evet 

öyle ki 

 E:= ḣ’de: ısırıyor, ȧ, ḃ; evet 

   sahip, i, ḃ; evet 

   köpek, ȧ; evet 

   köpek, ḃ; evet 

(54)’da gösterilen tutum aktarımı ile işlenmiş durum yapısı, sadece inanmak 

tutumu için geçerli değildir. Tutum eylemi ne olursa olsun, tutumun gösterimi böyle 

olacaktır. Örneğin, Ali, Azar’ın Boncuk’u ısırdığını biliyor olsaydı, o zaman 

gösterim şöyle olacaktı: 

(55)  e0’da:  l’de:  Kr, Ali, E; evet 

   DIR, ȧ , Azar; evet 

   DIR, ḃ, Boncuk; evet 

öyle ki 

 E:= ḣ’de: ısırıyor, ȧ, ḃ; evet 

   sahip, i, ḃ; evet 

   köpek, ȧ; evet 

   köpek, ḃ; evet 

Görüldüğü gibi, (54) ile (55) arasındaki tek fark tutum ilişkisinin Br değil Kr ile 

gösterilmesidir.  
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Bilmek ve inanmak bilişsel eylemlerinin tutum olarak işledikleri durumlar 

arasındaki temel farkı yeniden vurgularsak, bilmek eylemi gerçek dünya ile örtüşen 

bir yapıyı gerektirirken inanmak eylemiyle işlenen durumun doğru değeri alması 

konuşucunun olası doğru kodlaması ile belirginleşir. Bilmek tutum eylemi ile 

zorunlu doğruluk değeri kodlanamaz. 

Konuşucu tutumlarını aktaran farklı tutum eylemleri de bulunmaktadır. 

Görmek, duymak ya da hissetmek de konuşucu tarafından tutum eylem olarak 

kullanılabilir. Konuşucunun önermede aktarılan bilgiye yönelik tutumu kiplik 

olduğuna göre yukarıda özetlenen tartışmadan da çıkarılacağı gibi tutum 

gösteriminin doğal dildeki kiplik ulamı ile örtüştüğünü söyleyebiliriz.  

Burada özetlenen kavram ve örneklenen gösterimler durum anlambiliminin 

temel gösterimlerini örneklemektedir. Bu tez çalışmasında özetle sunulan bu araç, 

ilke ve gösterimler tanıtsallığın kavramsal yapısını incelerken kullanılacaktır. Bu 

bölümde gösterdiğimiz araçlar, kuramın kullandığı tüm araçları ve gösterimleri 

içermemektedir. Metnin okunurluğunu sağlamak adına bazı kavramlar daha sonraki 

bölümlerde ilk kullanıldıkları yerde tanımlanacak ve gösterimleri örneklenecektir.  

Bölüm 1.2.2’de ortaya koyulan özellikleriyle durum anlambilimi, dili 

anlamlandırma sürecini incelemeye yönelik üst dil tanımlamayı amaçlayan, kökleri 

olası dünyalar anlambilimi ve ilk-sıra model kuramına uzanan bir yapısal anlambilim 

kuramıdır. Durum anlambilimi, dış dünyaya ait gerçek durumlar ile dil dünyasını bire 

bir etkileşimli olarak inceler. Dili anlamlandırma sürecinde bu iki dünyanın ne kadar 

örtüştüğüne bağlı olarak tanımlanan üç dilsel durum çeşidi ile betimlenebileceğini 

savunur. Durum anlambilimi, diğer birçok yapısal anlambilim kuramının aksine dili 
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sadece üretim ya da algılama sürecinde işleyen zihinsel süreçler ya da zihinsel 

varlıklar olarak değerlendirmez. Dış dünyadaki gerçek durumlar ile dil dünyasında 

tasarlanan zihinsel durumlar arasında bir ilişki olduğunu ön-varsayarak bu ilişkiyi 

bütün anlamlandırma süreçlerinin temeline koyar. Durum anlambilimi, bir 

anlambilim kuramının dilin anlam sürecini her yönüyle inceleyebilmesi için dil-

dünya etkileşiminin incelenmesini gerekli görür bu savın vazgeçilmez olduğunu 

kabul eder. Durum anlambilimi, “Dili anlamlandırmak demek, dünya bilgisine 

dayanarak tanımlanan durumlar-arası ilişkileri tanımlamak demektir” olarak 

özetleyebileceğimiz temel bir yaklaşıma dayanmaktadır.  

Yukarıda özetlenen özellikleri nedeniyle kiplik ulamının anlamsal yapısını 

açımlamak ve bu ulamın anlamlanma sürecini göstermek için uygun bir zemin 

oluşturduğunu çeşitli nedenlerle söyleyebiliriz. Kiplik tanımı gereği sadece dil içi 

varlıklar ve kavramlar ile değil dünyaya ait pek çok değişkenle de ilgilidir. Ayrıca, 

kiplik önermenin tamamı ile ilgili bir anlamsal yapılanıştır. Önermenin sadece 

doğruluk değeri ile değil uygunluk koşulu ile de ilgilidir. Kipsel bir tümce sadece 

birleşenlerinin anlamlarıyla değil üreticinin ve alılmayıcının kim oldukları, 

aralarındaki ilişki, nerede oldukları, hangi zaman diliminde hangi zaman dilimi ile 

ilgili konuştukları, neden söz ettikleri gibi bağlama ait pek çok değişkenin 

özellikleriyle bir bütün olarak anlamlanır.  

Durum anlambiliminin dil dünyası ile dış dünyanın etkileşimini dilin 

anlamlanma sürecinin temeline yerleştirmesi çalışmamızda tanıtsallığın biçim-

anlambilimsel sunumu için uygun bir zenim hazırladığı düşündürmektedir. Bölüm 

1.2’de, kipsel bir ulam olarak tanımladığımız tanıtsallığın durum anlambiliminin ilke 
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ve araçları ile nasıl sunulabileceğine ilişkin öneri niteliğindeki tartışmamızın temeli 

sunulmaktadır. 

1.2.3. Tanıtsallık İçin Bir Durum Anlambilimsel Sunum Önerisi 

Çalışmamızda tanıtsallığın üst-başlığı olarak gördüğümüz kiplik zihinsel bir 

süreç olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle kipliğin tanımı alışıla gelmiş tanımlardan 

kısmen farklı biçimde sunulmaktadır. Çalışmamızda kiplik, sözcede aktarılan 

bilginin, konuşucunun bilişsel dünyasında var olan bilgi ya da tutumlar ile işlenmesi 

sonucu sözceye atanan değer olarak tanımlanmaktadır. Kipliği böyle tanımlamak, 

onun önerme üzerinde değil önermede aktarılan bilgi üzerinde bir işleç olarak 

görmek anlamına gelmektedir. Önerme zihinsel bir varlık iken önermede aktarılan 

bilgi bu varlığın tek tek katılımcıları, katılımcıları arasındaki ili şki ile ilgili 

kavramsal bir olgu olarak betimlenmektedir. Önerme içeriği bu yaklaşım ile 

ayrıldığında durum anlambiliminde durum olarak tanımlanan kavramın karşılığı 

haline gelmektedir. Bu yaklaşımla ele alındığında kipliğin önermede aktarılan bilgi 

üzerinde işleyen bir ulam olarak tanımlanması bu ulamın durum anlambilimi 

çerçevesinde sunumunun yapılabilmesini de mümkün hale getirmektedir.  

Çalışmamızda konu edilen kipsel ulam tanıtsallık olduğundan kipliğin durum 

anlambilim çerçevesinde nasıl sunulabileceği tanıtsallık üzerinden açıklanmaktadır.  

Yukarıda çizilen yaklaşım doğrultusunda tanıtsallığın iki birleşenden 

oluştuğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki önermede yer alan bilgiye karşılık gelen 

tanıtlanan durum olarak tanımlanmaktadır. Tanıtlayan durum dilbilgisel araçlarla 

işaretlenen belirli bir anlamsal örüntü olarak betimlenmektedir. Örneğin doğrudan 
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tanıt türlerinden görsel tanıt için tanıtlayan durumu “konuşucu e’yi gördü” biçiminde 

sunabileceğimiz bir örüntü olarak betimleyebiliriz. Dolaylı tanıt için tanımlanacak 

örüntü ise basitçe “konuşucu e’yi gösteren bir tanıta sahip” olabilir. Bu örüntülerde 

yer alan ‘e’ tanıtlanan duruma karşılık gelmektedir.  

Çalışmamızda tanıtsallığın durum anlambilimi çerçevesindeki tanımı şöyle 

yapılmaktadır: Tanıtsallık tanıtlayan durum ve tanıtlanan durum arasında koşullu 

kısıtlayıcılar ile tanımlanmış bir ilişki düzeneğidir. Farklı ilişki düzenekleri 

(kısıtlayıcı, tutum eylemi, tanıtlayan veya tanıtlanan durumlara ait özellikler gibi) 

farklı tanıtsal değerler doğurmaktadır.  

Bu tanım çerçevesinde tanıtsal bir sözcenin durum anlambilimsel sunumu için 

aşağıdaki gibi bir ön-tip tanımlayabiliriz.  

(56) C: lu’DA: içerir, E, E'; evet  

öyle ki E(ad, e) 

E: =lDE Kr ad, e: evet 

ve e: =lDE r , ȧ, ḃ: evet 

 ẋ, ȧdır; evet  

 i, ḃdır; evet 

ve  

E’:= lDE doğru, e:evet 

(56)’te gösterilen sunumda, E tanıtlayan durumu E' ise tanıtlanan durumu 

göstermektedir. E konuşucunun (ad) e durumunu bilmesi olarak tanımlanmaktadır. e 

durumu ise l uzam zamanında, a ve b katılımcıları arasında tanımlanan bir r  ili şkisi 
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olabilir. E'  ise e durumuna doğru değeri atanması durumudur. Burada bir ön-tip 

tanımladığımız için bu birleşenler kalın yazılmıştır. (56)’teki sunum sadece bir ön-

tiptir ve kısıtlayıcı ilişkisinin tanıtlayan ve tanıtlanan durum arasında nasıl işlediğini 

göstermektedir. Çalışmamızda farklı tanıt türlerinin farklı kısıtlayıcılar ile 

tanımlanabileceği öngörülmektedir. Örneğin, yukarıda bir şeyi bilmek onun doğru 

değeri almasını gerektirir olarak açımlayabileceğimiz doğrudan tanıt türünün ön-tipi 

olabilecek bir gösterim sunulmuştur. Doğrudan tanıt görsel işitsel ya da duyuşsal 

olabilir. Görsel doğrudan tanıtı dilbilgiselleştiren bir dil olan Wintu’daki bir örnekleri 

inceleyerek (bkz. (57)a,b) bu tanıt türünün gösteriminin nasıl yapılabileceğini 

örnekleyebiliriz.  

(57) a. Kupa-be  

 ‘odun kesiyor’ (konuşucu görerek algıladıysa böyle kodlayabilir.) 

b. Kupa-nthe  

 ‘odun kesiyor (konuşucu duyarak algıladıysa ya da bir parça gelip 

konuşucuya çarptıysa böyle kodlayabilir.) (Aikhenvald, 2004: 60 içinde 

Pitkin 1984: 147, 184) 

(58) C1: lu’DA içerir, E, E'; evet  

 öyle ki e(ad, e') 

 E: =lDE gör-,  ad, e: evet 

ve 

 E’: =l 'DE Kr ad, e; evet 

C2: lu’DA: içerir, e', e''; evet 

 E’: =l'DE Kr ad, e: evet 

 E'':= l ''DE doğru, e:evet  
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öyle ki 

 e: =lDE kes- a,b; evet 

  x, adır; evet  

  odun, bdir; evet 

Wintu anadili konuşucusu görmek eylemi ile bilmek eylemi arasındaki ilişkiyi 

dilbilgisel olarak açıkça işaretlemiştir. Aynı biçimde (57)b’deki örnekte de duymak 

ile bilmek eylemlerinin ilişkilerinin dilbilgiselleştiğini görülmektedir. Bu iki ilişki 

çoğu dilde evrensel bir kısıtlayıcı olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle çoğu dil bu 

ili şkiyi dilbilgisel düzlemde işaretlememektedir. (58) ve (59) numaralı sunumlar, bu 

ili şkinin Wintu anadili konuşucusunun zihninde nasıl işlediğini göstermektedir. 

(57)a’nın sunumu olan (58)’de bir olayı görmek o olayı bilmeyi içerir ve bir olayı 

bilmek onun doğru olduğunu içerir olarak açımlayabileceğimiz iki kısıtlama ilişkisi 

gösterilmektedir. (59)’de ise bir olayı duymak onu bilmek olarak tanımlanmaktadır. 

Yine olayı bilmek onun doğru değeri aldığını göstermektedir.  

(59) C1: lu’DA içerir, E, E'; evet  

 öyle ki e(ad, e') 

 E: =lDE duy-,  ad, e: evet 

ve 

 E’: =l 'DE Kr ad, e; evet 

C2: lu’DA: içerir, e', e''; evet 

 E’: =l'DE Kr ad, e: evet 

 E'':= l ''DE doğru, e:evet  

öyle ki 
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 e: =lDE kes- a,b; evet 

  x, adır; evet  

  odun, bdir; evet 

Bu gösterimler ile Wintu dilinin tanıtsallığı nasıl işlettiği gösterilmektedir. 

Wintu dilinde verdiğimiz örnekte görmek ile bilmek arasındaki ilişki bu dilin 

konuşucuları arasında uzlaşımsal olarak kabul edildiği için uzlaşımsal bir 

kısıtlayıcıdır. Ancak dilbilgisel olarak kodlandığı için burada açıkça belirtilmiştir. Bu 

kısıtlayıcının yıkılması diğer bütün koşullu kısıtlayıcıların yıkılmasında olduğu gibi 

belirli anlamsal uzanımlara olanak verebilir. Gösterimde tanımlanan ikinci kısıtlayıcı 

ise ‘konuşucunun e’yi görmesinin e’nin doğru olduğunu’ içermesi anlamına gelir. 

(58) ve (59) arasındaki tek fark E' de yer alan bilmek ve görmek eylemleridir.  

Yukarıda sunulan örneklerde yer alan görsel ve işitsel tanıtlardan başka tanıt 

türleri de durum anlambiliminin araçları ile sunulabilir. Farklı tanıt türlerinin 

sunumları çalışmamızda, Türkçede dilbilgiselleşmiş tanıt türleri üzerinden yürütülen 

tartışma ile gösterilmektedir (bkz. Bölüm 4). Türkçede dilbilgiselleşmiş tanıt 

türlerinin biçim-anlambilimsel sunumlarına geçmeden önce Türkçede tanıtsallığın 

hangi alt ulamlarının hangi dilbilgisel araçlarla işaretlendiğini saptanmasının gerekli 

olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle, durum anlambilimsel sunumların 

yer aldığı Bölüm 4’e geçmeden önce, Bölüm 3’te anadili konuşucularına uygulanan 

sormacalar ve bu sormacalardan elde edilen bulgular ışığında tanımladığımız 

Türkçede tanıtsallık dizgesi sunulmaktadır. 

 



 

Bölüm 2. TÜRKÇEDE TANITSALLI ĞI KONU EDEN ÇALI ŞMALAR  

Tanıtsallık tipolojisinde Türkçe, bu ulamı dilbilgiselleştirmiş dillerden biri olarak pek 

çok sayıda çalışmada anılır. Bu çalışmalarda, Türkçede sırasıyla görülen geçmiş ve 

duyulan geçmiş anlamlarını kodlayan {–DI} ve {–mIş} eylem çekim eklerinin 

anlamsal içeriği arasındaki bu farklılık tanıtsallık ulamının dilbilgisel araçlarla 

aktarılmasına tipik bir örnek olarak tanımlanmaktadır. Türkçeyi betimleyen çeşitli 

çalışmalar kaynak gösterilerek tanımlanan bu ayrımın tanıtsallık tipolojisindeki 

yerini anlayabilmek için Türkçe {–mIş} çekim eki ve {–DI} ile karşıtlığı üzerine 

yapılmış önceki çalışmaların incelenmesi gereklidir.  

Tanıtsallığın bilgi kipliği ulamı ile ilişkili olarak incelediğimiz birinci bölüme 

paralel olarak, {–mIş} biçimbirimini tanımlayan çalışmaları da bu eki kiplik eki 

olarak kabul eden ve etmeyen iki temel grupta toplayabiliriz. Alanyazında bazı 

araştırmacılar {–mIş} biçimbiriminin bir kiplik i şaretçisi olduğunu söylerken 

diğerleri bu ekin sadece bir kiplik değil zaman ya da /ve görünüş eki olduğunu 

görüşünü kabul eder. Tanıtsallık ulamının bilgi kipliği olup olmadığı tartışmasından 

farklı gerekçelerle de olsa bu fikir ayrılığını da benzer başlıklar altında 

inceleyebiliriz.  

Bu çerçevede, Bölüm 2.1’de bu ekin tek işlevinin kiplik işaretlemek olduğunu 

kabul eden çalışmalara yer verilmektedir. Bölüm 2.2’de {–mIş} eylem çekim ekini 

bir zaman ve/ya da görünüş eki olarak inceleyen çalışmaların temel tartışmaları 

sunulmaktadır.  
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Türkçede {–ImIş} biçimbirimini inceleyen çalışmaları iki başlık altında 

grupladık. Bunlardan birincisi {–ImIş} biçimbiriminin tek işlevi kiplik işaretlemek 

olan bir eylem çekim eki olduğunu, ikincisi ise bu ekin geçmiş zaman, bitmişlik 

görünüşü ve de kiplik eki işaretleyen çok işlevli bir yapı olduğunu savunan 

çalışmalardı. Bu bölümde, öncelikle bu iki gruptaki çalışmaları karşılaştırılacağız. 

Aşağıda, sırasıyla her bir görüşün temel kabulleri özetlenmekte, bu kabuller, {–ImIş} 

biçimbirimine yönelik saptamaları öne çıkardığı ve göz ardı ettiği özellikler 

açısından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmenin ardından bu tez çalışmasında 

hangi bakış açısının tercih edildiği gerekçeleri ile birlikte açıklanmaya 

çalışılmaktadır. Ayrıca, {–mIş} biçimbirimini kiplik eki olarak ele alan yaklaşım de 

görüşlerini savunduğumuz çalışmalara eleştiren bir gözle bakarak açıklayamadıkları 

örneklerin de açıklanmasını sağlayacağını varsaydığımız önerilerimizin 

gerekçelerinden birçoğu, bu bölümde okuyucuya sunulmaktadır. 

2.1. Tek işlev Yaklaşımı 

{–mIş} biçimbirimi Yavaş (1980), Sezer (1990), Zeyrek (1990), Uzun (1998, 2004) 

başta olmak üzere çeşitli araştırmacılar tarafından yalnızca bir kiplik eki olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tanım gereği, {–mIş} biçimbiriminin işlevi aktarım ya da 

çıkarım gibi tanıtsal ulamları işaretlemektir. Tezin bu bölümünde, {–mIş} 

biçimbirimini bir kiplik çekim eki olarak tanımlayan çalışmaların temel tartışmaları 

özetlenmektedir.  

{–mIş} biçimbiriminin kiplik kodlayan bir ek olduğu görüşünü açıkça dile 

getiren en eski tarihli çalışmalardan biri Yavaş’ın (1980) Türkçe eylem çekim 
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eklerinin anlamsal özelliklerini incelediği doktora tezi çalışmasıdır. Yavaş (1980), 

çalışmasında iki ayrı {–mIş} biçimi olduğunu kabul etmektedir: 

i) Yan tümcelerde bitmişlik i şaretleyen bir ortaç eki olan {–mIş}  

ii)  Üstlenmeme kipliği işaretleyen bir eylem çekim eki olan {–mIş} 

Çalışmasının doğası gereği daha çok eylem çekim eki olan {–mIş} üzerinde 

duran Yavaş (1980), bu ekin iki temel işlevinden söz eder: (60)– (69) numaralı 

tümcelerde Yavaş’tan (1980) aktarılan örneklerle betimlenen bu işlevler aktarım ve 

çıkarım kodlamasıdır. (60)–(69) numaralı tümcelerin tamamı “X öyle diyor” 

uzanımını alabilmektedir. Bu durumda bu tümcelerde aktarım anlamının 

kodlandığını söylemek mümkün hale gelmektedir. (60)–(69) numaralı tümcelerin 

alabileceği diğer bir uzanım ise “anlıyorum ki”, “ fark ettim ki”, “ açıkça görülüyor ki” 

eklentileridir. Yavaş (1980), bu eklentileri aldıklarında ise {–mIş} ile çekimlenmiş 

örnek tümcelerde kodlanan anlamın çıkarım anlamı olduğunu belirtmektedir.  

(60) John hastaymış. 

(61) John çalışıyormuş.  

(62) Eskiden John çok içki içermiş. 

(63) John Türkiye’ye gidecekmiş. 

(64) John evlenmiş. 

(65) John bugün çalışıyormuş. 

(66) John gidecekmiş. 

(67) John mastır sınavına giriyormuş. 

(68) John yarın gidiyormuş. 
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Yukarıda verilen örnek tümcelerle ilgili açıklamalardan da anlaşıldığı gibi 

Yavaş (1980), {–mIş} çekim ekinin çıkarım ve aktarım anlamlarından hangisini ne 

zaman kodladığına ilişkin bir ayrım yapmamaktadır. Araştırmacı, bu iki anlamın 

okumasını tetikleyen etmen olarak tümce içinde bir dilsel birimi işaret etmemektedir. 

Yavaş’ın (1980) altını çizdiği nokta, çıkarım da olsa aktarım da olsa bu kullanımların 

hiçbirinde konuşucunun olayı kendisinin algılamadığıdır. Konuşucunun olayı nasıl 

öğrendiği ya da hangi kaynaktan bilgiye ulaştığı dilbilgisel olarak {–mIş}’ın i şlevi 

açısından önemsizdir. Bu nedenle Yavaş (1980), çıkarım ve aktarım kullanımlarının 

her ikisinde de tümceye konuşucunun ‘önermenin doğruluğunu üstlenmemesi’ 

anlamını kattığını, bu durumun iki kullanımın ortak özelliği olduğunu söyleyerek {–

mIş} ile kodlanan anlamı üstlenmeme kipliği (non–commitative mood) olarak 

adlandırmaktadır. 

Yavaş (1980, 44), çıkarım kullanımıyla ilgili olarak geleceğe yönelik 

çıkarımların ancak kesin gözüyle bakılan, planlanmış olayların ya da yapılmış bir 

düzenlemenin gelecekteki sonucundan söz ederken kabul edilebilir olduğunu not 

etmektedir. Örneğin (69) numaralı tümce planlanabilecek bir olayı anlatmamaktadır. 

Bu nedenle (68) numaralı tümceye benzer biçimde açıkça gelecek gönderimi taşıyan 

(69) numaralı tümce, örneğin havadaki bulutların durumundan ulaşılan bir çıkarımı 

anlatamaz. Bu örnek için Yavaş’ın (1980) kabul edilebilir olarak nitelendirdiği tek 

okuma bilginin bir başkasından edinildiğini açığa çıkaran “X diyor ki” eklentisi ile 

gelen okumadır. Başka bir deyişle, tümcenin anlattığı durumun gereği olarak bu 

tümcede {–mIş} yalnızca aktarım anlamı kodlayabilir. 

(69) Yarın hava güzel olacakmış. 
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Yavaş’ın (1980) altını çizdiği bir başka nokta ise (70)–(71) numaralı 

tümcelerde örneklediği türden kullanımlardır. Araştırmacı, bu tümcelerdeki 

eylemlerin tanık olunabilecek türden olayları anlatmaları açısından (60)–(69) 

numaralı tümcelerin eylemlerinden farklı olduğunu söylemektedir. Acıkmak ya da 

yorulmak kişinin kendisinin deneyimleyeceği türden eylemlerdir. Bu nedenle (70) ve 

(71) numaralı tümcelerde anlatılan, konuşucunun anlatılan hissi deneyimlemekte 

olduğunu bir anda fark etmesidir.  

(70) Çok acıkmışım. 

(71) Çok yorulmuşum. 

Yavaş (1980), bu tür anlamların sadece hissedilen türden eylemler ile sınırlı 

olmadığını da eklemektedir (1980: 46). Bu çerçevede, (72) ve (73) numaralı 

tümcelerdeki gibi, konuşucu tümcede anlatılan olayı ya da durumu daha önceden 

bilmediği ya da bunun olmasını beklemediği için şaşırdığı durumlarda da {–mIş}’ın 

benzer anlamı kodladığını söylemektedir.  

(72) Ne de çok elbisem varmış. 

(73) John da buradaymış.  

Yavaş (1980), {–mIş} ekinin (70)–(73) numaralı tümcelerde örneklenen 

kullanımını bu ekin sadece fiziksel uzaklığı (tanık olmama, olay gerçekleştiği anda 

orada olmama nedeniyle varlığı bilinen uzaklık) değil, psikolojik/zihinsel uzaklığı da 

aktardığını söyleyerek açıklamaktadır. Bu gözlemler Yavaş’a (1980) göre {–mIş} 

ekinin üstlenmeme kipliği aktardığı savunusunu kanıtlar niteliktedir. Çünkü (70)–

(73) numaralı tümcelerde {–mIş}, konuşucunun önerme içeriğine ilişkin tutumunu 
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belirginleştirmektedir. Bu tutum, önermenin doğruluk değerinden konuşucunun 

sorumlu olmadığını göstermektedir.  

Üstlenmeme kipi ile aktarılan ‘önermenin doğruluğundan sorumlu olmama 

durumu’nun bazen önermenin yanlış olarak kodlanmasına bile neden olduğunu 

belirten Yavaş (1980), (74)–(76) numaralı tümceler ile bu durumu örneklemektedir. 

(74) Çok uyurmuşum. 

(75) Zor sınav verirmişim. 

(76) İçkiyi çok severmişim. 

Yavaş’a (1980) göre (74)–(76) numaralı tümcelerde önermede aktarılan 

bilginin başkalarından duyulduğu kodlanırken konuşucu, nicelik (quantity) ve nitelik 

(quality) ilkelerini (maxims) de yıkılarak tümcelerde aktarılan bilginin yanlış olduğu 

kodlamasını yapmaktadır. Bu durum, (74)–(76) numaralı tümcelerden sonra 

“Başkaları öyle diyor, ama aslında değil ” uzanımının gelmesinin kabul edilebilir 

olmasını sağlamaktadır. Bu uzanımın kabul edilebilir olması Yavaş’a (1980) göre 

önermeye “yanlış” değeri yüklendiğini kanıtlamak için yeterlidir.  

Yavaş (1980), özellikle Underhill’e (1985) gönderimde bulunarak, 

Underhill tarafından da kabul edilen “{–mIş} biçimbiriminin bir zaman eki olduğu” 

görüşünü de tartışmaktadır. Bitmişlik ya da öncelik (geçmiş) anlamının ortaç eki olan 

{–mIş} biçimbirimi ile i şaretlendiğini savunmaktadır. Araştırmacı, ortaç eki olan {–

mIş}’ın yan tümcelerde bitmişlik i şaretleyen bir ek olarak işlev gördüğünü dile 

getirmektedir. Ona göre, (77)–(82) numaralı tümcelerle de örneklediği gibi ortaç eki 

{–mIş} tamamlanmış bir sürecin sonucu anlamını vermektedir. 
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(77) Fakirliğe alışmış olan insanlar bu enflasyondan korkmuyor.  

(78) Büyümüş olan dalları kestiler.  

(79) Açılmış olan kapıdan kedi girdi.  

(80) Açılmış kapı 

(81) Çürümüş elma 

(82) Büyümüş ağaç  

“Tamamlanmış sürecin sonucu” anlamını görebileceğimiz diğer 

kullanımların ise “{–mIş} + {–IDI}” ve “{–mI ş}+{ol–}” yapıları olduğunu 

söylemektedir. (83)–(87) numaralı tümcelerde bu yapıları ve {–mIş}’ın {–IDI} ile 

nasıl bir ikili ayrıklık gösterdiğini örneklendirmektedir. (83)–(85) numaralı 

tümcelerde {–mIş} ile i şaretlenmiş “a” tümceleri kabul edilebilir ancak {–DI} ile 

işaretlenmiş “b” tümceleri dilbilgisel olarak kabul edilemez niteliktedir. Yavaş 

(1980), bu tümcelerde {–DI}’nın kabul edilememesini, bu ekin geçmişteki bir 

gönderim noktasından önceliği işaret etmeyişine, onun yerine kendisinin bir 

gönderim noktası oluşturmasına bağlamaktadır. Zamansal öncelik ilişkisi ise 

yukarıda belirtilen yapılarda {–mIş} eki ile işaretlenir. Geçmişin geçmişi (örneğin 

(89)–(92) numaralı tümcelerdeki {–mIş}+ {-IDI} yapısı) ya da gelecekteki geçmiş 

(örneğin (85)–(88) numaralı tümcelerdeki {–mIş}+ol+K İP yapısı) anlatımlarında 

ekin bu özelliğinin görülebildiğini belirtmektedir. Kiplik çekimlerinden önce {–

mIş}’ın kullanıldığı yapılardaki ({–mIş}  olmalı, {–mIş}  olacak, {–mIş}  olabilir  vb.) 

durumu ise şöyle değerlendirmektedir: Kiplik ekleri ile olası bir gönderim noktası 

işaret edilir, {–mIş} ile aktarılan öncelik anlamı ise bu gönderim noktasına bağlı 

olarak belirlenir.  



 

   80 

(83) a. Çürümüş elmaları atıyorum 

 b. *Çürüdü elmaları atıyorum. 

(84) a. John gelmiş olmalı. 

 b. *John geldi olmalı. 

(85) a. Haftaya hastaneden çıkmış olacak. 

b. *Haftaya hastaneden çıktı olacak.  

(86) Haftaya John tezini bitirmiş olacak. 

(87) John yemeğini yarın 8’de yemiş olacak. 

(88) John dün çalışmış olmalı. 

(89) John 8’de yemeğini yemişti.  

(90) Mary eve geldiğinde John gitmişti. 

(91) Saatimi masaya koymuştum. Şimdi bulamıyorum.  

(92) Ben bu filmi galiba görmüştüm. 

Yavaş (1980), yan tümceli yapılarda {–mIş}’ın bitmi şlik i şaretlediğini 

göstermekle birlikte bu ekin ana tümcenin eylem çekiminin bir parçası olarak 

kullanıldığında, kodladığı anlamın bitmişlik görünüşü değil üstlenmeme kipliği 

olduğunu savunmaktadır. Yavaş’a (1980) göre, {–mIş} ol– gibi farklı çekim ekleriyle 

kullanılabilen yapılar, üstlenmeme kipliğinin zaman bildirmemesinin bir sonucudur. 

(89)–(92) numaralı tümcelerde kullanımı örneklenen {–mIş}+{–IDI}  yapısının ise dil 

kullanımında {–DI}+{–DI} yapısı bulunmayan konuşucuların vurgulu geçmişi 

(emphatic past) işaretlemek amacı ile kullandığını söyleyerek buradaki geçmişliğin 

{–mIş} ekine bir işlev olarak yüklenmesinin dilbilgisini karmaşıklaştıracak bir 

yaklaşım olduğunu [“There is no reason to complicate the grammar by recognizing a 

past tense –mIş” (Yavaş, 1980: 64)] söylemektedir. 
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(93) John çalışmış. 

(94) John Mary ile 1950’de evlenmiş.  

(95) Mary güzelmiş. 

(96) Mary bir zamanlar güzelmiş. 

(97) Mary gençken güzelmiş.  

(98) John çalışıyormuş. 

(99) Seneye John Mary ile evlenecekmiş. 

Yavaş’a (1980) göre, Underhill’in (1967) {–mIş}’ın geçmiş zaman eki 

olduğu iddiasını dayandırdığı (93)–(96) numaralı tümcelerde {–mIş} ekinin kiplik 

değeri değil de geçmiş zaman işaretlediğini söylemeyi gerektirecek bir fark yoktur. 

Öyle ki, bu tümcelerin neden geçmiş anlamı aktardığını {–mIş}’ı bir geçmiş zaman 

eki olarak tanımlamadan da açıklamak mümkündür. Yavaş (1980), (95) numaralı 

tümcede, {–mIş}’ın tek başına geçmiş zaman okumasını tek seçenek olarak 

sunamadığını da örneklendirmektedir. Araştırmacı, böylesi örneklere dayanarak {–

mIş} ekinin bitmişlik i şaretlemesinin yan tümce yapıları ile sınırlı olduğunun tekrar 

altını çizmektedir.  

Yavaş’ın (1980) {–mIş} için tanımladığı üstlenmeme kipliği tanımı 

Zeyrek’in (1991) çalışmasında da net bir biçimde kabul edilmiştir. Zeyrek (1991), 

masalların metin yapısını incelediği çalışmasında, bu biçimde yazılmış Türkçe 

örnekleri incelemiş, {–mIş} biçimbiriminin sadece bir kiplik belirtisi olduğunu kabul 

etmiş, görünüş ya da zaman eki olup olmadığı yönünde bir tartışmaya yer 

vermemiştir.  
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Yavaş’ın (1980) çalışmasıyla benzer biçimde {–mIş} ekinin bir kiplik 

işaretçisi olduğunu savunan diğer bir çalışma da Sezer’e (1990) aittir. Sezer (1990), 

geleneksel dilbilgisi çalışmalarının Türkçe eylem çekim dizgesini ele alma 

biçimlerini eleştirdiği yazısında {–mIş} ekinin geçmiş zaman eki olarak değil bir kip 

eki olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Dilbilgisi çalışmalarında 

yer alan eylem çekimi tablosunda iki çeşit geçmiş tanımlanmaktadır: Tanık olunmuş 

geçmiş zaman ({–DI} eki ile bildirilir ) ve aktarılmış geçmiş zaman ({–mIş} eki ile 

bildirilir ). Sezer  (1990), bu ayrımı zayıf olması ve dilbilgisel dayanağı olmamasına 

bağlayarak eleştirmekte ve kolayca yanlışlanabileceğini göstermektedir. Örneğin, 

Sezer’e (1990) göre, (100) numaralı tümcenin konuşucusunun anlatılan olaya tanık 

olması gerekmez. (101)a ve (101)b numaralı tümcelerde kodlanan ise geçmişin 

aktarımı değildir.  

(100) Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastı. 

(101) a. Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmış. 

 b. Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmıştır. 

Sezer (1990), {–mIş} eki ile aktarılan anlamları, SEVİYORMUŞUM 

tümcesinin olası okumalarını gösteren bir tablo ile şöyle açıklar:  

(102) SEVİYORMUŞUM 

Şimdiki Zaman 1 Sevdiğimi şimdi anlıyorum. 

 2 Sevdiğim söyleniyor.  

Geçmiş Zaman  1 Sevdiğimi şimdi fark ediyorum. 

 2 Sevdiğimi söylüyorlar.  
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Sezer (1990), tıpkı diğer dillerde olduğu gibi Türkçede de zaman eklerinin 

kiplik kodlayabildiğini (103)–(107) numaralı tümceler ile örneklendirmektedir.  

(103) Sigarayı bırak. 

(104) Sigarayı bırakacaksın.  

(105) Sigarayı bırakmalısın.  

(106) Sigarayı bırakıyorsun.  

(107) Sigarayı bıraksana. 

Sezer (1990), zaman eklerinin zorunluluk ya da emir anlamı 

kodlayabildiklerini belirtmektedir. {–mIş} için de benzer bir açıklama yaparak bu 

ekin de aslında bir kip eki olduğunu, geçmiş zaman okumasının bir yan etki 

olduğunu savunmaktadır. Sezer’e  (1990) göre iki {–mIş}'tan söz edilebilir. Birincisi 

en az üç farklı anlamı bulunan kip ekidir. Bu anlamları şöyle sıralar: 

i) “Söyleneni aktarmak. Gelmişler. 

ii)  Olan biteni fark etmek: Gelmişler. 

iii)  Şüphe duyduğunu ima etmek: İngilizce bilirlermiş.” 

Sezer (1990), üçüncü şıkta not ettiği şüphe anlamının {–mIş}biçimbiriminin 

çift kullanımı ile daha da pekiştirilerek alaycı bir anlatım sağlayabileceğini de ekler. 

Ayrıca, Aşağıdaki YAZMIŞIM için verdiği ikinci bir tabloda bu anlamlara bir 

dördüncüsünü de ekler.  

(108) YAZMI ŞIM 

1 Yazdığımı şimdi fark ediyorum.  
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2 Yazdığımı söylüyorlar. 

3 Yazdığımı söylüyorlar ama ben yazmadım. 

4 Yazdığım için gururluyum. 

İkinci {–mIş} ise gel–miş–tim yapısındaki {–mIş}tır. Bu {–mIş} ise bir 

olayı anlatırken işlev gören bir anlatı ekidir. (101) numaralı tümcede örneklenen {–

mIş} anlatı işlevi gören bu ikinci {–mIş}’tır, geçmiş zaman eki değil.  

(109) a. Meğerse sonunda Ankara’ya yerleşecekmişim.  

 b. Sonunda Ankara’ya yerleşecekmişim.  

(109) numaralı tümce setini de {–mIş} ile aktarılan ulamın zaman değil kip 

olduğu savının bir tanıtı olarak göstermektedir. Sezer (1990), çalışmasında sonuç 

olarak iki {–mIş}’tan birincisini kip eki olarak tanımlarken, ikinci {–mIş}’ı anlatı eki 

olarak değerlendirmektedir. 

Türkçe eylem çekim dizgesine farklı bir yaklaşım olarak dikkati çeken bir 

diğer görüş de Uzun (1998, 2004) tarafından ortaya konmuştur. Uzun (2004), 

Türkçede tek ek-tek işlev ilkesi ile yapılacak incelemelerin bu dilin doğasını daha iyi 

yansıtacağını ileri sürmektedir. Uzun (2004), Türkçedeki eklerin birden çok işlevi 

yerine getiriyor gibi görünmelerine neden olarak “sıfır eki” adı verilen olguyu 

gösterir. Sıfır eki denilen olgu kaynağını, bir ekin yokluğunun da belirli bir anlamı 

aktarmak için kullanıldığı bir dil dizgesi olduğu düşüncesinden almaktadır. Öyle ki, 

bu tür bir dil dizgesi Farklı dillerde kendini gösterebilmektedir. Bu yaklaşıma 

dayanarak Uzun’un (2004) tanımladığı Türkçe zaman, görünüş, kip çekim dizgesi 

Tablo 8’deki gibi şekillenmektedir. 
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Tablo 8.  

Türkçede sıfır eki ile tanımlanan eylem çekimi değişkesi (Uzun, 2004: 165) 

Görünüş ekleri  Kip ekleri  Zaman ekleri  

Sürme -yor  tahmin -acak  geçmiş i-di 

bitme  -dı  olasılık -ar  geçmiş-dışı Ø 

başlamama Ø  rivayet -(ı)mış  olgusal Ø 

Bu tabloya göre Türkçede eylem, hiçbir görünüş eki ile işaretlenmemiş ise 

başlamama görünüşü, hiçbir zaman eki ile işaretlenmemiş ise geçmiş dışı zaman 

değerini ya da {–mIş}, {–Iyor} ve {–DI} ile i şaretlenmişse olgusal kip değerini 

kendiliğinden aktarabilir. Bu dizgede {–mIş} tek işlevi rivayet kipi kodlamak olan 

bir kip eki olarak tanımlanmaktadır. Uzun da (2004), Sezer (1990) gibi {–mIş} 

biriminin geçmiş anlamının olduğunu, fakat bu anlamın kiplik anlamının bir yan 

etkisi olduğunu savunmaktadır. Uzun (2004), Johanson (2000) ve benzeri 

çalışmaların tersine, {–mIş} ile {–ImI ş} arasında hiçbir ayrım olmadığını söyleyerek 

“Ali eve gelmiş” ve “Ali eve geliyormuş” tümcelerindeki {–mIş} birimlerinin işlevleri 

açısından hiçbir fark olmadığının altını çizmektedir. Araştırmacı, {–mIş}+{-IDI} 

yapısının varlığını ise, {–mIş}’ın geçmiş aktarmadığının açık bir kanıtı olarak ele 

alır. Uzun’a (2004) göre {–mIş} rivayet kipliği anlatan ve yalnızca rivayet edilen 

olay geçmişte olduğu için geçmiş anlatıyormuş gibi görünen bir kiplik ekidir.  

Her ne kadar adlandırmalarında veya çalışmaların doğası gereği bazı 

yaklaşımlarında farklılıklar olsa da yukarıda özetlediğimiz çalışmaların tamamının 

birleştiği ana fikir {–mIş} ve {–ImIş} birimleri arasında anlam/işlev bakımından 

hiçbir farkın bulunmadığı ve {–mIş} olarak gösterebileceğimiz ekin bir kiplik eki 
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olduğudur. {–mIş} ister yüklemcil eylem köküne isterse “i-” koşacının yardımı ile 

adcıl eylem ya da çekimlenmiş eyleme eklensin, dildeki tek işlevi, konuşucunun 

tümcede anlatılan olayı dolaylı bir bilgi kaynağı aracılığıyla elde ettiği anlamına 

gelen dolaylı tanıtsallığı8 işaretlemektir.  

Bu bölümde yer verdiğimiz çalışmalarda, {–mIş}’ın anlamsal özellikleri 

açısından ayrıntılı bir incelemenin yer aldığını söylemek mümkün görünmektedir. 

Bununla birlikte, tanımlamalar ve(ya) saptamalar her zaman dilbilgisel gerekçelere 

dayandırılmamaktadır. Örneğin Yavaş (1980), (110)-(112) numaralı tümceleri örnek 

vererek {–mIş}’ın kodladığı iki ayrı ulam (aktarım ve çıkarım) tanımlamıştır.  

(110) John evlenmiş.  

(111) John, Mary ile evlenmiş.  

(112) John araba almış. 

Yavaş (1980), (110) numaralı “John evlenmiş” tümcesini “Deniyor ki, Ali 

evlenmiş.” biçiminde açımladığı aktarım ulamını örneklemek için kullanırken, hemen 

hemen aynı yapıdaki (111) numaralı “John, Mary ile evlenmiş” tümcesinin, John’un 

parmağındaki yüzüğün görülmesi üzerine söylenmesinden dolayı çıkarım kodladığını 

belirtmektedir. Araştırmacı, (112) numaralı tümceyi de yapısal olarak herhangi bir 

fark taşımadığı halde bu tümcenin, aktarım okumasını değil, ‘ konuşucu John’un 

araba anahtarlarını görerek bu tümceyi söyler’ gerekçesiyle çıkarım okumasını 

örneklemek için kullanmıştır. Aslında, bu tümce için aktarım okuması da çıkarım 

                                                 
8 Yavaş (1980), bu ulamı ‘üstlenmeme kipi’, Uzun (2004) ise ‘rivayet kipi’ olarak adlandırmıştır. {–

mIş} ile kodlanan ulama verdikleri adlar farklı olsa da anlamsal özellikleri ile ilgili benzer 

betimlemeler yaptıkları için farklı adlandırmalar burada yinelenmemiştir.  
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okuması kadar doğal ve kabul edilebilir niteliktedir. Her ne kadar, Yavaş (1980), 

bütün bu kullanımları, bir başlık altında birleştirip verdiği örneklerdeki okumaları 

üstlenmeme kipliği olarak adlandırsa da bu okumaların nedenlerini ya da belirli 

okumalara verdiği örneklerin neden diğeri için de kullanılamayacağına yönelik 

açıklamaları sunmamaktadır. Bu durum, verilen örneklerin açıklayıcı gücünün 

düşmesine neden olmaktadır. {–mIş}’ın hangi özelliğinin bu okumaları 

tetiklediğinin, aktarım ya da çıkarım anlamlarının ne tür tümcelerde hangi dilsel 

araçlarla aktarıldığının belirlenmesinin sunulan iddianın gücünü arttıracağı açıkça 

görülmektedir. (110)-(112) ve benzeri tümcelerin okumalarını değiştiren bir etmenin 

varlığının sorgulanması, eğer bu etmen var ise onun hangi koşullar altında işlediği ya 

da belirli bir düzen içinde işleyip işlemediğinin saptanması, yapılan betimlemelerin 

nesnellik ve güvenilirlik değerlerini yükseltebilir. 

{–mIş}’ın olası anlamsal uzanımları arasında tanımlanan konuşucunun 

şaşkınlık, şüphe, alaycılık gibi edimsel uzanımları kodladığı yönündeki 

açıklamalarda da benzer bir sorun olduğunu görebiliriz. Adı geçen anlamsal 

uzanımların var olduğu betimlenip örneklenmekle beraber bu anlamların hangi 

koşullar altında mümkün olabildiğine ilişkin betimlemeler bulunmamaktadır. Yine 

Yavaş’ın (1980) çalışmasından örnek verecek olursak, Yavaş (1980), {–mIş} ile 

kodlandığını tanımladığı üstlenmeme kipliğinin anlamsal içeriğinde konuşucunun 

olay gerçekleşirken fiziksel olarak ilgili yere/zamana uzak olduğunun kodlandığını 

söylemektedir. Araştırmacı, bu fiziksel uzaklığın soyut düzlemde konuşucunun olaya 

psikolojik olarak uzak olduğunu kodlamakta da kullanılabileceğini belirtmektedir. 

Yavaş (1980), konuşucunun önermede aktarılan bilgi ile arasında olduğunu 

düşündüğü soyut uzaklığı psikolojik uzaklık (psychological distance) olarak 
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adlandırır. Psikolojik uzaklık kavramı sayesinde {–mIş} ile i şaretlenmiş tümcenin 

konuşucunun şaşkın durumu, alaycı tavrı ya da önermenin doğruluğundan şüphe 

ettiği gibi edimsel kullanılmları da kodlayan dilsel birim olarak tanımlanmaktadır. 

Bu çerçevede Yavaş (1980), örneğin (113)a-(115)a numaralı tümcelerde {–mIş} ile 

şaşkınlık anlamının kodlandığını söylemekte ve bu anlamı psikolojik uzaklık 

kavramı ile açıklamaktadır. Bu tümcelerde, konuşucunun tümcede aktarılan 

durumu/süreci uzak bir ihtimal ya da gerçek olamayacak kadar inanılmaz olarak 

değerlendirmesi biçiminde tanımlar. Tanımdan da anlaşıldığı gibi psikolojik uzaklık 

kavramı, dilbilgisine ait bir kavram değildir. Konuşucunun dış dünyaya ait bilgileri 

aracılığıyla tanımlanan edimsel bir kavramdır. (113)a-(115)a’da örneklenen 

kullanımları psikolojik uzaklık kavramı ile açıklamak, konuşucunun zihinsel durumu 

gibi tümce ya da sözce düzleminde incelenemeyecek bir olguyu dilsel birimler ile bu 

düzlemlerde incelemek anlamına gelmektedir. Tamamen dış dünyaya ait bir 

açıklamanın dilin anlamlanma sürecini açıklamaktaki başarısı tartışılabilir. Bu 

nedenle, psikolojik uzaklık olgusu kullanılarak yapılan açıklamalar, dilbilgisel 

düzlemde değerlendirmeye alınamayacak niteliktedir. 

(113) a) Ne çok elbisem varmış.  

b) Ne çok elbisem var.  

(114) a) Zor sınav verirmişim. 

b) Zor sınav veririm. 

(115) a) Çok iyi İngilizce bilirmiş! 

b) Çok iyi İngilizce bilir. 
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Ayrıca, {–mIş} ile i şaretlenmemiş (113)b-(115)b tümcelerin de aslında 

konuşucunun şaşkın ya da alaycı tavrının dildeki karşılığı olarak işletilmesini 

engelleyecek herhangi bir dilsel birim de göze çarpmamaktadır. Özellikle (113) 

numaralı tümcedeki ‘ne çok …’ kalıbının konuşucunun şaşkın durumunun dilsel 

karşılığı olmaya tek başına yeterli olduğu da söylenebilir. Dahası, bu tümcelerde, 

konuşucunun şaşkınlığını dile getiriyor olması şart görünmemektedir. Konuşucunun 

(113)-(115)’deki ‘a’ ya da (113)-(115)’teki ‘b’ tümcelerini, bu tümcelerde aktarılan 

durumdan şikâyet etmek için kullanması da bir olasılıktır. Bu olasılık da yine, 

söyleme ait etmenler yoluyla açıklanması gereken bir olguyu açıpa çıkarmaktadır. 

Aşağıda verdiğimiz (113)' ve (113)'' numaralı örnek bağlamların her ikisinde de hem 

a hem de b tümcelerinin kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz. Bu örneklerden 

yola çıkarak, {–mIş}’ın konuşucunun yüklediği edimsel değeri işaret eden dilsel 

birim olmadığını ve {–mIş} biçimbiriminin kullanımı ile birlikte konuşucunun 

tümceyi kullanarak aktaracağı duruların şüphe, şaşkınlık ya da alaycılık ile sınırlı 

olmadığını da göstermektedir. 

(113)' Ayşe esirgeme kurumunda yaşarken zengin bir aile tarafından evlatlık 

alınmıştır. Eve gelip kendisi için hazırlanan dolabı açtığında 

dolabında çeşit çeşit elbiseler olduğunu görür. ‘Ne çok elbisem 

var(mış)’ der.  

(113)'' Bahar temizliği yaparken Ayşe, elbise dolabını açmış, yazlık ve kışlık 

giyecekleri düzenlerken çok yorulmuştur. Sıkıntı içinde ‘Ne çok 

elbisem var(mış)’ der.  
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Bu nedenlerle, {–mIş}’ın numaralı tümcelerde kattığı anlamın adı geçen 

şaşkınlık, alaycılık, şüphe edim değerlerinin tümcelere {–mIş} ile yüklenmediğini 

görmekteyiz.  

2.2. Çok işlev Yaklaşımı 

{–mIş} biçimbiriminin sadece kiplik kodlamak ile yükümlü bir birim olduğu görüşü, 

bütün dil araştırmacılarının kabul ettiği ortak bir görüş değildir. {–mI ş} 

biçimbiriminin kiplik kodlamak dışında zaman ve görünüş işaretlediği de pek çok 

araştırmacı tarafından dile getirilmiştir. Bu bölümde {–mIş} biçimbirimini hem 

zaman, hem görünüş, hem de kiplik işaretlemek işlevini yüklenen bir ek olarak 

değerlendiren çalışmaların temel kabulleri kullandıkları örnek tümceler üzerinden 

sunulmaktadır.  

Betimlemeli dilbilgisi çalışmalarında, genel eğilim {–mI ş} biçimbirimini bir 

zaman eki olarak tanımlamaktan yanadır. Bu tür çalışmalarda {–mIş} biçimbirimi 

dolaylı geçmiş/miş’li geçmiş/rivayet kipi gibi değişik adlandırmalarla tanımlanır. 

Örneğin, Banguoğlu (1959), {–mIş}’ı dolaylı geçmiş zaman kipi olarak adlandırır. 

Banguoğlu’na (1959) göre bu kip “kişinin başkasından duyduğu, sonradan gördüğü 

veya farkında olmadan işlediği bir kılışın ifadesine yarar”. Bu kullanıma örnek 

olarak ise (116) - (119) numaralı tümceleri gösterir.  

(116) Süleyman askere gitmiş. 

(117) Epeyce şişmanlamışsın. 

(118) Gazete okurken uyumuşum.  

(119) Kırlar yeşillenmiş.  
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Banguoğlu (1959), dolaylı geçmişin ‘şüpheli geçmiş, işitme geçmiş’ olarak 

da anıldığını, bunun da tarihsel gerçekleri anlatan anlatı metinlerinde değil, masal ve 

fıkra gibi gerçek dışı olayları anlatan biçemlerde kullanılmasına neden olduğunu 

söylemektedir. Banguoğlu’na (1959) göre (120) numaralı tümcede {–DI} 

biçimbiriminin, (121) numaralı tümcede ise {–mIş} biçimbiriminin kullanılmasının 

nedeni tümcelerin yer aldığı metinlerin biçemleridir. 

(120) Ordu Belgrat’a çekildi. 

(121) Nasrettin Hoca’ya sormuşlar.  

Dolaylı geçmiş eki olarak adlandırdığı {–mIş} biçimbiriminin diğer kiplik 

çekim ekleri ile birleşimlerini de inceleyen Banguoğlu (1959), {–mIş} ile {–DI} 

biçimbiriminin aslında birbiriyle çelişen anlam içerikleri nedeniyle bir arada 

kullanılamaması gerektiğini belirtmektedir. Ancak, bu bileşimde {–mIş}’ın ortaç gibi 

davranması sonucu, ekin geçmiş zaman anlamını korunduğunu, böylece {-mIş}+{-

DI} yapısının (bkz. (122)a), {-DI}+{-IdI} yapısı (bkz.  (122)b ) ile anlamdaş olarak 

kullanılabilir hale geldiğini ileri sürmektedir.  

(122) a. Bize bir de hediye getirmiştiniz.  

 b. Bize bir de hediye getirdiydiniz. 

Banguoğlu (1959), {–mIş}+{–mI ş} yapısı “kılışı şüpheli göstermeye, kinaye 

ile çürütmeye ve dolayısıyla yalanlamaya” kadar giden bir anlam içeriği doğacağını 

tanımlamaktadır. ((123) - (125) numaralı tümcelerdeki gibi). Bazı durumlarda olumlu 

anlamlarda da kullanılabilir, ((126) numaralı tümcedeki gibi). 

(123) Dün saat onda uğramışmış (şüpheliyim).  
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(124) Ondan teklif beklememişmişsiniz (sanmıyorum ya). 

(125) Ödemeyi vadetmişmişim (oysa etmedim).  

(126) O bizi dün gerçekten yemeğe beklemişmiş.  

“Dolaylı geçmişin şartı” olarak adlandırdığı {–mIş}+{–sA} yapısında {–

mIş}’ın salt geçmiş anlamını koruduğunu, şüpheli geçmiş zaman anlamını 

kaybettiğini söylemektedir. Banguoğlu’na (1959) göre {–mIş}+{–sA} ile {–DI}+{–

sA} yapıları arasındaki fark, (128)a ve (128)b numaralı tümcede örneklendiği üzere, 

{–mIş}+{–sA} yapısının daha geniş bir geçmiş için kullanılıyor olmasıdır.  

(127) a. Posta gelmişse, mektuplarımı getir.  

 b. Posta geldiyse mektuplarımı getir.  

(128) a. Bitirdiyse (az önce) göndersin. 

 b. Bitirmişse (daha önce) göndersin.  

Gencan da (2001) {–mIş} biçimbirimin işlevini “MİŞ’li geçmiş zaman kipi” 

ya da “sanılı geçmiş” terimleriyle adlandırmaktadır. Gencan (2001) {–mIş}’ın 

anlamlarını ise şöyle sıralamaktadır: 

a) Zaman bakımından –di’li (kesin) geçmiş zaman gibidir; işlerin sözden önce 

olduğunu bildirir.  

 b) Kesinlik bakımından ayrılırlar:  

  -di’li geçmişte işin yapıldığı kesindir.  

miş’li (sanılı) geçmişte bu kesinlik yoktur. Söyleyen kendisi görüp duymamış; 

başkalarından işitmiştir ya da işitip okuduğuna inancı kesin değildir.  

  Orhan bir ev almış (aldığını görmedim; söylediler).  

NOT: -dir ekeylemi bu kipe kesinlik anlamı katar.  

c) İşin yapıldığını kesinlikle kavrayamamış; farkında olmaksızın yapılış 

anlamlarında kulanılır.  

  Başladım uyku taharrisine, lakin ne gezer? 

 Sızmışım bir aralık neyse yorulmuş da meğer 



 

   93 

 Ortalık açmış uyandım; dedim, artık gideyim. SEYFİ BABA( Mehmet Akif 

Ersoy) 

Bu ayırtı –miş’li geçmişin rivayetinde daha belirgindir.  

ç) Bu kip masallara yakışır:  

 Bir varmış bir yokmuş, gurbet çölünde bir susuz seyyah varmış. Allah ona 

acımış, bir pınara rastgetirmiş: pınar ona can, sonra da iman vermiş. BİR İÇİM SU 

(Refik Halit Karay) […] 

d)Şaşma şaşırtma durumlarında kullanılır. 

 Bak, bak! Karşıki tepelere kar yağmış! 

e) Bu kip, acıları, üzüntüleri anlatmaya elverişlidir.  

 […] 

 Gama tebdil olmuş ülfetin çağı 

 Güller kurumuş, son kuş uzaklaşmış ufuktan 

 Sönmüş hep ocaklar ve ölmüş kelebekler […] 

f) Bu kip ton değişikli ğiyle övünme ve böbürlenmede kullanılır.  

Biz öylelerini çok görmüşüz.”  

Diğer bir betimlemeli dilbilgisi çalışmasına imza atan Lewis ise (1967), {–

mIş} biçimbiriminin asıl olarak bitmişlik ortacı (perfect participle) eki olduğu, ancak, 

olayın görülmediği anlamını vermesi nedeniyle zamanla bir çekim eki biçimini aldığı 

görüşünü savunmaktadır. Lewis (1967), bu savı açıklarken, başka çalışmalarda da 

anılan {–mIş} ve {–ImIş} biçimbirimleri arasındaki ayrımından söz etmektedir. 

Lewis (1967; 123), {–mIş} ile {–ImI ş} biçimlerini iki ayrı ek olarak tanımlayarak, 

{–ImI ş}’ın çıkarım işaretleyen biçimbirim olduğunu, {–mIş}’ın ise geçmiş ya da 

bitmişlik i şaretçisi olduğunu ileri sürmektedir. Lewis’e (1967) göre, {–mIş} sadece 

geçmişe gönderim yapabilirken, {-ImIş} şimdiye de gönderim yapabilmektedir. {–

ImIş} söylentiye, bazen de çıkarıma dayalı bilgi kodlamaktadır. Ayrıca, {–ImIş} ayrı 

da yazılsa, birleşik de yazılsa sonasığınık bir ek olarak vurguyu üzerine almazken, {–

mIş} her zaman vurguludur. 
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Lewis’e (1967) benzer olarak, {–mIş} ile {–ImI ş} arasında tanımlanan 

ayrımı kabul eden bir diğer dilci de Kornfilt’dir (1997). Kornfilt’e (1997) göre, {–

mIş}, tıpkı {–DI} gibi bir yalın geçmiş zaman ekidir. {–DI} ile işaretli tümcelerde 

konuşucu tümcenin doğruluğundan emin iken {–mIş} ile i şaretli tümcede durum tam 

tersidir. {–ImIş} ile i şaretlenen ‘emin olmama anlamı’, bilginin konuşucuya başkası 

tarafından aktarıldığı izlenimini yaratmaktadır. Buna ek olarak {–mIş}, tıpkı {-ImI ş} 

gibi, çıkarımsal geçmiş de kodlayabilmektedir. Kornfilt’e (1997) göre, tamamen 

farklı bir ek olan {–ImIş}’la i şaretli tümcenin doğruluğu, konuşucunun bir kanıt ya 

da ipucundan yola çıkarak vardığı bir tutumdan kaynaklanmaktadır.  

Lewis (1967) ve Kornfilt (1997) gibi, Göksel ve Kerslake (2005: 327) de {–

mIş} ve {–ImIş} biçimlerini ayrı niteliklere sahip iki ayrı ek olarak görmektedir. {–

mIş}, bir geçmiş zaman ve bitmişlik görünüşü eki, {–ImIş} ise dolaylı yoldan 

edinilmiş bilgiyi kodlayan kip ekidir. {–mIş}, {–ImI ş} gibi dolaylı bilgiyi 

kodlayabilse de bu durum ancak ve ancak geçmişte gerçekleşmiş olayların anlatımı 

ile sınırlıdır. {–ImIş} ise, {–mIş}’tan farklı olarak, görünüş ya da zaman bakımından 

belirginleşmemiş bir içeriğe sahiptir. Bu ek hem geçmişte hem de sözcelem anında 

gerçekleşen durumları zaman açısından bir sınırlılık olmaksızın kodlayabilmektedir. 

Örneğin, (129) numaralı tümcede konuşucu sözcelem anında devam eden bir durumu 

anlatırken, (130) numaralı tümcede konuşucunun anlattığı olay geçmiştedir. İki 

tümce arasındaki tek fark ise olayın gerçekleşme zamanını belirginleştirerek anlam 

bulanıklığını (ambiguity) ortadan kaldıran bir zaman belirtecinin kullanılmasıdır. 

Göksel ve Kerslake (2005), bu gibi tümcelerin bulanık bağlam yaratmasını, Türkçe 

dilbilgisinin iki koşacın üst üste kullanılmasına izin vermemesinin bir sonucu olarak 

değerlendirmektedir. 
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(129)  (Ayşe Çiğdem’e) Annem biraz rahatsız.  

(Çiğdem Nesrin’e) Ayşe’nin annesi biraz rahatsızmış.  

(130) (Ayşe Çiğdem’e) O gün annem biraz rahatsızdı.  

(Çiğdem Nesrin’e) O gün Ayşe’nin annesi biraz rahatsızmış.  

Göksel ve Kerslake’in (2005) tanımlamalarına göre tümcede tanıtsallık {–

mIş} ya da {–ImIş} ile kodlanmışsa aktarılan bilgi iki türden bilgi olabilir: bilgiye 

dayalı tanıtsallık (information based evidentiality) ve sonuca dayalı tanıtsallık (result 

based evidentiality).  

Bilgiye dayalı tanıtsallık, konuşucunun sözlü ya da yazılı olarak bir başka 

kaynaktan öğrendiği bilgiyi dinleyiciye aktarırken kullandığı bir ulamdır. Göksel ve 

Kerslake (2005) Türkçede tanıtsallık kodlamasının seçimli bir özellik olmadığının 

altını çizmektedir. Eğer tanıtsallık {–mIş} ile kodlanmazsa yerine kullanılacak diğer 

birimin {–DI} olduğunu söylemektedir (bkz. (131)a ve (132)a numaralı tümceler). 

{–DI}, {–mI ş} ile karşıtlık ili şkisindedir ve bilginin kişisel deneyimle edinilmiş ve 

birinci-elden bilgi olduğunu kodlamaktadır. Aşağıdaki örneklerdeki (131)b ve (132)b 

tümcelerinden aktarılan bilginin kodlanmasında {–mIş} tek seçenektir.  

(131) (a) (Ali, Gül’e):  Bahçeye bir meşe ağacı diktim.  

 (b) (Gül, Orhan’a):  Ali bahçesine bir meşe ağacı dikmiş. 

 (c) (Orhan, Ali’ye): Sen bir meşe ağacı dikmişsin, bana göstersene.  

(132) (a) İki tarafın temsilcileri Hilton Oteli’nde bir araya geldiler. 

 (b) (Haberi okuyan Ahmet, Gürkan’a) İki tarafın temsilcileri Hilton 

Otel’inde bir araya gelmişler.  
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Göksel ve Kerslake (2005) bilgiye dayalı tanıtsallığın birinci ve ikinci kişi 

çekimleriyle nadiren kullanıldığını ve farklı tür anlamlar doğurduklarını 

vurgulamaktadır. 1. kişi ile {–mIş}, konuşucunun hatırlayamayacak kadar küçükken, 

uyurken ya da bilinci yerinde değilken yaptığı olayları başkasından duyduğunu 

kodlayabilmektedir (bkz. (133) numaralı tümce) ya da kendisi ile ilgili yorumun 

başkasından duyulduğunu aktarabilmektedir (bkz. (134) numaralı tümce). 2. kişi 

çekimi ise, dinleyicinin kendisi ile ilgili bilginin başka bir kaynaktan edinildiğini 

anlatmaktadır (bkz. (135) numaralı tümce).  

(133) Bir yaşındayken kalp ameliyatı olmuşum.  

(134) Sözde inatçıymışım.  

(135) Babamla tanışıyormuşsunuz galiba.  

Sonuca dayalı tanıtsal kodlama ise doğrudan kendisinin algıladığı bir 

durumu yorumlayarak bir yargıya vardığında ortaya çıkmaktadır. Bir ürün meydana 

geldikten sonra, ürünün üretim aşamasında yapıldığı/yapılmadığı anlaşılan bir iş, 

(136) numaralı tümcedeki gibi, {–mIş} ile kodlanmaktadır. Ya da birisinin başına 

gelen yanık, kırık gibi sonuçları olan kazalardan sonra ortaya çıkan durum 

değerlendirilerek kaza anına yönelik olarak yapılan yorumlar ya da çıkarımlar, bu tür 

bir tanıtsal kodlamayı beraberinde getirmektedir (bkz. (137) numaralı tümce).  

(136) Ressam iki figürün arasını boş bırakmış.  

(137) Gözlüğümü yanıma almamışım.  
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Bu işlevlerin yanı sıra {–ImIş} tümcede aktarılan durumun konuşucu için 

yeni fark edilmiş bir bilgi olduğunu da anlatırmaktadır. Bu anlamda şaşırma ifadesi 

de aktarmaktadır.  

(138) Aaa, yiyecek hiçbir şey yokmuş. 

(139) Kardeşin pek tatlıymış. 

Soru tümcelerinde ise tanıtsallık kodlaması bilginin konuşucu değil 

dinleyici tarafından dolaylı yoldan elde edildiğini göstermektedir. Soruyu soran kişi, 

kendisine cevap verenin bilgiyi kendi algısı ile elde etmediğini, birinden öğrendiği 

(bkz. (140) numaralı tümce) ya da sonucundan yola çıkarak vardığını (bkz. (141) 

numaralı tümce) düşünüyor ise soruyu tanıtsal ile işaretlemektedir.  

(140) (Gazetenin ekonomi sayfasını okuyan birine soruluyor) Bugün dolar 

ne kadarmış? 

(141) (Mutfağa az önce giren birine soruluyor:) Fasulye olmuş mu? 

Betimlemeli dilbilgisi çalışmalarının {–mIş} biçimbiriminin işlevini ve 

anlamsal açılımlarını nasıl tanımladıklarını yukarıda özetlemeye çalıştık. Her ne 

kadar burada anılan çalışmalar yazındaki tüm metinleri kapsamasa da birçok 

çalışmanın ortak olarak {–mIş}’ı bir geçmiş zaman, bitmişlik görünüşü ve dolaylı 

yoldan edinilmiş bilgiyi işaretleyen çok işlevli bir yapı olarak ele aldıkları 

söylenebilir. Bu yaklaşım, dilbilgisi çalışmaları dışında başkaca anlamsal, edimsel 

çalışmalarda da benimsenmektedir.  

Johanson (2000, 2003) bu konuda kendine özgü yaklaşımı ile dikkati ilk 

çeken isimdir. Johanson, Türkiye Türkçesi ve diğer Türk dilleri üzerine eşzamanlı ve 
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artzamanlı birçok betimlemede bulunmuş, eylem ulamlarını ayrıntılı olarak 

incelemeye çalışmıştır. Johanson’u, {–mIş} biçimbirimi üzerine çalışan diğer 

araştırmacılardan ayıran en önemli başlık, ilk defa kendisinin tanımladığı dolaylılık 

(indirectivity) kavramıdır. Johanson (2000), Türkiye Türkçesindeki {–mIş} 

biçimbirimini ve bazı Türk dillerinde yine işlevsel açıdan (bazı dillerde ses 

özellikleri açısından da) {–mIş}’a benzeyen çeşitli biçimleri, dolaylılık kavramını 

kodlayan ekler olarak ele almaktadır. Johanson’a (2000: 59) göre dolaylılık, 

“önermeye konu olan olayın dolaylı bir yoldan sunulması” demektir. Dolaylılık, 

olayın gelişiminin, olayı algılayan bir varlık (ya da zihin) aracılığıyla onun algısı 

üzerinden sunulması demektir. Johanson (2000) dolaylılığı, daha önceki 

çalışmalarında (Johanson, 1994) tanımladığı aktarım (reported), söylenti (hearsay), 

çıkarım (inferential) ve beğeni (admirative) ulamlarını birleştiren bir üst kavram 

olarak değerlendirmektedir. Bu ulamın geçmişteki ve günümüzdeki tüm Türk 

Dillerinde var olduğunu, ayrıca örnek vermese de Mongolca (Monoglic), Fin-Uygur 

dilleri (Fino-Ugricals), Kafkas  (Caucasian) dilleri, Nuristan dilleri ve Tibetçede de 

yeri olduğunu dile getirmektedir.  

Johanson (2000: 61), dolaylılığı “En P’ye öyle gelir [En appears to P]” 

biçiminde açımlamaktadır. Bu açılımla, olayın konuşucu dışında bir algılayıcı 

tarafından algılandığı tanımını vurgulayarak bu açılımın üç farklı biçimde 

kullanılabileceğini işaret etmektedir.  

i) Algısal (perceptive): En P tarafından algılanır.  

ii)  Çıkarımsal: En P tarafından çıkarımlanır.  

iii)  Aktarımsal: En P’ye aktarılır.  
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Johanson’a (2000: 64-65) göre, {–mIş}’ın algısal kullanımını örnekleyen 

(142)-(153) numaralı tümcelerin ortak özelliği konuşucunun, olayları bir başkasının 

algısı aracılığıyla değil, kendi algısı yoluyla aktarıyor olmalarıdır. Johanson (2000), 

algısal kullanımı, (142), (146) ve (148)-(152) arası tümcelerde ‘gördüğüm 

kadarıyla’, (143), (145) ve (153) numaralı tümcelerde ‘duyduğum kadarıyla’ ve 

(144)’te ‘tattığım kadarıyla’ biçiminde açımlamaktadır. Bu ve benzeri kullanımlarda 

konuşucunun, örneğin tablonun güzelliği ya da çorbanın tadı ile ilgili yargılarına, 

kendi deneyimleriyle ulaştığını, bu nedenle de sergilenen anlamın ‘bir başkasının 

algısı yoluyla elde edilen bilginin aktarılması’ demek olan tanıtsallık olamayacağını 

iddia etmektedir.  

(142) Şu tablo ne güzelmiş.  

(143) O kız, şarkıyı iyi söylüyormuş.  

(144) Çorba, çok güzel olmuş.  

(145) Kızınız, çok iyi piyano çalıyormuş.  

(146) Ali bakıyor ki eşek ölüyormuş/ölmüş. 

(147) Yaş günü toplantısını ne güzel anlatmışsın. 

(148) Misafir saatine baktı, “benimki durmuş” dedi. 

(149) Ali gelmiş. 

(150) Çok büyümüşsün.  

(151) Ali pencereden baktı misafir geliyormuş. 

(152) Şu tablo ne güzelmiş. 

(153) O şarkıyı iyi söylüyormuş. 
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Dolaylılık ulamıyla ilgili önemli bir başka nokta da bu ulamın {–mIş} 

biçimbiriminin temel işlevi olmamasıdır. Johanson, {–mIş} ve diğer Türk dillerinde 

kullanılan eşbiçimlerinin asıl işlevinin aslında zaman aşımlı bitme [postterminal] 

görünüşünü işaretlemek olduğunu iddia etmektedir. Johanson’a (2000) göre, Türk 

Dillerinde tipik olarak {–mIş}’ın i şaretlediği zaman aşımlı bitme görünüşü değeri, 

olayı, aktarılan eylemin sınırının aşıldığı noktadan bakılarak anlatılmaktadır (2000: 

62). Başka bir deyişle, bitmişlik görünüşüne benzer bir şekilde, {–mIş} olayın 

bittiğini, olayın son noktasının geride kaldığını anlatmaktadır. Farklı eylemler [başı 

sınırlı (initiotransformative), sonu sınırlı (finitransformative)] zaman aşımlı bitme ile 

farklı anlamlar sergileyebilir [örneğin parçalı geçmiş (partially past) ya da sonuçsal 

(resultative) gibi...]9. Türk dillerindeki {–mIş} biçimbiriminin kullanımında olduğu 

gibi zaman aşımlı bitme görünüşü, dolaylılık yorumunu tetikleyebilir. Johanson’a 

göre bu, farklı dillerde gözlenen tipik bir olgudur (2000: 63). Dolaylılık ulamının 

altında incelenen çıkarım olgusu da yine zaman aşımlı bitme görünüşünün tetiklediği 

bir anlamdır. Johanson’un (2000) tanımladığı ‘zaman aşımlı bitme’nin yanı sıra, 

bitmişlik  görünüşünün de dolaylılık/çıkarım (indirective/inferential) kodlamasını 

yapması, farklı dillerde gözlenebilen tipolojik bir olgudur (Comrie, 1976: 108-110; 

Aikhenvald, 2004). Bu tanımlamalardan yola çıkarak, Johanson (2000), {–mIş} 

biçimbiriminin aslında bir görünüş eki olduğunu, yukarıda tanımlanan dolaylılık 

ulamının ise aslında {–mIş}’ın yan işlevlerinden biri olduğunu ileri sürmektedir. 

Artzamanlı olarak incelendiğinde ise {–mIş}’ın bir geçmiş eki olduğunun; zaman 

                                                 
9 Bu tez çalışmasında Johanson’un eylem görünüş özelliklerine ilişkin tartışması kendisinin { –mIş} 

ve {–ImIş} biçimleri ile ilgili tartışmasında yer aldığı kadarıyla özetlenerek verilmiştir. Bu konunun 

ayrıntıları için Johanson (1974) ve Özmen’e (2002) bakılabilir. 
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içinde dolaylılık işaretlemede de kullanılmaya başlandığının açıkça görülebileceğini 

vurgulamaktadır (Johanson, 2000: 74).  

Görüldüğü gibi Johanson da, Lewis (1967) ve Göksel ve Kerslake (2005) 

gibi, {–mIş} biçimbirimini {–ImI ş} biçimbiriminden ayırmaktadır. {–ImIş} 

biçimbiriminin {–mIş}’tan tamamen farklı bir birim olduğu görüşündedir. Ona göre, 

bunun en temel nedeni ise {–ImIş}’ın, hiçbir zaman {–mIş} gibi zaman aşımlı bir 

anlamda kullanılamayacak olmasıdır. {–mIş} geçmiş ve dolaylılık işaretlemesi 

arasında karmaşık bir anlam yapısı sergilerken, {–ImIş} sadece dolaylılık 

işaretlemektedir (Johanson, 2000: 80). 

Johanson’un yaptığı dolaylılık tanımlaması, pek çok çalışmada yankı 

bulmuş, böylece farklı araştırmacılar da Türkçe ve diğer Türk dillerindeki 

incelemelerinde bu ayrımı kullanmışlardır. Örneğin, Csato (2000), {–mIş} ve {–

ImIş} biçimbirimiyle kurulmuş yapıları incelerken, bu birimlerin birbirinden farklı 

olduğu görüşüne yer verirmektedir. Csato da (2000: 38) tıpkı Johanson (2000) gibi, 

{–mIş} biçimbiriminin asıl işlevini zaman aşımlı bitme görünüşü işaretlemek olarak 

tanımlarken, birimin bir yan anlam olarak dolaylılık da aktardığı görüşünü 

yinelemektedir. Ayrıca yine Johanson (2000) gibi {-ImIş}’ın tek işlevinin dolaylılık 

aktarmak olduğunu, {–mIş} için geçerli olan zaman aşımlı bitme görünüşünün {–

ImIş} ile i şaretlenemeyeceğini savunmaktadır. Csato (2000), {–mIş} ve {–ImIş} 

arasında bu anlamsal farkın dışında yapısal olarak da farklılık olduğunu 

belirtmektedir. Öyle ki; {–mIş} biçimbirimi sadece eylem köküne eklenirken, {–

ImIş} ya adcıl bir yükleme (örn. anlam+(I)+mış) ya da çekimlenmiş yükleme ( örn. 

Anlıyor+(I)+muş) eklenebilmektedir (Csato, 2000: 37).  



 

   102 

Csato da (2000), daha önce adı geçen araştırmacılar gibi, {–mIş} 

biçimbiriminin sözcelem zamanından önceki bir zaman dilimine/noktasına gönderim 

taşıması açısından {–DI} ile benzerlik taşıdığını söylemektedir. Ancak, {–DI}, 

olayları tarihsel olarak sıralar, olayların oluşuyla doğrudan bağıntılı bir ilişki kurar ve 

olayın gerçekleşme anının belirli olduğunu (bkz. (154) numaralı tümce) işaretler iken 

{–mIş}, zaman aşımlı bitme anlamını aktarır ve sözcelem anında olayın başladığı ya 

da bittiği anın geçmişte kaldığını işaretler. Bu nedenle de tarihsel bir sıralama 

yapamaz. (155) numaralı tümcede örneklendiği gibi {–mIş} artalan bilgisini 

sunmaya olanak verebilir, çünkü anlatı zinciri kırılır. Ancak, (156) numaralı örnekte 

olduğu gibi anlatı metninin tamamı {–mIş} ile i şaretli ise anlatı zinciri kırılmaz.  

Csato’nun (2000) sözünü etiği diğer bir kullanım ise {–DI} biçimbiriminin 

doğrudan olayın gerçekleşmesine (occurence) gönderim yaptığını kanıtlayan bir 

“ taze haber (hot news)” anlatımı sırasında ortaya çıkmaktadır. Csato’ya (2000) göre, 

{–DI}’nın, bu tür okumalara izin verebilmesinin tek sebebi doğrudan olayın 

olduğunu anlatmasıdır (bkz. (157) ve (158) numaralı tümceler) 

(154) Bir taş aldım, yılana attım ve onu öldürdüm. 

(155) Kulübün idarecilerine haber uçuruldu, geldiler, ama… Mektubu 

almamışlar.  

(156) Her hazırlığını kendi tamamlamış, arabaya bindirmiş, kendi de girmiş 

yanına oturmuş. 

(157) (Sabahın 9’unda neden yorgun görünüyorsun sorusuna cevap:) Bu 

gece iyi uyumadım. 

(158) Otobüs geldi. 
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Csato (2000), eylem çekim eki olan {–mIş} ile ortaç eki olan {–mIş}’ı da 

ayrı tutar. Çekim eki {–mIş} tümcenin sonuna eklenerek önermenin bilgisel kiplik 

değerini etkileyen bir tür kiplik eki iken ortaç eki {–mIş} hiçbir koşulda dolaylılık 

kodlamamaktadır. (159) ve (160) numaralı tümcelerde a tümceleri ile b tümceleri 

arasındaki fark, olayın zaman aşımlı olması (a tümceleri) veya zaman aşımlı 

olmamasıdır (b tümceleri). Ortaç {–mIş}, (161) ve (162) numaralı tümcelerde 

örneklendiği gibi [{–mIş}/{–ImIş}+gibi ” yapıları] ya da (163)-(165) numaralı 

tümcelerde örneklendiği gibi yan tümce yapılarının parçası olarak 

kullanılabilmektedir. Ortaç eki {–mIş}, ayrıca, yan tümce yüklemi olarak da görev 

alabilir (bkz. (166) numaralı tümce). Ortaç {–mIş}, olumsuzlayıcı sözcük ‘değil ’ gibi 

tümce işleçleri (bkz. (167) numaralı tümce), ya da ‘ol-’ koşacı ile birleşebilir (bkz. 

(168) numaralı tümce). Bütün bu kullanımlarda tek kodladığı zaman aşımlılıktır. 

Dolaylılık ortaç eki ile kodlanamamaktadır. 

(159) a. gelmiş otobüs 

 b. gelen otobüs 

(160) a. pullanmış zarflar 

 b. pullanacak zarflar 

(161) Olmamış şeyler olmuş gibi, olmuş şeyler olmamış gibi anlatılacak. 

(162) Adam karısının kaçtığı kişiyi bilemiyormuş gibi yapsın. 

(163) Çok oturulmuş olan iskemlenin yüzü eskimiş. 

(164) Dede’nin bu sözü neden söylemiş olabileceğini merak etmişti. 

(165) Ben şimdi iki kere kontrat imzalamış oldum. 

(166) Rüstem pabuçlarını çıkarıp bağdaş kurmuş oturuyordu. 

(167) Ölmüş değil. 



 

   104 

(168) Gelmiş olmalı. 

Csato (2000), {–mIş}’ı bir çekim eki olarak tanımlarken, ayrı bir yapı olarak 

ele aldığı {–ImIş}’ı ko şaçlı parçacık olarak tanımlamaktadır. Bu yapının zaman 

içinde {–mIş}’tan farklı olarak sadece dolaylılık kodlamakla yükümlü bir ek haline 

geldiğini ileri sürmektedir. {–mIş} ile {–ImI ş} arasındaki temel nitelikli anlamsal 

farkların ise zaman (temporality), zaman-aşımlılık (postterminality) ve dolaylılık 

(indirectivity) başlıklarını kapsadığını söylemektedir. Csato’ya göre, {–ImIş} hem 

şimdiki zamana hem de geçmiş zamana gönderim taşıyabilmesine izin verecek 

biçimde zamansal ya da zaman-aşımlılık özellikleri açısından boştur. (169) numaralı 

tümcedeki hasta olma durumu geçmişte kalmış da olabilir, devam ediyor da olabilir. 

Diğer yandan, {–mIş}, zorunlu olarak öncelik kodlamaktadır. Örneğin, (170) 

numaralı tümcede hastalanma işinin bitmiş olması gerekir. Dolaylılık anlamına 

gelince, hem {–mIş} hem de {–ImIş} dolaylılık anlamını kodlamaktadır. Bu 

birimlerin kodladığı dolaylılık anlamı, sırasıyla (169)a, b ve c açılımları ile 

örneklenen aktarımsal, çıkarımsal ya da algısal dolaylılık olabilir. (171) ve (172) 

numaralı tümcelerde olduğu gibi, {–mIş} eki, başka eklerden sonra eklendiğinde de 

zamansal olarak hiçbir işlev taşımaz, yalnızca dolaylılık anlamını kodlamaktadır.  

(169) Ali hastaymış.  

a. Ali hasta/Ali hastaydı. Duyduğum kadarıyla. 

b. Ali hasta. Bugün işe gelmemesinden anladığım kadarıyla 

c. Ali hasta. Ateşine bakıp da anladığım kadarıyla. 

(170) Ali hastalanmış. 

(171) Siz de göreceksiniz çünkü aynı yerde kalacakmışsınız.  
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(172) Çok para kazanmışmış. 

{–mIş} ile farklı eklerin kullanımı sırasında bazı durumlar, Csato (2000) 

tarafından özel durumlar olarak değerlendirilmektedir. Öyle ki, {–mIş}+{–DI} ve {–

mIş}+{–tIr} yapıları geçmişte önceki bir zamanı anlatmak için kullanılabilmektedir 

(bkz. (173) numaralı tümce). Ancak, Csato’ya göre (2000) Hint-Avrupa dil 

ailesindeki kullanımın dışında, Türkçedeki bu geçmiş-bitmiş yapının psikolojik 

uzaklığı anlatmak için kullanıldığı durumlar da bulunmaktadır. Örneğin (174) 

numaralı tümcede konuşucunun Japonca dersi almış olması o kadar uzak bir 

ihtimaldir ki geçmiş-bitmiş olmasa da tümcenin eylemi {–mIş}+{–DI} yapısı ile 

kodlanmıştır. {–mIş}+{–ImI ş} yapısı hiçbir koşulda dolaylılık kodlaması 

yapmamaktadır.  

(173) Ben geldiğim zaman sen gitmiştin. 

(174) Ben bundan 4-5 yıl önce Türkiye’de Japonca dersi almıştım. 

Csato (2000), anlamsal olarak farklı bir yapı sergileyen diğer bir birleşimin 

de {–mIş}+{–tIr} yapısı olduğunu söylemektedir. Bu yapının üstleneceği anlamsal 

içerik kullanıldığı bağlama göre değişiklik göstermektedir. (175) numaralı tümcedeki 

gibi belirtisiz geçmiş biçimleri olarak hiçbir özel anlam yüklenmemektedir. (176) 

numaralı tümcede örneklenen günlük dil kullanımında ise {–mIş}+{–tIr} yapısı 

sayıltı (assumption) ve ön-sayıltı (presumption) arasında bir içerik aktarabilmektedir. 

Bu gibi örneklerin nasıl okunacağı tümcenin konuşucusunun kim olduğuna bağlı 

olarak değişmektedir. (177) numaralı tümcedeki gibi bir kullanımda ‘hep’ sıklık 

bağlacının da etkisi ile tekrarlanan olayların bir toplamı sunulurken, (178) numaralı 

tümcede örneklenen kullanımda ise bir gözlemden yola çıkarak konuşucu, kendisi ile 
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ilgili bir çıkarımı dile getirilmektedir. (179) numaralı tümcede ise {–mIş}’ın, ikinci 

kişi çekimi ile ortaya çıkan ön-sayıltısal kullanımı örneklenmektedir.  

(175) Anadolu doğu ile batı arasında ticaret yapan ülkelerin yolu olduğu için 

doğu ve batıdan birçok istilalara uğramıştır.  

(176) Magazin yazarı sordu: “Halanız evde kalmış bir kadın mıydı?” 

“Hiç evlenmemiştir” dedi. 

(177) O balkonlu odaya rüyalarımda hep girmiş çıkmışımdır.  

(178) “Dün çok düşünceli duruyordun” dedi. “N’oldu?” 

“Yorulmuşumdur” 

(179) Herhalde duymuşsundur. 

Türkçe zaman ve görünüş eklerinin edinilme süreçlerini inceleyen, bu 

niteliğiyle Türkçe alan yazında önemli bir yer edinmiş Aksu-Koç’un (1988) 

çalışması da {–mIş} biçimbiriminin anlamsal yapısı ve dildeki işlevleri ile ilgili 

betimlemeleriyle dikkati çekmektedir. Aksu-Koç (1988), {–mIş} ve {–ImIş} 

biçimbirimleri arasında tanımlanan ayrımdan söz ederken ayrı görünseler de 

karmaşık anlamsal/yapısal ilişkiler sonucu bu iki birimin aslında ortak bir kaynaktan 

gelmiş olabileceklerini söylemektedir. Aksu Koç’a (1988) göre, her iki birimin de 

çekirdek anlamında {–mIş}’ın ortaç kullanımında açıkça izlenen “bir süreç ya da 

durumun sonucundaki son nokta” anlamı yatmaktadır.  

Aksu Koç, ortaç eki {–mIş} ile kurulmuş sıfatların tıpkı normal bir sıfat gibi 

durumları anlattıklarını; ancak, normal bir sıfattan farklı olarak anlattıkları durumun 

devam eden bir sürecin sonucu olduğunu da kodladıklarını söylemektedir. Bu 

kodlamayı, ortaç eki {–mIş}’ın durağanlaştırma (stativizing) işlevi ile ilgili bir 
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özellik olarak tanımlamaktadır. Ortaç {–mIş} ile elde edilen sıfatlar “şimdiden 

önceki bir geçmiş noktada gerçekleşen bir nitelik” göstermektedir. Bu nedenle, ortaç 

{–mIş}’ın i şlevi “sonuç durum” ile ilgili bir hale gelir ve yüzey yapıdaki {–mIş} 

biçimi Türkçede bitmişlik gösteriyor gibi değerlendirilmektedir.  

Aksu-Koç’a (1988) göre, {–mIş} ortacı, hem sonucu hem de süreci açısı 

altına alarak sonucu süreçle ilişkilendirebilen bir yapıya sahiptir. Dahası, asıl 

vurgulama sürecin nasıl geliştiği değil, sonuçta varılan noktanın ne olduğu üzerinde 

olduğu için {–mIş}’ın birincil i şlevi SONUÇSAL BİTMİŞLİK’tir (resultative 

perfective). Sonuçsal bitmişlik i şlevi ise durağanlık (stativity) aktarmaktır. Yapısal 

olarak diğer kip ekleri ile birleşen bu ortaç, geçmiş bitmişi anlatmak için {–DI} ile 

ya da gelecek bitmişlik için {–AcAk} eki ile birle şir. Aksu Koç (1988) , {–mIş} 

biçimbiriminin geçmiş bitmiş anlatmasının tamamen görünüş değerine bağlı 

olduğunu savunur. O’na göre, olay ya da süreç bir sonuç doğurduğuna göre, geçmiş 

zamanda yer almaları gerekir.  

Aksu Koç (1988), {–mIş} biçimbiriminin kiplik i şlevinden de söz 

etmektedir. Zaman ve görünüş işlevi dışında, ‘tanık olunmamış’ süreç anlamını veren 

bir kiplik işlevi betimlemektedir. ‘Tanık olunmamış’ süreçleri, önceki çıkarımla 

ulaşılan, hiçbir anı konuşucunun zihninde/bilincinde var olamayan süreçler olarak 

açımlamaktadır. Başka bir deyişle, Türkçede dolaylı bilgi, konuşucunun “olayı 

deneyimlediğine yönelik bilinçli bir bilginin yer almaması”dır (Slobin ve Aksu-Koç, 

1982: 92). Geçmişi anlatırken {–mIş} kullanılmışsa, sözü edilen olay ya da süreç, 

oluşu sırasında bilinçli olarak algılanmamış demektir. Aksine, olay gözlenebilir bir 

kanıt ya da birisinin söylediğinden yola çıkarak anlaşılmıştır. Çıkarım anlatan bu 



 

   108 

ulamın bitmişlik görünüşü ile aktarılması ise doğaldır, çünkü bir sonuç durumunun 

var olması aynı zamanda onu görmüş olmayı gerektirmemektedir (Slobin ve Aksu-

Koç, 1982). {–mIş} bu anlam yapısı ile diğer bitmişlik eki {–DI} ile zıtlık değeri 

taşır. {–DI} {–mI ş}’ın aksine, konuşucunun bildiği, doğruladığı, deneyimlediği 

olayları anlatırken kullanılmaktadır.  

Aksu-Koç (1988), yukarıda da bazılarını andığımız birçok çalışmada 

çıkarımsal {–mIş} ve aktarımsal {–ImIş} biçimbirimleri arasında tanımlanan 

farklılığı kabul etmemektedir. Bu ayrımın yapısal temelleri olsa da anlamsal olarak 

her iki birimin de ‘tanık olunmamış süreç’ anlamını verecek biçimde kullanıldığını 

bu nedenle de dayanaksız olduğunu söylemektedir. Aktarım anlamında 

kullanıldığında ise birimin tümceye ‘bir başkası söyledi, ben kendim görmedim’ 

anlamı kattığını söylemektedir. Her ne kadar sonuç durumu ile ilintili olmasa da 

diğer konuşucunun ağzından duyulduğu için bu kullanımda da yine ‘tanık olunmamış 

süreç’ anlamının izlenebileceğini belirtmektedir. Çıkarım, geçmişte olmuş bitmiş 

olaylar ile ilgili iken aktarım bu tür bir zamansal sınırlılık taşımadığı için, Aksu-Koç 

(1988), başka çalışmalarda {–mIş} ve {–ImIş} biçimbirimleri arasında tanımlanan 

ayrılığı {–mIş} ile aktarılan anlamsal içerikler ile bağıntılı olarak tanımlamaktadır. 

Buna göre çıkarım görünüş değerini de içinde taşırken, aktarım sadece bitmiş 

olayları değil zaman ya da görünüş sınırlamasından bağımsız olarak sadece kip 

değerini taşımaktadır. 

Özetle, Aksu-Koç (1988), {–mIş}’ın aktarım ve çıkarım anlamlarının her 

ikisinde de bir tanıt sunumu olduğunu, bu nedenle de TANITSALLIK teriminin bu 

ekin iki işlevini de karşılayan bir üst terim olduğunu vurgulamaktadır. Ancak, {–
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mIş}’ın bu kullanımlardan kaynaklanan bazı uzanımlarının da varlığını not eder. Bu 

kullanımlar söylem bağlamında çeşitli edimsel etmenlerle ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin, {–mIş} konuşucu, beklemediği bir bilgiyi öğrendiğinde, şaşkınlığını ya da 

bazı eylemleri gerçekleştirirken bilincinin yerinde olmadığı/farkında olamadığını {–

mIş} ile i şaretlemektedir (bkz. (180) numaralı tümce). 

(180) Aman, şarkının sözlerini de amma biliyormuşum. 

Bütün bu kullanımlarda, Aksu-Koç’a (1988) göre, konuşucu bilgiyi kendi 

bilincinden sunarken dolaylı bir anlatım sağlayan {–mIş}’ı seçiyorsa bunun nedeni, 

konuşucunun olaya/sürece kişisel katılımı ya da olayı/süreci algılayıp 

algılamadığının yanı sıra, sözcelem anında zihinsel olarak hazır olup olmadığını da 

bu ek ile belirtiyor olmasıdır. “Konuşucunun zihninin hazır olmaması” bu 

kullanımların altında yatan edimsel etmendir.  

Aksu-Koç’un (1988) altını çizdiği bir nokta da, {–mIş} ile i şaretli 

tümcelerin zaman içinde {–DI} ile işaretlenerek aynı bilgiyi aktarmaya devam 

etmesidir. Bunun gerçekleşmesi için aradan geçen zamanın uzunluğu özneldir ve 

konuşucunun olaya yönelik psikolojik mesafesi ile ilgilidir.  

Edimsel kullanımların bağlam bağımlılığı ile ilgili olarak Aksu-Koç’un 

söyledikleri onu yine bağlama dayanan anlatı (NARRATIVE) işlevine götürür. 

Birçok çalışmada da söylendiği gibi, {–mIş} gerçek dışı olayları anlatan masal, 

hikâye, şaka ya da hayaller gibi metin biçemlerinde başlıca eylem çekimini oluşturur. 

Gerçek olayların anlatımında ise {–DI} kullanılmaktadır. {–mIş}  biçimbirimin 

anlatı işlevi yanındaki diğer bir işlevi de bitmişlik anlatma gücü ile söylem 
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düzenlemesine katkıda bulunmasıdır. Aktardığı geçmiş olayların önceliği ya da 

durağanlığı, onun arkaplan (background) anlatımında kullanılmasına katkıda 

bulunmaktadır. Bu kullanımın tanıtsallık ile bir ilgisi yoktur.  

Aksu-Koç, Slobin ile yaptığı diğer bir çalışmada {–mIş}’ın i şlevleri ve 

anlamsal/edimsel yapısı ile ilgili daha net saptamalar sunmaktadır. Slobin ve Aksu-

Koç (1986:159) Türkçenin geçmiş zamanı iki birim ile işaretlediğini tekrar eder: {–

mIş} ve {–DI}. {–mI ş}, konuşucunun olaya/sürece tamamen ya da doğrudan 

katılımcı olarak bulunmadığı geçmiş zaman olayını/süreçlerini anlatmaktadır (bkz. 

(181) numaralı tümce).  

(181) Ahmet gelmiş. 

a) çıkarım: Ahmet’in paltosunu vestiyerde görür, ama Ahmet’in 

kendisini görmez. 

b) aktarım: Ahmet’in geldiği konuşucuya söylenir ama konuşucu 

Ahmet’in kendisini görmez.  

Slobin ve Aksu-Koç (1986), çalışmalarında {–mIş} biçimbiriminin zihinsel 

anlamda konuşucunun tümcede aktarılan olaya/sürece olan uzak olduğunun altını 

çizmektedir. (182) ve (183) numaralı örneklerde her ne kadar konuşucu olayın 

doğrudan katılımcısı olsa da aslında olay gerçekleşirken zihni bu olayın 

gerçekleştiğinin farkında değildir.  

(182) Uyumuşum. 

(183) Elimi kesmişim.   
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Çıkarım kullanımında {–mIş}, konuşucu aktarılan süreç sonunda gelinen 

son noktayı anlatırken, olayın o noktaya gelmesini sağlayan süreçten uzaktır. 

Konuşucu bu sürecin hiçbir anına tanık olmamıştır ya da olaya katılmamıştır. 

Aktarım kullanımında ise zaten konuşucu bütün olayı başkasından duymuş, hiçbir 

kesitini bilinçli/farkında olarak gözlemlememiştir. {–mIş} biçimbiriminin edimsel 

uzanımları olan şaşkınlık, kinaye de konuşucunun aktarılan olay/sürece zihinsel 

olarak hazırlıklı olmaması, başka bir deyişle olayla arasındaki psikolojik uzaklık 

sayesinde aktarılmaktadır. Slobin ve Aksu-Koç (1986), {–mIş}’ın eylem köküne 

eklenmesi ile varoluş anlatımı, yineleme (iterative), alışkanlık (habitual), süreklilik 

(durative) eklerinden sonra sadece aktarım anlamı yüklenebileceğini, çıkarım 

anlamının bu kavramlar ile birlikte bulunamayacağını belirtmektedir (bkz. (184) - 

(187) numaralı tümceler).  

(184) İskender buradaymış. 

(185) Her gün koşuyormuş. 

(186) Küçük köpeğimi çok severmişim. 

(187) Evi yokmuş.  

Slobin ve Aksu Koç (1986), {–DI} ve {–mIş} biçimbirimleri arasındaki asıl 

farkın, tümcede anlatılan deneyimlenen olaya konuşucunun verdiği psikolojik 

tepkide yattığını ileri sürmektedir. {–DI} olayın konuşucu tarafından beklenen ve 

genel sayıltılarına uygun olduğunu işaret etmektedir. Slobin ve Aksu-Koç(1986), bu 

durumu konuşucunun ‘zihninin hazırlıklı olması’ olarak adlandırmaktadır. {–mIş} 

eki ise, olayın ya devam etmiş bir sürecin sonucuna ya da bir başkasından 

konuşucuya aktarılan bilgiye dayanılarak öğrenildiğine işaret etmektedir. Bu da 
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konuşucunun kendini aktarılan olaya uzak hissetmesine neden olmaktadır. Slobin ve 

Aksu Koç (1986), bu uzaklığı {–mIş}’ın masal, rüya gibi gerçek dışı durumları ya da 

olayları anlatmada da birinci seçenek olmasının altında yatan temel etmen olarak 

değerlendirmektedir.  

Türkçede haber söylemi ve bitmişlik görünüşü arasındaki ilişkiyi 

çözümlemeyi amaçlayan Özmen (2005) ise çalışmasında {–mIş} biçimbiriminin 

haber söylemlerindeki kullanımına yer vermektedir. Özmen, {–mIş}’ı tanıtsallık ve 

bitmişlik görünüşü işaretleyen bir biçimbirim olarak tanımlar. Haber metinlerinde, 

yazarın olaya tanık olmamasına karşın, {–mIş} yerine {–DI} ekini kullanmayı 

seçtiğini gözlemleyerek bu durumu {–mIş} ile {–DI} biçimbirimlerinin doğruluk 

sunumları açısından farklı olmalarına bağlamaktadır. Özmen’in gösterimiyle {–mIş} 

ve {–DI} birimlerinin bilgisellik düzlemindeki değerleri şöyledir: 

Tablo 9.  

Bilgisellik düzlemi (Özmen, 2005: 23) 

–DI {–mIş} 

[+zorunlu doğruluk] [+/– zorunlu doğruluk] 

[+ nesnellik] [+/– nesnellik] 

[+ olgusal] [+/– olgusal] 

[+güvenilirlik] [+/– güvenilirlik] 

Bu doğrultuda, haber raporları da olgusallık içerdikleri için bu biçemde 

metnin üreticilerinin seçimlerini {–DI} biçimbirimi ile bitmişlik i şaretlemek yönünde 

yaptığını iddia etmektedir. Özmen (205), ayrıca haber raporlarında, olayların 
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birbirleri ile değil, konuşma zamanı ile ilişkisi açısından sıralanışının ön plana 

çıkması nedeniyle, iki olayın birbiri ile ilişkili olarak zaman sırasını işaretleyen {–

mIş} + {–DI} yapısının bu biçemde sık kullanım göstermediğini belirtmektedir.  

Özmen 2006’da yaptığı başka bir çalışmada ise, Türkçede tanıtsallık 

ulamını daha da ayrıntılı olarak incelemektedir. Bu çalışmada Türkçedeki tanıtsallık 

ulamı Kratzer’ın (1995) olası dünyalar kuramı ve Faller’ın (2002) edimsöz kuramı 

çerçevesinde betimlenmektedir.  

Izvorski (1997) bitmişlik ile tanıtsallık arasındaki bağlantıdan yola çıkarak 

hem tanıtsallık hem de bitmişlik i şaretlediği söylenen biçimbirimlerin işlevini 

tanıtsal-bitmiş (evidential-perfect) terimi ile tanımlamaktadır. Tanıtsal-bitmiş 

biçimbirimler, dolaylı tanıtın ön-sayıltı olduğunu işaretleyen bilgisel kiplik işleçleri 

olarak tanım bulmaktadır (Izvorski, 1997). Özmen Veld de (2006) {-mIş} 

biçimbiriminin anlamsal incelemesinde Izvorski’nin bu tanımlamasından faydalanır. 

Özmen Veld’e göre, tanıtsal-bitmiş işaretleyen bir ek olan {-mIş}’ın anlamsal yapısı, 

(188) ve (189) numaralı tümcelerde örneklendiği gibi, çıkarım ve aktarım 

okumalarına izin vermektedir. (188) ve (189) numaralı anlamsal açılımlar, tanıtsal 

bitmişlik i şaretçisi olan {-mIş}’ı bir bilgisel zorunluluk işleci olarak göstermektedir. 

Bu gösterimlere göre, tümcelerdeki önermeler zorunlu doğru değeri taşımaktadır. 

(188) numaralı örneğin açılımı Izvorski’nin zorunlu doğruluk işleci olarak tanıtsal 

bitmişliği gösterirken (189) numaralı açılım da {-mIş} biçimbiriminin Izvorski’nin 

tanımlamaları çerçevesinde tanımladığı iletişimsel arkaplanlarını örneklemektedir.  

(188) Ali şarap içmiş. 

(a) Çıkarım: Eğer konuşucu Ali’nin ofisinde boş şarap şişeleri görmüşse.  
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(b) Aktarım: Konuşucu Ali’nin şarap içtiğini başkasından duymuşsa. 

İddia: Konuşucunun bilgi durumu açısından, p önermesinin doğruluğu 

zorunludur: □p 

Ön-sayıltısı: Konuşucu p önermesi için dolaylı bir tanıta sahiptir.  

(189) Ali şarap içmiş. 

Çıkarım: Kipsel Taban- Dolaylı Tanıt: Ali’nin ofisinde boş şarap şişeleri 

bulunmaktadır.  

Sıralama Kaynağı: Eğer bir kişinin ofisinde boş şarap şişeleri varsa, bu 

kişi içmiştir.  

Aktarım: Kipsel Taban- Dolaylı Tanıt: Ayşe, Ali’nin şarap içtiğini 

söylemiştir. 

Sıralama Kaynağı: Normal koşullarda, Ayşe bilgi kaynağı olarak 

güvenilirdir.  

Özmen Veld (2006), (188) ve (189) numaralı tümce ile örneklenen bu 

açılımın, {-mIş} biçimbiriminin anlamsal yapısını tam olarak yansıtamadığını 

söyleyerek önerilen açılımların zorunlu doğru değeri taşıdıkları konusunda 

Izvorski’den farklı bir sav ortaya koyan Faller’ın (2002) betimlemelerini 

kullanmanın, {-mIş} biçimbiriminin anlamsal ve edimsel yapısı ile ilgili daha 

gerçekçi saptamalar yapmayı sağlayacağını savunmaktadır. Faller’a göre tanıtsallık 

işaretçileri zorunlu doğruluk değil olası doğruluk değeri aktarır. Ayrıca bilginin 

kaynağının ne ya da kim olduğu da önermenin doğruluk değeri üzerinde etkili bir 

değişkendir. Faller’a göre özellikle aktarımsal kullanımlarda tanıtsal bitmiş 

işaretçilerin edimsel arkaplan yapılarını oluşturan kipsel taban ve sıralama kaynakları 

(190)’teki gibi gösterilmelidir.  
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(190) i) Kipsel Taban f: Konuşucu p önermesinin doğru olup olmadığını 

bilemez. 

Kipsel Taban p önermesinin doğru ve yanlış olduğu olası dünyaları 

içerir: p ve ¬p. 

ii) Sıralama Kaynağı g: Aktarımsal bilgiler bazen doğru bazen de 

yanlıştır. Hiçbir dünya elenmez.  

(190)’te görüldüğü gibi, Faller’ın (2002) tanımlamalarına göre tanıtsal bir 

önermenin doğruluk değerini belirleyen bilginin geldiği kaynak, bağlam ve tanıt türü 

ile belirginleşen sıralama kaynağıdır.  

Her ne kadar, Faller’ın (2002) aktarımsal kullanımlar için tanımladığı olası 

doğruluk değeri fikrini kabul etse de Özmen Veld (2006: 88) , çıkarım aktaran 

tanıtsalların zorunlu doğruluk değeri taşıdığı fikrine karşı çıkarak “konuşucunun 

yordama dayalı çıkarımlarında dinleyici açısından da herhangi bir p önermesinin 

yanlış olabildiği dünyaların bulunabileceğini” ileri sürmektedir. Özmen Veld, (191) 

numaralı örnek üzerinde gösterildiği gibi yordama dayalı çıkarımların da tıpkı 

aktarımsal tanıtlar gibi olası doğru değeri ile tanımlanması gerektiğini 

savunmaktadır.   

(191) A: Ali şarap içmiş.  

 B: Hayır canım. Ali ağzına içki bile koymaz.  

Yordama dayalı çıkarım: Eğer konuşucu Ali’nin ofisinde boş şarap 

şişeleri görmüşse.  

(i) Kipsel Taban: Ali’nin ofisinde boş şarap şişeleri bulunmaktadır. 

(ii) Sıralama Kaynağı: Eğer bir kişinin ofisinde boş şarap şişeleri varsa, 
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bu kişinin içki içmiş olması olasıdır. Yani konuşucunun bilgi durumu 

açısından, p önermesinin doğruluğu olasıdır: ◊p 

Faller’ın (2002) araç ve gösterimlerini Türkçedeki tanıtsallık işaretçisi {-

mIş} biçimbirimini incelerken kullanan Özmen Veld (2006), bu biçimbirimi bir 

edimsöz işleci olarak ele almanın mümkün olduğunu ileri sürmektedir. {–Iyor} ve {–

Iyor}+{-mu ş} biçimbirimlerinin edimsöz yapılarını, (192) ve (193) numaralı 

örneklerdeki gibi göstermektedir. Bu açılımlarda, p tümcede aktarılan önerme, o 

olasılık, Edimsözgüç iddianın edimsöz gücü, İçtenlikkoşulu konuşucunun önermede 

sunulan iddiaya inandığını gösteren içtenlik koşuludur. Gücün derecesi olarak 

adlandırılan değer ise, “-2”- “ +2” arasında tanımlanan, önermenin alabileceği 

doğruluk değerini gösteren sayısal değerdir. (192) numaralı tümcede, konuşucunun 

iddia edimsözü ile işlemlediği bilgiyi görerek algılamış olması, edimsel gücü yani 

doğruluk değerini 0’dan +1 noktasına yükseltir. Bu tümceden tek farkı {-mIş} ile 

çekimlenmesi olan (193) numaralı örnekte ise {-mIş} görsel olmayan bir tanıtı 

kodladığı için bu örnekteki iddianın edimsel gücü -1 derecesinde kalır. Bu da {–

Iyor} ile i şaretlenen değerin zorunlu doğruluk, {–mIş} ile i şaretlenen değerin ise 

olası doğruluk olduğunu kanıtlamaktadır.  

(192) Yağmur yağıyor.  

p:oY(y) 

Edimsözgüç: İddiakonuşucu(o(Y(y)) 

İçtenlikkoşulu: { İnama(konuşucu(o(Y(y)), Görme konuşucu(o(Y(y))} 

Gücün derecesi: +1  
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(193) Yağmur yağıyormuş. 

p:◊Y(y) 

Edimsözgüç: İddiakonuşucu(o(Y(y)) 

İçtenlikkoşulu: { İnama(konuşucu(o(Y(y)), Görme konuşucu(o(Y(y))} 

Gücün derecesi: 1  

Türkçede tanıtsaların edimsel ve anlambilimsel açılımlarını yukarıdaki gibi 

özetleyen Özmen Veld (2006), Türkçe ile ilgili genel geçer bir yargı halini almış olan 

‘{–DI} biçimbirimi doğrudan tanıt işaretler, {-mIş} biçimbirimi de ona karşıt bir 

değer olarak dolaylı tanıt işaretler’ görüşü yinelemektedir. Ancak bu iki birimin 

karşıtlığı yukarıdaki tartışma doğrultusunda aşağıdaki tablo ile sunulmaktadır.  

Tablo 10.  

Türkçe zaman/görünüş/kip özellikleri açısından {–mIş} ve {–DI} 

biçimbirimlerinin anlamsal özellikleri (Özmen Veld, 2006: 98) 

 –DI {–mIş} 

Zamansal Değerler [–sonuçsal] [+sonuçsal] 

[+bitmişlik] [+bitmi şlik] 

[+geçmiş] [+geçmiş] 

Kipsel Değerler [+güvenilirlik]  [+/– güvenilirlik]  

[+zorunlu doğruluk]  [+/– zorunlu doğruluk]  

[+ nesnellik]  [+/–  nesnellik]  

[+ olgusal] [+/– olgusal] 

Özmen Veld’in (2006) çalışmasında ortaya attığı temel sav {–mIş} ekinin 

olası dünyalar yaratan bir ek olduğu savıdır.  
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Buraya kadar olan bölümde yer verdiğimiz tartışmalarda, {–mIş} ekinin 

yapısal özelliklerine ilişkin iki farklı görüşten söz edebiliriz. Birinci görüş, {–mIş} 

ve {–ImIş} biçimlerinin iki ayrı ek olarak işlev gördüğünü, sadece biçim değil 

anlamsal olarak da ayrı olduklarını savunmaktadır (Göksel ve Kerslake, 2005; 

Johanson, 2000; Csato 2000; Kornfilt, 1997). İkinci görüş ise {–mIş} ve {–ImIş} 

arasındaki ayrımın sadece yapısal bir uyarlama olduğunu, anlamsal olarak bu iki 

biçimin de aynı içeriği kodladıklarını, bu nedenle de tek bir biçimin {–ImIş} 

olduğunu kabul etmektedir (Cinque, 2001; Özmen Veld, 2006; Aksu-Koç, 1988). {–

mIş} ile {–ImI ş}’ın iki ayrı ek olduğunu savunan birinci yaklaşım, bu iki ayrı ekin 

anlamsal olarak da farklı özellikler taşıdıklarını savunmaktadır. Öyle ki, {–mIş} 

biçimbiriminin aslında bir geçmiş zaman ve/veya bitmişlik görünüşü eki iken {–

ImIş} biçimbiriminin ise yalnızca kip ulamını işaretlemektedir. Bu yaklaşıma göre, 

{–ImI ş} ekinin tanıtsal anlamı zamanla {–mIş} ekine de bulaşmıştır. Bu bulaşma 

sonucu tarihsel gelişimle birlikte {–mIş} eki de tanıtsallık ulamı kodlayan bir içerik 

kazanmıştır. Diğer bir deyişle, {–ImIş} eki kip, {–mIş} ise zaman ve görünüş 

ulamlarını kodlarken zaman içinde {–mIş} ekinin anlamı genişlmiş, bu ek tanıtsallığı 

da kodlamaya başlamıştır. İster iki farklı ekin zaman içinde kazandıkları ortak bir 

içerik olsun, isterse aynı biçimbirimin değişkeleri olsun, bu bölümde anılan 

çalışmaların tamamında {–mIş}/{–ImI ş}, {–DI} ile tanıtsal kiplik değeri açısından 

karşıtlık değeri taşıyan, geçmiş zaman/bitmişlik ve aynı zamanda kiplik işlevlerini 

yüklenen bir ek olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, eylem çekim eki {–ImIş}’ın 

eşseslisi olarak değerlendirilen {–mIş} ortacı ile biçimsel ilişkisi de adı geçen 

çalışmalarda kabul edilen ortak bir görüştür. Ortaç eki {–mIş} 10, yapısal özellikleri 

                                                 
10 Ortaç eki {-mIş} bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır.  
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gereği eylem çekim eki {–mIş}’tan farklı bir ektir. Aksu-Koç (1988), Johanson 

(2000) gibi araştırmacılar, bu iki ayrı ekin anlamlarının benzerlikler taşıdığını, 

tarihsel olarak da aynı kökten geldiklerini ileri sürer. Ancak, ortaç {–mIş} ile eylem 

çekim eki {–ImIş}’ın tarihsel olarak birbirine bağlı olabileceğini iddia eden 

çalışmalarda bile Türkiye Türkçesindeki kullanımında bu bağın kaybolduğu kabul 

edilmektedir. Biçimbirimin işlevine yönelik böyle ortak bir görüşü kabul etmekle 

beraber bu çalışmalarda, {–mIş}’ın yapısal ve anlamsal özellikleri ile ilgili açıklama 

farkları göze çarpmaktadır.  

{–mIş} ve {–ImIş} biçimbirimlerinin sadece yapısal değil anlamsal olarak da 

farklı nitelikler taşıdığı ileri sürülmektedir. Bu tümcelerde de örneklendiği gibi 

tümcenin yüklemi bir adcıl yüklem ise veya çekimlenmiş bir eylem ise {–ImIş}, bir 

eylem kökü ise o zaman da {–mIş} biçimbirimi kullanılmaktadır. {–ImIş} ile 

işaretlenmiş olan (194)a ve (197)a numaralı tümceler hem geçmişteki bir 

durumu/süreci hem de sözcelem zamanında devam eden durumu/süreci anlatabilir 

iken {–mIş} ile i şaretlenmiş olan (195)a ve (196)a tümceleri sözcelem zamanından 

önce gerçekleşmiş ve bitmiş bir durumu/süreci anlatmaktadır.  

(194) a. Ayşe’nin annesi hastaymış.  

 b. Ayşe’nin annesi hasta. 

 c. Ayşe’nin annesi dün hastaymış. 

 d. Ayşe’nin annesi dün *hasta/hastaydı/*hasta oluyor/*hasta olacak.  

(195) a. Ayşe’nin annesi hastalanmış.  

 b. Ayşe’nin annesi hastalandı/hastalanıyor/hastalanacak. 
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 c. Ayşe’nin annesi dün hastalanmış. 

 d. Ayşe’nin annesi dün hastalandı/*hastalanıyor/*hastalanacak. 

(196) a. Ali gelmiş.  

 b. Ali geldi/geliyor/gelecek. 

 c. Ali dün gelmiş. 

 d. Ali dün geldi/*geliyor/*gelecek. 

(197) a. Ali geliyormuş.  

 b. Ali geliyor. 

 c. Ali dün geliyormuş. 

 d. Ali dün *geliyor/geliyordu/*geliyor olacak. 

(194)a ve (196)a’da yer alan {–mIş} eki çıkarılıp onun yerine yükleme başka 

bir çekim eki eklendiğinde ‘dün’ gibi geçmiş zaman belirtecinin kabul edilebilmesi 

eklenen yeni çekim ekinin zaman gönderimine göre belirlenmektedir. (195)a ve 

(197)a’da yer alan {-ImIş}, eki çıkarıldığında ise bu tümcelerdeki geçmiş/bitmiş 

anlamın kaybolduğu gözlenmektedir (bkz. (195)b, (197)b). (194)b’deki ‘Annesi 

hasta.’ tümcesi şu anki durumu anlatmaktadır. Durum önceki bir zamanda var 

olmaya başlamış, şu anda da devam ediyor niteliktedir. Aslına bakılırsa, {–ImIş} 

kesinlikle geçmiş ile ilgisi olmayan bir saf tanıtsallık eki olarak tanımlanmaktadır. 

Ama bu tümcede {–ImIş}’ın varlığı ve yokluğu arasındaki fark gösteriyor ki 

durumun tamamen bitmiş olmasını sağlayan dilsel birim {–ImIş}’tır. O, 

olmadığında, bitmiş anlam da olasılıklar arasından kalkmaktadır.  

(197)a numaralı ‘Ali geliyormuş.’ tümcesinde de durum benzer bir niteliktedir. 

{–ImI ş} birimi tümceden çıkarıldığında Ali’nin gelme sürecinin devam ettiği 
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aktarılan tek anlamdır. Bu {–ImIş} ile beraber kabul edilebilir olan ‘dün, eskiden’ 

gibi belirteçler {–mIş} yokken kabul edilemez tümceler yaratmaktadır. Bu durumda, 

{–ImI ş} için kesinlikle tanımlanmayan geçmiş bitmiş anlamının aslında bu ek için 

geçerli bir kullanım olduğu bir kere daha görülmektedir.  

(194)-(197) numaralı tümceler üzerine yaptığımız inceleme sonucunda {–

mIş}/{–ImI ş} arasında olduğu ileri sürülen ayrıma gerekçe olarak sunulan “{–ImI ş} 

geçmiş/bitmiş anlamı aktarmaz” önermesinin yanlış olduğu yukarıdaki tartışmadan 

da anlaşılmaktadır. 

Bu {–mIş}/{–ImI ş}ayrımının geçersiz kılınması aynı zamanda {–mIş} ekinin 

de işlevini {–ImIş}’tan bulaşma ile yüklendiği görüşünü de çürütecek niteliktedir. 

Öyle ki, eğer {–ImIş} da benzer bir biçimde geçmiş aktarıyor ise bu iki birim 

arasında tanımlanan anlamsal ayrılık geçersiz hale gelmektedir. Bu iki birimin 

eklendiği tümcelerin yapısal özelliklerine gelince, {-mIş} ve {-ImI ş} arasındaki 

ayrımın bir bütünleyici dağılım (complementary distribution) olduğu ve iki biçimin 

eklendiği yapıların birbiri ile farklı yapısal özellikler sergiledikleri görülmektedir. Bu 

gibi durumlarda, arada anlamsal ya da işlevsel bir ayrılık da olmadığına göre iki ekin 

farklı ekler değil de aynı ekin biçimbirimsel değişkeleri olduğu açıktır.  

{–mIş} ek ile çekimlenmiş tümcelerde, konuşma zamanından gerideki bir 

zaman diliminde bitmiş, ya da en azından önceden başlamış durum/süreçlerin 

aktarılması bu biçimbiriminin ZGK (Zaman, Görünüş, Kip) eki olarak çok işlevli 

yapı olarak tanımlanmasında en önemli etmen olarak değerlendirilmektedir. Bu 

durum, sadece Türkçedeki {–mIş} için değil tanıtsallığı kodlayan pek çok dil için 

tanımlanmış bir sorun niteliğindedir.   
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Bu çalışmalar tanıtsallık ile geçmiş zaman/bitmişlik görünüşü ilişkisini 

reddeden bir yaklaşımı savunmaktadır. Oysaki bu ilişki tipolojik olarak pek çok dilde 

dilden örnekler ile tanımlı bir ilişkidir. Aşağıdaki (198)-(200) numaralı örnek 

tümceler, Türkçe kiplik çekim ekleri ile olayın gelecek/şimdiki zamanda 

gerçekleştiğini açıkça göstermektedir. (198) numaralı tümcede dinleyicinin akşam 

verilecek olan konsere gitmesinin olası olduğu aktarılmaktadır. Bu açıdan önerme 

kipsel olasılık ile işlenmiştir. Bu tümcede gelecek zaman belirteci olsa da olmasa da 

tümce gelecek gönderimi taşımaktadır. (199) numaralı tümcede konuşucunun 

dinleyici ile gitmesi ya da (200) numaralı tümcenin konuşucusunun çok çalışması 

konuşma zamanından sonraki bir zaman diliminde gerçekleşmesi öngörülen 

olaylardır. Ne var ki, (198)-(200) numaralı tümcelerde yer alan {-Abil}, {-(y)A}, {-

mAlI} eklerinden hiçbiri aynı zamanda bir gelecek zaman ya da şimdiki zaman eki 

olarak tanımlanmamaktadır.  

(198) (Akşamki) konsere abinle gidebilirsin.  

(199) (Yarın) ben de seninle geleyim. 

(200) (Gelecek haftaki) sınava çok çalışmalıyım. 

(198)-(200) numaralı tümcelerde kodlanan gelecek ya da şimdi anlamlarının 

kaynağının {–mAlI}, {–Abil} eklerinin ta şıdıkları kiplik değeri (sırasıyla zorunluluk, 

olasılık) olduğu görülmektedir. Bu tümcelerde, konuşucunun henüz gerçekleşmemiş 

olaylara yönelik tutumu aktarılmaktadır. Ancak, hiçbir dilbilgisi çalışmasında bu 

ekler gelecek zaman eki olarak adlandırılmamaktadır. Bu ekler gelecek zaman 

gönderimini kavramsal içerikleri gereği sağlamaktadırlar.  
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{–mIş} ekinin de benzer bir kavramsal yapılanmanın bir sonucu olarak 

zamansal gönderim taşıyabileceği bu bölümde alıntılanan çalışmaların çoğunda göz 

ardı edilmektedir.  

Johanson (2000), Bölüm 2.2’de özetlediğimiz çalışmasında yaptığı dolaylılık 

ulamını tanımını olayların görülmediği bilgisine dayandırmaktadır. {–mIş} ve {–

ImIş} eklerinin anlamsal özelliklerinden yola çıkarak dolaylılık kavramını 

tanımlayan Johanson (2000) bu tanımlamayı yaparken, tartışmasını (201)-(204) 

numaralı tümcelerdeki gibi örneklere dayandırmaktadır. Bu tümceleri, “En p’yi 

gördü” olarak açımlayarak algısal dolaylılık ulamının {–mIş}/{–ImI ş} ile 

kodlandığını ileri sürmektedir. En başta dolaylılık teriminin var olduğu iddiasını bu 

örnekler üzerinden gerekçelendirmektedir. Ne var ki “En p’yi gördü” açılımı yapılsa 

bile bu açılımda konuşucunun tem olarak ne gördüğü sorgulanmamıştır. Johanson 

(2000), (201) numaralı tümcenin konuşucusunun saatinin durduğunu gördüğünü, bu 

nedenle de bu tümcede algısal dolaylılık ulamının geçerli olduğunu ileri sürmektedir.  

(201) Saatim durmuş.  

(202) Kızınız çok iyi piyano çalıyormuş. 

(203) Eşek ölmüş. 

(204) Çorba çok güzel olmuş.  

(201) numaralı tümce için ‘gördüğüm kadarıyla’ uzanımının kabul edilebilir 

olmasının konuşucunun doğrudan olayı gördüğü anlamına geldiğini söylemek zor 

gibi görünmektedir. Bu açılım ile tanımlanan tümcelerin hiçbiri, ne edimsel ne de 

anlamsal olarak dolaylılık ulamının tanımlanmasında yeterli bir gerekçe olabilir. Bu 

örneklerde konuşucunun algıladığının Aksu-Koç’un da (1988) adlandırdığı gibi 
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‘saatin durması eyleminin/sürecinin sonucu’ olması konuşucunun sözcelem anındaki 

deneyimini daha gerçekçi bir ifade ile dile getirmekte hem de tanıtsallık ulamı içinde 

incelenen çıkarım tanımı ile birebir örtüşmektedir. Bu incelemelerden yola çıkarak 

Johanson’un (2000) ‘dolaylılık’ ulamını tanımlarken sunduğu gerekçelerin tartışmalı 

olduğunu söylemek mümkündür.  

 



 

Bölüm 3. TÜRKÇEDE TANITSALLI ĞA YENİ BİR YAKLA ŞIM  

Türkçe {–mIş} çekim eki yukarıdaki bölümlerde de özetlendiği gibi ya tek işlevi 

dolaylı tanıt kodlamak olan bir kiplik eki olarak ya da hem geçmiş zaman, hem 

bitmişlik görünüşü, hem de tanık olmama kipliği aktarmak işlevlerini aynı anda 

gerçekleştirebilen bir ZGK eki olarak tanımlanır. Ekin yapısal incelemesinde ise {–

mIş} ve {–ImIş}’ı ayıran ve ayırmayan iki yaklaşım bulunur. Eylem çekim eki {–

mIş}’ın, ortaç yapım eki {–mIş}’tan farklı bir ek olduğu ise hemen hemen bütün 

çalışmaların ortak görüşüdür.  

Bu tez çalışmasında {–mIş} ve {–ImIş} olarak gösterilen iki ayrı eylem çekim 

eki olduğu görüşü kabul edilmemektedir. Yavaş (1980), Uzun (2004), Sezer (1990), 

Aksu-Koç (1988), Cinque’nin (2001) çalışmasında olduğu gibi, bu tez çalışmasında 

da, {–mIş} hem eylem köklerine hem de adcıl yüklemlere ya da kimi eylem çekim 

eklerinden sonra eylem gövdelerine eklenebilmektedir. {–mIş} (205) numaralı 

tümcede eylem üzerine, (206) numaralı tümcede adcıl yüklem üzerine, (207) 

numaralı tümcede ise çekimlenmiş yüklem üzerine eklenmiştir. Bu tümceker 

arasında {-mIş}’ın anlamı ya da işlevi açısından fark bulunmamaktadır. Ancak, 

Türkçenin biçim-sözdizimsel özellikleri gereği adcıl yüklemler eylem çekim eklerini 

–i- koşacı üzerine alabilirler. Benzer olarak iki eylem çekim ekinin tek eylem 

üzerinde bulunabilmesi için Türkçenin iki koşacından birinin (ol- ya da –i-) bu iki 

çekim eki arasında bulunması gerkmektedir. (206) ve (207) numaralı tümcelerde de 

hasta adcıl yüklemi ve geliyor çekimlenmiş yükleminden sonra {-mIş} ekinin 

gelmesi için -i- araya koşacı eklenmiştir. Kimi araştırmacıların {-mIş} ve {-ImI ş} 
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olarak iki ayrı ek tanımlamalarına neden olan yapı, bu çalışmada yukarıda özetlenen 

biçim-sözdizimsel kural olarak değerlendirilmektedir. 

(205) Annesi hastalan-mış.  

(206) Annesi hasta-y-mış.  

(207) Ali geliyor-ø-muş. 

{–mIş}’ın i şlevlerine yönelik olarak da dolaylı tanıt kipliğini aktardığı görüşü 

bu çalışmada desteklenen görüştür. Bölüm 2.2.’de, {–mIş}’ı kip eki olarak 

tanımlamanın dilin doğasına daha uygun bir açıklama olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, 

{–mIş} ile {–ImI ş}’ın anlam özellikleri açısından da ayrılmasına gerekçe olarak 

sunulan “{–mIş} geçmişe gönderim yapar ancak {–mIş}’ın tek işlevi kiplik 

aktarmaktır” açıklamasının da geçerli olmadığı, yine Bölüm 2.2.’de açıkça 

gösterilmiştir. Ayrıca, {–ImIş}’ın da geçmişe gönderiminin olduğu burada yürütülen 

tartışmada gösterilmektedir. Böylece, {–mIş}-{–ImI ş} arasında anlamsal bir fark 

gözetilemeyeceği de ortaya konmuştur.  

Bu betimlemeler bir yandan {–mIş}, {–ImI ş}ayrımını çürütürken diğer yandan 

da {–mIş}’ın geçmiş zamana gönderiminin kesin olarak tanımlanması anlamına 

gelir. Alanyazında bu durum ya {–mIş}’a i şlev yükleyerek ya da dilin yapısını 

karmaşıklaştıracağı gerekçesi ile göz ardı edilerek ele alınmıştır. Bu ilişkinin nasıl 

işlediği ya da nasıl ortaya çıktığına ilişkin bir saptama ya da sorgulamaya yer 

verilmemiştir. Özetle diyebiliriz ki, tanıtsallık-bitmişlik ulamlarını ilişkilendirerek 

açıklayan kavramsal bir tartışma yürütülmemiştir. Bu tez çalışmasında tanıtsallık 

tipolojik bir ulam olarak ele alınırken, bu ulamı dilbilgiselleştirmiş bir dil olarak 

Türkçenin diğer diller arasındaki yeri sorgulanacaktır. Alan tipolojisinde tanıtsallık-
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bitmişlik ili şkisinin sıkça rastlanan bir durumdur. Bu tez çalışması Türkçeyi de bu 

tanımlamalar çerçevesinde ele alarak Türkçe için de tanıtsallık-bitmişlik ili şkisini 

açıklamayı amaçlamaktadır.  

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda Türkçede tanıtsallığın kişi çekimleri, 

belirteçler, diğer eylem çekim ekleri ve eylem türü gibi dilsel birimlerle nasıl 

etkileşime girdiği üzerine çeşitli betimlemeler yapılmış ve farklı görüşlerle de olsa bu 

konular ele alınmış olmakla birlikte, bu konuda detaylı ve bütüncül bir tanımlama 

henüz yapılmamıştır.  

Örneğin, 1. kişi ve 2. kişi özne ile çekimlenmiş tanıtsal yüklemlerin farklı 

anlam uzanımlarından sıkça söz edilir. 1. kişi özne ile çekimlenmiş (208) numaralı 

tümcede olay gerçekleşirken konuşucunun olayın farkında olmadığının ya da (209) 

numaralı tümcedeki gibi olmuş olayları hatırlayamadığının altı çizilir (Göksel ve 

Kerslake, 2005). Ancak, bu örnekler ya da bunun gibi örneklerde bu duruma izin 

veren dilsel değişkenin ne olduğu üzerinde bir inceleme sunulmaz.  

(208) TV izlerken uyuyakalmışım.  

(209) Bir yaşındayken ameliyat olmuşum. 

(210) Sözde inatçıymışım. 

(211) Babamla tanışıyormuşsunuz galiba. 

(212) Yazmışım. 

(213) Elimi kesmişim. 

(214) Çok acıkmışım. 

(215) Zor sınav verirmişim. 

(216) İçkiyi çok severmişim. 
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(217) Aman şarkının sözlerini amma biliyormuşum. 

(218) Ne çok elbisem varmış. 

Onun yerine bu örnekler açıklanırken psikolojik uzaklık ya da zihinsel olarak 

hazır bulunmama durumları tümcede aktarılan inanmama, şaşkınlık gibi duygu 

durumları/tavırlara gerekçe gösterilir. (208)-(218) numaralı tümcelerde bu tür 

anlamların aktarıldığının altı çizilerek bu kullanımlar bir işlev olarak tanımlanır. 

Ancak bu tür tümcelerde şaşkınlık, alaycılık anlamlarını kodlayan birimin {–mIş} 

eki olduğu yorumunun tam olarak nasıl ortaya çıktığı her zaman açıklanmaz. Slobin 

ve Aksu-Koç (1986) ve Aksu-Koç (1988), bu kullanımların kökünde ‘konuşucunun 

zihninin hazır olmaması’nın yattığını savunur. Yavaş (1980) gibi, Slobin ve Aksu-

Koç da (1988), bu kullanımları, {–mIş} ile tümceye katılan psikolojik uzaklık 

kavramı ile de uygun kullanımlar olduklarının altını çizer. Bu bilgiler ışığında bu 

tümceleri yakından incelersek, bu tümcelerde gerçekten de konuşucunun şaşkınlığını 

((218) numaralı tümce), şüphesini ((210) numaralı tümce) ve alaycı ((215)-(217) 

numaralı tümce) tavrını bildiren bir bağlamın sezdirildiğini var olduğunu 

gözlemleyebiliriz. Ancak, Bölüm 2.1’de gösterildiği gibi bu anlam uzanımları {–

mIş} ile geçerli tek olasılık değildir. Üstelik bu tümcelerde kodlandığı söylenen ve 

{–mIş} ile ili şkilendirilen bu kavramlar aynı sözce, aynı bağlamda farklı ekler ile 

işaretlenerek kullanıldığında dilbilgisel yapı değişmiş olsa da korunmaktadır (Bkz. 

sayfa 88). Bu durum, {–mIş} ile bu kavramlar arasında tanım gereği bir bağ olduğu 

savını zorlayan bir durum olarak görülebilir. Adı geçen kavramların doğrudan 

konuşucuların duygularını adlandırıyor olmaları nedeniyle dilbilgisi ile bağıntısı 

olması uzak bir ihtimal gibi görünmektedir. Bu nedenle, dilin dilbilgisel ya da 

anlamsal düzleminde değil de edimsel düzlemde incelenmeleri, bu gibi anlam 
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uzanımlarını bilimsel bir çerçevede incelemeyi ve tanımlamayı kolaylaştırabilir. 

Türkçede tanıtsallığı betimleyecek bir çalışma bu anlam uzanımlarına olanak veren 

anlamsal altyapıyı tanımlaması alanyazındaki beklentiyi karşılamasını sağlayabilir.  

Bu bölümde ve daha önceki bölümlerde alıntılanmış örnek tümcelerin 

yüklemleri ayrı özelliklere sahip eylemler/adlardan oluşmaktadır. Yüklemlerin farklı 

özelliklerinin {–mIş}’ın anlamına etkisi ile ilgili olarak Aksu-Koç (1988) ve 

Johanson (2000) bazı betimlemeler yapmıştır. Johanson {–mIş}’ın “ zaman aşımlı 

bitme” olarak adlandırdığı görünüş değerini incelerken başı sınırlı (initio-

transformative) ya da sonu sınırlı (finito transformative) eylemlerde {–mIş}’ın 

anlamının eylemin başladığı noktanın ya da sonlandığı noktanın aşılması olarak 

tanımlar. Aksu-Koç (1988) ise, {–mIş}’ın ortaç eki olarak işlev gördüğü durumlarda 

bitirme (achievement) eylemleri (bkz. (219) numaralı tümce) ve yer değişimi (change 

of location) eylemleri (bkz. (220) numaralı tümce) arasında bir fark olduğunu söyler. 

Bitirme eylemleri tek başlarına {–mIş} ile ortaçlı yapı oluşturabilirken uzam zaman 

eylemlerinin bir uzam ya da zaman noktası olmadan kabul edilemediğinin altını 

çizer.  

(219) Ölmüş eşek 

(220) a. *gitmiş adam 

 b. New York’a gitmiş adam 

Bu durumun nedenini de bitirme eylemlerinde son noktanın eylemin anlamında 

kendiliğinden sezdirilirken uzam-zaman eylemlerinde bu son noktanın 

belirtilmesinin gerekmesi olarak açıklar. {–mIş}’ın anlam içeriğinde tanımladığı 

‘sonuç durumu’ anlamının yatmasını ise gerekçe olarak sunar. Alanyazında Türkçede 
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eylem türü ile tanıtsallık ulamının etkileşimi üzerine yapılmış başka açıklamaya 

rastlanmamıştır. Eylem türünün tanıtsallık ulamına etkisinin olup olmadığı bu 

değişkenin {–mIş} ile kodlanan anlamı nasıl belirginleştirdiğinin sorgulanması alana 

katkı sağlayabilir.  

{–mIş}’ın belirteçler ile birilikte kullanımı ise genellikle {–mIş}’ın 

bitmişlik/geçmiş zaman anlamını da kodladığını kanıtlamak için kullanılmıştır. Bu 

nedenledir ki, incelenen belirteçler zaman belirteçleri ile sınırlı kalmıştır. Verilen 

örneklerde de yer alan “amma, sözde, meğer” gibi tümce belirteçlerinin ya da “ne 

çok…” gibi kalıpların tümcenin anlamına olan etkisi tartışmaya dahil edilmemiştir. 

Oysa bu tümce belirteçleri {–mIş}’ın aynı tümcede yaratabileceği anlam 

olanaklarından yalnızca biri ile kabul edilebilir olması nedeniyle belirginleştirici bir 

etkiye sahiptir.  

(221) a. Sözde inaçıymışım. (Babam öyle diyor. ) 

 b. İnatçıymışım. (Çocukken öyleymişim, şimdi anlıyorum.) (Babam 

öyle diyor.) 

 c. Meğer inatçıymışım. (Çocukken öyleymişim, şimdi anlıyorum.) 

(221)a numaralı tümcede sözde belirteci ile olası tek anlam ‘konuşucunun 

inatçı olduğu’ önermesinin bir başkasından duyulduğunu gösteren aktarım anlamıdır. 

Sözde belirteci çıktığında ise aynı tümce aktarımın yanı sıra, geçmişte var durumu 

konuşucunun yeni anladığını gösteren çıkarım anlamını da verebilir. Örneğin, (221)c 

tümcesindeki “meğer” belirteci de çıkarım okumasını tek seçenek haline getirecektir. 

Bu örneklerle de gösterdiğimiz gibi geniş anlam açısına sahip tümce belirteçleri {–
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mIş}’ın olası anlamlarını indirgemeye yarayan belirginleştirme araçları olarak işlev 

görmektedir. Ancak, bu gibi araçların etkisi yapılan incelemelerde yer almamaktadır.  

{–mIş}’ın di ğer eylem çekim ekleri ile olan etkileşimi ise alanyazında önemli 

yer edinmiş bir değişkendir. “{–mIş}+{-IdI}”, “{–mI ş}+{–tIr}” gibi yapılara ili şkin 

çeşitli açıklama ve kabuller yer almaktadır. “{–mIş}+{-IdI}” yapısının geçmiş 

bitmişlik i şaretlediği pek çok çalışmada kabul gören bir tanımlamadır. “{–mIş}+{-

tIr}” yapısı için ise iddia (assertion), sayıltı (presumption) ve bildirme (devaluation) 

işlevleri tanımlanır (Csato, 2000). Ayrıca, bu yapının birinci kişi çekimi ile olayın 

kesintisiz devam ettiği anlamını da verdiği betimlemesini yapılır. {–mIş}’ın {–

mAlI}, {–Abil}, {–AcAk}, {–sA} gibi di ğer eylem çekimleri ile ilintili olarak 

yapılan betimlemeler de sınırlı sayıdadır.  

Genel olarak özetlemek gerekirse, -mIş biçimbiriminin, Türkçe’de hangi işlevle 

(işlevlerle) kullanıldığının bile net bir uzlaşımla betimlenmediği, yukarıda sunulan 

tartışmalardan gözlenebilir. Anılan çalışmaların genelinde örneklerin yeterli 

açıklayıcı güce sahip olmadığı, sadece o örnek için tanımlanan belirli okumaları 

değil, çalışmalarda belirtilen tüm okumaları verebilecek yapıdaki temel tümcelerden 

oluştuğu görülebilir. Ayrıca, belirli okumaların ya da anlamların neden {–mIş} 

biçimbirimi ile ortaya çıktığı ya da tümcenin diğer bileşenlerine ait bu durumu olası 

kılan bir özelliğin hemen hiçbir çalışmada belirtilmediğini görmek de mümkündür. 

Ele alınan örnekleri tümcedeki kişi çekimi, eylem türü, kullanılan belirteçlerin etkisi 

gibi dilsel özellikleri açısından inceleyerek be etkiler ile ortaya çıkan anlamı 

anlamsal bütüncüllük ilkesi ışığında incelemek yapılan betimlemelerin gücünü 

arttıracağı gibi Türkçenin anlamsal etkileşim ağının örneklenmesini de sağlayabilir.  
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Türkçe tanıtsallık ulamını ele alan çalışmalarda tanıtsallık{-DI} ve {-mIş} 

biçimbirimlerinin anlamsal karşıtlığı ile sınırlı tutulmaktadır. Tanıt türlerinden 

doğrudan tanıt türünün hangi koşullarda aktarıldığı üzerinde durulmamaktadır. 

Dolaylı tanıt türleri arasındaki ayrım (Willett: 1988) ise Lewis (1967), Kornfilt 

(1997), Göksel ve Kerslake (2005), Özmen-Veld (2006) gibi sayılı çalışmada konu 

edilmekte, bu ayrımlar göz önüne alınmış olsa bile verilen örneklerin neden ayrı 

başlıklar altında incelendiği her zaman net olarak ortaya konmamaktadır. Yapılan 

açıklamalar, {-DI} ile çekimlenen tümcelerin doğrudan tanıt {-mIş} ile çekimlenen 

tümcelerin ise dolaylı tanıt kodladığı bilgisi ile sınırlı kalmaktadır. Bu bölümde adı 

geçen çalışmalarda Türkçe anadili konuşucusunun tanıtsallık ulamını nasıl 

algıladığını gösteren bir inceleme bulunmamaktadır.  

Bu tez çalışmasında, {–mIş}’ın bir kiplik eki olduğu görüşü desteklenmektedir. 

Bu çalışmada tanıtsallık, sadece dolaylı tanıt ile sınırlı tutulmamaktadır. Türkçede 

dilbilgisi araçları ile işaretlenen tüm tanıt türlerini bu çalışmada yer almaktadır. 
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3.1. Yöntem  

Aşağıdaki bölümlerde Türkçe anadili konuşucularının tanıtsal tümcelere ilişkin 

algılama ve üretim düzleminde oluşturulmuş sormacalara verdikleri yanıtların 

incelenmesi sonucu ulaşılan bulgular sunulmaktadır.  

3.1.1. Örneklem 

Türkçede tanıtsallığı nasıl algıladıklarını saptamak amacıyla oluşturduğumuz 

sormacalarına 379 kadın (% 72.88), 130 erkek (%25) ve cinsiyetini belirtmemiş 11 

kişi (% 2,12) olmak üzere toplam 520 kişinin katılımı değerlendirilmiştir. Hızlı bir 

şekilde soruları okumadan yanıt verdikleri gözlenen, anadili Türkçe olmadığı 

belirlenen veya soruların tamamına yanıt vermemiş olan toplam 11 katılımcı ise 

araştırma dışı bırakılmıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin 

çeşitli bölümlerinde ve Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde 

lisans öğrencisi olan katılımcıların yaşları 17 ile 39 arasında değişmektedir.  

Soru sayısının çokluğu, çoktan seçmeli soruların okuma, anlama ve yanıtlama 

süresinin uzunluğu, buna ek olarak ilk üç sormacada yer alan soruların kişi çekimi 

özellikleri dışında birbiriyle hemen hemen aynı tümcelerden oluşması nedeniyle, 5 

ayrı sormaca formu farklı gruplara (Sormaca 1.1, 95 kişiye; Sormaca 1.2, 91 kişiye; 

Sormaca 1.3 93 kişiye; Sormaca 2, 99 kişiye; Sormaca 3, 142 kişiye) uygulanmıştır. 
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Çizelge 1. Katılımcıların cinsiyet ve yaş dağılımları 

 CİNSİYET 
YAŞ 

KATILIMCI 

SAYISI Kadın Erkek  Belirtmemi ş 

Sormaca 1.1 70 

%73,7 

23 

%24,2 

2 

%2,1 

19-30  

(ξ: 20,43, s: 4,77) 
95 

Sormaca 1.2 57 

%62,6 

33 

%36,3 

1 

%1,1 

18-29 (6 kişi belirtmemiş) 

(ξ: 20,34, s: 5,71) 
91 

Sormaca 1.3 61 

%65,6 

30 

%32,3 

2 

%2,2 

18-33 (6 kişi belirtmemiş) 

(ξ: 19,45, s: 5,52) 
93 

Sormaca 2 84 

%84,8 

11 

%11,1 

4 

%4,0 

17-33 (5 kişi belirtmemiş) 

(ξ: 18,91, s: 5,07) 
99 

Sormaca 3 107 

%74,4 

33 

%23,2 

2 

%1,4 

17-39 (11 kişi belirtmemiş) 

(ξ: 18,39, s: 87) 
142 

TOPLAM 379 

%72,88 

130 

%25 

11 

%2,12 

 
520 

Çizelge 1’de de görüldüğü gibi sormaca 1.1’e yaşları 19 ile 30 arasında değişen 

(ξ: 20,43, s: 4,77) 70’i kadın, 23’ü erkek toplam 95 kişi katılmıştır. Sormaca 1.2’ye 

yaşları 18 ile 29 arasında değişen (ξ: 20,34, s: 5,71) 57’si kadın, 33’ü erkek, toplam 

91 kişi katılmıştır. Sormaca 1.3’e yaşları 18 ile 33 arasında değişen (ξ: 19,45, s: 5,52) 

61’i kadın, 30’u erkek toplam 93 kişi katılmıştır. Sormaca 2’ye yaşları 17 ile 33 

arasında değişen (ξ: 18,91, s: 5,07) 84’ü kadın, 11’i erkek, toplam 99 kişi katılmıştır. 

Sormaca 3’e ise yaşları 17 ile 39 arasında değişen (ξ: 18,39, s: 87) 107’si kadın, 33’ü 

erkek, toplam 142 kişi katılmıştır. 

3.1.2. Veri Toplama Araçları 

Bu tez çalışması kapsamında veri toplama aracı olarak toplam beş ayrı sormaca 

formu düzenlenmiştir. Bu sormaca formları, Türkçede doğrudan tanıt, çıkarım, 

aktarım ve uslamlama tanıt türlerinden her birinin hangi dilbilgisel araçlarla 
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kodlandığını saptamak amacıyla oluşturulmuştur. Sormacalarda kullanılan sorular 

oluşturulurken tezin sözlü ve yazılı veri tabanında yer alan doğal veriden yola 

çıkılmıştır. 2004-2009 tarihleri arasında alınmış ses kayıtları (bkz. EK 8A), köşe 

yazıları ve çeşitli tiyatro oyunu metinleri (piyes, skeç, oyun) (bkz. EK 8B) ve sanal 

arama motorlarından derlenmiş tümceler çalışmanın veri tabanını oluşturmaktadır. 

Sormacalar oluşturulurken sorulara konu olan tümcelerin, durum ve eylem 

eylemi olma niteliği taşıyan eylemlerin belirli eylem çekim ekleri ile birlikte 

kullanıldığı tümceler olması hedeflenmiştir. Bu amaçla tezin veri tabanını oluşturan 

sözlü ve yazılı metinlerden bu özellikler dikkate alınarak tümceler seçilmiştir. 

Ancak, tümceler veri tabanından seçilirken iki sorun ile karşılaşılmıştır. Bu 

sorunlardan ilki araştırmada anlamsal açılımı sorgulanan her eylem çekiminin uygun 

türden eylem ile birinci, ikinci ve üçüncü çekiminin olmamasıdır. İkinci sorun ise 

sorularda sunulan seçeneklerin oluşturulması sırasında yaşanan güçlüklerdir. Farklı 

tanıt türlerini temsil eden seçeneklerin dil-dışı (dünya bilgisi, mantığa aykırılık gibi) 

ve dil-içi (bağlaçların belirginleştirici etkisi, zamir kullanımı gibi) nedenlerle 

elenmemesini sağlamak amacıyla sorulara konu edilen tümceler araştırmacı 

tarafından değiştirilmi ştir. Ayrıca, Sormaca 1’de tanıtsal değeri sorgulanan her eylem 

çekim ekinin (çekim eki birleşiminin) hem birinci kişi (S1.1) hem ikinci kişi (S1.2) 

hem de üçüncü kişi (S1.3) özne ile çekimleri sorgulanmıştır. Kimi yapıların doğal 

veride özellikle birinci kişi ve ikinci kişi özne ile kullanım sıklığının çok düşük 

olduğu saptanmıştır. Sorularda farklı kişi ile çekimlendiğinde tümcelerin anlamlı 

olmasını sağlamak için tümcelerin araştırmacı tarafından yeniden düzenlenmesi, çok 

sayıda tümce için ise araştırmacının kendi edincinden yeni tümceler üretmesi gereği 

doğmuştur.  
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Bu yapılar sanal arama motoru üzerinden ulaşılan anonim web sayfalarından 

derlenmiştir. Veri tabanından ve anonim web sayfalarından derlenen tümceler, soru 

içinde katılımcılara sunulurken tümcelerin anlaşılırlığının sağlanması amacıyla 

tümcede yer alan gönderimsel birimler (kişi zamirleri, belirteçler) üzerinde gerekli 

görüldüğü yerlerde araştırmacı tarafından çeşitli değişiklikler yapılmıştır.  

Sormacalarda, sorulara konu olarak kullanılan tümcelerin (eğer bir metinden 

alınmış ise) hangi metinden alındığı sanal arama motorları üzerinden ulaşılan 

tümcelerin hangileri olduğu, araştırmacının kendi edinci ile ürettiği soruların 

hangileri olduğu EK 4 (Sormaca 1’deki sorularda kullanılan tümceler) ve EK 6’da 

(Sormaca 2’deki sorularda kullanılan tümceler) sunulmaktadır.11 

Sormacaların oluşturulması için öncelikle Türkçenin biçimbilimsel olanakları 

doğrultusunda sorularda yer alması gereken yapılar belirlenmiştir. Bu yapıları şöyle 

sıralayabiliriz:  

                                                 
11 Sormaca 2’de yer alan tümceler Sormaca 1’deki tümceler ile aynıdır. Bu nedenle, Sormaca 2’deki 
tümcelerin asıl metinlerine ilişkin ayrı bir kaynak listesi düzenlenmemiştir. 
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{–mIş} 

{-mIş}+{-mI ş} 

{-Ir}+{-mI ş} 

{-yor}+{-muş} 

{-Abil}+{-mi ş} 

{-mAlI}+{-mI ş} 

{-sA}+{-mIş} 

{-AcAk}+{-mIş} 

{-mIş}+{-tI} 

{-mIş}+{-tIr} 

{-mIş}+{-sA} 

adcıl yüklem+{-mIş} 

 

S1 (Sormaca 1), yukarıda sıralanan {-mIş} ile kurulmuş çekim eki 

bileşimlerinin anlamsal açılımını belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu nedenle, 

Mayıs 2009’da S1’de yer alan tümcelerde kodlanan tanıtsal anlamın açılımı 

olabileceği düşünülen 10 ayrı uzanım tümcesi düzenlenmiştir:  

(222) 1) Bunu bir başkasından duydum.  

2) Bunu ben değil bir başkası söylüyor.  

3) Hâlâ da böyle: kanıtlar ortada. Şimdi öğreniyorum.  

4) Sonradan öğrendim. Şimdi farkettim.  

5) Sonradan farkettim. Şimdi anladım.  

6) Sonradan anladım.  

7) Her zaman böyle olur.  

8) Kendi gözlerimle gördüm.  

9) Biliyorum. Eminim.  

10) Kendi kulaklarımla duydum. 

Türkçe anadili konuşucularından bu tümcelerin hangisinin soruda yer alan 

(tanıtsal) tümceden sonra (222)’te listetenen uzanım tümcelerinden hangisinin ya da 

hangilerinin gelebileceğine karar vermeleri istenmiştir. Bu uygulama 

www.surveymonkey.com portalı üzerinden sanal olarak gerçekleştirilmi ştir. Mayıs 
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2009’daki bu uygulamanın örneklemi üniversite öğrencileri ile sınırlı tutulmamıştır. 

Yaş, meslek ve eğitim düzeyi açısından hetorojen bir örneklem oluşturulması için 

rastgele seçilen katılımcılara elektronik posta yoluyla ulaşılarak uygulamaya 

katılmaları rica edilmiştir. Mayıs 2009’da yürütülen bu çalışmada toplam 191 

katılımcıdan dönüt alınmıştır. Ancak, sorgulanan eylem çekim eki yapısının 

çeşitlili ği ve dil-içi/dil-dışı kimi etmenler nedeniyle olsa gerek Mayıs 2009’da 

yapılan bu uygulama sonucunda elde edilen ham verinin incelenmesi anlamlı 

sonuçlar vermemiştir. Bu nedenle, Mayıs 2009’da gerçekleştirilen uygulama 

tamamen iptal edilmiş, Eylül 2009’da çalışmada kullanılacak sormacalar yeniden 

düzenlenmiştir. Eylül 2009’da uygulanan sormacalar oluşturulurken tümcelerde 

kodlanan tanıt türünün saptanması amacıyla oluşturulan sorularda tanıtsal tümceler 

için ortaka açılımlar sunulmamıştır. Onun yerine, her tümce için ayrı ayrı seçenekler 

düzenlenmiştir. Eylül 2009’da yeniden düzenlenen sormacalar, dilbilim bölümü 

öğrencileri üzerinde yapılan pilot uygulama ile sınanmış, aşağıdaki bölümlerde 

sonuçları kullanılan formalara son biçimleri (S1.1, S1.2, S1.3), pilot uygulama 

sırasında alınan dönütler sonucunda verilmiştir.  

Aşağıda sonuçlarını sunduğumuz sormacalar, Eylül 2009’da düzenlenen 

sormacalardır12.  

Araştırma kapsamında hangi ekin hangi tanıt türünü kodladığının saptanması 

amacıyla oluşturduğumuz ilk üç sormacada (S1.1., S1.2. ve S1.3.) yer alan tanıtsal 

tümceler farklı kişi çekimlerinin tümcenin tanıtsal değeri üzerindeki etkisinin 

                                                 
12 Mayıs 2009’da yürütülen uygulama bu metinde yer almamaktadır. Ancak, çalışmanın akışının 

okuyucuya tam olarak sunulmasının bir gereği olarak ilk yapılan uygulama da burada özetle 

anlatılmıştır. 
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saptanması amacıyla sırasıyla 1. özne kişisi, 2. özne kişisi ve 3. özne kişisine göre 

çekimlenmiştir. Aynı sözcelerden oluşması nedeniyle bu üç sormaca gruplandırılarak 

sırasıyla Sormaca 1.1 (S1.1), Sormaca 1.2. (S1.2) ve Sormaca 1.3 (S1.3) olarak 

etiketlenmiştir (bkz. sayfa 249-284). Sormaca 1.1’de sorularda kullanılan tümceler 1. 

özne kişisine göre, Sormaca 1.2’de soruya konu olan tümceler 2. özne kişisine ve 

Sormaca 1.3’teki tümceler ise 3. özne kişisine göre çekimlenmiştir. 

Çoktan seçmeli 40’ar sorudan oluşan S1.1, S1.2 ve S1.3’te, {–mIş} ile 

çekimlenmiş tümcelerin seçeneklerde sunulan bağlamlardan hangilerinde söylenmiş 

olabileceği sorulmuştur. Katılımcılara sunulan seçenekler, sırasıyla doğrudan tanıt 

türü, çıkarım tanıt türü, aktarım tanıt türü, uslamlama tanıt türü ve tanıtsallık ile 

birlikte kullanıldığı iddia edilen inanmama (önerme içeriğinin doğruluğundan şüphe 

etme) anlamsal uzanımı olacak şekilde düzenlenmiştir (bkz. (223)) 

(223) S1.1-SORU3. “Annemin yemeklerini özlemişim. ” diyen kişinin bu cümleyi 

söylemesi aşağıdaki durumlardan hangilerinde uygun olur? 

����Annesinin yemeklerini görmeden önce de onları nasıl özlediğinin 

farkında iken...  

����Sofrada yemeklerin kokusu ile ağzının suyu aktığında… 

����Karısı “Sen bu yemekleri özeldin” demiş ise...  

����Annesinin çok sevdiği yemeklerini aylardır tatmadığı için o yemekleri 

özlemiş olabileceğini tahmin ederken....  

����Annesinin yemeklerini özlemediğini anlatırken... 

Konuşucular bu seçeneklerden uygun olduğunu düşündükleri bir ya da birden 

çok seçeneği işaretleyebilmişlerdir. Bu gruptaki her bir sormacada, {–mIş} 
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biçimbiriminin farklı eylem çekim ekleri ile birlikte oluşturduğu yapılar ({–mIş}, {-

mIş}+{-mI ş}, isim+{-mIş}, {-Ir}+{-mI ş}, {-yor}+{-muş}, {-Abil}+{-mi ş}, {-mAlI}+{-

mIş}, {-sA}+{-mIş}, {-AcAk}+{-mIş}, {-mIş}+{-tI}, {-mI ş}+{-tIr} ), toplam 4 farklı 

eylemin (2 eylem eylemi, 2 durum eylemi) yer aldığı dört ayrı soruda kullanılmıştır13. 

Sormaca 1.1, sormaca 1.2 ve sormaca 1.3’e verilen yanıtlardan elde edilen bulgular 

Bölüm 3.1.4.1’de sunulmaktadır.  

Sormaca 2’de ise Eylem çekim eklerinin zaman, görünüş ve kip (ZGK) 

değerlerini ölçmek amacıyla oluşturduğumuz (bkz. sayfa 261-284) toplam 40 soru 

yer almaktadır. Sormaca 2’de, (S2) katılımcıların {–mIş}, {-mAlI}, {-Ir}, {-Abilir}, 

{-yor}, {-AcAk}, {-DI}, {-DIr}, isim+{-mIş}, {-mI ş}+{-mI ş}, {-IrmI ş}, {-yor}+{-

muş}, {-Abil}+{-mi ş}, {-mAlI}+{-mI ş}, {-AcAk}+{-mI ş}, {-mI ş}+{-tI}, {-mI ş}+{-

tIr} biçimbirimleri ile çekimlenmiş tümceleri, taşıdıkları ZGK değerleri açısından 

değerlendirmeleri istenmiştir. Katılımcılara sunulan seçenekler sırasıyla “Geçmişte 

olup bitmiş.” (bitmişlik görünüşü-geçmiş zaman), “Gelecekte olabilir.” (kuvvetli 

olasılık), “Şu anda devam ediyor.” (sürme görünüşü), “Her zaman böyledir.” 

(alışklanlık/özellik), “Hiç olmamış veya olamaz.” (gerçek-dışı kipliği), “Hiç de öyle 

değil.” (gerçek karşıtı kipliği) olarak düzenlenmiştir. Sormaca 2’deki sorulara verilen 

yanıtlardan elde edilen bulgular Bölüm 3.1.4.2’de sunulmaktadır.  

37 sorudan oluşan sormaca 3 ise (bkz. EK 3, sayfa 272), anadili 

konuşucularının belirli tanıt türlerini kodlamak için hangi biçimbirimleri tercih 

ettiğini saptamak amacıyla oluşturulmuştur. S 1.1, S1.2 ve S1.3’te sorularda yer alan 

                                                 
13 Veri tabanında veya sanal ortamda yapılan taramalarda {-Abil}+{-mi ş} yapısının kullanıldığı 

yeterince örnek tümce bulunamadığı için sormacada sadece 2 soruda kullanılmıştır. {-mIş} 

biçimbiriminin eyleme değil de adcıl yükleme eklendiği soru tümcesi sayısı da 2 ile sınırlandırılmıştır.  
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tümceler, sormaca 3’te, katılımcılara, yüklemleri çekimlenmeden sunulmuştur. Bu 

tümcelerin üretildiği yer, zaman, üreticinin ve alılmayıcının kimliği gibi öğeler 

verilerek doğrudan tanıt, çıkarım, aktarım ve uslamlama tanıt türlerinin 

belirginleştirildi ği farklı bağlamlar tanımlanmıştır. Katılımcılardan verilen bağlamsal 

özellikleri göz önünde tutarak tümcelerin yüklemlerini çekimlemeleri istenmiştir. 

Sormaca 3’te yer alan sorulara verilen yanıtlardan elde edilen bulgular Bölüm 

3.1.4.3’te sunulmaktadır.  

3.1.3. İşlem 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin çeşitli bölümlerinde ve Gazi 

üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde ders veren öğretim üyelerinden 

izin alınarak uygulamanın yapılacağı sınıflar belirlenmiştir. Uygulama ders saatleri 

içerisinde, sınıflarda ve toplu halde gerçekleştirilmi ştir. Uygulamaya geçmeden önce 

katılımcılara ek bir bilgilendirme ya da uygulamanın amacına yönelik açıklama 

yapılmamıştır.  

3.1.4. Bulgular 

Uygulanan sormacalara ait bulgular aşağıda sunulmaktadır.  

3.1.4.1. Sormaca 1.1, Sormaca 1.2 ve Sormaca 1.3’e Ait Bulgular 

S1.1, S1.2 ve S1.3 doğrudan tanıt, aktarım, çıkarım, uslamlama tanıt türlerinin ve 

inanmama anlamsal uzanımından hangilerinin {-mIş} biçimbirimi ile kodlandığını 

saptamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu sormacalardan elde edilen bulgular ışığında 

yanıt bulması beklenen sorular şunlardır:  
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a) {-mI ş} biçimbirimi hangi tanıt türlerini kodlamaktadır? 

b) Farklı eylem çekim eklerinin {-mIş}’ın kodladığı tanıt türüne etkisi 

nedir?  

c) Özne kişisinin {-mIş} biçimbiriminin kodladığı tanıt türüne nasıl bir 

etkisi bulunmaktadır?  

d) {-mış} biçimbirimi, hangi koşullarda konuşucunun önerme içeriğine 

inanmama anlamsal uzanımını ne sıklıkta kodlamaktadır? 

S1.1, S1.2 ve S1.3’e katılımcıların verdiği yanıtlara ait bulgular aşağıdaki 

çizelgelerle (bkz. Çizelge 2-Çizelge 18) sunulmaktadır. Bulguların yer aldığı 

çizelgelerde S1.2, S1.2 ve S1.3’teki birbiriyle eş sorulardan (özne kişi çekimi 

dışındaki tüm birleşenleri aynı olan tümcelerin kullanıldığı sorular) elde edilen 

bulgular aynı çizelgedeki satırlarda sunulmaktadır. Örneğin, Çizelge 2’de aynı 

tümcenin farklı kişi çekimine göre düzenlenmiş olan S1.1’deki 3. soru (bkz. (224)), 

S1.2’deki 3. soru (bkz. (225)) ve S1.3’teki Soru3’e (bkz. (226)) verilen yanıtlardan 

elde edilen bulgular yer almaktadır.  

(224) S1.1-SORU3. “Annemin yemeklerini özlemişim. ” diyen kişinin bu cümleyi 

söylemesi aşağıdaki durumlardan hangilerinde uygun olur? 

����Annesinin yemeklerini görmeden önce de onları nasıl özlediğinin farkında 

iken...  

����Sofrada yemeklerin kokusu ile ağzının suyu aktığında… 

����Karısı “Sen bu yemekleri özeldin” demiş ise...  

����Annesinin o çok sevdiği yemeklerini aylardır tatmadığı için o yemekleri özlemiş 

olabileceğini tahmin ederken....  

����Annesinin yemeklerini özlemediğini anlatırken... 
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(225) S1.2-SORU3. Bayram tatili için eve gelen abisine “Annemin yemeklerini 

özlemişsin. ” diyen kişi bu cümleyi aşağıdaki durumların hangilerinde 

söylemiş olabilir?  

���� Abisi, ona annesinin yemeklerini özlediğini kendisi söylemiş ise böyle 

söyleyebilir. 

���� Abisi sofrada yemekleri silip süpürünce bu yemekleri ne kadar özlediğini fark 

eder ise böyle söyleyebilir 

���� Abisinin tatil için eve misafir olarak getirdiği arkadaşı “Abin annenin 

yemeklerini çok özledi.” demiş. 

���� Abisi annesinin yemeklerinden aylardır yemediği için o yemekleri özlediğini 

tahmin ediyor. 

����Aslında abisinin annesinin yemeklerini özlemediğini düşünüyor. 

(226) S1.3-SORU3. Annesine “Ahmet, senin yemeklerini özlemiş. ” diyen ki şi bunu 

aşağıdaki durumların hangilerinde söylemiş olabilir?  

 Ahmet’e annesinin yemeklerinden yedirmeyen kendisi olduğu için o yemekleri 

özlediğini çok iyi biliyor ise böyle söyleyebilir.  

 Ahmet sofrada yemekleri silip süpürünce bu yemekleri ne kadar özlediğini fark 

etmesi üzerine böyle söyleyebilir. 

 Ahmet’in “Annemin yemekleri özledim” dediğini duymuş ise böyle söyleyebilir. 

 Ahmet aylardır annesinin yemeklerinden yemediği için o yemekleri özlediğini 

tahmin ediyor ise böyle söyleyebilir. 

 Aslında Ahmet’in annesinin yemeklerini özlemediğini düşünüyor ise böyle 

söyleyebilir. 
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Çizelge 2. Tanıt Türlerinin Özne Ki şisine Göre Dağılımı: -Soru3 

Soru 3 

özlemiş- 

Seçenekler  Toplam 

           D Ç A U R 

S1.1  

1. kişi 

n 14 53 1 42 3 113 

 a  12,4% 46,9% ,9% 37,2% 2,7% 100,0% 

b 3,9% 14,8% ,3% 11,7% ,8% 31,5% 

S1.2 

2.Kişi 

  

  

n 4 77 31 8 2 122 

 a  3,3% 63,1% 25,4% 6,6% 1,6% 100,0% 

b 
1,1% 21,4% 8,6% 2,2% ,6% 34,0% 

S1.3. 

3. Kişi 

  

  

n 5 42 70 7 0 124 

 a  4,0% 33,9% 56,5% 5,6% ,0% 100,0% 

b 
1,4% 11,7% 19,5% 1,9% ,0% 34,5% 

Toplam 

n 23 172 102 57 5 359 

 a  6,4% 47,9% 28,4% 15,9% 1,4% 100,0% 

b 6,4% 47,9% 28,4% 15,9% 1,4% 100,0% 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre, b: genel toplama göre 

Çizelgelerde kullanılan kısaltmalardan ‘D’, doğrudan tanıt türünü temsil edecek 

biçimde kurguladığımız birinci seçeneği göstermektedir. Benzer biçimde ‘Ç’ 

çıkarım, ‘A’ aktarım, ‘U’  uslamlama dolaylı tanıt türlerini temsil etmektedir. ‘R’ ise, 

önermede aktarılan bilginin doğruluğuna önermenin inanmama, doğruluğunu 

reddetme olarak açımlanan anlamsal uzanımını göstermektedir. ‘n’, katılımcıların 

sorulara verilen her bir seçeneği işaretleme sayısıdır. ‘a’ bu sayının satır toplamına 

göre yüzdesini gösterirken, ‘b’, ‘n’ sayısının genel toplama göre hesaplanmış 

yüzdelik değerini göstermektedir. Toplam sütununda her soruya verilmiş yanıt sayısı 

toplamı yer almaktadır. Katılımcılar, birden çok seçeneği aynı anda 

işaretleyebildikleri için toplam yanıt sayısı katılımcı sayısından yüksektir. Yanıt 

sayısı toplamı üzerinden hesaplanan yüzdeler, çalışmada sunulan bulguların temel 

dayanağı olarak kullanılmaktadır. 
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Çizelge 2’de S1.1, S1.2’deki Soru3’e verilen yanıtlardan elde edilen bulgular, 

{-mI ş} biçimbiriminin eylem üzerine eklendiği durumda çıkarım (S1.1’de %46,9 S1.2 

%63,1; S1.3.’te %33,9) ve aktarım (S1.2’de %25,4; S1.3’te %56,5) ve uslamlama (S1.1’de 

%37,2) tanıt türünün kodladığını göstermektedir.  

{-mI ş} biçimbiriminin durum eylemi olan uyu- eylemi üzerinde kullanıldığı 29 

numaralı soruya verilen yanıtlardan elde edilen bulgular Çizelge 3’te sunulmaktadır.  

Çizelge 3. Tanıt Türlerinin Özne Ki şisine Göre Dağılımı: Soru25 

Soru 2 9 

uyumu ş- 

Seçenekler  Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 5 87 27 6 1 126 

 a  4,0% 69,0% 21,4% 4,8% ,8% 100,0% 

b 1,3% 22,9% 7,1% 1,6% ,3% 33,2% 

S1.2 

2.Kişi 

n 6 68 50 3 1 128 

 a  4,7% 53,1% 39,1% 2,3% ,8% 100,0% 

b 1,6% 17,9% 13,2% ,8% ,3% 33,7% 

S1.3 

3. Kişi 

n 0 78 43 4 1 126 

 a  ,0% 61,9% 34,1% 3,2% ,8% 100,0% 

b ,0% 20,5% 11,3% 1,1% ,3% 33,2% 

Toplam  

n 11 233 120 13 3 380 

 a  2,9% 61,3% 31,6% 3,4% ,8% 100,0% 

b 2,9% 61,3% 31,6% 3,4% ,8% 100,0% 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre, b: genel toplama göre 

Soru29’dan elde edilen bulguların sunulduğu Çizelge 3’te {-mIş} biçimbirimi 

çıkarım (S1.1’de %69,0; 2. S1.2’de %53,1; S1.3’te %61,9) tanıt türünü kodladığı 

görülmektedir. Soru 29’a ait bulgular aktarımın da (S1.1’de %21,4; S1.2’de %39,1; 

S1.3’te %34,1) olduğunu göstermektedir.  
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Çizelge 4’te ise {-mIş} biçimbiriminin konuş- eylem eylemine eklendiği 

Soru2’ye verilen yanıtlardan elde edilen bulgular sunulmaktadır.  

Çizelge 4. Tanıt Türlerinin Özne Ki şisine Göre Dağılımı: -Soru2 

Soru 2 

konuşmuş- 

Seçenekler  Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 3 80 30 8 17 138 

 a  2,2% 58,0% 21,7% 5,8% 12,3% 100,0% 

b ,8% 21,0% 7,9% 2,1% 4,5% 36,2% 

S1.2 

2.Kişi 

n 5 50 57 5 3 120 

 a  4,2% 41,7% 47,5% 4,2% 2,5% 100,0% 

b 1,3% 13,1% 15,0% 1,3% ,8% 31,5% 

S1.3 

3. Kişi 

n 2 45 70 2 4 123 

 a  1,6% 36,6% 56,9% 1,6% 3,3% 100,0% 

b ,5% 11,8% 18,4% ,5% 1,0% 32,3% 

Toplam  

n 10 175 157 15 24 381 

 a  2,6% 45,9% 41,2% 3,9% 6,3% 100,0% 

b 2,6% 45,9% 41,2% 3,9% 6,3% 100,0% 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre, b: genel toplama göre 

Çizelge 4’te sunulmakta olan Soru2’ye ait bulgular da {-mIş} biçimbiriminin 

çıkarım (S1.1’de %58,0; S1.2’de %41,7; S1.3’te %45,9) ve aktarım (S1.1’de %21,7; 

S1.2’de %47,5; ; S1.3’te %56,9) tanıt türünü kodladığını göstermektedir. 

Yukarıdaki çizelgelerde sunulan bulgular ışığında {-mIş} biçimbiriminin 

kodladığı varsayılan tanıt türlerinin aktarım ve çıkarım olduğu söylenebilir. 

Yukarıdaki bulgular ışığında kişi çekiminin {-mIş} ile kodlanan tanıt türüne etkisi 

olduğunu gösteren bir bulguya rastlanmamıştır.  

Bulguların daha net bir biçimde sunulabileceği ve metin akıcılığının artacağı 

düşüncesiyle bu bölümün geri kalanında, çizelgeler gruplanarak sunulmaktadır.  
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Çizelge 5’te, {-mIş} biçimbiriminin adcıl yüklem üzerine eklendiği 39 ve 40 

numaralı sorulara verilen yanıtlardan elde edilen bulgular sunulmaktadır.  

Çizelge 5’te görüldüğü gibi S1.1’deki 39 ve 40 numaralı sorularda yer alan {-

mIş} biçimbirimi ile aktarım (Soru39 için % 59,0; Soru40 için % 30,0) ve çıkarım tanıt 

türü (Soru39 için % 22,4; Soru40 için % 44,7) kodlanmaktadır. S1.2’den elde edilen 

bulgular adcıl yüklem üzerine eklendiğinde {-mIş} ile aktarım tanıt türünün (Soru39 

için % 77,8; Soru40 için % 55,9) kodlandığını göstermektedir. S1.3’ten elde edilen 

bulgular da söz konusu yapı ile aktarım tanıt türünün (Soru39 için % 83,0; soru40 için 

%69,1) kodlandığını göstermektedir.  

Çizelge 5. Tanıt Türlerinin Özne Ki şisine Göre Dağılımı: Soru39, Soru40 

Soru39 

hastaymış- 

Seçenekler  
Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 2 30 79 1 22 134 

 a  1,5% 22,4% 59,0% ,7% 16,4% 100,0% 

b ,6% 8,6% 22,7% ,3% 6,3% 38,5% 

S1.2 

2.Kişi 

n 4 18 84 0 2 108 

 a  3,7% 16,7% 77,8% ,0% 1,9% 100,0% 

b 1,1% 5,2% 24,1% ,0% ,6% 31,0% 

S1.3 

3. Kişi 

n 7 8 88 1 2 106 

 a  6,6% 7,5% 83,0% ,9% 1,9% 100,0% 

b 2,0% 2,3% 25,3% ,3% ,6% 30,5% 

Toplam  

n 13 56 251 2 26 348 

 a  3,7% 16,1% 72,1% ,6% 7,5% 100,0% 

b 3,7% 16,1% 72,1% ,6% 7,5% 100,0% 



 

148 
 

Soru40.  

cesurmuş- 

Seçenekler  
Toplam 

           D Ç A U R 
Ö

zn
e 

K
iş

is
i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 3 76 51 22 18 170 

 a  1,8% 44,7% 30,0% 12,9% 10,6% 100,0% 

b ,9% 22,4% 15,0% 6,5% 5,3% 50,1% 

S1.2 

2.Kişi 

n 2 8 33 10 6 59 

 a  3,4% 13,6% 55,9% 16,9% 10,2% 100,0% 

b ,6% 2,4% 9,7% 2,9% 1,8% 17,4% 

S1.3 

3. Kişi 

n 3 27 76 4 0 110 

 a  2,7% 24,5% 69,1% 3,6% ,0% 100,0% 

b ,9% 8,0% 22,4% 1,2% ,0% 32,4% 

Toplam  

n 8 111 160 36 24 339 

 a  2,4% 32,7% 47,2% 10,6% 7,1% 100,0% 

b 2,4% 32,7% 47,2% 10,6% 7,1% 100,0% 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre, b: genel toplama göre 

Çizelge 5’teki bulgulara dayanarak adcıl yüklem üzerine {-mIş} biçimbiriminin 

kodladığı tanıt türünün bütün kişi çekimlerinde aktarımın kodlandığını söylemek 

mümkündür. 1. kişi çekiminin ise çıkarım okumasının tetiklediğini de söyleyebiliriz. 

Çizelge 3, Çizelge 4 ve Çizelge 5’ten elde edilen bulgulara dayanarak eylem üzerine 

eklendiğinde {-mIş} biçimbiriminin varsayılan tanıt türleri aktarım ve çıkarım iken 

{-mI ş} adcıl yüklem üzerine eklendiğinde varsayılan tanıt türünün ise aktarım 

olduğu görünmektedir. 

Çizelge 6’da {-mIş}+{-mI ş} biçimbiriminin durum eylemi üzerine 

eklendiğinde kodladığı tanıt türlerinin neler olduğunun saptanması amacıyla 

oluşturduğumuz soru sorulara ait bulgular sunulmaktadır.  

Çizelge 6’da görüldüğü gibi S1.1’den elde edilen bulgular {-mIş}+{-mI ş} 

biçimbiriminin aktarım tanıt türünü (Soru15 için %55,3; Soru19 için %64,7) kodladığını 
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göstermektedir. Ayrıca “önermenin içeriğine inanmama” anlamsal uzanımının da 

(Soru15 için % 30,1; Soru19 için % 15,1) bu yapı ile aktarıldığı görülmektedir.  

{-mI ş}+{-mI ş} yapısının 2. kişiye göre çekimlendiği S1.2’den elde edilen 

bulgular da aynı yöndedir. {-mIş}+{-mI ş} yapısı aktarım (Soru15 için % 39,1; Soru19 

için %50,0) tanıt türü kodlamaktadır. Bulgular ayrıca, bu yapının çıkarım tanıt türünü 

de (Soru15 için %31,3; Soru19 için %24,2) kodladığını göstermektedir. S1.1’den elde 

edilen bulgular gibi S1.2’den elde edilen bulgular da inanmama anlamsal uzanımının 

da (Soru15 için % 19,1; Soru19 için % 15,8) söz konusu yapının anlamsal açılımı olarak 

belirginleştiği yönündedir. 

S1.3’ten elde edilen bulgular 3. kişi ile çekimlendiğinde {-mIş}+{-mI ş} 

yapısının birinci sırada inanmama anlamsal uzanımını (soru 15 için % 53,9, soru 19 için 

% 47,6) temsil eden seçeneğin işaretlendiğini göstermektedir. S1.3’te bu yapının 

aktarım türünü (soru 15 için % 31,4; soru 19 için %31,1) kodladığı da görülmektedir.  

Çizelge 6. Tanıt Türlerinin Özne Ki şisine Göre Dağılımı: Soru15, Soru19 

Soru15.  

geç kalmışmış- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 3 14 68 1 37 123 

 a  2,4% 11,4% 55,3% ,8% 30,1% 100,0% 

b ,9% 4,1% 20,0% ,3% 10,9% 36,2% 

S1.2 

2.Kişi 

n 10 36 45 2 22 115 

 a  8,7% 31,3% 39,1% 1,7% 19,1% 100,0% 

b 2,9% 10,6% 13,2% ,6% 6,5% 33,8% 

S1.3 

3. Kişi 

n 3 5 32 7 55 102 

 a  2,9% 4,9% 31,4% 6,9% 53,9% 100,0% 

b ,9% 1,5% 9,4% 2,1% 16,2% 30,0% 

Toplam  n 16 55 145 10 114 340 
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 a  4,7% 16,2% 42,6% 2,9% 33,5% 100,0% 

b 4,7% 16,2% 42,6% 2,9% 33,5% 100,0% 

Soru19.  

dayanmışmış- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 8 15 77 1 18 119 

 a  6,7% 12,6% 64,7% ,8% 15,1% 100,0% 

b 2,3% 4,4% 22,5% ,3% 5,3% 34,8% 

S1.2 

2.Kişi 

n 3 29 60 9 19 120 

 a  2,5% 24,2% 50,0% 7,5% 15,8% 100,0% 

b ,9% 8,5% 17,5% 2,6% 5,6% 35,1% 

S1.3 

3. Kişi 

n 3 14 32 5 49 103 

 a  2,9% 13,6% 31,1% 4,9% 47,6% 100,0% 

b ,9% 4,1% 9,4% 1,5% 14,3% 30,1% 

Toplam  

n 14 58 169 15 86 342 

 a  4,1% 17,0% 49,4% 4,4% 25,1% 100,0% 

b 4,1% 17,0% 49,4% 4,4% 25,1% 100,0% 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre, b: genel toplama göre 

Çizelge 7’den de görüldüğü gibi S1.1’den elde edilen bulgular, {-mIş}+{-mI ş} 

yapısının aktarım tanıt türünü (Soru9 için % 30,7; Soru12 için % 60,6) kodladığını 

göstermektedir. S1.2’de ve S1.3’te de bulgular, aktarımın (Soru9 için sırasıyla % 42,3 

ve % 50,0, Soru12 için sırasıyla %48,1 ve % 42,6) bu yapı ile kodlanan tanıt türü 

olduğunu göstermektedir. İnanmama anlamının (S1.1’de % 28,3 ve % 25,4; S1.2’de 

%18,0 ve % 15,7; S1.3’te % 41,5 ve %50,9) ve çıkarım tanıt türünün de (S1.2’de % 36,0 

ve %28,7) bu bulgular ile öne çıkan seçenekler olduğu söylenebilir.  
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Çizelge 7. Tanıt Türlerinin Özne Ki şisine Göre Dağılımı: Soru9, Soru12 

Soru9.  

içmişmiş- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 2 39 48 2 36 127 

 a  1,6% 30,7% 37,8% 1,6% 28,3% 100,0% 

b ,6% 11,0% 13,5% ,6% 10,1% 35,7% 

S1.2 

2.Kişi 

n 0 40 47 4 20 111 

 a  ,0% 36,0% 42,3% 3,6% 18,0% 100,0% 

b ,0% 11,2% 13,2% 1,1% 5,6% 31,2% 

S1.3 

3. Kişi 

n 2 7 59 1 49 118 

 a  1,7% 5,9% 50,0% ,8% 41,5% 100,0% 

b ,6% 2,0% 16,6% ,3% 13,8% 33,1% 

Toplam  

n 4 86 154 7 105 356 

 a  1,1% 24,2% 43,3% 2,0% 29,5% 100,0% 

b 1,1% 24,2% 43,3% 2,0% 29,5% 100,0% 

Soru12.  

kırmı şmış- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 2 5 66 8 28 109 

 a  1,8% 4,6% 60,6% 7,3% 25,7% 100,0% 

b ,6% 1,5% 20,3% 2,5% 8,6% 33,5% 

S1.2 

2.Kişi 

n 5 31 52 3 17 108 

 a  4,6% 28,7% 48,1% 2,8% 15,7% 100,0% 

b 1,5% 9,5% 16,0% ,9% 5,2% 33,2% 

S1.3 

3. Kişi 

n 0 5 46 2 55 108 

 a  ,0% 4,6% 42,6% 1,9% 50,9% 100,0% 

b ,0% 1,5% 14,2% ,6% 16,9% 33,2% 

Toplam  

n 7 41 164 13 100 325 

 a  2,2% 12,6% 50,5% 4,0% 30,8% 100,0% 

b 2,2% 12,6% 50,5% 4,0% 30,8% 100,0% 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre, b: genel toplama göre 

Çizelge 6 ve Çizelge 7’de sunulan bulgular {-mIş}+{-mI ş} yapısı ile kodlanan 

varsayılan tanıt türünün aktarım olduğunu ortaya koymaktadır. 2. kişi çekimi ile 

çıkarım tanıt türü belirginleşmektedir. İnanmama anlamsal açılımı ise özellikle 3. 



 

152 
 

kişi çekimi ile ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle, 3. kişi çekiminin {-mIş}+{-

mIş} yapısının inanmama anlamsal uzanımını tetikleyen bir etmen olduğu 

söylenebilir. 

{-AcAk}+{-mI ş} yapısı ile çekimlenmiş tümcelerin kullanıldığı Soru4, Soru26, 

Soru8 ve Soru32’den elde edilen bulgular Çizelge 8’de sunulmaktadır.  

Çizelge 8’de görüldüğü gibi {-AcAk}+{-mI ş} yapısı ile kodlanan tanıt türleri 

Soru4’e ait bulgular ışığında aktarım (S1.1’de %59,2; S1.2’de % 67,9; S1.3’te %56,7) ve 

çıkarımdır (S1.1’de %34,6; S1.2’de % 30,3; S1.3’te %39,4). Soru26’dan elde edilen 

bulgular aktarımın (S1.1’de %34,6; S1.2’de % 67,9; S1.3’te %56,7), {-AcAk}+{-mI ş} 

yapısı ile kodlanan tanıt türü olduğunu göstermektedir. Soru8 ve Soru32 için de 

bulgular benzer özellikler taşımaktadır. Bu sorularda da {-AcAk}+{-mIş} yapısı ile 

aktarım (Soru8 için s1.1’de %70,3; S1.2’de %65,1; S1.3’te %66,1; Soru32 için ise s1.1’de 

%56,0; S1.2’de %50,8; S1.3’te % 46,7) ve çıkarım (Soru8 için S1.2’de %29,4; S1.3’te 

%24,6; Soru32 için S1.1’de %39,6; S1.2’de % 43,8;S1.3’te %38,3) tanıt türlerinin 

kodlandığı görülmektedir.  
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Çizelge 8. Tanıt Türlerinin Özne Ki şisine Göre Dağılımı: Soru4, Soru26, 

Soru8, Soru32 

Soru4 

kalacakmış- 
Seçenekler 

Toplam  

           

D Ç A U R  

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 1 45 77 3 4 130 

 a  ,8% 34,6% 59,2% 2,3% 3,1% 100,0% 

b ,3% 12,3% 21,0% ,8% 1,1% 35,5% 

S1.2 

2.Kişi 

n 2 33 74 0 0 109 

 a  1,8% 30,3% 67,9% ,0% ,0% 100,0% 

b ,5% 9,0% 20,2% ,0% ,0% 29,8% 

S1.3 

3. Kişi 

n 2 50 72 2 1 127 

 a  1,6% 39,4% 56,7% 1,6% ,8% 100,0% 

b ,5% 13,7% 19,7% ,5% ,3% 34,7% 

Toplam  

n 5 128 223 5 5 366 

 a  1,4% 35,0% 60,9% 1,4% 1,4% 100,0% 

b 1,4% 35,0% 60,9% 1,4% 1,4% 100,0% 

Soru26 

unutacakmış- 

Seçenekler  
Toplam 

 D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 2 4 89 1 16 112 

 a  1,8% 3,6% 79,5% ,9% 14,3% 100,0% 

b ,6% 1,3% 28,3% ,3% 5,1% 35,7% 

S1.2 

2.Kişi 

n 0 15 75 8 3 101 

 a  ,0% 14,9% 74,3% 7,9% 3,0% 100,0% 

b ,0% 4,8% 23,9% 2,5% 1,0% 32,2% 

S1.3 

3. Kişi 

n 3 11 81 5 1 101 

 a  3,0% 10,9% 80,2% 5,0% 1,0% 100,0% 

b 1,0% 3,5% 25,8% 1,6% ,3% 32,2% 

Toplam  

n 5 30 245 14 20 314 

 a  1,6% 9,6% 78,0% 4,5% 6,4% 100,0% 

b 1,6% 9,6% 78,0% 4,5% 6,4% 100,0% 
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Soru8 

uğrayacakmış- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 
Ö

zn
e 

K
iş

is
i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 1 22 90 4 11 128 

 a  ,8% 17,2% 70,3% 3,1% 8,6% 100,0% 

b ,3% 6,2% 25,4% 1,1% 3,1% 36,1% 

S1.2 

2.Kişi 

n 2 32 71 1 3 109 

 a  1,8% 29,4% 65,1% ,9% 2,8% 100,0% 

b ,6% 9,0% 20,0% ,3% ,8% 30,7% 

S1.3 

3. Kişi 

n 8 29 78 1 2 118 

 a  6,8% 24,6% 66,1% ,8% 1,7% 100,0% 

b 2,3% 8,2% 22,0% ,3% ,6% 33,2% 

Toplam  

n 11 83 239 6 16 355 

 a  3,1% 23,4% 67,3% 1,7% 4,5% 100,0% 

b 3,1% 23,4% 67,3% 1,7% 4,5% 100,0% 

Soru32 

yemeğe 

çıkacakmış- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 4 53 75 1 1 134 

 a  3,0% 39,6% 56,0% ,7% ,7% 100,0% 

b 1,0% 13,9% 19,6% ,3% ,3% 35,1% 

S1.2 

2.Kişi 

n 2 56 65 2 3 128 

 a  1,6% 43,8% 50,8% 1,6% 2,3% 100,0% 

b ,5% 14,7% 17,0% ,5% ,8% 33,5% 

S1.3 

3. Kişi 

n 13 46 56 1 4 120 

 a  10,8% 38,3% 46,7% ,8% 3,3% 100,0% 

b 3,4% 12,0% 14,7% ,3% 1,0% 31,4% 

Toplam  

n 19 155 196 4 8 382 

 a  5,0% 40,6% 51,3% 1,0% 2,1% 100,0% 

b 5,0% 40,6% 51,3% 1,0% 2,1% 100,0% 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre, b: genel toplama göre 

Çizelge 8’den elde edilen bulgular {-AcAk}+{-mIş} yapısı ile kodlanan 

varsayılan tanıt türünün aktarım olduğunu göstermektedir. Kişi çekiminin söz konusu 

yapı ile kodlanan tanı türü üzerinde etkili olduğunu gösteren bulgu bulunmamaktadır. 
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Çizelge 9’da {-Ir}+{-mIş} yapısının hangi tanıt türünü kodladığına ilişkin 

Soru18, Soru36, Soru5 ve Soru11’den elde edilen bulgular sunulmaktadır.  

Soru18’de {-Ir}+{-mIş} yapısının aktarım (S1.1’de %57,4; S1.2’de %60,2; S1.3’te 

% 48,5) ve çıkarım (S1.1’de %21,3; S1.2’de %32,0; S1.3’te % 21,2) tanıt türlerini 

kodladığı görülmektedir. Soru36 için de benzer olarak aktarım (S1.1’de %58,8; S1.2’de 

%59,8; S1.3’te % 46,2) ve çıkarım (S1.1’de %27,4; S1.2’de %26,2; S1.3’te % 25,5) tanıt 

türlerinin kodlandığı yönünde bulgular elde edilmiştir. Aktarım ise, Soru5 (S1.1’de 

%42,7; S1.2’de %47,3; S1.3’te % 76,2) ve Soru11’e (S1.1’de %53,8; S1.2’de %56,3; 

S1.3’te % 65,7) ait bulgularda öne çıkan tanıt türleri olmuştur. “Dermişim” 

yükleminin kullanıldığı Soru11’de ise inanmama anlamsal uzanımını temsil eden 

seçeneğin (%50,4) yüksek işaretlenme yüzdesine sahip olduğu görülmektedir.  

Çizelge 9. Tanıt Türlerinin Özne Ki şisine Göre Dağılımı: Soru18, Soru36, 

Soru5, Soru11 

Soru18 

uzaklaştırırmı ş- 

Seçenekler  
Toplam 

          D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 6 26 70 8 12 122 

 a  4,9% 21,3% 57,4% 6,6% 9,8% 100,0% 

b 1,9% 8,0% 21,6% 2,5% 3,7% 37,7% 

S1.2 

2.Kişi 

n 4 33 62 4 0 103 

 a  3,9% 32,0% 60,2% 3,9% ,0% 100,0% 

b 1,2% 10,2% 19,1% 1,2% ,0% 31,8% 

S1.3 

3. Kişi 

n 18 21 48 8 4 99 

 a  18,2% 21,2% 48,5% 8,1% 4,0% 100,0% 

b 5,6% 6,5% 14,8% 2,5% 1,2% 30,6% 

Toplam  

n 28 80 180 20 16 324 

 a  8,6% 24,7% 55,6% 6,2% 4,9% 100,0% 

b 8,6% 24,7% 55,6% 6,2% 4,9% 100,0% 
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Soru36.  

taklit edermi ş- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 
Ö

zn
e 

K
iş

is
i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 12 38 80 1 5 136 

 a  8,8% 27,9% 58,8% ,7% 3,7% 100,0% 

b 3,4% 10,9% 22,9% ,3% 1,4% 39,0% 

S1.2 

2.Kişi 

n 5 28 64 3 7 107 

 a  4,7% 26,2% 59,8% 2,8% 6,5% 100,0% 

b 1,4% 8,0% 18,3% ,9% 2,0% 30,7% 

S1.3 

3. Kişi 

n 12 27 49 13 5 106 

 a  11,3% 25,5% 46,2% 12,3% 4,7% 100,0% 

b 3,4% 7,7% 14,0% 3,7% 1,4% 30,4% 

Toplam  

n 29 93 193 17 17 349 

 a  8,3% 26,6% 55,3% 4,9% 4,9% 100,0% 

b 8,3% 26,6% 55,3% 4,9% 4,9% 100,0% 

Soru5.  

dermiş- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 2 1 50 5 59 117 

 a  1,7% ,9% 42,7% 4,3% 50,4% 100,0% 

b ,6% ,3% 15,2% 1,5% 18,0% 35,7% 

S1.2 

2.Kişi 

n 2 11 52 18 27 110 

 a  1,8% 10,0% 47,3% 16,4% 24,5% 100,0% 

b ,6% 3,4% 15,9% 5,5% 8,2% 33,5% 

S1.3 

3. Kişi 

n 1 20 77 0 3 101 

 a  1,0% 19,8% 76,2% ,0% 3,0% 100,0% 

b ,3% 6,1% 23,5% ,0% ,9% 30,8% 

Toplam  n 5 32 179 23 89 328 



 

157 
 

 a  1,5% 9,8% 54,6% 7,0% 27,1% 100,0% 

b 1,5% 9,8% 54,6% 7,0% 27,1% 100,0% 

Soru11 

kesermiş- 

Seçenekler  
Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 2 1 64 35 17 119 

 a  1,7% ,8% 53,8% 29,4% 14,3% 100,0% 

b ,6% ,3% 19,4% 10,6% 5,2% 36,1% 

S1.2 

2.Kişi 

n 16 2 58 8 19 103 

 a  15,5% 1,9% 56,3% 7,8% 18,4% 100,0% 

b 4,8% ,6% 17,6% 2,4% 5,8% 31,2% 

S1.3 

3. Kişi 

n 7 17 71 8 5 108 

 a  6,5% 15,7% 65,7% 7,4% 4,6% 100,0% 

b 2,1% 5,2% 21,5% 2,4% 1,5% 32,7% 

Toplam  

n 25 20 193 51 41 330 

 a  7,6% 6,1% 58,5% 15,5% 12,4% 100,0% 

b 7,6% 6,1% 58,5% 15,5% 12,4% 100,0% 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre, b: genel toplama göre 

Çizelge 9’da sunulan bulgular, {-Ir}+{-mIş} yapısının aktarım veya çıkarım 

tanıt türünü kodladığını göstermektedir. “Dermişim” yükleminin inanmama anlamsal 

uzanımı ise konuşma dilinde yaygın kullanımı ile belirginleştiği düşünülebilir. Kişi 

çekiminin söz konusu yapı ile kodlanan tanı türü üzerinde etkili olduğunu gösteren 

açık bir bulgu bulunmamaktadır. 

Çizelge 10’da {-Abil}+{-miş} yapısının hangi tanıt türlerini kodladığının 

sorulduğu Soru20 ve Soru31’e ait bulgular yer almaktadır.  

Soru20’ye ait bulgular {-Abil}+{-miş} yapısının çıkarım (S1.1’de %51,3; 

S1.2’de %51,2; S1.3’te %53,3) ve aktarım (S1.1’de %24,4; S1.2’de %26,8; S1.3’te %27,6) 

tanıt türünü kodladığını göstermektedir. Aynı zamanda birinci kişi kullanımında da 

doğrudan tanıt türünün yüzde değerinde belirli bir artış olduğu (% 24,4) 

görülmektedir. Soru31’e ait bulgular da yine {-Abil}+{-mi ş} yapısının aktarım 
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(S1.1’de %12,0; S1.2’de %33,3; S1.3’te %47,7) ve çıkarım (S1.1’de %56,3; S1.2’de %52,6; 

S1.3’te %44,1) tanıt türlerinde ve 1 kişi çekimi ile doğrudan tanıt türünde (%28,9) 

yoğunlaşma olduğunu göstermektedir.  
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Çizelge 10. Tanıt Türlerinin Özne Ki şisine Göre Dağılımı: Soru20, Soru31 

Soru20  

tahmin edebilmiş- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 38 80 38 0 0 156 

 a  24,4% 51,3% 24,4% ,0% ,0% 100,0% 

b 9,8% 20,6% 9,8% ,0% ,0% 40,2% 

S1.2 

2.Kişi 

n 24 65 34 0 4 127 

 a  18,9% 51,2% 26,8% ,0% 3,1% 100,0% 

b 6,2% 16,8% 8,8% ,0% 1,0% 32,7% 

S1.3 

3. Kişi 

n 13 56 29 4 3 105 

 a  12,4% 53,3% 27,6% 3,8% 2,9% 100,0% 

b 3,4% 14,4% 7,5% 1,0% ,8% 27,1% 

Toplam  

n 75 201 101 4 7 388 

 a  19,3% 51,8% 26,0% 1,0% 1,8% 100,0% 

b 19,3% 51,8% 26,0% 1,0% 1,8% 100,0% 

Soru31 

gezebilmiş- 

Seçenekler  
Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 41 80 17 4 0 142 

 a  28,9% 56,3% 12,0% 2,8% ,0% 100,0% 

b 11,2% 21,8% 4,6% 1,1% ,0% 38,7% 

S1.2 

2.Kişi 

n 1 60 38 3 12 114 

 a  ,9% 52,6% 33,3% 2,6% 10,5% 100,0% 

b ,3% 16,3% 10,4% ,8% 3,3% 31,1% 

S1.3 

3. Kişi 

n 3 49 53 0 6 111 

 a  2,7% 44,1% 47,7% ,0% 5,4% 100,0% 

b ,8% 13,4% 14,4% ,0% 1,6% 30,2% 

Toplam  n 45 189 108 7 18 367 

 a  12,3% 51,5% 29,4% 1,9% 4,9% 100,0% 

b 12,3% 51,5% 29,4% 1,9% 4,9% 100,0% 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre, b: genel toplama göre 

Çizelge 10’dan elde edilen bulgular {-Abil}+{-miş} yapısı ile kodlanan temel 

tanıt türlerinin aktarım ve çıkarım olduğunu göstermektedir. 1. kişi çekimi ise bu 
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yapı için doğrudan tanıtı gösteren seçeneklerin de sık işaretlenmesini tetiklediği 

görülmektedir.  

Çizelge 11 ve Çizelge 12’de {-mAlı}+{-mIş} yapısının kullanıldığı Soru14, 

Soru22, Soru6 ve Soru35’in incelenmesi ile elde edilen bulgular sunulmaktadır.  

Çizelge 11’de durum eylemleri üzerine eklendiğinde {-mAlı}+{-mI ş} yapısının 

aktarım (Soru14 için S1.1’de %54,8; S1.2’de %57,0; S1.3’te %63,2; Soru22 için S1.1’de 

%68,9; S1.2’de %75,0; S1.3’te %77,8) tanıt türünün kodlandığı görülmektedir. 

Çizelge 11. Tanıt Türlerinin Özne Ki şisine Göre Dağılımı: Soru 14, 22 

Soru14 

özgüvenli 

olmalıymış- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 13 39 74 3 6 135 

 a  9,6% 28,9% 54,8% 2,2% 4,4% 100,0% 

b 3,6% 10,7% 20,4% ,8% 1,7% 37,2% 

S1.2 

2.Kişi 

n 9 25 65 14 1 114 

 a  7,9% 21,9% 57,0% 12,3% ,9% 100,0% 

b 2,5% 6,9% 17,9% 3,9% ,3% 31,4% 

S1.3 

3. Kişi 

n 9 29 72 3 1 114 

 a  7,9% 25,4% 63,2% 2,6% ,9% 100,0% 

b 2,5% 8,0% 19,8% ,8% ,3% 31,4% 

Toplam  

n 31 93 211 20 8 363 

 a  8,5% 25,6% 58,1% 5,5% 2,2% 100,0% 

b 8,5% 25,6% 58,1% 5,5% 2,2% 100,0% 
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Soru22 

vazgeçmeliymiş- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 
Ö

zn
e 

K
iş

is
i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 3 17 82 9 8 119 

 a  2,5% 14,3% 68,9% 7,6% 6,7% 100,0% 

b 1,0% 5,4% 26,1% 2,9% 2,5% 37,9% 

S1.2 

2.Kişi 

n 0 17 72 4 3 96 

 a  ,0% 17,7% 75,0% 4,2% 3,1% 100,0% 

b ,0% 5,4% 22,9% 1,3% 1,0% 30,6% 

S1.3 

3. Kişi 

n 2 9 77 6 5 99 

 a  2,0% 9,1% 77,8% 6,1% 5,1% 100,0% 

b ,6% 2,9% 24,5% 1,9% 1,6% 31,5% 

Toplam  

n 5 43 231 19 16 314 

 a  1,6% 13,7% 73,6% 6,1% 5,1% 100,0% 

b 1,6% 13,7% 73,6% 6,1% 5,1% 100,0% 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre, b: genel toplama göre 

Çizelge 12’de görüldüğü gibi {-mAlı}+{-mI ş} yapısının kodladığı tanıt türü 

aktarımdır (Soru6 için S1.1’de %78,9; S1.2’de %69,2; S1.3’te %81,4; Soru35 için S1.1’de 

%47,2; S1.2’de %46,7; S1.3’te %42,7). Soru14 ve Soru35’e ait bulgular söz konusu 

yapı ile çıkarım (Soru14 için S1.1’de %28,9; S1.2’de %21,9; S1.3’te %25,4; Soru35 için 

S1.1’de %16,1; S1.2’de %27,9; S1.3’te %33,6) tanıt türünün de olası bir açılım olduğunu 

göstermektedir.  
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Çizelge 12. Tanıt Türlerinin Özne Ki şisine Göre Dağılımı: Soru6, Soru35 

Soru6 

yüzmeliymiş- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 10 7 90 4 3 114 

 a  8,8% 6,1% 78,9% 3,5% 2,6% 100,0% 

b 3,1% 2,2% 27,9% 1,2% ,9% 35,3% 

S1.2 

2.Kişi 

n 2 15 74 15 1 107 

 a  1,9% 14,0% 69,2% 14,0% ,9% 100,0% 

b ,6% 4,6% 22,9% 4,6% ,3% 33,1% 

S1.3 

3. Kişi 

n 7 8 83 3 1 102 

 a  6,9% 7,8% 81,4% 2,9% 1,0% 100,0% 

b 2,2% 2,5% 25,7% ,9% ,3% 31,6% 

Toplam  

n 19 30 247 22 5 323 

 a  5,9% 9,3% 76,5% 6,8% 1,5% 100,0% 

b 5,9% 9,3% 76,5% 6,8% 1,5% 100,0% 

Soru35  

atmalıymış- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 18 21 59 19 8 125 

 a  14,4% 16,8% 47,2% 15,2% 6,4% 100,0% 

b 4,8% 5,6% 15,6% 5,0% 2,1% 33,1% 

S1.2 

2.Kişi 

n 11 34 57 15 5 122 

 a  9,0% 27,9% 46,7% 12,3% 4,1% 100,0% 

b 2,9% 9,0% 15,1% 4,0% 1,3% 32,3% 

S1.3 

3. Kişi 

n 22 44 56 5 4 131 

 a  16,8% 33,6% 42,7% 3,8% 3,1% 100,0% 

b 5,8% 11,6% 14,8% 1,3% 1,1% 34,7% 

Toplam  

n 51 99 172 39 17 378 

 a  13,5% 26,2% 45,5% 10,3% 4,5% 100,0% 

b 13,5% 26,2% 45,5% 10,3% 4,5% 100,0% 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre, b: genel toplama göre 

Çizelge 11 ve Çizelge 12’de sunulan bulgular ışığında {-mAlı}+{-mI ş} yapısı 

ile kodlanan varsayılan tanıt türünün aktarım olduğu görülmektedir. Kişi çekimi 
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açısından bakıldığında elde edilen sonuçlar arasında dikkat çekici bir ayrım olmadığı 

görülmektedir.  

Çizelge 13 ve Çizelge 14’te {-mIş}+{-tI} yapısı ile hangi tanıt türlerinin 

kodlandığını gösteren Soru28, Soru24, Soru27 ve Soru34’ e ait bulgular yer 

almaktadır.  

Çizelge 13’te durum eylemi üzerine eklendiğinde {-mIş}+{-tI} yapısı ile 

kodlanan tanıt türünün çıkarım (Soru27 için S1.1’de %58,9; S1.2’de %69,8; S1.3’te 

%55,0; Soru24 için S1.1’de %31,9; S1.2’de %21,4; S1.3’te %56,0) ve doğrudan tanıt 

(Soru28 için S1.1’de %25,6; S1.2’de %16,0; S1.3’te %14,4; Soru24 için S1.1’de %57,8; 

S1.2’de %59,8; S1.3’te %22,4) olduğu görülmektedir.  

Çizelge 13. Tanıt Türlerinin Özne Ki şisine Göre Dağılımı: Soru28, Soru24 

Soru28 

ummuştu- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 33 76 6 13 1 129 

 a  25,6% 58,9% 4,7% 10,1% ,8% 100,0% 

b 9,5% 22,0% 1,7% 3,8% ,3% 37,3% 

S1.2 

2.Kişi 

n 17 74 12 2 1 106 

 a  16,0% 69,8% 11,3% 1,9% ,9% 100,0% 

b 4,9% 21,4% 3,5% ,6% ,3% 30,6% 

S1.3 

3. Kişi 

n 16 61 29 4 1 111 

 a  14,4% 55,0% 26,1% 3,6% ,9% 100,0% 

b 4,6% 17,6% 8,4% 1,2% ,3% 32,1% 

Toplam  

n 66 211 47 19 3 346 

 a  19,1% 61,0% 13,6% 5,5% ,9% 100,0% 

b 19,1% 61,0% 13,6% 5,5% ,9% 100,0% 
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Soru24 

kendini 

bulmuştu- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 67 37 4 8 0 116 

 a  57,8% 31,9% 3,4% 6,9% ,0% 100,0% 

b 19,5% 10,8% 1,2% 2,3% ,0% 33,7% 

S1.2 

2.Kişi 

n 67 24 18 2 1 112 

 a  59,8% 21,4% 16,1% 1,8% ,9% 100,0% 

b 19,5% 7,0% 5,2% ,6% ,3% 32,6% 

S1.3 

3. Kişi 

n 26 65 23 2 0 116 

 a  22,4% 56,0% 19,8% 1,7% ,0% 100,0% 

b 7,6% 18,9% 6,7% ,6% ,0% 33,7% 

Toplam  

n 160 126 45 12 1 344 

 a  46,5% 36,6% 13,1% 3,5% ,3% 100,0% 

b 46,5% 36,6% 13,1% 3,5% ,3% 100,0% 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre, b: genel toplama göre 

Çizelge 14’te eylem eylemine eklendiğinde {-mIş}+{-tI} yapısının doğrudan 

tanıt (Soru27 için S1.1’de %68,0; S1.2’de %40,0; S1.3’te %36,8; Soru34 için S1.1’de 

%63,6; S1.2’de %75,2; S1.3’te %80,6)ve çıkarım (Soru27 için S1.1’de %24,6; S1.2’de 

%24,8; S1.3’te %17,5; Soru34 için S1.1’de %25,5; S1.2’de %19,8) tanıt türlerini kodladığı 

görülmektedir. Ayrıca S1.3’te Soru28, Soru24 ve Soru27 için elde edilen bulgular 

incelendiğinde, aktarım tanıt türünün işaretlenme yüzdesinin (Soru28 için %26,1; Soru 

24için %19,8; Soru27 için % 33,3) S1.1’de ve S1.2’de elde edilen oranlardan yüksek 

olduğu görülmektedir.  
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Çizelge 14. Tanıt Türlerinin Özne Ki şisine Göre Dağılımı: Soru27, Soru34 

Soru27 

izlemişti-  

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 83 30 7 1 1 122 

 a  68,0% 24,6% 5,7% ,8% ,8% 100,0% 

b 24,3% 8,8% 2,1% ,3% ,3% 35,8% 

S1.2 

2.Kişi 

n 42 26 10 27 0 105 

 a  40,0% 24,8% 9,5% 25,7% ,0% 100,0% 

b 12,3% 7,6% 2,9% 7,9% ,0% 30,8% 

S1.3 

3. Kişi 

n 42 20 38 14 0 114 

 a  36,8% 17,5% 33,3% 12,3% ,0% 100,0% 

b 12,3% 5,9% 11,1% 4,1% ,0% 33,4% 

Toplam  

n 167 76 55 42 1 341 

 a  49,0% 22,3% 16,1% 12,3% ,3% 100,0% 

b 49,0% 22,3% 16,1% 12,3% ,3% 100,0% 

Çizelge34 

yazmıştı- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 70 28 8 1 3 110 

 a  63,6% 25,5% 7,3% ,9% 2,7% 100,0% 

b 22,3% 8,9% 2,5% ,3% 1,0% 35,0% 

S1.2 

2.Kişi 

n 76 20 1 1 3 101 

 a  75,2% 19,8% 1,0% 1,0% 3,0% 100,0% 

b 24,2% 6,4% ,3% ,3% 1,0% 32,2% 

S1.3 

3. Kişi 

n 83 9 8 1 2 103 

 a  80,6% 8,7% 7,8% 1,0% 1,9% 100,0% 

b 26,4% 2,9% 2,5% ,3% ,6% 32,8% 

Toplam  

n 229 57 17 3 8 314 

 a  72,9% 18,2% 5,4% 1,0% 2,5% 100,0% 

b 72,9% 18,2% 5,4% 1,0% 2,5% 100,0% 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre, b: genel toplama göre 

Çizelge 13 ve Çizelge 14’te sunulan bulgular {-mIş}+{-tI} yapısının durum ve 

eylem eylemi ile kullanımında kısmen farklılık olduğunu göstermektedir. Soru 28’e 

ait bulgular dışındaki bulgulara dayanarak {-mIş}+{-tI} yapısı ile kodalanan 
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varsayılan tanıt türünün doğrudan tanıt olduğu söylenebilir. Soru24’teki kendini bul- 

eylemi ve Soru28’deki um- eylemleri dışarıdan gözlenebilir eylemler değil duygu-

durum eylemleridir (psycho verbs). Bu eylemlerin 2. kişi ve 3. kişi çekiminde 

doğrudan tanıt türünün birinci sırada işaretlenen seçenek olmadığı görülmektedir. Bu 

bulgular eylemlerin taşıdıkları anlamsal nitelik ile bağlantılı olabilir 

Çizelge 15 ve Çizelge 16’da, Soru10, Soru38, Soru1 ve Soru7’de kullanılan {-

mIş}+{-tIr} yapısının hangi tanıt türünü kodladığını gösteren bulgular 

sunulmaktadır. 

Çizelge 15’te sunulan bulgular, durum eylemi üzerine eklendiğinde {-mIş}+{-

tIr} yapısı ile doğrudan tanıt (Soru10 için S1.1’de %53,7; S1.2’de %31,7; S1.3’te %73,0; 

Soru38 için S1.1’de %15,3; S1.2’de %18,5; S1.3’te %13,5), çıkarım (Soru10 için S1.1’de 

%35,8; S1.2’de %24,0; Soru38 için S1.1’de %28,2; S1.2’de %16,0; S1.3’te %13,5)ve 

uslamlama (Soru10 için S1.2’de %33,7; Soru38 için S1.1’de %51,1; S1.2’de %55,5; S1.3’te 

%69,2) tanıt türlerinin kodlandığını göstermektedir.  
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Çizelge 15. Tanıt Türlerinin Özne Ki şisine Göre Dağılımı: Soru10, Soru38 

Soru10 

istemiştir-  

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 66 44 11 1 1 123 

 a  53,7% 35,8% 8,9% ,8% ,8% 100,0% 

b 19,5% 13,0% 3,3% ,3% ,3% 36,4% 

S1.2 

2.Kişi 

n 33 25 9 35 2 104 

 a  31,7% 24,0% 8,7% 33,7% 1,9% 100,0% 

b 9,8% 7,4% 2,7% 10,4% ,6% 30,8% 

S1.3 

3. Kişi 

n 81 4 22 4 0 111 

 a  73,0% 3,6% 19,8% 3,6% ,0% 100,0% 

b 24,0% 1,2% 6,5% 1,2% ,0% 32,8% 

Toplam  

n 180 73 42 40 3 338 

 a  53,3% 21,6% 12,4% 11,8% ,9% 100,0% 

b 53,3% 21,6% 12,4% 11,8% ,9% 100,0% 

Soru38 

yorulmuştur-  

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 20 37 6 67 1 131 

 a  15,3% 28,2% 4,6% 51,1% ,8% 100,0% 

b 5,6% 10,5% 1,7% 18,9% ,3% 37,0% 

S1.2 

2.Kişi 

n 22 19 8 66 4 119 

 a  18,5% 16,0% 6,7% 55,5% 3,4% 100,0% 

b 6,2% 5,4% 2,3% 18,6% 1,1% 33,6% 

S1.3 

3. Kişi 

n 14 14 2 72 2 104 

 a  13,5% 13,5% 1,9% 69,2% 1,9% 100,0% 

b 4,0% 4,0% ,6% 20,3% ,6% 29,4% 

Toplam  

n 56 70 16 205 7 354 

 a  15,8% 19,8% 4,5% 57,9% 2,0% 100,0% 

b 15,8% 19,8% 4,5% 57,9% 2,0% 100,0% 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre, b: genel toplama göre 

Çizelge 16’da ise eylem eylemi üzerine eklendiğinde {-mIş}+{-tIr} yapısının 

kodladığı tanıt türünün uslamlama (Soru1 için S1.1’de %72,5; S1.2’de %63,5; S1.3’te 

%58,0; Soru7 için S1.1’de %61,2; S1.2’de %58,3; S1.3’te %43,5) olduğu görülmektedir. 
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Ek olarak S1.3’teki Soru7 için doğrudan tanıt türünün belirginleştirildi ği birinci 

seçeneğin işaretlenme yüzdesinin de (% 41,7) yüksek olduğu görülmektedir. 

Çizelge 16. Tanıt Türlerinin Özne Ki şisine Göre Dağılımı: Soru1, Soru7 

Soru 1.  

satmıştır-  

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 9 3 0 74 16 102 

 a  8,8% 2,9% ,0% 72,5% 15,7% 100,0% 

b 2,7% ,9% ,0% 22,5% 4,9% 31,0% 

S1.2 

2.Kişi 

n 1 29 4 73 8 115 

 a  ,9% 25,2% 3,5% 63,5% 7,0% 100,0% 

b ,3% 8,8% 1,2% 22,2% 2,4% 35,0% 

S1.3 

3. Kişi 

n 21 21 5 65 0 112 

 a  18,8% 18,8% 4,5% 58,0% ,0% 100,0% 

b 6,4% 6,4% 1,5% 19,8% ,0% 34,0% 

Toplam  

n 31 53 9 212 24 329 

 a  9,4% 16,1% 2,7% 64,4% 7,3% 100,0% 

b 9,4% 16,1% 2,7% 64,4% 7,3% 100,0% 
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Soru 7.  

tırmanmıştır-  

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 
Ö

zn
e 

K
iş

is
i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 22 7 12 71 4 116 

 a  19,0% 6,0% 10,3% 61,2% 3,4% 100,0% 

b 6,5% 2,1% 3,5% 20,9% 1,2% 34,2% 

S1.2 

2.Kişi 

n 17 21 7 67 3 115 

 a  14,8% 18,3% 6,1% 58,3% 2,6% 100,0% 

b 5,0% 6,2% 2,1% 19,8% ,9% 33,9% 

S1.3 

3. Kişi 

n 45 13 2 47 1 108 

 a  41,7% 12,0% 1,9% 43,5% ,9% 100,0% 

b 13,3% 3,8% ,6% 13,9% ,3% 31,9% 

Toplam  

n 84 41 21 185 8 339 

 a  24,8% 12,1% 6,2% 54,6% 2,4% 100,0% 

b       

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre, b: genel toplama göre 

Çizelge 15 ve Çizelge 16’da sunulan bulgular ışığında çeşitli sapmalar olmakla 

birlikte {-mIş}+{-tIr} yapısı ile kodlanan varsayılan tanıt türünün uslamlama olduğu 

söylenebilir. Soru10’a ait bulgularda doğrudan tanıt türünün yüksek yüzde 

değerlerinin {-DIr} biçimbiriminin anlam özellikleri ile ilgili olduğu düşünülebilir 

(bkz. Bölüm 3.2). Kişi çekiminin söz konusu yapı ile kodlanan tanı türü üzerinde 

etkili olduğunu gösteren belirgin bulguya rastlanmamıştır. 

Çizelge 17’de, Soru21, Soru25 ve Soru33’e verilen yanıtlar sonucunda {-

sA}+{-mI ş} yapısı ile hangi tanıt türünün kodlandığını gösteren bulgular 

sunulmaktadır14.  

                                                 
14 {-sA}+{-mI ş} yapısının kullanıldığı Soru 17’ye ait sonuçlar anlamlı bulgu vermediği için soru 

düzenlenişinde bir hata olduğu düşüncesiyle araştırma dışı bırakılmıştır. 
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Çizelge 17’de, {-sA}+{-mIş} yapısı ile kodlanan tanıt türünün çıkarım (Soru21 

için S1.1’de %65,9, S1.2’de %47,8; S1.3’te %60,0; Soru25 için S1.1’de %78,0, S1.2’de 

%66,1; S1.3’te %61,4; Soru33 için S1.1’de %82,6; S1.2’de %82,1; S1.3’te %61,8) olduğu 

görülmektedir.  

Çizelge 17. Tanıt Türlerinin Özne Ki şisine Göre Dağılımı: Soru23, Soru25, 

Soru33 

Soru23 

önemverseymiş- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 4 85 25 8 7 129 

 a  3,1% 65,9% 19,4% 6,2% 5,4% 100,0% 

b 1,1% 23,0% 6,8% 2,2% 1,9% 35,0% 

S1.2 

2.Kişi 

n 24 55 14 6 16 115 

 a  20,9% 47,8% 12,2% 5,2% 13,9% 100,0% 

b 6,5% 14,9% 3,8% 1,6% 4,3% 31,2% 

S1.3 

3. Kişi 

n 23 75 8 17 2 125 

 a  18,4% 60,0% 6,4% 13,6% 1,6% 100,0% 

b 6,2% 20,3% 2,2% 4,6% ,5% 33,9% 

Toplam  

n 51 215 47 31 25 369 

 a  13,8% 58,3% 12,7% 8,4% 6,8% 100,0% 

b 13,8% 58,3% 12,7% 8,4% 6,8% 100,0% 

Soru25 

dursaymış- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 5 92 16 2 3 118 

 a  4,2% 78,0% 13,6% 1,7% 2,5% 100,0% 

b 1,3% 24,6% 4,3% ,5% ,8% 31,6% 

S1.2 

2.Kişi 

n 4 82 13 21 4 124 

 a  3,2% 66,1% 10,5% 16,9% 3,2% 100,0% 

b 1,1% 21,9% 3,5% 5,6% 1,1% 33,2% 

S1.3 

3. Kişi 

n 1 81 12 38 0 132 

 a  ,8% 61,4% 9,1% 28,8% ,0% 100,0% 

b ,3% 21,7% 3,2% 10,2% ,0% 35,3% 

Toplam  n 10 255 41 61 7 374 



 

171 
 

 a  2,7% 68,2% 11,0% 16,3% 1,9% 100,0% 

b 2,7% 68,2% 11,0% 16,3% 1,9% 100,0% 

Soru33 

yazsaymış- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 7 90 9 2 1 109 

 a  6,4% 82,6% 8,3% 1,8% ,9% 100,0% 

b 2,1% 26,6% 2,7% ,6% ,3% 32,2% 

S1.2 

2.Kişi 

n 1 87 17 0 1 106 

 a  ,9% 82,1% 16,0% ,0% ,9% 100,0% 

b ,3% 25,7% 5,0% ,0% ,3% 31,4% 

S1.3 

3. Kişi 

n 0 76 35 12 0 123 

 a  ,0% 61,8% 28,5% 9,8% ,0% 100,0% 

b ,0% 22,5% 10,4% 3,6% ,0% 36,4% 

Toplam  

n 8 253 61 14 2 338 

 a  2,4% 74,9% 18,0% 4,1% ,6% 100,0% 

b 2,4% 74,9% 18,0% 4,1% ,6% 100,0% 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre, b: genel toplama göre 

Çizelge 17’de sunulan bulgulara dayanarak {-sA}+{-mIş} yapısının varsayılan 

tanıt türünün çıkarım olduğunu söylemek mümkündür. Kişi çekiminin bu değer 

üzerinde belirgin bir etkisi gözlenmemektedir.  

Çizelge 18 ve Çizelge 19’da, {-yor}+{-muş} yapısının hangi tanıt türünü 

kodladığını gösteren Soru16, Soru30, Soru37, (S1.2 ve S1.3’teki) Soru13 ve 

(S1.1’deki) Soru1315’e ait bulgular yer almaktadır.  

Çizelge 18’de görüldüğü gibi Soru16’dan elde edilen bulgular durum eylemi 

üzerine kullanılan {-yor}+{-muş} yapısının çıkarım (S1.1’de %44,1; S1.2’de %48,2; 

                                                 
15 Sormacalar düzenlenirken Soru 13 S1.1’de koşmak eylemi ile S1.2 ve S1.3’te önemsemek eylemi 

ile oluşturulmuştur. Bu iki eylemin türleri farklı olduğundan ilgili bulgular ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular bu durumun {-yor}+{-muş} yapısının tanıt türünü 

etkilemediği izlenimi verdiği için bu soru araştırma dışı bırakılmasına gerek görülmemiştir.  
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S1.3’te %57,5) ve aktarım tanıt türünü (S1.1’de %35,1; S1.2’de %33,3; S1.3’te %28,5) 

kodladığını göstermektedir. Soru30, ve (S1.2 ve S. 1.3.’teki ) Soru13’e ait bulgular da 

aktarım tanıt türünün, {-yor}+{-muş} yapısı için en yüksek işaretlenme yüzdesine 

sahip seçenek olduğu yönündedir. Soru16 gibi Soru30 ve (S1.2 ve S1.3’teki) 

Soru13’e ait bulgular da çıkarımın (Soru30 için S1.1’de %47,3; S1.2’de %62,3; S1.3’te 

%65,0; Soru13 için S1.2’de %52,1; S1.3’te %56,3) bu yapının kodladığı ikinci tanıt türü 

olduğunu göstermektedir. 

Çizelge 18. Tanıt Türlerinin Özne Ki şisine Göre Dağılımı: Soru 16, Soru 30, 

(S1.2 ve S1.3’teki ) Soru 13 

Soru 16.  

seviyormuş- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2. 

1.Kişi 

n 14 60 46 1 15 136 

 a  10,3% 44,1% 33,8% ,7% 11,0% 100,0% 

b 3,9% 16,5% 12,7% ,3% 4,1% 37,5% 

S1.2 

2.Kişi 

n 14 55 27 1 17 114 

 a  12,3% 48,2% 23,7% ,9% 14,9% 100,0% 

b 3,9% 15,2% 7,4% ,3% 4,7% 31,4% 

S1.3 

3. Kişi 

n 6 65 28 1 13 113 

 a  5,3% 57,5% 24,8% ,9% 11,5% 100,0% 

b 1,7% 17,9% 7,7% ,3% 3,6% 31,1% 

Toplam  

n 34 180 101 3 45 363 

 a  9,4% 49,6% 27,8% ,8% 12,4% 100,0% 

b 9,4% 49,6% 27,8% ,8% 12,4% 100,0% 
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Soru 30.  

üzgün duruyormuş- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 
Ö

zn
e 

K
iş

is
i 

S1.1. 

1.Kişi 

n 4 52 70 1 21 148 

 a  2,7% 35,1% 47,3% ,7% 14,2% 100,0% 

b 1,0% 13,5% 18,2% ,3% 5,5% 38,4% 

S1.2 

2.Kişi 

n 3 38 71 1 1 114 

 a  2,6% 33,3% 62,3% ,9% ,9% 100,0% 

b ,8% 9,9% 18,4% ,3% ,3% 29,6% 

S1.3 

3. Kişi 

n 1 35 80 1 6 123 

 a  ,8% 28,5% 65,0% ,8% 4,9% 100,0% 

b ,3% 9,1% 20,8% ,3% 1,6% 31,9% 

Toplam  

n 8 125 221 3 28 385 

 a  2,1% 32,5% 57,4% ,8% 7,3% 100,0% 

b 2,1% 32,5% 57,4% ,8% 7,3% 100,0% 

(S1.2 ve S1.3’teki) 

Soru 13. 

önemsiyormuş- 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.2 

2.Kişi 

n 0 40 61 11 5 117 

 a  ,0% 34,2% 52,1% 9,4% 4,3% 100,0% 

b ,0% 17,5% 26,6% 4,8% 2,2% 51,1% 

S1.3 

3. Kişi 

n 5 38 63 1 5 112 

 a  4,5% 33,9% 56,3% ,9% 4,5% 100,0% 

b 2,2% 16,6% 27,5% ,4% 2,2% 48,9% 

Toplam  

n 5 78 124 12 10 229 

 a  2,2% 34,1% 54,1% 5,2% 4,4% 100,0% 

b 2,2% 34,1% 54,1% 5,2% 4,4% 100,0% 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre, b: genel toplama göre 

Çizelge 19’da sunulan bulgular da benzer özellikler taşımaktadır. Aktarım 

(Soru37 için S1.1’de %44,0, S1.2’de %68,6, S1.3’te %66,4; S1.1’deki Soru13 için %64,8) en 

yüksek işaretlenme yüzdesine sahip tanıt türü olarak değer alırken çıkarım (Soru37 

için S1.1’de %39,0, S1.2’de %,21,2 S1.3’te %22,4; S1.1’dekiSoru 13 için %28,7) tanıt türü 

de ikinci sırada yer almaktadır.  
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Çizelge 19. Tanıt Türlerinin Özne Ki şisine Göre Dağılımı: Soru 30, (S1.1’deki ) 

Soru 13 

Soru37 

satıyormuş 

 

Seçenekler  

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 
K

iş
is

i 

S1.1. 

1.Kişi 

n 3 55 62 2 19 141 

 a  2,1% 39,0% 44,0% 1,4% 13,5% 100,0% 

b ,8% 14,3% 16,1% ,5% 4,9% 36,7% 

S1.2 

2.Kişi 

n 2 25 81 3 7 118 

 a  1,7% 21,2% 68,6% 2,5% 5,9% 100,0% 

b ,5% 6,5% 21,1% ,8% 1,8% 30,7% 

S1.3 

3. Kişi 

n 0 28 83 3 11 125 

 a  ,0% 22,4% 66,4% 2,4% 8,8% 100,0% 

b ,0% 7,3% 21,6% ,8% 2,9% 32,6% 

Toplam  

n 5 108 226 8 37 384 

 a  1,3% 28,1% 58,9% 2,1% 9,6% 100,0% 

b 1,3% 28,1% 58,9% 2,1% 9,6% 100,0% 

(S1.1’deki ) 

Soru13 

koşuyormuş- 

 

Seçenekler 

Toplam 

           D Ç A U R 

Ö
zn

e 

K
iş

is
i 

S1.1. 

1.Kişi 

n 2 35 79 1 5 122 

 
1,6% 28,7% 64,8% ,8% 4,1% 100,0% 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre, b: genel toplama göre 

Çizelge 18 ve Çizelge 19’da sunulan bulgular {-yor}+{-muş} yapısının 

varsayılan değerlerinin aktarım ve çıkarım olduğunu göstermektedir. Kişi çekiminin 

bu değer üzerinde etkisi olduğunu gösteren bir bulguya rastlanmamıştır.  

Bu bölümde sunulan bulgulardan yola çıkarak belirli yapılar ile kodlandığı 

gözlenen varsayılan tanıt türlerini aşağıdaki tabloda ile göstermek mümkündür.  
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BİÇİMBİRİM VARSAYILAN TANIT TÜRÜ(LER İ) 

{-mI ş} Çıkarım (ξ:%51.7), Aktarım (ξ:%33.7) 

Adcıl yüklem+{-mIş} Aktarım (ξ:%47.2) 

{-mI ş}+{-mI ş} Aktarım(ξ:%46.4) (+inanmama anlamsal uzanımı (ξ:%29.7) 

{-AcAk}+{-mI ş} Çıkarım (ξ:%27.15), Aktarım (ξ:%64.4) 

{-mAlI}+{-mI ş} Aktarım (ξ:%63.4) 

{-Ir}+{-mI ş} Aktarım (ξ:%56.0) 

{-Abil}+{-mi ş} Çıkarım (ξ:%51,7) Aktarım (ξ:%27,2) 

{-mI ş}+{-tI} Doğrudan tanıt (ξ:%46.9) (D. Eyl. ξ:%32.8) (E. Eyl. ξ:% 70) 

Çıkarım (ξ:%34.5) (Durum eyl. ξ:%48.8) (Eyl eyl ξ:%20.5) 

{-mI ş}+{-tIr} Uslamlama (ξ:%47.2), doğrudan Tanıt (ξ:%25.8) 

{-sA}+{-mI ş} Çıkarım (ξ:%67.1) 

{-yor}+{-mu ş} Aktarım (ξ: %50), çıkarım (ξ: %36.1) 

ξ: Çizelgelerde ilgili sütunlardaki b oranlarının ortalaması 

S1.1, S1.2 ve S1.3’ten elde edilen bulgular {-mIş} biçimbiriminin yüklem 

üzerinde tek başına yer aldığı durumlarda aktardığı varsayılan değerinin dolaylı tanıt 

türlerinden aktarım ve çıkarım olduğunu göstermektedir. Diğer eylem çekim ekleri 

ile birlikte kullanıldığında iki ayrı durum ortaya çıkmaktadır. {-mIş}+{-mI ş}, {-

AcAk}+{-mI ş}, {-mAlI}+{-mI ş}, {-Ir}+{-mI ş}, {-yor}+{-mu ş} yapılarının 

kullanımına yönelik bulgular, bu yapıların varsayılan tanıt türünün de aktarım 

olduğunu ortaya koymaktadır. {-AcAk}+{-mIş} ve {-yor}+{-mu ş} için çıkarım da 

varsayılan değerler arasında değerlendirilebilir. Bulgular ışığında {-sA}+{-mIş} için 

varsayılan değer olarak nitelendirilebilecek tek tanıt türünün ise çıkarım olduğu 

görülmektedir. Öte yandan{-mIş}+{-tI}’nın kodladı ğı gözlenen varsayılan değer 

doğrudan tanıt iken {-mIş}+{-tIr}’ın do ğrudan tanıt veya uslamlama kodlayan bir ek 

olarak tanımlanabileceği yönünde bulgular elde edilmiştir.  
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Türkçede eylem çekim eklerinden birinin diğer bir eylem çekim ekine 

eklenmesi durumunda sona gelen ek kendi anlamsal değerinin korur. S1’den elde 

edilen bulgular, {-mIş} biçimbiriminin diğer eylem çekim ekleri ile birlikte 

kullanıldığında, tümcede aktarım ya da çıkarım tanıt türlerinden birini kodladığını 

göstermektedir. {-mIş}+{-tI} ve {-mI ş}+{-tIr} yapılarında olduğu gibi sone gelen ek 

{-mI ş} değil ise tümcenin tanıtsal değerini {-mIş}’tan sonra gelen ek (örn. {-DI}, {-

tIr}) belirlemektedir.  

S1’de elde edilen bulgular {-mIş} biçimbiriminin diğer eylem çekim ekleri ile 

birleştiği durumlarda sona gelen ekin daha yüksek bir açı sergileyerek eylem köküne 

yakın olan ekin anlamsal özelliklerini etkilediğini göstermektedir. Bu, sondan 

eklemeli bir dil olarak tanımlanan Türkçe için beklenir, doğal bir olgudur. Ancak, {-

mIş}+{-tI} yapısının kullanımına ilişkin bulgular, yukarıda anlatılan genellemenin 

durumun eylemin anlamsal bazı özelliklerinden etkilenebileceğini de 

düşündürmektedir. Öyle ki, {-mIş}+{-tI} yapısının durum eylemine eklendiği ve 

eylem eylemine eklendiği tümce çiftlerinden elde edilen bulgular bu yapının 

varsayılan tanıt türleri üzerinde eylem türünün etkisi olduğunu göstermektedir. 

Eylem eylemi üzerine eklendiğinde ‘{-mIş}+{-tI}’nın varsayılan değeri doğrudan 

tanıt türü iken durum eylemi üzerine eklendiğinde çıkarımın varsayılan tanıt türü 

olmaya daha yakın durduğu gözlenmektedir.  

Bunun dışında genel olarak durum ve eylem eylemi kullanımı arasında 

sormacalarda yer alan yapıların varsayılan tanıt türlerini etkileyecek belirgin bir 

düzenliliğe rastlanmamıştır. Bazı özel durumlarda örneğin duygu durum eylemlerinin 

kullanımı ile ortaya çıkan belirli eğilimler burada incelenen yapıların eylemlerin 
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daha fazla anlamsal özelliğinin tanıtsal ulamlara olabilecek etkisinin araştırılması 

gerektiğini düşündürmektedir. Bu tez çalışmasında, belirli yapıların tanıt türleri ile 

olan ilişkisi temel düzlemde sorgulandığı için eylemlerin anlamsal yapılarının 

etkisini göstermeye yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. Bu tartışma daha sonra 

yapılacak başka bir araştırmaya bırakılmıştır.  

S1’den elde edilen sonuçları arasında özne kişisinin tümcede kodlanan tanıt 

türü üzerinde düzenli ve beklenir bir etkisi olduğunu gösteren bir bulguya 

rastlanmamıştır. Bununla beraber, bazı biçimbirimlerin belirli tanıt türlerini 

kodlayabilmeleri için kişi çekiminin uygun zemin oluşturduklarına ilişkin 

bulgulardan söz edilebilir. Örneğin, {-mIş}+{-mI ş} yapısının 3. kişi çekimi ile 

tanımlanan varsayılan tanıt değeri olan aktarımın yanı sıra inanmama anlamsal 

uzanımının da öne çıktığı görülmektedir. S2’de de bu uzanımın hangi yapılar ile 

uygun olup olmadığını ölçmeyi amaçlayan sorular bulunmaktadır. Bu nedenle, bu 

durum, S.2’den elde edilen bulguların değerlendirildiği bir sonraki bölümde yeniden 

ele alınmaktadır.  

Bundan sonraki bölümlerde S1.1, S1.2 ve S1.3 arasındaki ayrıma yönelik 

olarak bir betimleme yapılmayacağından bu sormacaların bulgularına gönderim 

yapılırken bu sormacaların üçünü de kapsayacak biçimde S1 olarak adlandırılacaktır. 

3.1.4.2. Sormaca 2’ye Ait Bulgular 

Sormaca 2 (S2) {-mIş} biçimbirimi ile kodlanan zaman, görünüş ve kip (ZGK) 

değerlerinin neler olduğunu sorgulamaktadır. Bu sormacada yer alan sorular 

aşağıdaki sorulara yanıt bulmak amacıyla oluşturulmuştur.  
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i. {-mI ş} biçimbirimi ile kodlanan belirgin ZGK değerleri nelerdir? 

ii.  Diğer eylem çekim ekleri ile kodlanan ZGK değerleri nelerdir? 

iii.  {-mI ş} biçimbiriminin kodladığı ZGK değerleri ile diğer eylem çekim 

eklerinin ZGK değerleri arasındaki etkileşim nedir? Bu iki değişkenden biri 

diğerinin ZGK değerini nasıl etkilemektedir?  

Çalışmada katılımcılara doğal veri tabanından derlemiş olduğumuz belirli 

yapılar ile çekimlenmiş çeşitli tümceler sunulmuştur. Verilen seçeneklerden hangisi 

ya da hangilerinin bu tümcelerde aktarılan olayların özelliğini yansıttığını 

belirlemeleri istenmiştir. Katılımcılara sunulan seçenekler sırasıyla “Geçmişte olup 

bitmiş (geçmiş zaman, bitmişlik görünüşü), Gelecekte olabilir (gelecek zaman, 

tahmin kipliği), Durum/olay şu anda devam ediyor (sürme görünüşü), Her zaman 

böyledir (geniş zaman, alışkanlık görünüşü), Böyle bir olay/durum hiç 

olmamıştır/olamaz (gerçek-dışı kiplik), Hiç de öyle değil  (inanmama anlamsal 

uzanımı)” olarak düzenlenmiştir. S2’de yüklem çekimde, {–mIş}, {-mI ş}+{-mI ş}, 

isim+{-mIş}, {-Ir}, {-IrmI ş}, {-yor}, {-yor}+{-mu ş}, {-Abilir}, {-Abil}+{-mi ş}, {-

mAlI}, {-mAlI}+{-mI ş}, {-AcAk}, {-AcAk}+{-mI ş}, {-DI}, {-mI ş}+{-tI}, {-DIr}, 

{-mI ş}+{-tIr} (birle şik) biçimbirimleri kullanılmıştır. 

S2’den elde edilen bulgular Çizelge 20’de sunulmaktadır. Sorular katılımcılara 

sunulurken benzer yapıların alt alta sunulmaması için karışık olarak verilmiştir. 

Çizelge 20’de ise metin içindeki akış ile uyumlu olarak yeniden düzenlenerek 

verilmiştir. Benzer yapıdaki tümcelere ait bulguların daha kolay izlenebilmesi için 

tümceler çizelgede katılımcılara verilen formdaki ile aynı sırada sunulmamıştır.  



 

179 
 

Çizelge 20. ZGK Değerlerinin Eylem Çekim Eklerine Göre Dağılımı 

SORU 

 
SEÇENEKLER 

Toplam 

B
u 

ol
ay

/d
ur

um
 

ge
çm

işt
e 

ol
up

 b
itm

iş
. 

B
u 

ol
ay

/d
ur

um
 

ge
le

ce
kt

e 
ol

ab
ili

r.
 

B
u 

ol
ay

/d
ur

um
 ş

u 

an
da

 d
ev

am
 e

di
yo

r.
 

B
u 

ol
ay

/d
ur

um
 h

er
 

za
m

an
 b

öy
le

di
r.

 

B
u 

ol
ay

/d
ur

um
 h

iç
 

ol
m

am
ış

 v
ey

a 

ol
am

az
. 

O
la

y/
du

ru
m

 h
iç

 d
e 

öy
le

 d
eğ

il.
 

3. Arabanın şoförü, yolda yürüyen adama 

çarpıp kaçmış. 

n 

a 

91 

87,5% 

6 

5,8% 

2 

1,9% 

4 

3,8% 

0 

0% 

1 

1,0% 

104 

100,0% 

5. Babam, bu hastanedeymiş.  n 

a 

36 

28,1% 

3 

2,3% 

72 

56,3% 

1 

,8% 

4 

3,1% 

12 

9,4% 

128 

100,0% 

1. Abdülhak Hamit, Eşber'i bir Ermeni 

şairinden almışmış. 

n 

a 

47 

38,2% 

0 

0% 

3 

2,4% 

0 

0% 

17 

13,8% 

56 

45,5% 

123 

100,0% 

22. Hadise’nin elbisesini halkımız, çok 

beğenmişmiş. 

n 

a 

33 

25,0% 

0 

0% 

2 

1,5% 

1 

,8% 

22 

16,7% 

74 

56,1% 

132 

100,0% 

6. Bardağa su koyduk.  n 

a 

89 

78,8% 

5 

4,4% 

16 

14,2% 

3 

2,7% 

0 

0% 

0 

0% 

113 

100,0% 

15. Dedem, biraz uyumak istedi. n 

a 

76 

63,9% 

3 

2,5% 

34 

28,6% 

3 

2,5% 

0 

0% 

3 

2,5% 

119 

100,0% 

16. Çantalarımıza çiçek koymuştuk . n 

a 

93 

89,4% 

2 

1,9% 

5 

4,8% 

1 

1,0% 

2 

1,9% 

1 

1,0% 

104 

100,0% 

32. Yaşlı adam, çeşmeden biraz su içmek 

istemişti .  

n 

a 

95 

90,5% 

2 

1,9% 

3 

2,9% 

1 

1,0% 

4 

3,8% 

0 

0% 

105 

100,0% 

2. Annem, elbiselerimi çok beğenir . n 

a 

0 

0% 

3 

2,5% 

28 

23,3% 

85 

70,8% 

3 

2,5% 

1 

,8% 

120 

100,0% 

20. Eşim, bana kahvaltı hazırlar. n 

a 

0 

0% 

4 

3,8% 

4 

3,8% 

91 

86,7% 

2 

1,9% 

4 

3,8% 

105 

100,0% 

9. Bu çorbayı keklik veya tavşan eti 

kullanarak hazırlarlarmış. 

n 

a 

40 

31,0% 

4 

3,1% 

4 

3,1% 

58 

45,0% 

6 

4,7% 

17 

13,2% 

129 

100,0% 

27. Kızları, onun pişirdiği yemekleri çok 

beğenirmi ş.  

n 

a 

29 

23,2% 

2 

1,6% 

6 

4,8% 

73 

58,4% 

2 

1,6% 

13 

10,4% 

125 

100,0% 

17. Defne, bize gelmek istiyor. n 

a 

2 

1,7% 

29 

24,6% 

78 

66,1% 

8 

6,8% 

0 

0% 

1 

,8% 

118 

100,0% 

26. Kızlar kendi odalarında oynuyorlar .  n 1 1 91 10 0 2 105 
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a 1,0% 1,0% 86,7% 9,5% 0% 1,9% 100,0% 

11. Çocuklar, duvarın üzerinde iskambil 

oynuyorlarmı ş. 

n 

a 

56 

41,8% 

5 

3,7% 

61 

45,5% 

5 

3,7% 

3 

2,2% 

4 

3,0% 

134 

100,0% 

29. Kocası, Fadime’den ayrılmak 

istiyormuş.   

n 

a 

16 

13,6% 

14 

11,9% 

74 

62,7% 

5 

4,2% 

4 

3,4% 

5 

4,2% 

118 

100,0% 

8. Bizimkiler, yemeği dışarıda yiyecekler.  n 

a 

2 

2,0% 

90 

88,2% 

7 

6,9% 

1 

1,0% 

1 

1,0% 

1 

1,0% 

102 

100,0% 

13. Sami, bu olayı hatırlayacak.  n 

a 

3 

2,8% 

91 

83,5% 

3 

2,8% 

8 

7,3% 

1 

,9% 

3 

2,8% 

109 

100,0% 

18. Dünya, bizi hatırlayacakmış. n 

a 

8 

6,2% 

60 

46,5% 

8 

6,2% 

5 

3,9% 

17 

13,2% 

31 

24,0% 

129 

100,0% 

19. Eşek, ağaçtaki dalları yiyecekmiş.  n 

a 

14 

12,5% 

67 

59,8% 

5 

4,5% 

3 

2,7% 

11 

9,8% 

12 

10,7% 

112 

100,0% 

10. Herkes, böyle bir cilde sahip olabilir .  n 

a 

2 

1,6% 

64 

50,4% 

10 

7,9% 

44 

34,6% 

3 

2,4% 

4 

3,1% 

127 

100,0% 

14. Dilek, şarkı söyleyebilir . n 

a 

0 

0% 

51 

42,5% 

7 

5,8% 

58 

48,3% 

4 

3,3% 

0 

0% 

120 

100,0% 

25. İstediği her ayakkabıya sahip 

olabilmiş. 

n 

a 

73 

58,4% 

3 

2,4% 

8 

6,4% 

32 

25,6% 

2 

1,6% 

7 

5,6% 

125 

100,0% 

31. Şarkıyı, benden başka herkes 

dinleyebilmiş.  

n 

a 

84 

79,2% 

1 

,9% 

9 

8,5% 

0 

0% 

6 

5,7% 

6 

5,7% 

106 

100,0% 

4. Arif, topu kaleye atmalı. n 

a 

0 

0% 

71 

63,4% 

19 

17,0% 

14 

12,5% 

6 

5,4% 

2 

1,8% 

112 

100,0% 

28. Kitaplar, masanın üzerinde durmalı.  n 

a 

3 

2,9% 

20 

19,6% 

11 

10,8% 

62 

60,8% 

4 

3,9% 

2 

2,0% 

102 

100,0% 

23. Hakem, Marsilyalıları oyundan 

atmalıymış.  

n 

a 

43 

34,7% 

6 

4,8% 

8 

6,5% 

1 

,8% 

33 

26,6% 

33 

26,6% 

124 

100,0% 

24. Hanım efendinin başı, tam kuzeyde 

durmalıymış. 

n 

a 

22 

17,6% 

15 

12,0% 

7 

5,6% 

22 

17,6% 

22 

17,6% 

37 

29,6% 

125 

100,0% 

12. Seninki, çok üzgündür .  n 

a 

5 

4,3% 

4 

3,5% 

84 

73,0% 

13 

11,3% 

3 

2,6% 

6 

5, 2% 

115 

100,0% 

30. Sandığın kapağı kilitli dir . n 

a 

5 

4,1% 

3 

2,5% 

37 

30,6% 

75 

62,0% 

0 

0% 

1 

,8% 

121 

100,0% 

7. Bizim kızı, Hatice’den ayrılmak 

üzmüştür.   

n 

a 

58 

46,8% 

5 

4,0% 

46 

37,1% 

10 

8,1% 

3 

2,4% 

2 

1,6% 

124 

100,0% 

21. Fatma, çıkarken kapıyı kilitlemiştir .  n 

a 

64 

53,8% 

0 

0% 

9 

7,6% 

42 

35,3% 

2 

1,7% 

2 

1,7% 

119 

100,0% 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre yüzde değeri 
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Çizelge 20’de sunulan bulgular, {-mIş} biçimbirimi tek başına kullanıldığında, 

Soru 3’teki gibi eylem üzerine eklenmiş ise tümcede aktarılan olayın/durumun 

geçmişte olup bitmiş ( % 87,5) olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Soru 5’teki gibi 

adcıl yüklem üzerine eklenmiş ise olayın/durumun geçmişte olup bitmiş (için %28,1) 

veya devam ediyor (%56,3) olarak algılandığını yönünde bulgular da dikkat 

çekmektedir. 

Soru 1 ve Soru 22’den elde edilen bulgular, {-mIş}+{-mI ş} yapısının, tümcede 

anlatılan olayın/durumun geçmişte olup bitmiş (Soru 1 için %38.2, Soru 22 için % 

25,0), hiç olmamış (Soru 1 için %13,8, Soru 22 için %16,7) olarak algılandığını ya 

da hiç de öyle değil (Soru 1 için % 56,1, Soru 22 için % 56,1) olarak 

açımlanabileceğini göstermektedir.  

Katılımcılara {-DI} biçimbiriminin kullanıldığı tümcelerin verildiği Soru 6 ve 

Soru 15’ten elde edilen bulgular, bu biçimbirim ile durumun/olayın geçmişte olup 

bittiğinin (Soru 6 için %78,8, Soru 15 için % 63,9) kodlandığını göstermektedir. 

Yüklemde iste- eyleminin kullanıldığı Soru 15’te ayrıca olay/durum devam ediyor 

seçeneği de (%28,6) işaretlenmiştir. Bu durumun iste- eyleminin sözcüksel görünüş 

özelliği ile ilintili olduğu düşünülebilir.  

{-mI ş}+{-tI} yapısının taşıdığı görünüş değeri de tıpkı {-DI} biçimbiriminin 

değeri gibi geçmişte olmuş bitmiş (Soru 16 için % 89,4, soru 32 için % 90,5) olarak 

belirlenmiştir. Soru 32’de iste- eylemi kullanılmış olmasına karşın Soru 15’te olduğu 

gibi olayın devam ettiği yönünde bir bulgu çıkmamıştır. 
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{-Ir} biçimbiriminin kullanıldığı tümcelerin Soru 2, Soru 20’den elde edilen 

bulgular ise {-Ir} ile “her zaman böyledir” (Soru 2 için % 70,8, Soru 20 için % 86,7) 

ve “olay/durum devam ediyor” uzanımlarını alabildiğini göstermektedir.  

{-Ir} ile aktarılan “her zaman böyledir” uzanımının {-Ir}+{-mIş} yapısı ile de 

kabul edilebilir olduğu (Soru 9 için % 45,0, Soru 27 için % 58) görülmektedir. Ancak 

{-Ir}+{-mI ş} yapısı ayrıca “geçmişte olup bitmiş” (Soru 9 için %31,0, Soru 27 için 

% 23,2) ve “hiç de öyle değil ” (Soru 9 için %13,2, Soru 27 için %10,4) uzanımlarını 

alabilmektedir.  

{-yor} ile i şaretlenmiş eylemlerin kullanıldığı Soru 17 ve Soru 26’daki 

tümcelerin aldığı uzanımlar, “olay/durum devam ediyor” (Soru 26 için % 86,7 ve 

Soru 17 için %66,1) ve “olay/durum gelecekte olabilir”dir (Soru 17 için %24,6). soru 

11’de ve Soru 29’da kullanılan {-yor}+{-muş} yapısının, “olay/durum devam 

ediyor” (Soru 11 için %45,6, Soru 29 için %62,7) uzanımının yanı sıra “geçmişte 

olmuş, bitmiş” uzanımını da (Soru 11 için %41,8, soru 29 için %13,6) aldığı 

görülmektedir.  

Soru 8 ve Soru 13’te yer alan {-AcAk} ile işaretlenmiş tümcelerin aldıkları 

uzanım “gelecekte olabilir”dir (Soru 8 için %88,2, Soru 13 için %83,5). “Gelecekte 

olabilir ” uzanımı, {-AcAk}+{-mI ş} yapısı ile işaretlenmiş Soru 18 (%46,5) ve Soru 

19 (%59,8) için uygun uzanımlardan biridir. Bu yapı ile kullanılan diğer uzanımlar 

ise “hiç olmamış” (Soru 18 için %13,2; Soru 19 için %9,8) ve “hiç de öyle değil ” 

(Soru 18 için %24,0; Soru 19 için %10,7) ve “geçmişte olmuş, bitmiş”tir (Soru 18 

için %12,4). 
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Çizelge 20’de sunulan bulgular, {-Abilir} biçimbiriminin “gelecekte olabilir” 

(Soru 10 için %50,4; Soru 14 için %42,5) ve “her zaman böyledir” (Soru 10 için 

%34,6; Soru 14 için %48,3) uzanımlarını aldığını göstermektedir. {-Abil}+{-miş} 

yapısı ise “geçmişte olmuş, bitmiş” (Soru 25 için %58,4; Soru 31 için %79,2) 

uzanımının yanı sıra “her zaman böyledir” (Soru 25 için %25,6) uzanımını da aldığı 

görülmektedir.  

Soru 4 ve Soru 28’de yer alan {-mAlI} ile işaretlenmiş tümcelerin aldıkları 

uzanımların “gelecekte olabilir” (Soru 4 için %63,4, Soru 28 için %19,6), 

“olay/durum devam ediyor” (Soru 4 için %17,0, Soru 28 için %10,8) ve “her zaman 

böyledir” (Soru 4 için %12,5; Soru 28 için %60,8) olduğu görülmektedir. {-mAlI 

}+{-mI ş} yapısı ile işaretlenmiş Soru 23, Soru 24 ise verilen çeşitli uzanımların 

belirli oranlarda işaretlendiği görülmektedir. Soru 23 için “geçmişte olmuş, bitmiş” 

uzanımı % 34,7; “hiç olmamış/olamaz” uzanımı %26,6 ve “hiç de öyle değil ” 

uzanımı % 26,6 oranında işaretlenmiştir. Soru 23’teki tümce ile kullanılan uzanımlar 

ise “geçmişte olmuş, bitmiş” (% 34,7), “gelecekte olabilir” (%12,0), “her zaman 

böyledir” (17,6), ve “hiç olmamış/olamaz” (%17,6) ve “hiç de öyle değil ” (% 29,6) 

uzanımıdır. 

{-DIr} ile i şaretlenmiş eylemlerin kullanıldığı Soru 12 ve Soru 30’dan elde 

edilen bulgular bu biçimbirim için  “olay/durum devam ediyor” (Soru 12 için % 73,0 

ve Soru 30 için %30,6) ve “her zaman böyledir” (Soru 12 için %11,3, Soru 30 için 

%62,0) uzanımıdır.  

{-mI ş}+{-tIr} yapısı ise “her zaman böyledir” (Soru 21 için %35,3) ve 

“olay/durum devam ediyor” (Soru 7 için %37,1) uzanımlarına ek olarak “geçmişte 
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olmuş, bitmiş” (Soru 7 için %46,8, Soru 21 için %53,8) uzanımına da izin 

vermektedir. 

S2’de elde edilen bulgular göstermiştir ki {-mı ş} biçimbirimi, üzerine eklendiği 

çekim eklerinin ZGK değerini değiştirmemektedir. {-ır}, {-acak}, {-yor}, {-abilir}, 

{-malı} biçimbirimlerinin ZGK değerleri {-mış} bu ekler üzerine eklendiğinde 

kaybolmamaktadır. Sadece, {-mış} ile birlikte bu birimlerin anlamları arasına 

geçmişlik/bitmişlik anlamı veya kipsel olasılık ve gereklilik ile geçmişliğin beraber 

kullanımı sonucu sıklıkla ortaya çıkan anlamlardan olan hiç öyle değil ya da hiç 

olmamış/olamaz. Anlamlarının da algılandığı yönünde bulgular ortaya çıkmıştır.  

Bölüm 2.2’de {-mIş} biçimbiriminin bitmişlik görünüşü hatta geçmiş zaman 

zaman kodladığını ancak adcıl yüklemlere ve çekimlenmiş yüklemlere eklenen {-

ImIş} biçimbiriminin böyle bir etkisi olmadığının tartışıldığı çalışmalar yer almıştı 

(bkz. sayfa 120). S2’den elde ettiğimiz sonuçlar, Bölüm 2.2’de sunduğumuz {-mIş} 

ile {-ImI ş}’ın aynı olduğu iddiasını geçerli kılacak bulgular ortaya koymaktadır. 

Öyle ki, Çizelge 20’de {-ImIş} biçiminin de eklendiği yüklemde anlatılan olayın 

bitmiş, geçmiş değerini taşıdığını gösteren bulgular sunulmaktadır. Ayrıca, S1’den 

elde edilen bulgular da bu biçimbirimlerin kodladığı tanıtsal değerler arasında 

herhangi bir ayrılık olmadığını göstermiştir. İki birim arasındaki ayrımı tekrar 

özetleyelim: {-mIş}, eylem köklerine eklenirken {-ImIş} yapısı, adcıl yüklemlere ya 

da çekimlenmiş yüklemlerde çekim eki ile kullanılan –i- koşacının üzerinen eklenen 

{-mI ş}’ı göstermektedir. {-mIş} ile {-ImI ş} olarak iki ayrı birimden söz edilmesi 

anlam ya da işlev açısından olanaksız görünmektedir. Adcıl yüklemilerin –i- koşacı 
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ile çekimlenmesi Türkçenin {-mIş} dışındaki ekler için de geçerli bir biçim-

sözdizimsel kural gereğidir.  

3.1.4.3. Sormaca 3’e Ait Bulgular 

Sormaca 3 (S3), S1’de elde edilen sonuçların geçerlili ğini arttırmak ve sonuçlardan 

varılan bulgulara dayanarak yaptığımız iddiaların gücünü arttırmak amacıyla 

oluşturulmuştur. S1’de katılımcıların belirli biçimbirimlerin kullanıldığı tümceleri 

inceleyerek bu tümcelerde farklı tanıt türlerini temsil eden bağlam seçenekleri 

arasında bir tercih yapmaları istenmiş idi. S1’de bir tümcede kodlanmış tanıt türünü 

algılama sürecine yönelik düzenlenen sorular yer almaktaydı. S3 ise biçimbirim-tanıt 

türü ilişkisinin, anadili konuşucusunun üretim düzeyinde nasıl değerlendirildiğini 

saptamayı amaçlayan sorulardan oluşturulmuştur. Doğrudan tanıt ve çıkarım, 

uslamlama ve aktarım dolaylı tanıt türlerinin belirginleştirildi ği farklı bağlamlar 

tanımlanarak katılımcılardan bu bağlamlar ışığında verilen tümcelerin yüklemlerini 

çekimlemeleri istenmiştir. S3’teki sorulara verilen yanıtlardan elde edilen bulgular 

doğrultusunda şu sorulara yanıt bulunması amaçlanmaktadır:  

i. Türkçede doğrudan tanıt türü hangi dilbilgisel araçlar ile kodlanmaktadır? 

ii.  Türkçede çıkarım tanıt türü hangi dilbilgisel araçlar ile kodlanmaktadır? 

iii.  Türkçede uslamlama tanıt türü hangi dilbilgisel araçlar ile kodlanmaktadır? 

iv. Türkçede aktarım tanıt türü hangi dilbilgisel araçlar ile kodlanmaktadır? 

Bu amaçlar doğrultusunda düzenlenen sorulara verdikleri yanıtlardan elde 

edilen bulgular Çizelge 21, Çizelge 22, Çizelge 23 ve Çizelge 24’te sunulmaktadır.  



 

186 
 

Çizelge 21’de, S3’te yer alan Soru5, Soru8, Soru10, Soru12 Soru14 Soru16 

Soru28 ve Soru29’a verilen yanıtların analizi sonucu elde edilen bulgular 

sunulmaktadır. Adı geçen soruların tamamında konuşucunun dinleyiciye bir 

başkasından duyduğu bir olayı anlattığı aktarım tanıt türünün belirginleştirildi ği 

bağlamlar sunulmuştur. Çizelgelerde yüzdelik değerleri gösteren a ve b satırlarında 

yer alan sayısal değerler yüzdelik oranları göstermektedir. Ancak, tablonun 

okunabilirliği açısından bu işaretler sadece satır başlarında verilmiş, her hücreye ayrı 

ayrı yazılmamıştır.  
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Çizelge 21. Eylem Çekim Eklerinin Aktarım Tanıt Türüne Göre Da ğılımı  
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S

or
u5

. n 11 50 79 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 142 

a % 7,7 35,2 55,6 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 100,0 

b% ,9 3,9 6,2 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 11,1 

S
or

u 
8 

n 0 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 110 0 9 0 0 0 2 0 0 6 0 142 

a% ,0 ,0 ,0 9,9 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 77,5 ,0 6,3 ,0 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 4,2 ,0 100,0 

b% ,0 ,0 ,0 1,1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 8,6 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,2 ,0 ,0 ,5 ,0 11,1 

S
or

u 
10

 n 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 133 3 0 0 0 0 1 0 2 1 0 142 

a% ,0 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 93,7 2,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 1,4 ,7 ,0 100,0 

b% ,0 ,0 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 10,4 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,2 ,1 ,0 11,1 

S
or

u 
12

 n 0 0 0 1 4 5 97 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 2 1 22 2 1 142 

a% ,0 ,0 ,0 ,7 2,8 3,5 68,3 ,0 ,0 ,0 ,7 3,5 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 ,7 15,5 1,4 ,7 100,0 

b% ,0 ,0 ,0 ,1 ,3 ,4 7,6 ,0 ,0 ,0 ,1 ,4 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 ,1 1,7 ,2 ,1 11,1 

S
or

u1
4 

n 0 0 0 0 0 3 12 5 1 106 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 2 2 142 
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a% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,1 8,5 3,5 ,7 74,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,8 ,0 4,9 1,4 1,4 100,0 

b% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 ,9 ,4 ,1 8,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,3 ,0 ,5 ,2 ,2 11,1 

S
or

u1
6 

n 0 19 104 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 3 2 142 

a% ,0 13,4 73,2 4,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 2,8 2,1 1,4 100,0 

b% ,0 1,5 8,2 ,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 ,0 ,3 ,2 ,2 11,1 

S
or

u2
2 

n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 65 69 0 0 0 5 1 142 

a% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 45,8 48,6 ,0 ,0 ,0 3,5 ,7 100,0 

b% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 5,1 5,4 ,0 ,0 ,0 ,4 ,1 11,1 

S
or

u2
8 n 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 142 

a% ,0 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 94,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 3,5 100,0 

b% ,0 ,0 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 10,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,4 11,1 

S
or

u2
9 

n 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 138 

a% ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 94,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 3,6 ,0 1,4 100,0 

b% ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 10,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,4 ,0 ,2 10,8 

T
op

la
m

 n 11 69 183 27 4 9 109 5 1 108 1 512 4 9 1 65 69 12 1 40 21 13 1274 

a% ,9 5,4 14,4 2,1 ,3 ,7 8,6 ,4 ,1 8,5 ,1 40,2 ,3 ,7 ,1 5,1 5,4 ,9 ,1 3,1 1,6 1,0 100,0 

b% ,9 5,4 14,4 2,1 ,3 ,7 8,6 ,4 ,1 8,5 ,1 40,2 ,3 ,7 ,1 5,1 5,4 ,9 ,1 3,1 1,6 1,0 100,0 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre yüzde değeri, b: genel toplama göre yüzde değeri
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Çizelge 21’de sunulan bulgular, aktarım türü tanıt kodlayan (birleşik) 

biçimbirimlerin, {-mIş} (Soru8 için %77,5; Soru10 için %93,7; Soru28 için % 94,4; 

Soru29 için % 94,2), {-Ir}+{-mI ş} (Soru12 için %68,3), {-AcAk} (Soru5 için % 35,2), {-

AcAk}+{-mI ş} (Soru5 için % 55,6; Soru16 için %73,2), {-yor}+{-mu ş} (Soru12 için 

%15,5), {-mAlI}+{-mI ş} (Soru14 için %74,6), {-sA}+{-mI ş} (Soru22 için %48,6) ve {-

sA}+{-dI} (Soru22 için % 45,8) olduğunu göstermektedir. Toplam yüzde değerlerine 

bakıldığında aktarım tanıt türünü kodlayan belirtisiz (unmarked) biçimbirimin {-

mIş} (%40,2) olduğu görülmektedir.  

Çizelge 22’de, katılımcıların S3’te yer alan Soru2, Soru7, Soru11, Soru13, 

Soru15, Soru17, Soru20, Soru23, Soru24, Soru25, Soru35 ve Soru37’ye verdikleri 

yanıtların analizi sonucu elde edilen bulgular sunulmaktadır. Adı geçen soruların 

tamamında konuşucunun dinleyiciye aktardığı olayı/durumu kendi bilinci üzerinden 

sunduğu doğrudan tanıt türünün belirginleştirildi ği bağlamlar sunulmuştur. 
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Çizelge 22. Eylem Çekim Eklerinin Doğrudan Tanıt Türüne Göre Dağılımı 
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2.

 s
or

u 

n 28 0 0 4 0 0 0 91 0 1 0 0 0 0 0 6 0 10 0 0 0 0 0 0 1 1 142 

a% 19,7 ,0 ,0 2,8 ,0 ,0 ,0 64,1 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 4,2 ,0 7,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 ,7 100,0 

b% 1,6 ,0 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 5,3 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,4 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 8,3 

so
ru

7 

n 1 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 58 0 1 0 142 

a% ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 51,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 5,6 40,8 ,0 ,7 ,0 100,0 

b% ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 4,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,5 3,4 ,0 ,1 ,0 8,3 

so
ru

11
 

n 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 132 0 2 0 0 142 

a% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 4,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 93,0 ,0 1,4 ,0 ,0 100,0 

b% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 7,7 ,0 ,1 ,0 ,0 8,3 

so
ru

13
 

n 0 0 0 0 0 0 0 2 19 63 0 0 0 0 1 0 0 30 0 0 0 23 3 0 1 0 142 

a% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 13,4 44,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 21,1 ,0 ,0 ,0 16,2 2,1 ,0 ,7 ,0 100,0 

b% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 1,1 3,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 1,8 ,0 ,0 ,0 1,3 ,2 ,0 ,1 ,0 8,3 

so
ru

15
 

n 0 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 

a% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 89,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 10,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 

b% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 7,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 8,3 

r u n 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 118 15 1 1 0 142 



 

191 
 

a% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 2,1 ,0 ,0 ,0 ,0 83,1 10,6 ,7 ,7 ,0 100,0 

b% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 6,9 ,9 ,1 ,1 ,0 8,3 

so
ru

20
 

n 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 1 111 13 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 142 

a% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 ,7 ,0 ,0 3,5 ,7 78,2 9,2 4,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0 ,7 100,0 

b% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0 ,3 ,1 6,5 ,8 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 8,3 

So
ru

 2
3 

n 0 1 0 0 0 33 78 4 0 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 142 

a% ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 23,2 54,9 2,8 ,0 16,2 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 ,7 100,0 

b% ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 1,9 4,6 ,2 ,0 1,3 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 8,3 

So
ru

24
 

n 0 0 0 0 0 0 0 107 0 1 0 0 0 0 0 24 5 0 0 0 0 0 2 0 2 1 142 

a% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 75,4 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 16,9 3,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 ,0 1,4 ,7 100,0 

b% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 6,3 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,1 8,3 

S
or

u2
5 

n 0 19 0 0 0 37 1 0 0 78 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 142 

a% ,0 13,4 ,0 ,0 ,0 26,1 ,7 ,0 ,0 54,9 1,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 1,4 100,0 

b% ,0 1,1 ,0 ,0 ,0 2,2 ,1 ,0 ,0 4,6 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 8,3 

So
ru

35
 

n 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 79 35 0 0 0 14 2 142 

a% ,0 ,7 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 1,4 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 4,9 55,6 24,6 ,0 ,0 ,0 9,9 1,4 100,0 

b% ,0 ,1 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,4 4,6 2,1 ,0 ,0 ,0 ,8 ,1 8,3 

S
or

u3
7 

n 0 0 1 0 0 0 0 2 1 123 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0 0 0 2 142 

a% ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 ,7 86,6 1,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0 6,3 ,0 ,0 ,0 1,4 100,0 

b% ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 7,2 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,5 ,0 ,0 ,0 ,1 8,3 

T
op

la
m

 

n 29 21 1 4 1 71 80 412 20 296 5 112 13 7 7 47 9 42 7 79 35 292 78 3 23 10 1704 

a% 1,7 1,2 ,1 ,2 ,1 4,2 4,7 24,2 1,2 17,4 ,3 6,6 ,8 ,4 ,4 2,8 ,5 2,5 ,4 4,6 2,1 17,1 4,6 ,2 1,3 ,6 100,0 

b% 1,7 1,2 ,1 ,2 ,1 4,2 4,7 24,2 1,2 17,4 ,3 6,6 ,8 ,4 ,4 2,8 ,5 2,5 ,4 4,6 2,1 17,1 4,6 ,2 1,3 ,6 100,0 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre, b: genel toplama göre
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Çizelge 22’de görüldüğü gibi doğrudan tanıt türünü kodlayan biçimbirimler, {-

DI} ( Soru2 %64,1;Soru7 %51,4; Soru15 89,4; Soru24 %75,4), {-yor} (Soru11 %93,0; 

Soru13 %16,2; Soru17 %83,1), {-Ir} (Soru13 %44,4; Soru23 16,2; Soru25 %54,9; Soru 37 

%86,6), {-mIş} (Soru15 %10,6; Soru 24 %16,9), {-mAlI} (Soru20 %78,2) ve {-AcAk} 

(Soru23 %23,2; Soru25 %26,1), olarak sıralanmaktadır. Doğrudan tanıt türünü 

kodlayan biçimbirim birleşimleri ise {-yor}+{du} (Soru7 %40,8; Soru17 %10,6), {-

Ir}+{dI} (Soru13 %13,4), {-mIş}+{tIr} (Soru13 %21,1), {-AcAk}+{tIr} (Soru23 %54,9), {-

Abil}+{ir} (Soru25 %13,4), {-Abil}+{di} (Soru2 %19,7), {-sA}+{dI} (Soru35 %55,6), 

{-sA}+{mI ş} (Soru35 %24,6) olarak belirginleşmektedir. 

Toplam değerlere bakıldığında ise doğrudan tanıtı kodlayan belirtisiz 

biçimbirimlerin {-DI} (%24,2) ve {-Ir} (%17,4) ve {-yor} (%17,1) olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Çizelge 23’te, S3’te yer alan Soru4, Soru9, Soru21, Soru26, Soru30, Soru32, 

Soru33 ve Soru36’ya verilen yanıtların analizi sonucu elde edilen bulgular 

sunulmaktadır. Adı geçen soruların tamamında konuşucunun önermede aktardığı 

bilgiyi bir olay ya da duruma dayanarak çıkarılmadığı anlamına gelen çıkarım tanıt 

türünün belirginleştirildi ği bağlamlar sunulmuştur. 
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Çizelge 23. Eylem Çekim Eklerinin Çıkarım Tanıt Türüne Göre Dağılımı  

  Ekler 

T
op

la
m

 

 

{-
ab

il}
+{

-d
i} 

{-
ab

il}
+{

-ir
} 

{-
ab

il}
+{

-y
or

} 

{-
ab

il}
+{

-m
iş

} 

{-
ac

ak
} 

{-
ac

ak
}+

{-
m

ış
} 

{-
di

} 

{-
ir}

 

{-
m

al
}ı

 

{-
m

al
ı}

+
{-

dı
r}

 

{-
m

al
ı}

+
{-

yd
ı}

 

{-
m

al
ı}

+
{-

ym
ış

} 

{-
m

ek
te

} 

{-
m

ış
} 

{-
m

ış
 }

+
{-

m
ış

} 

{-
m

ış
 o

lm
al

ı}
 

{-
m

ış
}+

{-
tı}

 

{-
m

ış
tır

} 

{-
yo

r}
 

{-
yo

r}
+

{-
du

} 

{-
yo

r}
+

{-
m

u
ş}

 

di
ğe

r 

bo
ş 

S
on

uç
ta

n 
Ç

ık
ar

ım
 

S
or

u4
 N 1 0 2 3 1 0 20 1 31 2 24 23 0 20 0 1 2 2 9 0 0 0 0 142 

a% ,7 ,0 1,4 2,1 ,7 ,0 14,1 ,7 21,8 1,4 16,9 16,2 ,0 14,1 ,0 ,7 1,4 1,4 6,3 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 

b% ,1 ,0 ,2 ,3 ,1 ,0 1,8 ,1 2,7 ,2 2,1 2,0 ,0 1,8 ,0 ,1 ,2 ,2 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 12,5 

S
or

u9
 n 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 58 1 74 0 0 142 

a% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,8 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,8 ,0 ,0 ,0 ,0 40,8 ,7 52,1 ,0 ,0 100,0 

b% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,4 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0 5,1 ,1 6,5 ,0 ,0 12,5 

S
or

u2
1 

n 0 0 0 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 113 0 3 0 6 1 0 0 0 1 142 

a% ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 12,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 79,6 ,0 2,1 ,0 4,2 ,7 ,0 ,0 ,0 ,7 100,0 

b% ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 1,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 9,9 ,0 ,3 ,0 ,5 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 12,5 

S
or

u2
6 

n 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 135 0 1 142 

a% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 ,7 ,7 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 95,1 ,0 ,7 100,0 

b% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 11,9 ,0 ,1 12,5 

S
or

u3
0 

n 0 5 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 124 0 3 0 0 2 0 0 0 2 142 

a% ,0 3,5 ,0 ,0 1,4 ,0 2,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 87,3 ,0 2,1 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0 1,4 100,0 

b% ,0 ,4 ,0 ,0 ,2 ,0 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 10,9 ,0 ,3 ,0 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,2 12,5 

S
or

u3
2 

n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 2 142 

a% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 98,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 100,0 

b% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 12,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 12,5 
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S
or

u3
3 

n 0 1 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 120 0 2 5 1 0 0 1 1 3 142 

a% ,0 ,7 ,0 ,0 1,4 ,7 3,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 84,5 ,0 1,4 3,5 ,7 ,0 ,0 ,7 ,7 2,1 100,0 

b% ,0 ,1 ,0 ,0 ,2 ,1 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 10,6 ,0 ,2 ,4 ,1 ,0 ,0 ,1 ,1 ,3 12,5 

S
or

u3
6 

n 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 134 2 0 1 0 0 0 1 0 2 142 

a% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 94,4 1,4 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 1,4 100,0 

b% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 11,8 ,2 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,2 12,5 

T
op

la
m

 n 1 6 2 3 6 2 52 3 31 2 24 23 1 656 3 9 8 9 71 1 211 1 11 1136 

a% ,1 ,5 ,2 ,3 ,5 ,2 4,6 ,3 2,7 ,2 2,1 2,0 ,1 57,7 ,3 ,8 ,7 ,8 6,3 ,1 18,6 ,1 1,0 100,0 

  b% ,1 ,5 ,2 ,3 ,5 ,2 4,6 ,3 2,7 ,2 2,1 2,0 ,1 57,7 ,3 ,8 ,7 ,8 6,3 ,1 18,6 ,1 1,0 100,0 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre, b: genel toplama göre
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Çizelge 23’te yer alan bulgular çıkarım tanıt türünü kodlayan (birleşik) 

biçimbirimlerin {-DI} (Soru4 için % 14,1; Soru21 için %12,0) , {-mAlI}+{-DI} (Soru4 

için %16,9), {-mAlI} (Soru4 için %62,8), {-mAlI}+{-mI ş} (Soru 4 için %16,2),{-yor} 

(Soru9 için %40,8),{-yor}+{-mu ş} (Soru26 için % 95,1) ve {-mIş} (Soru4 için %14,1; 

Soru21 için % 79,6; Soru30 için %87,3; Soru32 için % 98,6; Soru33 için % 84,5; Soru36 

için % 94,4) olduğunu göstermektedir. Toplam yüzde değerlerine bakıldığında 

çıkarım tanıt türünün belirtisiz dilbilgisel işaretçisinin de {-mIş} ( %57,7) 

biçimbirimi olduğu görülmektedir. Sürme görünüşünü işaretleyen {-yor} ile birlikte 

kullanıldığı {-yor}+{-mu ş} yapısı ise (%18,6) ikinci belirgin işaretçi olarak 

değerlendirilebilir.  

Çizelge 24 ‘te S3’te yer alan Soru1, Soru3, Soru6, Soru18, Soru19, Soru27, 

Soru31 ve Soru34’e verilen yanıtların analizi sonucu elde edilen bulgular 

sunulmaktadır. Adı geçen soruların tamamında konuşucunun önermede aktardığı 

bilgiye dünya bilgisini kullanarak vardığı bir yargıya vararak ulaştığı anlamına gelen 

uslamlama tanıt türünün belirginleştirildi ği bağlamlar sunulmuştur. 
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Çizelge 24. Eylem Çekim Eklerinin Uslamlama Tanıt Türüne Göre Dağılımı 

 Ekler 

T
op

la
m

 

 

{a
bi

l}+
{d

i} 

{a
bi

l}+
{ir

} 

{a
bi

l}+
{iy

or
} 

{a
bi

l}
+

{i
yo

r}
+

{d
ur

} 

{a
bi

l}+
{m

iş
}+

{t
ir}

 

{a
ca

k}
 

{a
ca

k}
+

{m
ış

} 

{a
ca

k}
+

{t
ır

} 

{d
i} 

{ı
r}

+
{d

ı}
 

{ir
} 

{ir
}+

{m
i
ş}

 

{m
al

ı}
 

{m
al

ı}
+

{d
ı}

 

{m
al

ı}
+

{m
ış

} 

{m
ış

} 

{m
ış

} 
ol

m
al

ı 

{m
ış

}+
{t

ır
} 

{s
a}

+
{d

ı}
 

{y
or

} 

{y
or

}+
{d

u}
 

{y
or

}+
{d

ur
} 

{y
or

}+
{m

u
ş}

 

{y
or

}+
{m

u
ş}

+
{t

ur
} 

di
ğe

r 

bo
ş 

U
sl

am
la

m
a 

S
or

u 
1 

n 0 1 0 0 0 1 0 0 12 0 5 0 2 0 0 3 1 108 0 4 0 4 0 0 1 0 142 

a% ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 8,5 ,0 3,5 ,0 1,4 ,0 ,0 2,1 ,7 76,1 ,0 2,8 ,0 2,8 ,0 ,0 ,7 ,0 100,0 

b% ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 1,1 ,0 ,4 ,0 ,2 ,0 ,0 ,3 ,1 9,5 ,0 ,4 ,0 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 12,5 

S
or

u 
3 

n 1 6 3 0 23 1 0 0 10 0 7 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 142 

a% ,7 4,2 2,1 ,0 16,2 ,7 ,0 ,0 7,0 ,0 4,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 64,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 

b% ,1 ,5 ,3 ,0 2,0 ,1 ,0 ,0 ,9 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 8,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 12,5 

S
or

u 
6 

n 0 0 0 0 0 11 0 7 0 16 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 

a% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 7,7 ,0 4,9 ,0 11,3 76,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 

b% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 ,6 ,0 1,4 9,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 12,5 

S
or

u 
18

 n 0 11 1 3 1 4 0 4 0 0 28 0 1 0 0 1 1 68 0 4 0 12 3 0 0 0 142 

a% ,0 7,7 ,7 2,1 ,7 2,8 ,0 2,8 ,0 ,0 19,7 ,0 ,7 ,0 ,0 ,7 ,7 47,9 ,0 2,8 ,0 8,5 2,1 ,0 ,0 ,0 100,0 

b% ,0 1,0 ,1 ,3 ,1 ,4 ,0 ,4 ,0 ,0 2,5 ,0 ,1 ,0 ,0 ,1 ,1 6,0 ,0 ,4 ,0 1,1 ,3 ,0 ,0 ,0 12,5 

S
or

u 
19

 n 0 2 0 0 0 0 0 0 2 26 1 4 0 0 0 1 0 44 0 0 29 23 1 6 2 0 141 

a% ,0 1,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 18,4 ,7 2,8 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 31,2 ,0 ,0 20,6 16,3 ,7 4,3 1,4 ,0 100,0 

b% ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 2,3 ,1 ,4 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 3,9 ,0 ,0 2,6 2,0 ,1 ,5 ,2 ,0 12,4 

S
or

u 
27

 n 0 4 0 0 1 0 0 0 17 0 19 0 0 0 0 2 2 92 0 2 0 1 0 0 0 2 142 

a% ,0 2,8 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 12,0 ,0 13,4 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 1,4 64,8 ,0 1,4 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 1,4 100,0 

b% ,0 ,4 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 1,5 ,0 1,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 ,2 8,1 ,0 ,2 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,2 12,5 
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S
or

u 
31

 n 0 0 0 0 0 105 1 0 4 0 4 1 8 3 1 7 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 142 

a% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 73,9 ,7 ,0 2,8 ,0 2,8 ,7 5,6 2,1 ,7 4,9 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0 2,1 2,1 100,0 

b% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 9,3 ,1 ,0 ,4 ,0 ,4 ,1 ,7 ,3 ,1 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,3 ,3 12,5 

S
or

u 
34

 n 0 0 0 0 0 1 0 2 14 0 7 0 5 0 1 6 0 97 1 3 1 0 0 0 0 4 142 

a% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 1,4 9,9 ,0 4,9 ,0 3,5 ,0 ,7 4,2 ,0 68,3 ,7 2,1 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 2,8 100,0 

b% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,2 1,2 ,0 ,6 ,0 ,4 ,0 ,1 ,5 ,0 8,5 ,1 ,3 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,4 12,5 

T
op

la
m

 n 1 24 4 3 25 123 1 13 59 42 179 5 16 3 2 20 4 500 1 13 32 40 4 6 6 9 1135 

a% ,1 2,1 ,4 ,3 2,2 10,8 ,1 1,1 5,2 3,7 15,8 ,4 1,4 ,3 ,2 1,8 ,4 44,1 ,1 1,1 2,8 3,5 ,4 ,5 ,5 ,8 100,0 

b% ,1 2,1 ,4 ,3 2,2 10,8 ,1 1,1 5,2 3,7 15,8 ,4 1,4 ,3 ,2 1,8 ,4 44,1 ,1 1,1 2,8 3,5 ,4 ,5 ,5 ,8 100,0 

n: yanıt sayısı, a: satır toplamına göre, b: genel toplama göre
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Çizelge 24 ‘te sunulan bulgular aktarım türü tanıt kodlayan (birleşik) 

biçimbirimlerin {-mIş}+{-tIr} (Soru1 için %76,1, Soru3 için %64,1; Soru18 için %47,9; 

Soru19 için %31,2; Soru27 için %64,8; Soru34 için %68,3), {-DI} (Soru27 için %12,0), {-

Ir} (Soru6 için %76,1; Soru19 için %19,7; Soru27 için %13,4), {-Ir}+{-dI} (Soru6 için 

%11,3; Soru19 için %18,4), {-yor}+{-du} (Soru19 için %20,6), {-yor}+{-dur} (Soru19 

için %16,3), {-AcAk} (Soru31 için %73,9) ve {-Abil}+{-mi ş}+{-tir} (Soru3 için %16,2) 

olduğunu göstermektedir. 

Çizelge 24’te sunulan toplam yüzde değerlerine bakıldığında uslamlama tanıt 

türünün belirtisiz dilbilgisel işaretçisinin {-mIş}+{-tIr} ( %44,1) biçimbirimi olduğu 

görülmektedir. 

Yukarıda sunulan sonuçlar, S1’den elde edilen bulguları destekleyen nitelikler 

taşımaktadır. Tekrar etmek gerekirse, S1’den elde edilen bulgular {-mIş} 

biçimbiriminin varsayılan değerinin aktarım ve çıkarım olduğunu göstermişti. S3’te 

aktarım ve çıkarım tanıt türünün belirginleştiği sorulara ait bulgular da bu tanıt 

türünü işaretlemek için kullanılan birimin {-mIş} olduğunu göstermektedir. Ayrıca 

S1’de çıkarım tanıt türünü kodlayan birleşimler öne çıkmıştı. Bu birleşimlerden biri 

olan {-yor}+{-muş}, S3’te çıkarım tanıt türünün belirginleştirildi ği bağlamlarda 

üretilmesi istenen tümcelerde de {-mIş}’tan sonra en çok kullanılan dilbilgisel 

işaretler arasında yer almıştır. Benzer biçimde {-mIş}+{-tIr} biçimbirimi de 

uslamlama tanıt türünü belirginleştirildi ği bağlamlarda en çok kullanılan dilbilgisel 

araç olmuştur. Doğrudan tanıt türüne gelince, bağlamda belirginleşen farklı kipsel 

değerlere bağlı olarak farklı biçimbirimler ile çekimlenmekle birlikte bu ekler 

arasında en çok kullanılanların {-Ir}, {-yor} ve {-DI} olduğu görülmektedir.  
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3.1.5. Bulguların Genel Değerlendirmesi 

Bölüm 3.1.4’te S1, S2 ve S3’ten elde edilen bulgular sunulmuştur. Bölüm 2’de 

sunduğumuz tartışmalarda da belirttiğimiz gibi Türkçede tanıtsallık, {-mIş} ve {-DI} 

biçimbirimleri arasındaki ikili ayrım ile betimlenmektedir. Bu tanım, alanyazında yer 

edinmiş bir ayrımdır. Aikhenvald (2004) de bu ayrımı temel alarak Türkçede 

tanıtsallığı A2 dizgesinde incelemektedir.  

Tablo 11. Aikhenvald’in 2 seçenekli tanıtsallık dizgesi tipolojisi 

  I. GÖRSEL II. DUYUŞSAL III.  ÇIKARIM  IV. SAYILTI  V. SÖYLENTİ VI. ALINTILAMA  

2
 S

eç
en

ek
li 

D
iz

g
el

er
 

A1 Birinci-el Birinci-el olmayan 

A2 Birinci-el Birinci-el olmayan 

A3 Birinci-el Birinci-el olmayan Farklı dizge veya <terimsiz> 

A4 <terimsiz

> 

Görsel olmayan <terimsiz> Dolaylı Anlatım 

S1 ve S3’ten elde edilen sonuçlar Türkçede tanıtsallığın {-mIş} ile {-DI} 

arasındaki ayrım ile sınırlı olmadığını göstermektedir. Söz konusu bulgular, {-

mIş}’ın ister tek başına ister bir eylem çekim ekinin üzerinde kullanıldığı tümcelerde 

olsun, dolaylı tanıt türlerinden aktarım ve çıkarımı kodladığını göstermektedir. Öte 

yandan aynı sormacalardaki bulgular doğrudan tanıt belirtisi olarak tanımlanacak tek 

{-DI} biçimbirimin olmadığını da ortaya koymaktadır. Anadili Türkçe olan 

katılımcılar algı düzeyinde {–mIş}+{-tIr} yapısının doğrudan tanıt kodladığı 

yönünde değerlendirme yapmıştır. Üretim düzeyinde ise katılımcılar, doğrudan tanıt 

türünün belirginleştiği bağlamlarda, bu anlamsal içeriği çeşitli eylem çekim ekleri ile 

işaretlemişlerdir. Bu çeşitlili ğin tümcenin ZGK değerine bağlı olarak belirlendiği 

düşünülebilir. Çalışmamızda kullanılan tümcelerde doğrudan tanıt türünü işaretlediği 



 

200 
 

gözlenen başlıca ekler {-Ir}, {-yor}, {-DIr} ve {-DI} olmu ştur. Bunlar dışında {-

mAlI} (Soru20 için % 78,2), {-AcAk} (Soru 23 için % 23,2), {-Ir} (Soru23 için % 

16,2) gibi biçimbirimler de belirli sorularda yüksek işaretlenme sıklığı değeri 

almışlardır. Bu bulgular ışığında {-DI} biçimbiriminin Türkçede doğrudan tanıt 

kodlayan tek çekim eki olmadığı, belirtisi olmadığı {-Ir}, {-yor} ve {-DIr} eklerinin 

de önermede aktarılan bilginin birinci-el bilgi kaynağından elde edildiğini kodladığı 

söylenebilir.  

Türkçede tanıtsallık üzerine yürütülmüş olan tartışmalardaki diğer bir başlık da 

{-mI ş} ve {-ImI ş} biçimbirimleri arasında olduğu söylenen ayrılıktır (bkz Bölüm 

2.2). S1’de bu iki birimin kodladıkları tanıt türü değerleri açısından herhangi bir 

farklılık göstermedikleri olmadığını ortaya çıkmıştır. Her iki birim de aktarım ve 

çıkarım tanıt türlerini varsayılan değerler olarak kodlamaktadır. S2’de {-mIş} ve {-

ImIş} olarak adlandırılan birimlerin her ikisinin de geçmişlik/bitmişlik ile ilgisi 

olduğunu gösteren bulgular sunulmaktadır. S3’te ise, S1’de elde edilen bulgulara 

benzer olarak aktarım ve çıkarım tanıt türlerinin bu iki birim ile (tek başına {-mIş} ya 

da bir eylem çekim ekine eklenen {-ImIş}) kodlandıklarını gösteren bulgular yer 

almaktadır. Bu nitelikleriyle, S1, S2 ve S3’ten elde edilen bulgular {-mIş} ve {-

ImIş} arasında olduğu söylenen ayrılığın anlamsal/işlevsel bir dayanağı olmadığını 

kanıtlar niteliktedir. 

Türkçede tanıtsallık ulamı ile ilgili pek çok çalışmada yer edinen bir diğer konu da {-

mIş} biçimbiriminin konuşucunun alaycı tavrını yansıtmak için bu ekten 

faydalandığı yönündedir. Öyle ki alay, kinaye, önerme içeriğinin doğruluğuna 

inanmama gibi anlamsal uzanımlar bu birimin bir işlevi gibi 
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değerlendirilebilmektedir. Sormacalardan elde ettiğimiz bulgular sadece {-mIş}+{-

mIş} yapısının ve “dermişim” kalıplaşmış yapısının inanmama anlamı ile ilgili 

olduğunu tanıtlayabilir niteliktedir. S1.1 ve S2’den elde edilen sonuçlar {-mIş}+{-

mIş} yapısının inanmama anlamsal uzanımının biçimbirimin belirtisiz olarak 

kodladığı anlam olduğunu göstermiştir. Alanyazında bu anlamsal uzanım {-mIş} 

biçimbiriminin tek başına kullanımı ile ilişkilendirilmektedir. Bu çalışma {-mIş}’ın 

tek başına bu anlamsal uzanımı kodlamadığını kanıtlar niteliktedir. {-mIş}’ın ek bazı 

belirginleştirici öğeler olmaksızın inanmama anlamsal uzanımı ve bu uzanım ile 

birlikte alay, kinaye gibi konuşucu tutumlarını işaretleyebilmesi mümkün 

görünmemektedir. Ancak, tonlama, vurgu veya belirli belirteçler (güya, sanki) 

ünlemler (hıh!) gibi belirginleştirici öğeler bu tür içeriğin kodlanmasını 

sağlayabileceği de düşünülmektedir. “… dermişim” yapısı ise günlük konuşma 

dilinde kalıplaşmıştır. Bu nedenle anlamsal uzanımı kendi içinde belirginleşmiş bir 

yapı olarak özel bir nitelik taşıdığı söylenebilir. Bu çalışmada buna ilişkin bir 

betimleme yapılması mümkün olmamakla birlikte sözlü konuşmalardaki özel 

vurgusu da bu durumun bir göstergesi olabilir.  

Bölüm 3.1’de sunulan S3’e ait bulgular Johanson (2000) tarafından tanımlanan 

dolaylılık tanımının da gerekliliğini ortadan kaldıracak niteliktedir. Johanson (2000: 

64) “Saatim durmuş.” tümcesini söyleyen kişinin saatinin durduğunu görerek 

algıladığını, bu durumun da tanıtsallık ulamı içinde açıklanamayacağını ileri 

sürmektedir. S3’te katılımcılara saatlerinin durduğu anı gördüklerinde ne diyecekleri 

sorulduğunda ürettikleri tümce “Aa, saatim durdu.” olmuştur. Öte yandan saatleri 

duruktan çok sonra durumu fark ettiklerinde ne diyecekleri sorulduğunda katılımcılar 

“Aaa, saatim durmuş” tümcesini üretmişlerdir. Bu da olayın kendisini gördüğü 
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koşulda konuşucunun {-mIş}biçimbirimini kullanmayacağını açıkça göstermektedir. 

Olayın ardında bıraktığı iz, saat durmuş tümcesi için geri kalmış bir saat, ya da 

yağmur yağmış tümcesi için ıslak yerler, ya da çabalar sonucu yapılmış güzel bir saç 

için saçın güzel durumu olabilir. Bütün bu örneklerde kodlanan ulam dolaylı tanıt 

türlerinden çıkarım, Plungian’ın ayrımı doprultusunda adlandırırsak, artsüremli 

çıkarımdır.  

3.2. Türkçe İçin Bir Tanıtsallık Dizgesi Önerisi  

Bulguların Genel Değerlendirmesini sunduğumuz Bölüm 3.1.5’te yürütülen tartışma 

Türkçede tanıtsallık dizgesinin yeniden tanımlanması gerektiğini ortaya 

koymaktadır. Bu bölümde yukarıda sunulan bulgular doğrultusunda yeni bir dizge 

tanımlanmaktadır.  

Uzun (2004), Türkçe eylem çekim ekleri değişkesini Tablo 12’de gösterilen 

biçimde tanımlamaktadır. Bu değişke dizgesinde “Ø” simgesi sıfır eki olarak 

tanımlanan, Türkçe ve benzer yapıdaki pek çok dilde kullanılan bir olguyu işaret 

eder. Sıfır eki, çekim dizgesinde bazı ulamların işaretçisi olan eklerin 

kullanılmamasının başka bir ulamın kendiliğinden aktarılmasını sağlaması olarak 

tanımlanabilir. Uzun’un tanımladığı dizgede geçmiş dışı zaman, olgusal kip ve 

başlamama görünüşünün sıfır eki ile işaretlendiği gösterilmektedir. Örneğin, bir 

yüklem, {-yor} sürme görünüşü ya da {-DI} bitme görünüşü eklerinden biri ile 

işaretlenmemiş ise bu yüklemin görünüş değeri kendiliğinden (Uzun’un bu iki 

görünüş değerlerine karşıt olarak tanımladığı) başlamama görünüşü olarak 

tanımlanmaktadır. Benzer biçimde, bu dizgeye göre, yüklem {-DI} geçmiş zaman 

eki ile işaretlenmemiş ise kendiliğinden geçmiş-dışı zaman kodlamaktadır. Olgusal 
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kip olarak anılan ulam ise rivayet, tahmin, olasılık ya da ({-mAlI}, {sA}, {-A},{- Abil} 

ile işaretlenen farklı) istek kiplikleri ile karşıtlık değeri kurabilecek bir kipsel değer 

olarak tanımlanmaktadır. {-mIş} 

Tablo 12.  

Türkçede sıfır eki ile tanımlanan eylem çekimi değişkesi (Uzun, 2004: 165) 

Görünüş ekleri  Kip ekleri  Zaman ekleri  

Sürme -yor  tahmin -acak  geçmiş i-di 

bitme  -dı  olasılık -ar  geçmiş-dışı Ø 

başlamama Ø  rivayet -(ı)mış  olgusal Ø 

Uzun (2004), bu dizgede {-mIş}’ı tanıtsallık işaretleyen bir ek olarak 

tanımlamaktadır. {-mIş} biçimbirimi ile i şaretlenmemiş ise tümcenin kiplik değeri ‘–

tanıtsal’ olarak belirlenmektedir. Bu koşullarda tümce olgusal kip değeri 

taşımaktadır. Uzun, olgusal kipin sadece {-yor} ve {-DI} ile çekimlenmiş tümcelerde 

ortaya çıktığını söylemektedir. Bunun sebebini ise {-yor} ve {-DI} ile i şaretlenmiş 

bir tümcede, tahmin, olasılık, rivayet ya da istek (/yükümlülük) kiplerinden hiçbiri 

aktarılamaması olarak gösterir. Bu durum, {-yor} ve {-DI} eklerinden sonra başka 

hiçbir ekin olmadığı kullanımlarda geçerlidir. Nitekim -(I)yor ekinden sonra farklı 

kiplik ekleri eklenebilir (bkz. {-yor}+{-muş}, {-yor}+{-sa}, {-yor}+{-dur} vb.). Bu 

türden kullanımlarda eklenen kiplik ekinin işlevi belirleyicidir.  

Uzun’un sunduğu sıfır eki açıklamasına göre tanıtsal ya da diğer kipliklerden 

birinin işaretlenmediği durumlarda tümce olgusal kipi değeri taşımaktadır. Bu 

yaklaşım çerçevesinde olgusal kip dolaylı tanıtın karşıtı bir değer olarak görülebilir. 
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Bu tez çalışmasında bu değer, doğrudan tanıttır Özetle, Türkçede {-mIş} biçimbirimi 

ile işaretlenmemiş olması yüklemde doğrudan tanıt işaretlendiği anlamına gelir. 

Diğer çekim ekleri kipsel olarak belirgin içerikler aktardığından doğrudan tanıt 

kodlamak {-yor} ve {-DI} biçimbirimleri ile mümkündür. Bu açıdan Türkçenin 

görsel, işitsel ya da duyuşsal doğrudan tanıt türleri arasında dilbilgisel bir ayrım 

yapmadığı görülmektedir.  

Dolaylı tanıt türüne gelince, Plungian’ın (2001) dolaylı tanı türleri arasında 

sıraladığı ulamlar artsüremli çıkarım, eşsüremli çıkarım, uslamlama ve aktarımdır. 

Bölüm 3.1.4’te bu tanıt türlerinin sırasıyla {-mIş},{-yor}+{-mu ş}, {-AcAk}+{-mI ş} 

(çıkarım), {-mIş}+{-tIr} (uslamlama) ve {-mIş}, {-mI ş}+{-mI ş}olduğu ortaya 

konmuştur.  

Bu bulgular ışığında Türkçede tanıtsal ulamların sınıflandırmasını aşağıdaki 

dizge ile tanımlamak mümkün görünmektedir.  
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Tablo 13. Türkçede Tanıtsallık Dizgesi Önerisi 

Tanıtsal Değerler 

Konuşucuya ait 

 

Başkasına ait 

Doğrudan Tanıt 

 

Dolaylı Tanıt  

Görsel 

 

Görsel Olmayan 

 

Algılanan Tanıt  

Aktarım/ 

 

 

 Duyuşsal 

 

Algısal 

 

Çıkarım 

 

Uslamlama 

 

Söylenti Alıntılama 

{-DI} + ∅ 

{-yor} +∅ 

Eşsüremli Artsüremli    

{-yor}+{mu ş} 

(adcıl y.)+{-mIş}  

{-mI ş} 

{_}*+{-mI ş}  

{-mI ş}+{tIr}  {-mI ş} 

{_}*+{-mI ş} 

* Bu gösterim, “boş bırakılan yere eylem çekim eklerinden birinin gelmesi gerekir” anlamına 

gelmektedir.  

Tablo 13 Bölüm 3.1’de sunduğumuz anadili konuşucularının edinçlerinden elde 

edilen bulgular ile tanıtlanmaktadır. Aksu Koç ve diğerlerinin (2009) dil ediniminde 

tanıtsallığı inceleyen çalışmasında da bu bulguları desteleyecek nitelik taşıyan 

noktalar yer almaktadır. 

Bölüm 3’te alanyazında {-DI} ve {-mIş} arasındaki ikili karşıtlıkla tanımlanan 

Türkçede tanıtsallık dizgesi yeniden tanımlanmıştır. Anadili konuşucularından 

tanıtsallığı nasıl algıladıkları ve üretim düzeyinde tanıtsallığı nasıl 

dilbilgiselleştirdiklerini saptamak amacıyla oluşturulan sormacalardan elde edilen 

bulgular yeni bir tanıtsallık dizgesi betimleme gereğini doğurmuştur. Anadili 

konuşucularının edinçleri doğrultusunda tanımlanan bu dizge, temelini Uzun’un 

eylem çekim dizgesinden almıştır.  



 

  

Bölüm 4. TÜRKÇEDE TANITSALLI ĞIN ANLAMSAL AÇILIMI VE 

DURUM ANLAMB İLİMSEL SUNUMU  

Bölüm 3’te de belirttiğimiz gibi Türkçede tanıtsallık dizgesi, anadili 

konuşucularının edinçlerinden elde ettiğimiz veriler ışığında mIş ve karşıtı olan 

olgusal kipin işlemesine izin veren {-DI} ve {-yor} ve adcıl yüklemler arasındaki 

karşıtlık ile tanımlanmaktadır. Türkçe doğrudan tanıt türleri arasında dilbilgisel bir 

ayrım yapmaz iken dolaylı tanıt türlerinden çıkarım ve aktarımı {-mIş} ile kodlarken 

bir diğer dolaylı tanıt türü olan uslamlamayı (Plungian, 2001) {-mIş}{-tIr} ile 

kodlamaktadır.  

Bölüm 1.2.3’te tanıtsallığın durum anlambilimi çerçevesinde nasıl 

tanımlanabileceğine ilişkin genel bir çerçeve çizilmiş ve Wintu dilinde görsel ve 

işitsel tanıt türü ile işaretli iki tümcenin durum anlambilimsel sunumları 

gösterilmiştir. Bu iki örnek gösterime dayanılarak tüm tanıt türlerinin durum 

anlambiliminin araçlarıyla sunulabileceği iddia edilmiştir. Bölüm 3’te tanımlanan 

Türkçenin tanıtsallık dizgesi ve Türkçede dilbilgiselleşmiş tanıt türleri ayrımı 

doğrultusunda bu tanıt türlerinin nasıl sunulacağına ilişkin önerilerimiz aşağıdaki 

bölümde yer almaktadır. Türkçede doğrudan tanıt değeri taşıyan tümcelerin durum 

anlambilimsel gösterimi Bölüm 4.1’de sunulmaktadır. Bölüm 4.2’de ise dolaylı tanıt 

türlerinden çıkarım, aktarım ve uslamlama üzerinde durulmaktadır. 

4.1. Doğrudan Tanıt Türleri 

Bölüm 3.2’de (bkz sayfa 205) tanımladığımız tanıtsallık dizgesinde Türkçe anadili 

konuşucularının doğrudan tanıt türleri arasında ayrım yapmadıkları görülmektedir. 
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Bu tanım alanyazındaki tartışmalarla da desteklenmektedir. Türkçede konuşucunun 

algıları ile duyumladığı ya da kendi bilgi dağarcığı üzerinden sunduğu her türlü bilgi 

birinci elden bilgi olarak işlenmekte, doğrudan tanıt belirtileri ile işaretlenmektedir.  

Örneğin (227) numaralı tümce doğrudan tanıt türü ile işlenmiştir. Bu tümce, 

Bölüm 3’te kullanılan Sormaca 3’teki 15 numaralı sorunun cevabı olarak üretilmiş 

bir tümcedir. Soru15’te, konuşuculara duvardaki saati izlerken bir anda durduğunu 

görürlerse ne diyecekleri sorulduğunda bu tümceyi üretmişlerdir.  

(227) Saat durdu.  

Doğrudan tanıt değeri taşıyan (228) numaralı tümce ise veri tabanında yer alan 

tümcelerden biridir. Bu tümce ile konuşucu olup biterken gördüğü durumu 

aktarmaktadır. (228) doğrudan tanıt kodlamasının adcıl yüklemin kullanıldığı 

tümcelerde de kodlanabileceğini göstermektedir. (229) numaralı tümcede de (227) 

numaralı tümce gibi konuşucunun aktarılan olayı görerek algıladığı aktarılmaktadır. 

(228) Babam banyoda. (Az önce girdiğini gördüm, kapı hala kapalı.) 

(229) (Bakın) Ali geliyor.  

(230) Adil maç izliyor. (Televizyonun sesi geliyor.)  

Bağlamdan anlaşıldığı üzere (230) numaralı tümcede de konuşucu duyma 

duyusu ile algıladığı bir bilgiyi aktarmaktadır. Ancak bilginin kendisine hangi 

duyusu ile ulaştığını Wintu dilinde olduğu gibi farklı bir dilbilgisel belirti ile değil, 

(229) numaralı tümcede de örneklendiği gibi doğrudan tanıt değerinin kodlanmasına 

izin veren {-yor} biçimbirimi ile işaretlemektedir.  
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(231) numaralı tümcede bu kez de konuşucu koklama duyusu ile elde ettiği 

bilgiyi doğrudan tanıt belirtisi ile işaretlemektedir. (232)’da da benzer biçimde {-DI} 

biçimbirimini kullanarak konuşucu, olaya tanık olduğunu işaretlemektedir.  

(231) Burası çok kötü kokuyor. 

(232) Bu yazın başında taşındılar.  

(227)-(232) numaralı tümcelerin tamamında doğrudan tanıt belirtisi ile 

işaretlenen tümceler yer almaktadır. Tümcede aktarılan bilgi bu örneklerin hepsinde 

konuşucunun kendi bilinci üzerinden sunulmaktadır. Konuşucular aktarılan bilgiyi 

farklı duyularıyla algılamış olsalar da dilbilgisel olarak bir ayrım yapmamışlardır.  

Yukarıda örnekleri verilen doğrudan tanıt ile işaretlenmiş tümcelerin durum 

anlambilimsel sunumları, aşağıda tanımladığımız yapılanışları göstermektedir: 

Örneğin (227)’deki “Saat durdu” tümcesinin kiplik değerini katmadan 

yapılacak sunum (233)’deki gibi tanımlanabilir. (233)’de, e tümcede tanımlanan 

oluntusal durumu, l tümcede aktarılan olayın gerçekleştiği tikel uzam-zamanı, b 

nesne konumundaki ad öbeğini (bu tümcede ‘saat’), dur- tümcenin yüklemi ile 

aktarılan ilişkiyi, ld
16 ise tümcenin üretildiği uzam-zamanı göstermektedir.  

(233) e: = lDE dur-, b; evet 

  saat, b; evet 

  l<l d 

                                                 
16 Durum anlambiliminde söyleme ait değişkeler ‘söylem’ (discourse) sözcüğünün yerini tutan d 

altsimgesi ile gösterilir. Buna göre ad konuşucu, ld söylemdeki uzam-zamansal yer (ya da başka bir 

deyişle sözcelem zamanı ve yeri) bd dinleyici değişkelerini göstermektedir.  
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(233) basit olarak saatin tümcenin üretildiği zamandan önceki bir zamanda 

durduğu bir durumun durum anlambilimsel sunumudur. (233) bu haliyle (227) 

numaralı tümcenin karşılığı olarak değerlendirilemez. Çünkü burada konuşucunun bu 

bilgiye nasıl ulaştığı ya da doğruluk değerini nasıl taşıdığı gösterilmemektedir. 

(233)’ün “Saat durdu” tümcesini tam olarak temsil edebilmesi için konuşucunun 

tümcede aktarılan bilgiyi görme duyusuyla algıladığının ve doğru değeri atadığının 

da gösterilmesi gerekmektedir. Wintu dilindeki tanıtsal tümcenin örnek gösteriminde 

tanıtsallığın kısıtlayıcı düzleminde tanımlanan bir içerme ilişkisi olduğunu 

göstermiştik. Doğrudan tanıtı ise bilmek ve görmek tutum eylemlerinin içerme 

ili şkisi olarak tanımlamıştık. Türkçede doğrudan tanıt için de bu kavramlar 

kullanılabilir. Doğrudan tanıt ile işaretli (227), konuşucunun görme duyusu ile 

algıladığı bir olayı aktardığına göre bu tümcenin tanıtsal değerini bu tutum eylemi ile 

(234)’teki gibi gösterebiliriz.  

(234) e: = lDE gör-, ad, e'; evet 

ve 

 e': = lDE dur-, b; evet 

  saat, b; evet 

  l<l d:  

(234)’deki gösterim, ‘konuşucu, saatin sözcelem zamanından önceki bir zaman 

diliminde durduğunu gördü’ olarak okunabilir. Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi 

konuşucunun gördüğü durumun doğru olduğu bu gösterimde yer almamaktadır. Oysa 

(227) numaralı tümcenin kipsel değeri, bu tümceye konuşucu tarafından doğru değeri 

atandığı anlamına da gelmektedir. Bu nedenle, tanıt türü kodlama sürecinin tam 
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olarak sunulabilmesi için konuşucunun doğru değeri ataması işleminin de sunumda 

gösterilmesi gerektiği açıktır. Tanıtsallığın bir içerme ilişkisi olarak tanımlanması, 

tümcenin aldığı doğruluk değerinin uzlaşımsal bir kısıtlayıcı ilişkisi ile 

gösterilebilmesini sağlamaktadır.  

(227) numaralı tümcenin uzlaşımsal kısıtlayıcı ile işlenmesi (235)’teki gibi bir 

gösterim ile sunulabilir. (235), ‘konuşucu saatin durduğunu gördüyse, saatin 

durduğu bilgisinin doğru olduğuna inanır’ olarak açımlanabilir. 

(235)  C: lu’DA: içerir, e, e'; evet  

öyle ki 

 e: = lDE gör-,ad, e'''; evet 

ve 

 e''': = lDE dur-, b; evet 

  saat, b; evet 

  l<l d: 

ve 

e': =lDE Br ad, e'': evet 

 e'':= lDE doğru, e'':evet 

Türkçe görmek ile bilmek tutum eylemlerini birbiri ile kavramsal olarak aynı 

tuttuğundan (235)’in üçüncü satırında tanımlanan (e: = lDE gör-, ad, e''; evet) görmek 

ili şkisi Türkçede koşulsuz olarak bilmek ilişkisi ile eşdeğerdir. Bu nedenle (235) ile 

(236) numaralı gösterimlerin de birbirine denk oldukları söylenebilir.   
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(236) C: lu’DA: içerir, e, e'; evet  

öyle ki 

 e: = lDE Kr-, ad, e''; evet 

ve 

 e'': = lDE dur-, b; evet 

  saat, b; evet 

  l<l d: 

ve 

e': =lDE Br ad, e''': evet 

 e''':= lDE doğru, e'':evet 

Bu çerçevede, Türkçenin doğrudan tanıt kodladığı tümcelerde bilmek tutum 

eyleminin işlediği düşünülebilir. Konuşucu bilmek tutum eylemi ile işlenen bilginin 

doğru değeri atayışını ise koşullu uzlaşımsal kısıtlayıcı ile tanımlayacaktır. Doğrudan 

tanıt kodlanan tümcelerde işletilen kısıtlayıcının koşullu olması bilginin 

doğruluğunun zihinsel bir doğruluk olmasını da beraberinde getirecektir. Böylece 

örneğin (228) numaralı tümcenin ardından konuşucu Adil’in aslında evden çıktığını 

fark ederse bu kısıtlayıcı yıkılmış olacaktır. Böylece tümceye atanan doğru değeri 

yanlış olarak değişecektir. Türkçede doğrudan tanıtın durum anlambilimsel sunumu 

(237)’deki gibi gösterilebilir. 
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(237) C: lu’DA: içerir, E, E'; evet  

 öyle ki E(ad, e) 

 E: =lDE Kr ad, e: evet 

ve 

 e: =lDE r , ȧ, ḃ: evet 

  ẋ17, ȧdır; evet  

  i, ḃdır; evet  

 l<ld / l°°°°ld 

ve  

E(ad, e'') 

 E': = Br, ad, e''; evet 

ve 

 e'':= lDE doğru, e:evet 

Bu gösterim ile doğrudan tanıt sadece bilmek kısıtlayıcısı ile işlenmiş algı 

tümcelerini temsil etmekle kalmayıp aynı zamanda konuşucunun algısı üzerinden 

sunduğu tüm bilgilerin neden doğru değeri aldığını da göstermektedir. Öyle ki, 

konuşucu bildiği (gördüğü ya da bir şekilde algıladığı) her bilginin doğru olduğuna 

inanmaktadır. Bu niteliği ile durum anlambilimi çerçevesinde yaptığımız (237)’deki 

sunum, doğrudan tanıt ulamının kavramsal gösterimi olup, konuşucunun bilinci 

üzerinden sunduğu tüm durumları göstermeye yarayacak bir gösterim değeri 

taşımaktadır.  

                                                 
17 x, i, katılımcıların tümcede yüklendiği rolleri görterir. Örneğin x etkileyen, i etkilenen rolünü 

üstlenmiş öbeği gösterir.  
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4.2. Dolaylı Tanıt Türleri 

Plungian’ın (2001) adlandırdığı dolaylı tanıt türleri çıkarım, uslamlama ve 

aktarımdır. Bölüm 3.2’de sunduğumuz dizgede bu tanı türlerinin her biri için belirli 

dilbilgisel birimler olduğu ortaya konmuştur. Aşağıda adı geçen tanıtsal ulamların 

durum anlambilimsel sunumları Türkçeden vereceğimiz örnekler üzerinden 

sunulmaktadır.  

4.2.1. Çıkarım 

Dolaylı tanıt türleri arasında tanımlanan ilk ulam çıkarımdır. Çıkarım, bir 

olayın/durumun başka bir sürece/olaya/duruma tanıt olarak gösterilmesi sonucu 

tanıtlanan olaya/duruma olası doğru değeri atanması olarak tanımlanmaktadır. 

Dolaylı tanıt türlerinin ortak özelliği gereği, çıkarım-tanıtsal değeri taşıyan bir 

tümcede tanıtlayan durumun niteliği dilbilgisel birim ile işaretlenmektedir. Örneğin 

(238) numaralı tümcede tanıtlanan bilgi, yani doğruluğu tanıt ile gerekçelendirilen 

bilgi, yağmurun yağdığı bilgisidir. Bu bilginin algılanan başka bir olay/durumdan 

çıkarımlanan bir bilgi olduğu ise Türkçede tanıt belirtisi olan {-mIş} ile etiketlenen 

bir işlemdir. {-mIş} biçimbirimi, (238) numaralı tümcede konuşucunun yağmurun 

yağdığı bilgisini kendi duyusuyla algılamadığını, yağmurun yağması sürecinin 

tamamına ya da bir bölümüne tanık olmadığını kodlamaktadır18. (238) numaralı 

tümcenin kabul edilebilir olması için konuşucu, yağmur yağarken bu olayı 

                                                 
18 Bu bölümde verilen örneklerin tamamı hem çıkarım hem de aktarım okuması alabilirler.(238)-(266) 

arasındaki tümceler için yapılan açıklamaların tamamı bu tümcelerin çıkarım okuması temel alınarak 

yapılmıştır. Türkçe bu iki tanıt türü arasındaki farkı dilbilgisel düzlemde işaretlememektedir. Ama 

buradaki tartışmada da görüleceği gibi bu iki tanıt türü aslında kavramsal olarak birbirinden tamamen 

farklıdır.  
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duyularıyla algılamış olamaz. (238) numaralı tümcenin kabul edilebilir olması için 

konuşucunun algıladığı durum/olay, yağmurun yağdığını gösteren başka bir 

durum/olay olabilir. Örneğin, yerlerin ıslak olması, yaz günü arabanın üzerinde 

yağmur damlalarından kaldığı düşünülen izler bu tür bir çıkarımın tanıtları olabilir.  

(238) Yağmur yağmış. 

“Yağmur yağmış” tümcesi için tanıt olarak sunulan iz ile tanıtlanan olay açık 

bir ili şki sergilemektedir.  

Çıkarım ile işaretlenen her tümcede tanıt-tanıtlanan ilişkisi bu kadar net 

olmayabilir. Örneğin (239) numaralı tümcede yer alan dur- eylemi anlık bir 

eylemdir. Bir saatin duruşunun gözlenmesi olasılığı, yağan yağmurun gözlenmesi 

olasılığı ile karşılaştırıldığında, saatin durmasının gözlenmesinin çok ender bir 

durum olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle olsa gerek, Johanson (2000: 64), (239) 

numaralı tümcenin konuşucusunun saatin durduğunu görerek algıladığını kabul 

etmektedir. (239)’da konuşucu saatin durduğunu görerek algıladığı için bu ve benzer 

tümcelerde {-mIş} ile kodlanan ulamın tanıtsallık olarak adlandırılması Johanson’a 

göre uygun değildir. Bu kabule dayanarak Johanson (2000), Bölüm 2.2’de de 

açıkladığımız dolaylılık ulamını tanımlamayı gerekli görmektedir.  

(239) Saat durmuş. 

Ancak, Johanson’un bu görüşüne katılmak mümkün görünmemektedir. Çünkü 

(239) numaralı tümceyi üreten konuşucunun saate baktığında gördüğü, saatin 

ilerlemiyor olduğudur, saatin durması eylemi değil. Tanıtsallık ulamının tanımı 

gereği, saatin ilerlemiyor olması saatin durması eyleminin gerçekleştiğini gösteren 
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bir tanıttır. Daha açık biçimde söylemek gerekirse, saatin öğlen vakti hala 07:03’ü 

gösteriyor olması sabah 07:03’te durduğunu gösterir. Konuşucunun gördüğü saatin 

durması eylemi değil, bu eylemin sonucu olan durumdur.  

Bu görüşümüz, anadili konuşucusu sormacalarından elde ettiğimiz bulgularla 

da kendine dayanak bulmuştur. Bölüm 3.1.4.3’te bulguları sunulan Sormaca 3’te yer 

alan Soru1519 ve Soru3220’ye verilen yanıtlar, saatin durduğu anı görmesi halinde 

konuşucuların {-DI} ile işaretlenmiş (227) numaralı tümceyi (%98.6) ürettiğini, 

saatin durduğunu çok sonra fark ettiklerinde ise (239) numaralı tümceyi (%89,4) 

ürettiklerini göstermektedir.  

(240) (Bakın) Ali gelmiş.  

Johanson’un (2000:70) dolaylılık tanımını gerekçelendirirken sunduğu bir diğer 

örnek olan (240) numaralı “Ali gelmiş” tümcesinde de konuşucunun görüp algıladığı 

tanıt Ali’nin kendisiyle aynı yerde olması durumudur. Bu durum, konuşucu 

tarafından Ali’nin gelme eylemini gerçekleştirdiğini gösteren bir tanıt olarak 

işaretlenmektedir.  

(241) Televizyon izlerken uyuyakalmışım.  

(242) Bugüne kadar, 60’ın üzerinde ülke gezebilmişim. 

                                                 
19 S3-Soru15:  

Duvardaki saatin hareketine dalmış saniye sayacını izlerken bir anda sayaç ilerlemeyi kesiverir. Bu 

durumda, ne dersiniz? 

Aaa! Saat __________________________________ (dur-) 

20 S3-Soru 32: 

Öğleyin saati öğrenmek için kolunuzdaki saate baktınız, ama saat hâlâ 7:25’i gösteriyor. Ne dersiniz? 

Aaa! Saatim ____________________________________ (dur-). 
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(243) Dümdüz yolda göz göre göre resmen üzerinize çıkmış. 

(244) Arabanın önü komple gitmiş. 

(245) Elindeki içki şişesine bakılırsa, eğlenceye biraz erken başlamışsınız. 

(246) Şu parmağımın ucu morarmış. 

(247) Telefonu ters tutmuşsun. 

(248) Bu adam ölmüş. 

(249) İş gömleği için Tursil istemiştim, almışsın. 

(238)-(249) numaralı tümcelerin tamamında aktarılan bilgi, onu tanıtlayan bir 

olay üzerinden gerekçelendirilerek sunulmaktadır. Bu olayların tam olarak ne olduğu 

bu tümcelerde değil tümcelerin yer aldığı bağlamlarla anlaşılmaktadır. Ancak, tanıtın 

ne olduğu bağlam ile kesinleşmekle birlikte {-mIş} biçimbirimi ile bu tümcelerde 

çıkarım tanıt türü işaretlenmektedir. Bütün bu tartışma Johanson’un (2000) yaptığı 

gibi dolaylılık kavramının tanımlanmasına gerek olmadığını açıkça ortaya 

koymaktadır. 

Bu örneklere dayanarak çıkarımın durum anlambilimsel sunumu aşağıda 

açıklanmaktadır:  

(238)-(249) gibi çıkarım ile işaretlenmiş tümcelerde tanıt ve tanıtlayan olay 

arasında bir neden sonuç ilişkisi bulunmaktadır. Örneğin, yerlerin ıslanması 

yağmurun yağmasının bir sonucudur. Ya da bir insanın nefes almaması onun 

ölmesinin, parmağın ucunun şiş ve mor olması, parmağın morarma sürecinin bir 

sonucudur. Bu neden sonuç ilişkisini gösterebilmek için bu iki durumun birbirine 

olağanlık kısıtlayıcısı olarak tanımlanan türden bir içerme ilişkisi ile bağlandıklarını 
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söylemek mümkün görünmektedir. yağmur-ıslak yer arasındaki bu türden ilişki (250) 

numaralı sunum ile gösterilebilir.  

(250) CN: luDA: içerir E1, E2 ;evet 

E1: yağ, a; evet 

yağmur, a ;evet 

E2: ıslak, b; evet 

 yer, b; evet 

(250)’de yağmurun yağması ile yerlerin ıslanması arasındaki neden-sonuç 

ili şkisi gösterilmektedir. Ancak, konuşucunun bu ilişkiden yola çıkarak tümcenin 

üretildiği uzam-zamanda yağmur yağdığı kanısına nasıl vardığı gösterilmemektedir. 

Çıkarım sürecinin gösterilebilmesi için konuşucunun bu kısıtlayıcıyı bilmesi yetmez. 

Sözcelem zamanında yerlerin ıslak olduğunu da algılamış olması gerekir. Bu da 

(251)’deki sunum ile tanımlanabilir.  

(251) Kr, ad, e; evet 

 e: ıslak, b; evet 

 yer, b; evet 

Konuşucunun iki olay arasındaki içerme ilişkisini ve tanıtın varlığını bilmesi, 

onun tanıtlanan olayın var olduğuna inanmasını sağlamaktadır. Bu sürecin tamamı 

(252)’deki gibi gösterilebilir. 

(252) CN: luDA: içerir E1, E2 ;evet 

öyle ki (E1,a) 

E1: =l1DE yağ, a; evet 
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  yağmur, a ;evet 

ve (E2, b) 

E2: =l2DE ıslak, b; evet 

  yer, b; evet  

ve  

s:= Kr, ad, e2; evet 

 e2: = l'DE ıslak, b; evet 

  yer, b; evet 

ve 

s':= Br, ad, e1; evet 

 e1: = l DE, yağ, a;evet; 

  yağmur; a; evet 

(238)-(249) numaralı tümcelerin ortak bir özelliği tanıtlanan 

olayın/sürecin/durumun tanıt olarak sunulan olaydan/durumdan önce gerçekleşmiş 

olmasıdır. Önce yağmur yağar, sonra yerler ıslanır; önce saat durur, sonra konuşucu 

bunu görür; kişi önce televizyon karşısında uyuyakalır (bkz. (241)), bunu sonra fark 

eder; kişi önce ülkeleri gezer, sonra oturup sayınca altmıştan fazla ülke gezebildiğini 

anlar (bkz. (242)), gibi. Bu özellikleri nedeniyle Plungian (2001) tanıtlanan durum ile 

tanıt arasında öncelik sonralık ilişkisi varsa bu ilişkiyi artsüremli çıkarım ilişkisi 

olarak tanımlamaktadır.  

(252)’teki gösterimde tanıt ve tanıtlanan olay arasındaki öncelik sonralık 

ili şkisinin betimlenmesi de gerekmektedir. Bu zamansal ili şki de eklendiğinde (238)-
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(249) numaralı tümcelerin durum anlambilimsel sunumu (253)’teki gibi 

gösterilebilir.  

(253) CN: luDA: içerir E1, E2 ; evet 

öyle ki (E1,a, b) 

E1: =l1DE r, a, b; evet 

  x, a ;evet 

 i, b; evet 

ve (E2, b) 

E2: =l2DE r, c, d; evet 

  x', c; evet  

 i', d;evet 

l1<l2 

ve  

s:= Kr, ad, e2; evet 

 e2: =l' DE r, a, b; evet 

  x, a ;evet 

 i, b; evet 

ve 

s':= Br, ad, e1; evet 

e1:=  lDE r, c, d; evet 

  x', c; evet  

 i', d;evet 

 l < l'  
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Çıkarım sürecinin son satırında konuşucunun inanmak tutum eyleminin işlediği 

görülmektedir. Burada bilmek değil de inanmak tutum eyleminin işlemesi bu 

çıkarımın yanlış olmasına da neden olmaktadır. Öyle ki, yerlerin ıslak olması 

yağmurun yağmasının bir sonucu olsa da her yer ıslak olduğunda, yağmur yağdığı 

çıkarımı doğru olmayacaktır. Bu nedenle, bu iki durumun gerektirim değil olağanlık 

kısıtlayıcısı ile içerme ilişkisinde tanımlanması gerekmektedir. Konuşucu öyle 

inandığı halde aslında yerlerin ıslak olmasının başka bir sebebi de olabilir. Örneğin, 

su borusu patlamış olabilir, vb.  

(238)-(249) numaralı tümceler önce-sonra ilişkisi ile tanımlanmaktadır. Ancak 

bu tanım her çıkarım ilişkisi için geçerli olmayabilir. Devam eden bir durum devam 

eden bir başka durum/olay/sürecin de tanıtı olabilir. Plungian’ın (20001) bu tür 

tanıtlama ilişkisini eşsüremli çıkarım olarak adlandırmaktadır. (254)- (258) numaralı 

tümceler eşsüremli tanıt ilişkisini örneklemektedir.  

(254) Kızınız, çok iyi piyano çalıyormuş.  

(255) Kadın yaşıyormuş, ayol. 

(256) Fatma Hanım da çok sinirliymiş. 

(257) Hoca efendi de pek hızlıymış.  

(258) Zevkliymişsiniz. (Ne güzel renk ve model seçtiniz.) 

Bu tümcelerde konuşucu tümcenin öznesinin bir özelliğini onun belirli davranış 

ve tutumlarını değerlendirerek nitelendirmektedir. Örneğin kızınız çok iyi piyano 

çalıyormuş tümcesinde tanıt kızın çaldığı parçadır. Tanıtlanan ise onun piyanoyu iyi 

çalma özelliğidir. (255) numaralı tümcede kadının nefes alıyor olması onun 

yaşadığının tanıtı olarak değerlendirilmektedir. (256) numaralı tümcede 
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nitelendirilen Fatma Hanım’ın davranış biçimi, onun sinirli bir kişi olduğunu 

gösteren tanıtlar olarak değerlendirilmektedir. (257)’de de aynı tanıt ilişkisi Hoca 

Efendi’nin hızlı olma özelliği ile ilgilidir. Bu tümcelerde tanıtlanan tümcenin 

öznesinin bir özelliği olduğu için değişmesi ya da bir sürecin sonunda bu özelliğin 

kazanılmış olması beklenmez. Bu ikisi aynı zaman dilimi içinde devam eden 

durum/olaylardır.  

Öte yandan, (259) ve (260) numaralı tümcelerde olduğu gibi özne olarak 

bulunan katılımcının içinde bulunduğu durum, bir sürecin sonucu olarak 

nitelendirilirse bu tümce artsüremli tanıt sunumu ile açımlanabilir.   

Örneğin, (259) numaralı tümce üretildiğinde ‘tümcede sözü edilen kişinin 

saçlarının taranıp biçim verilmesi süreci’ bitmiş olsa da ortaya çıkan sonuç durumu 

devam etmektedir. Konuşucunun devam eden ve gözlediği bu durumu çıkarım 

belirtisi olan {-mIş} ile i şaretlemesinin nedeni, dinleyicinin ilgili süreçte yer 

almamasının ötesinde, bu sürece bir şekilde tanık da olmamasıdır. Örneğin, kuaförün 

kendisi (259) numaralı tümceyi kendi yaptığı saç modeli için söyleyemez. Kuaför 

kendi eserine bakarken doğrudan tanıt ile işaretlenmiş (259)b tümcesini 

kullanacaktır. Benzer biçimde, (260)’ta bu tümceyi söyleyen kişi sözü edilen kızın 

bugüne gelmesini sağlayan piyano öğretmeni olamaz. (260)’ı söyleyen kişi çorbanın 

aşçısı olsa bile buna olanak veren şey çorbanın lezzet kazanma sürecinin onun için 

her açıdan kontrol edilebilir bir süreç olmamasıdır.  

(259) a. Saçın, çok güzel olmuş. 

 b. Saçın, çok güzel oldu. 

(260) Çorba, çok güzel olmuş. 
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Bu tümcelerin eşsüremli durum anlambilimsel sunumları, bu farkı kavramsal 

olarak ortaya koymaya katkıda bulunabilir. Eşsüremli çıkarımı örnekleyen (254) 

numaralı tümcenin sunumu, (261)’deki gibi gösterilebilir:  

(261) CN: luDA: içerir E1, E2 ;evet 

öyle ki (E1, b,c) 

E1: =lDE yaşa-, b ; evet 

ve (E2,b) 

E2: = lDE nefes al-,  b; evet  

öyle ki 

s:= Br, ad, e2; evet 

 e2: = l'DE nefes al-, b; evet 

ve 

s':= Br, ad, e1; evet 

 e1: = l DE, yaşa, b; evet 

Çıkarım tanıt türü ile işaretlenmiş tümcelerin eşzamanlı özelliği kimi 

konuşucuların özel anlamsal uzanımları kodlamasını da sağlamaktadır. Örneğin 

(262) numaralı tümcede konuşucu içinde bulunduğu bir durumu çıkarım ile kodluyor 

gibi görünmektedir. Ancak bu tümcede ve sonraki 5 tümcede tanıtsal işaretin 

kullanımı (253) ya da (261) için tanımladığımız uzanımlarla gösterilemez. Bu 

tümcelerde tanıt ile tanıtlanan durumlar neredeyse aynıdır. Örneğin, (262) numaralı 

tümceyi söyleyen kişi, içinde bulunduğu duygu durumunu dile getirmektedir. (263) 

numaralı tümcedeyse konuşucu banyonun aralık kapısından babasını gördüğü için bu 

tümceyi üretmiş olabilir. (265) numaralı tümcede konuşucunun annesinin evde 
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bulunması (örneğin koltukta oturuyor olması) onun evde olduğunun tanıtıdır. 

(266)’da dinleyicinin gözlerinin rengi bir süreç ya da olay sonunda yeşil olmamıştır. 

Bu onun değişmez içsel bir özelliğidir ve konuşucu bu özelliği görerek algılamıştır.  

(262) Küçücük çaydanlığımla bir kişilik çay demlemeyi özlemişim. 

(263) Babam banyodaymış. 

(264) Seni çok seviyormuşum. 

(265) Annem evdeymiş. 

(266) Gözlerin yeşilmiş. 

Bu tümcelerin durum anlambilimsel sunumları da diğer tümcelerden farklıdır. 

Bu tümcelerde tanıt ile tanıtlanan durum, birbiri ile aynı olduğundan gerektirim 

ili şkisi içinde tanımlanabilir. Örneğin (265) numaralı tümce için tanımlanacak 

kısıtlayıcı “Annemi evde görmem, annemin evde olmasını bilmemi içerir” olacaktır.  

(267) C: luDA: içerir E1, E2 ;evet 

öyle ki (E1, b,c) 

E1: =lDE gör-, ad, b ; evet 

 anne, b; evet 

 ait, ad, b; evet 

 ev, l; evet 

ve (E2,b) 

 E2: = lDE Kr, ad, e0;evet 

 e0:= l DE evde, b; evet  
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Görüldüğü gibi, (265) çıkarım ilişkisi içinde gösterilememektedir. Ancak, 

konuşucunun bu tümcelerde doğrudan tanıt yerine dolaylı tanıt işaretçisini 

kullanması, Sezer’in (1990) sözünü ettiği ‘yeni fark ettim’ uzanımı ile kullanılmasına 

olanak vermektedir. Konuşucunun tümceyi doğrudan tanıt yerine dolaylı tanıt ile 

işaretlemesinin sebebi bu kullanım olabilir. Bu anlam genişlemesi Aikhenvald’in de 

sözünü ettiği anlamsal uzanımlardan biridir.  

4.2.2. Aktarım 

Alanyazında Türkçede dilbilgiselleşmiş olduğu tanımlanan ikinci dolaylı tanıt 

türü akarımdır. Aktarım bir başkasının söylediğinin bir olaya/duruma tanıt olarak 

gösterilmesi olarak açımlanabilir. Türkçede aktarım ile işaretlenmiş tümceler (268)-

(274) numaralı tümceler ile örneklenebilir21.  

(268) Hastaymış da, gelemezmiş de… 

(269) Dün doğum gününmüş. (Mert bana söyledi) 

(270) Sizi kurtarmaya göndermişler oraya.  

(271) (Geçmiş olsun.) Ameliyat geçirmişsin.  

(272) Bizi devamlı izliyorlarmış.  

(273) (Tebrik ederim.) Anne olmuşsun. (Annem duydum.) 

(274) Bir izleyicimiz konuşmak istiyormuş.  

(275) Ablam evden kaçmış. (annem telefonda söyledi) 

                                                 
21 Bu tümceler de yine bağlam içinde çıkarım tanıtsal değeri alabilirler. Bu durum, Türkçenin bu iki 

ulam arasında dilbilgisel ayrım yapmamasının bir sonucudur.  
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Yukarıda sunulan örneklerin tamamında konuşucu önermede aktarılan bilginin 

bir başkasından edindiği bilgi olduğunu kodlamaktadır. Tümcelerin yanında parantez 

içinde sunulan açılımlar veri tabanında olduğu biçimiyle verilmiştir. Veri tabanında 

bu aktarım ile birlikte bu tür belirginleştirici uzanımlara sıklıkla rastlanmaktadır. 

Aktarım ile işaretlenmiş bilginin, çıkarım ile işaretlenmiş bilgiden farklı olduğu bu 

yolla belirginleştirilmektedir. De Haan’ın (1998) tanımladığı tanıt sıradüzenine göre 

bir dil iki tanıt türü arasında dilbilgisel bir ayrım yaparsa bu iki türden birinin 

doğrudan tanıt, diğerinin de aktarım olması beklenmektedir. Bu nedenle, aktarım 

tanıt türü en tipik dolaylı tanıt türlerinden biri olarak nitelendirilebilir. Anadili 

konuşucularından elde ettiğimiz bulgular da göstermiştir ki Türkçede de aktarım tanıt 

türünün dilbilgiselleşmiş bir ulam olduğunu ve {-mIş} biçimbirimi ile kodlandığını 

göstermektedir. 

Aktarım ulamını, konuşucunun önermede aktarılan bilginin bir başkasından 

duyulmuş olmasının bu bilgiye bir tanıt olarak sunulması olarak tanımlarsak, aktarım 

ili şkisini betimleyen içerme ilişkisinin uzlaşımsal ve koşullu bir kısıtlayıcı olduğu 

söylenebilir. Bu içerme ilişkisi ne olağan olarak betimlenen bir neden-sonuç ilişkisi 

ne de gerektirim ilişkisi olabilir. Aktarım ile tanımlanan kısıtlayıcı uzlaşımsaldır, 

çünkü böyle bir ilişkinin var olduğunu konuşucu varsaymaktadır. Ayrıca, koşullu bir 

kısıtlayıcıdır, çünkü yıkılabilir. Örneğin (275) gibi bir tümce (ablam evden kaçmış) 

eğer önermede aktarılan bilgi konuşucuya bir başkası tarafından aktarılırsa aktarım 

tanıt türü ile işlenmiş demektir. Konuşucu duyduğu bu bilgiyi doğru olarak kabul 

edip bir başkasına aktarmaktadır. Bu süreç (276) ile gösterilebilir.  
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(276) C: luDA: içerir, e, e'; evet  

öyle ki E(b, ad, e) 

e: =lDE söyle-, b, ad, e: evet 

 söyle-, b, e: evet 

anne, b; evet 

ait, ad, b; evet 

ve  

öyle ki ( e',ad ,e1)  

e':= l'DE Br, ad, doğru, e1:evet 

ve  

e1: = l 1DE kaç-, c; evet 

abla, c; evet 

ait, ad, c; evet 

l<l' °l1 

(276)’daki gösterim özetle ‘annemin söylemiş olması bu bilginin doğru 

olduğunu gösterir, bilgi ise ablamın evden kaçtığıdır’ olarak açımlanabilir. Son 

satırda olayların sırası da sunulmaktadır. Buna göre, annenin konuşucuya bilgiyi 

aktarması ile konuşucunun bu bilgiye inanması aynı zaman diliminde gerçekleşir 

iken aktarılan bilgi olan ‘ablanın kaçması’ olayı daha önce gerçekleşmiş bir olaydır.  

Aktarımın ön-tipik olarak kavramsal sunumu (277)’deki gibi yapılabilir.  

(277) C: lu’DA: içerir, E, E'; evet  

öyle ki E(ḃ, ad, e) 

E: =lDE söyle-, ḃ, ad, e: evet 
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 söyle-, ḃ, e: evet 

ve  

öyle ki e'( c,d)  

E':= l' DE Br, ad, doğru, e:evet  

ve  

 e: =lDE r , c, d: evet 

  ẋ, cdır; evet  

  i, ddır; evet  

 l > l'' 

Aktarım ile işlenmiş bir tümcede koşullu kısıtlayıcı yıkılırsa, çeşitli anlamsal 

genişlemeler ortaya çıkabilir. Örneğin birinci kişi ile kullanımında aktarım ulamı, 

konuşucunun kendisiyle ilgili olan ancak başkasından duyduğu bir bilgiye 

inanmadığını işaretleyebilir. Bu durumda, E':=  Br, ad, doğru, e” satırı “;evet” değil 

“;hayır” olarak değer alacaktır. Böylece konuşucunun aslında bilginin doğruluğuna 

inanmadığı işaretlenebilir.  

Aksu-Koç ve Slobin (1986) ve başka çalışmalarda değinilen konuşucunun 

alaycı tutumunu öne çıkarmak için aktarım ulamının kullanılması gibi anlam 

uzanımları ise koşullu uzlaşımsal kısıtlayıcının konuşucu tarafından yıkılması ile 

mümkün olmaktadır. Konuşucu, bilgi kaynağının aktardığı bilginin doğru olmasının 

gerekmediğini kabul edebilir (C: lu’DA: içerir, E, E'; hayır). Bu durumda, aktarımın 

alanyazında da sıkça anılan çeşitli anlamsal uzanımları alması mümkün hale 

gelmektedir.  
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4.2.3. Uslamlama 

Plungian’ın (2001) tanımladığı son dolaylı tanıt türü uslamlamadır (Aikhenvald bu 

ulamı sayıltı olarak adlandırmaktadır). Türkçede bu ulamı kodlayan dilbilgisel araç 

Bölüm 3’teki bulgular ışığında {-mIştIr}’dır. Bunun dışında veri tabanımızda, bu 

ulamı kodlayan {-DIr}, {-yor}+{-dur}, {-mI ş} olmalı, olmalı vb. farklı yapılara da 

rastlanmıştır.  

(278) Bizimkiler çoktan uyumuştur.  

(279) Evde olmalı.  

(280) Şoför kaçmıştır.  

(281) Telefonu evde unutmuştur.  

(282) Bebek uyuyorsa telefonu sessizdedir. 

(283) (Japonsa )Karate biliyordur. 

(284) Bu saatte okuldadır.  

Bu tümcelerin açılımlarını gösteren zihinsel süreç (286)’da verilmiştir. Bu 

sürecin aktarım ve çıkarımdan farklı bir yapıda olduğu bu sunumdan da 

görülmektedir. Çıkarım ve aktarımda birisinin söylediği ya da konuşucunun kendi 

gördüğü olay/durum tanıt olarak gösterilirken, kısıtlayıcı bir ilişki ile 

tanımlanmaktadır. Oysa uslamlama, konuşucunun zihnindeki bir bilginin onun bir 

durumun olduğuna inanmasına neden olduğu bir süreçtir. 

Örneğin, (285) numaralı sunum (283) numaralı ‘Karate biliyordur’ tümcesinin 

sunumunu göstermektedir. Bu sunumda, (283) numaralı tümcede konuşucu Japon 
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olduğunu bildiği birisinin, ‘Her Japon karate bilir’ sayıltısından yola çıkarak ‘O 

zaman o da karate biliyordur’ yorumunu kodladığı gösterilmektedir.  

(285) E: = lDE Br ad, e: evet 

e’: lDE karate bil-, c22
, c; evet,  

çünkü 

E': = l'DE Kr ad, e': evet 

e': =l'DE Japon, c: evet 

l°l' 

(283) numaralı tümcede sözü edilen kişi karate bilmiyor olabilir, ayrıca her 

Japon’un karate bilmesi de gerekmemektedir. Bu nedenle, bu tümcede de koşullu 

gerektirim kısıtlayıcısı işlemektedir (C1: luDA E1, E2; evet).  

(286) C1: luDA E1, E2; evet 

E1:= l1DE Japon, x;evet 

E2:= l2DE karate bil-, x; evet 

ve  

C2: luDA içerir, e1, e2; evet  

e1: = l'DE Kr, ad, e: evet 

e: =l'DE Japon, c: evet 

e2: = lDE Br ad, e': evet 

                                                 
22 bd: dinleyiciyi gösteren değişke 
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e': lDE karate bil-, c23; evet 

l°l' 

(283) numaralı tümcede örnek üzerinde sunduğumuz uslamlamanın kavramsal 

sunumu (287)’deki gibi yapılabilir. (287) 

(287) C1: luDA E1, E2; evet  

E1: = l'DE Br ad, e': evet 

e': =l' DE r' , c, d: evet 

  ẋ' , cdir; evet  

  i, ddir; evet  

ve  

E2: = lDE Br ad, e: evet 

e: lDE r a,b; evet 

 x, adır; evet 

 i, bdir; evet 

Yukarıdaki örüntü uslamlamanın diğer dolaylı tanıtlardan ayrı bir yeri 

olduğunu düşündürmektedir.  

Bu ayrım daha önce tartışmasını sunduğumuz Faller (2002) tarafından da 

açıkça dile getirilmektedir. Faller’a (2002) göre uslamlama bilgi kipliği ile 

tanıtsallığın kesiştiği bir ulamdır. Faller uslamlamayı tanıtsallıktan tamamen ayrı bir 

ulam olarak görmemekle birlikte bilgi kipliği ile tanıtsallığın birbiri ile ilişkisinin bu 

ulamın bilgi kipliğine yakın içeriği ile ilintili olduğunu iler sürer. Faller, 

                                                 
23 bd: dinleyiciyi gösteren değişke 
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uslamlamanın bilgi kipliğine benzer açılımının tanıtsallığın yanlış tanımlanmış 

olmasına gerekçe olarak sunar.  

Çalışmamızda tanıtsallığın bilgi kipliği ile ayrı olduğunu kabul etmekle birlikte 

tanıtsallığın kiplikten ayrılmasını gerekli bulmadığımızı daha önce de belirtmiştik. 

Ancak gerek uslamlamanın zihinsel olarak ayrı işleyen örüntüsü gerekse bu ulamı 

işaretleyen dilbilgisel araçların diğer tanıtsal araçlardan farklı olarak bilgi kipliği 

işaretçisi olması nedeniyle uslamlama, ayrı olduğu izlenimini yaratmaktadır. 

Uslamlamanın sunumunda ise inanmak tutum eyleminin işliyor olması ve hem 

tanıtlanan hem tanıtlayan durumun soyut durum niteliği taşıması uslamlama ile 

gösterilen tanıtlama sürecinin bilgi kipliği olabileceğini düşündürmektedir. Kısacası, 

yukarıda sunulan gerekçelerle uslamlama çalışmamızda tanıtsal değil, bilgisel bir 

ulam olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede, bu ulamı işaretlediği saptanan {-

mIş}+{-tIr} ise bilgi kipli ği belirtisi olarak değer bulmaktadır. Uslamlamanın diğer 

dillerde kipsel bir ulam mı yoksa tanıtsal bir ulam mı olduğunu sorgulamak bu 

çalışmanın kapsamı dışındadır. Bu nedenle, diğer diller için bu ulamın nasıl işlediği 

başka çalışmalarda yürütülecek tartışmalara bırakılmıştır.  

Buraya kadar olan tartışmamız, Türkçenin doğrudan tanıt, aktarım ve çıkarım 

tanıt türlerini zihinsel süreçler olarak birbirinden ayırarak tanıtsallık dizgesi 

kapsamında dilbilgiselleştirdiğini göstermektedir. Bu yaklaşımla ele alındığında 

Bölüm 4.1.4.2’de verilen örnekler ve yürütülen tartışma doğrultusunda Bölüm 3.1’de 

sormacalardan elde edilen bulgular ışığında tanımladığımız Türkçenin tanıtsallık 

dizgesini şu biçimde düzenlemek mümkündür.   
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Tablo 14. Türkçede Dilbilgisel Tanıt Türleri ve Belirtileri 

Doğrudan Tanıt Dolaylı Tanıt 

 Çıkarım 

(eşsüremli/artsüremli) 

Aktarım 

{-DI} 

{-yor} 

adcıl yüklem-ø 

 

{-mI ş} 

{-yor}+{-mu ş} 

{-mI ş} 

Türkçenin tanıtsallık dizgesi için önerdiğimiz bu dizge, Türkçenin tanıtsallık 

tipolojisindeki yerini gözden geçirmek gereğini doğurmaktadır. Bu tez çalışmasının 

bulguları, Aikhenvald’in {-mIş} ve {-DI} kar şıtlığına dayanarak A2 düzeninde 

gösterdiği Türkçe için tipolojik görünümün Tablo 15’te yer alan biçimde yeniden 

düzenlenmesine olanak vermektedir.  

Tablo 15. Türkçe için önerilen tanıtsallık dizgesinin Aikhenvald’in 

tanıtsallık tipolojisine uyarlanışı 

I. GÖRSEL II.DUYUŞSAL III.Ç IKARIM  IV. SAYILTI  V. SÖYLENTİ VI. 

ALINTILAMA  

Birinci-el Birinci-el olmayan Farklı dizge Birinci- el olmayan  

Aikhenvald’in düzeninden farklı olarak Tablo 15’te önerdiğimiz düzende 

doğrudan tanıt, görsel-duyuşsal tanıt türleri arasında ayrım yapılmadan 

aktarılmaktadır. Doğrudan tanıt değeri, Uzun’un da savına dayanılarak olgusal kiplik 

çerçevesinde tanımlanmaktadır. Bu olgu, {-mIş} ya da diğer kiplik çekim eklerinden 

herhangi birini içermeyen kullanımların karşılığı olarak diğer kipsel ulamlardan 
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ayrılmaktadır. Sayıltı ise bilgi kipliği belirtileri ile aktarılan bir ulam olarak 

belirginleşmektedir.  

Bu bölümde sunulan gösterimlerde tanıtsallığın kavramsal yapısını gösteren 

sunumlar sadece Türkçede sadece olgusal kiplik ile sınırlı değildir. Öyle ki, 

kavramsal olarak sunduğumuz tartışma tanıtsallığın zihinsel bir süreç olarak nasıl 

işlediğini tanımlamaya yönelik diller üzeri bir sunum önermek amacıyla 

yapılandırılmıştır. Bu bölümde her bir tanıt türü için sunulan kavramsal gösterimler 

tanıtsallığın soyut düzlemdeki yapılanışını göstermektedir.  

Aktarım ve çıkarım tanıt türlerinin kavramsal sunumları arasında yer alan 

zamansal öncelik-sonralık ilişkisi tanıtsallığın bitmişlik ulamı ile olan ilgisini açık 

biçimde sunulmasına olanak vermektedir. Aktarım tanıt türü kendi kavramsal 

yapısında bir başkasından duyulan olayın sözcelem zamanından önce gerçekleşmiş 

olması gerekliliğini ortaya koyar. Artsüremli çıkarım ulamında ise neden-sonuç 

ili şkisi içindeki iki olay/durum/sürecin birbirinden önce-sonra olma ilişkisi yine 

kavramsal sunumlarla gösterilmektedir. Böylece, alanyazında tartışıla gelmiş 

tanıtsal-bitmişlik ili şkisi hem Türkçe için hem de tanıtsallığın artsüremli çıkarım-

aktarım tanıt türlerinin dilbilgiselleştiği tüm diller için açıklayıcı bir sunum 

kazanmaktadır. 



 

 

Bölüm 5. SONUÇ                                                                                 .  

Çalışmamızın önceki bölümlerinde tanıtsallık farklı yanlarıyla ele alınmıştır. İlk 

olarak tanıtsallığın tanımına yönelik iki görüşün temel tartışmaları sunulmuştur. Bu 

tartışmalardan birincisi tanıtsallığı kipsel bir ulam olarak ele alırken ikincisi bağımsız 

bir ulam olarak tanımlamayı uygun görmektedir. Bölüm 1’de yer alan temel sorular 

şunlardır: 

i. Tanıtsallığı kipsel bir ulam olarak tanımlayan çalışmaların ve bağımsız bir 

ulam olarak tanımlayan çalışmaların savları ne derece geçerlidir? 

ii.  Tanıtsallığın biçim anlambilimsel sunumu nasıl yapılabilir?  

Daha sonra tanıtsallığın Türkçedeki görünümü üzerinde durularak bu ulamın 

Türkçede nasıl dilbilgiselleştiği sorgulanmış ve tanıtsallık belirtisi olduğu tanımlanan 

{-mI ş}’ın varlığı ve yokluğunun dildeki rolü incelenmiştir. Çalışmanın bu bölümüne 

yön veren araştırma soruları şunlardır: 

i. Tanıtsallık, Türkçede nasıl dilbilgiselleşmektedir?  

ii.  Türkçede tanıtsallığın tipolojik görünümü nedir? 

Bu sorulara cevap bulabilmek amacıyla algılama ve üretim düzlemlerinde 

anadili konuşucularının tanıtsallık algılarını ölçmeye yönelik toplam 5 sormaca 

kurgulanmıştır.  

Son olarak Türkçede dilbilgiselleşmiş tanıt türlerinin biçim anlambilimsel 

gösterimlerine yönelik öneriler çerçevesinde tanıtsallığın kavramsal yapısı 

çözümlenmiştir.  
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Aşağıdaki bölümlerde sırasıyla çalışmada yer alan temel iddia ve varsayımlar 

ile sonraki çalışmalara rehber olabileceğini düşündüğümüz kimi öneriler 

sunulmaktadır.  

5.1. Temel İddialar ve Varsayımlar 

Bölüm 1’de ortaya koyduğumuz gibi tanıtsallık, De Haan (1997), Faller (2002), 

Aikhenvald (2004) gibi dilbilimciler tarafından çeşitli nedenlerle kiplikten ayrı 

bağımsız bir eylem ulamı olarak tanımlanmaktadır. Tanıtsallığı ayrı bir eylem ulamı 

olarak tanımlamanın, dilin yapısını karmaşıklaştıran bir yaklaşım olduğu 

düşünülmekte, çalışmamızda bu yaklaşımın dayandığı kabullerin sorgulanabilir 

nitelikleri olduğu iddia edilmektedir. Yukarıda adı geçen dilbilimciler, savlarını 

tanıtsallığın olumsuzlama ile ilişkisinin bilgi kipliğinden farklı olduğu (De Haan, 

1997), tanıtsallığın önerme işleci olmadığı ve olasılık ya da gereklilik 

kavramlarından birini aktarmadığı (Faller, 2002) gerekçelerine dayandırmaktadırlar.  

Çalışmamızda ise olumsuzlama ile tanıtsallığın ilişkisinin bilgi kipliği ile 

olumsuzlama arasındaki ilişkiden farklı olmadığı iddia edilmektedir. Tıpkı bilgi 

kipliği gibi tanıtsallık da olumsuzlama karşısında değillenememektedir. Nasıl ki 

(288) numaralı tümcenin olumsuzlanmış biçimi olan (289) numaralı tümcede bilgi 

kipliği değil de önerme değilleniyor ise, (290) numaralı tümce de değillenen tanıtsal 

ulam değil önermenin kendisidir. (289) ve (290) numaralı tümcelerin her ikisi de bu 

açıdan yükümlenme kipliği ile işaretlenmiş olan (291) numaralı tümceden farklı 

davranmaktadır.  

(288) (Kızım) Şimdi mışıl mışıl uyuyordur. �p 
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(289) (Kızım) Şimdi uyumuyordur. �~p 

(290) Çiçeğe su vermemişsin. EV~p 

(291) Partiye gidemezsin. ~�p 

Yukarıdaki örneklere dayanılarak çalışmamızda, tanıtsallığın olumsuzlama ile 

ili şkisinin, tanıtsallığı kiplikten ayrı bir ulam olarak tanımlamak için yeterli bir 

gerekçe olmadığı savunulmaktadır.  

Faller (2002) ise, bilgi kipliğinin aslında bir önerme işleci olduğu savına 

dayanarak (alan yazında bilgi kipliği önerme işleci olarak tanımlanmaz) tanıtsallığı 

bir edim işleci olarak tanımlamaktadır. Bilgi kipliğinin alan yazında kabul edilenin 

aksine sorgulanabildiğini, olumsuzlanabildiğini, konuşucunun tümcedeki bilgi kipliği 

değerine karşı çıkılabildiğini ya da katılabildiğini kabul etmektedir. Çalışmamızda 

ele alınan örnekler doğrultusunda tanıtsallığın aslında kiplikten ayrı bir ulam olması 

gerektiğine yeterli kanıtın olmadığı kabul edilmektedir.  

Bu tartışmalar doğrultusunda tanıtsallığın, Izvorski’nin (2001) tanımladığı gibi 

karmaşık bir kipsel ulam olarak ele aldığımız çalışmamızda Palmer’ın (2001) kiplik 

sınıflandırmasının tanıtsallık ulamının tanımı için en uygun zemin olduğu kabul 

edilmektedir.  

Tanıtsallığın kiplik ile ili şkisinin yanı sıra bitmişlik ulamı ile olan ilişkisi de 

alanyazında yer alan temel konularından biridir. Çok sayıda dilde dilbilgisel 

belirtileri aynı olduğu için ilintili oldukları tartışılmakla birlikte bitmişlik ile 

tanıtsallığın ilişkisi kesin olarak tanımlanmamıştır. Bu iki kavramın ilişkisini 

tanımlamaya yönelik kapsamlı tartışmalardan birini sunan Izvorski (2001), 
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tanıtsallığı tanıtsal-bitmişlik olarak adlandırarak olası dünyalar anlambilimi içinde 

tanımlamaktadır. Izvorski doğrudan tanıt türünün bir açılımını vermeye gerek 

görmediği gibi çıkarım ve aktarım ulamlarının bağlamsal özellikleri ile 

ayrılabileceğini savlamaktadır. Çıkarım ve aktarım ulamlarının ayrı dilbilgisel 

karşılığı bulunan diller vardır. Bu diller için Izvorski’nin açıklaması yeterli 

görünmemektedir. Buradan hareketle çalışmamızda, çıkarım ve aktarım gibi tanıtsal 

ulamların ayrı ayrı yapılanışını gösterecek biçim anlambilimsel bir sunuma 

gereksinim olduğu varsayılmaktadır. Bu varsayım bizi, dil dünyasının dış dünya ile 

bağlantısını çerçevesinde anlamlandırıldığı ilkesine dayanan durum anlambiliminin 

ilke ve araçlarını tanıtsallığın biçim anlambilimsel gösterimlerinde kullanmaya 

itmiştir. Çalışmamızda, durum anlambilimin araçlarıyla hem tanıt türleri arasındaki 

ayrımların hem de tanıtsallık bitmişlik ili şkisinin gösterilebileceği iddiası temel rol 

oynamaktadır. Bu varsayım, çalışmamızda, Türkçe üzerinden sunulan kavramsal 

yapılarla tanıtlanmaktadır.  

Türkçede tanıtsallık tartışmaları, temel savları ve bulguları açısından 

değerlendirildiğinde ortaya şu sorular çıkmaktadır: 

i. Türkçede hangi tanıt türleri dilbilgiselleşmiştir? 

ii.  Türkçede hangi tanıt türünün dilbilgisel belirtileri nelerdir? 

iii.  Kişi çekiminin tanıt türleri üzerindeki etkisi nedir?  

Yukarıdaki sorular Türkçe için yeni bir tanıtsallık tartışması yapabilmeye 

olanak tanımakta ve bu tezin yanıt bulmayı hedeflediği sorular olarak 

belirginleşmektedir.  
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Tanıtsallığın Türkçedeki sunumu üzerine yapılan tartışmalar bir bütün olarak 

ulamı tanımlamakta yeterli araçlar sunamamaktadır. Söz konusu tartışmalarda 

doğrudan tanıt türünün sadece {-DI} biçimbirimi ile kodlandığı kabul edilmektedir. 

Dolaylı tanıt türleri arasındaki ayrım konusunda bir uzlaşım bulunmamaktadır. 

Aktarım, çıkarım ve uslamlama adı geçen temel tanıt türleri olmakla birlikte bu 

türlerin kavramsal yapısına yönelik bir ayrım yapılmamaktadır. Türkçe alan yazında 

doğrudan tanıt ile işaretlenmiş tümcelerin tam olarak ayrılmamış olması örneğin 

(292) ve (293) numaralı tümceler arasındaki farkı göz ardı ederek sadece (293) 

numaralı tümceyi tanıtsal değer taşıyan bir tümce olarak tanımlanmasına izin 

vermektedir.  

(292) Yağmur yağıyor.  

(293) Yağmur yağıyormuş. 

(294) ve (295) arasındaki fark ise, {-mIş} ve {-ImI ş} biçimbirimlerinin ayrı 

ekler olduğu savı ile açıklanmaya çalışılmaktadır.  

(294) (Dün/Hâlâ) Hastaymışsın. 

(295) (Dün/*Hâlâ) Hastalanmışsın. 

Çalışmamızda Türkçedeki {-mIş} biçimbiriminin işlev ve biçimine yönelik 

tartışmanın ancak tanıtsallığın kavramsal sunumu ile açıklanabileceği 

savlanmaktadır.  

Türkçe tanıtsallık kavramsal sunumlarına geçemeden önce anadili 

konuşucularının edinçlerinden yola çıkarak Türkçede tanıtsallık ulamını ve 

dilbilgisel karşılıklarını saptamak amacıyla sormacalar oluşturulmuştur. Çalışmamız 
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kapsamında sormacalardan elde edilen bulgular Türkçe tanıtsallık dizgesinin 

aşağıdaki gibi tanımlanabileceğini göstermektedir: 

Tablo 14 (tekrar): Türkçede Tanıtsallık Dizgesi 

Doğrudan Tanıt Dolaylı Tanıt 

 Çıkarım 

(eşsüremli/artsüremli) 

Aktarım 

{-DI} 

{-yor} 

adcıl yüklem-ø 

 

{-mI ş} 

{-yor}+{-mu ş} 

adcıl yüklem + {-mIş} 

{-mI ş} 

Türkçede tanıtsallık dizgesinin Tablo 14’te sunulduğu gibi betimlenmesi, 

(292)’deki gibi tümcelerin de tanıtsal değer taşıdıklarını gösterebilmeyi 

sağlamaktadır. Ayrıca (294) v e(295) arasındaki ayrılığı da iki eylem çekim eki için 

iki ayrı işlev tanımlamak yerine adcıl yüklemin eşsüremli tanıt kodlamasına izin 

verdiğini göstererek açıklama olanağı vermektedir. Bu niteliği ile dilin doğasına daha 

uygun bir açıklama olmakla kalmayıp tanıtsallık dizgesini karmaşıklaştırmayan bir 

açıklama sunması nedeniyle daha etkili olduğu izlenimini vermektedir.  

Türkçede hangi tanıtsal ulamların nasıl dilbilgiselleştiği saptandıktan sonra 

çalışmamızda Türkçede dilbilgiselleşmiş tanıtsal ulamların biçim anlambilimsel 

gösterimleri sunulmaktadır. Durum anlambiliminin ilke ve araçlarıyla sunumları 

yapılan tanıt türleri Türkçede dilbilgiselleştiğini gösterdiğimiz doğrudan tanıt, 

çıkarım, aktarım ve uslamlamadır.  
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Çalışmadaki tanımlar çerçevesinde doğrudan tanıt “konuşucu bildiği (görerek, 

duyarak vs. algıladığı) durumun doğru olduğuna inanır” biçiminde açımlanabilir. 

Çıkarım ise “iki durum arasında E1, E2’yi içerir ilişkisi varsa ve konuşucu E1’i 

biliyorsa, konuşucu E2’nin doğru olduğuna inanır” olarak yapılandırılabilir. Çıkarım 

ili şkisi içindeki E2, E1’den önce olabilir veya bu iki durum eşrüremli olabilirler. 

Zamansal ilişki çıkarım türünü de belirginleştirir. Burada tanımlanan içerme ilişkisi 

uzlaşımsal bir ilişkidir. Yıkılabilir.  

Aktarım ulamının açılımı ise şöyle yapılabilir: “Birisinin e’yi konuşucuya 

söylemesi konuşucunun e’nin doğru olduğuna inanmasını içerebilir”.Buradaki 

içerme ilişkisi uzlaşımsal bir ilişkidir. Yıkılabilir. Bu içerme ilişkisi, yani kısıtlayıcı 

yıkıldığında ise çeşitli anlam uzanımları (kinaye, ironi) ortaya çıkmaktadır.  

Uslamlama ise birbirinin doğal parçası olarak değerlendirilen iki olay arasında 

tanımlanan bir ilişkidir. “Konuşucu E1’in E2’yi gerektirdiğini bilir ve konuşucu E1 

durumunun olduğuna inanır ise E2 olduğuna da inanır”. Uslamlamada birbiri ile 

kısıtlayıcı ilişkisinde bulunan durumlar diğer tanıt türleri gibi uzlaşım değil 

gerektirim kısıtlayıcısı ile bağlıdırlar. Uslamlamanın kavramsal yapısının sadece 

soyut durumlar üzerinde bile işleyebiliyor olması bu ulamın diğer tanıtsal 

değerlerden ayrı bir yeri olduğunu gösterecek niteliktedir. Ayrıca, bu ulamın 

Türkçedeki dilbilgisel karşılıklarının da tanıtsallık dizgesine değil bilgi kipli ği 

dizgesine ait biçimbirimler olduğu (örn. {-DIr}) göze çarpmaktadır. Bu nedenlerle bu 

ulam Faller’ın (2002) çalışmasında da iddia ettiği gibi (en azından Türkçe için) 

tanıtsallıktan ayrı bir dizgeye ait bir ulam olarak tanımlanmaktadır.  
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Çalışmada önerilen durum anlambilimsel açılımlar ışığında, doğrudan 

tanıtsallığın Türkçede varsayılan kipsel değer olarak tanımlanabileceğini, başka 

hiçbir kipsel değer ile belirginleştirilmemiş her Türkçe tümcenin doğrudan tanıt ile 

işaretli olacağını ortaya koymaktadır. Türkçede çıkarım hem artsüremli hem 

eşsüremli olabildiği görülmektedir. Aktarımın kavramsal olarak geriye dönük 

zamansal ilişki içerdiği söylenebilir. Uslamlamanın da bilgi kipliği türü olarak 

işlediği görülmektedir. 

Bu açılımlar doğrultusunda Faller’ın da (2002) savladığı gibi uslamlama 

ulamının tanıtsallık-bilgi kipliği arasındaki ilişkinin çıkış noktası olduğu kabul 

edilebilir. Tanıtsallık ile bitmişliğin ili şkisinin ise tamamen kavramsal olduğu, 

tanıtsallığın kendi kavramsal yapısı içinde olayları önce-sonra olarak sıraladığı 

görülmektedir. Bu da tanıtsallık kodlayan dilbilgisel ulamların, Türkçedeki gibi, 

bitmişlik ya da geçmişlikle ili şkilendirilmelerini açıklamaktadır. İlişki kavramsal 

olduğuna göre tanıtsal tümcelerin bitmişlik anlamı, Sezer’in de (1990) dile getirdiği 

gibi kiplik eki olarak gördüğü işlevin yan etkisi olarak görülebilir.  

5.2. Öneriler 

Çalışmamızda kişi çekiminin Türkçe tanıtsal tümceler üzerine etkisi sorgulanmıştır. 

Eylem ve durum eylemleri üzerinde de belirli etkileri gözlenmiştir ancak alınan 

veriler sadece durum eylemleri ve eylem eylemleri arasında yapılacak ayrımın eylem 

türünün {-mIş}’ın kullanımı üzerindeki olası etkisini saptamaya yetmediğini 

düşündürmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında eylem anlambilimi, özellikle de 

sözcüksel görünüş ile etkileşimi ayrı bir çalışmanın konusu olabilecek niteliktedir.  
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Bu çalışmada {-mIş} biçimbirimi sadece eylem çekim eki olarak ela alınmıştır. Bu 

çerçevede, ortaç eki olarak işleyen eşsesli biçimbirim {-mIş} ve bu ekin kullanıldığı 

tümceler (bkz. (296)-(298)) çalışmamız dışında bırakılmıştır.  

(296) Özellikle kömürde pişmiş döner  

(297) Sosisli sandviçe dönmüş arabanın içinden çıkan bir yaralı nasıl 

yürüyüşe çıksın? 

(298) Benim gibi Fransız eğitimi almış değerli ve nadide bir opera 

sanatçısını bu programa nasıl davet etmezsiniz? 

{-mI ş} biçimbiriminin anlamsal ve biçimbirimsel görünümlerini konu alan bir 

çalışma kapsamında, bu tez çalışmasında sunulan sonuçlar ile ortaç eki olan {-

mIş}’ın anlamsal ve yapısal özellikleri karşılaştırılabilir.  
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ÖZET                                                     . 

Tanıtsallığın tanımı ile ilgili iki yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan ilki bu ulamı 

kipsel bir ulam olarak görürken diğeri tanıtsallığı bağımsız bir ulam olarak ayrı bir 

başlıkta incelemektedir. Tanıtsallık kipsel bir ulam olarak tanımlandığında bilgi 

kipliği ile benzer özellikler ile tanımlanmıştır. Ancak, Palmer (2001) tipolojik kiplik 

sınıflandırmasında tanıtsallığı hem bilgi kipliğinden ayrı tutmayı hem de kipsel 

işlevlerini göz ardı etmeden ulamı incelemeyi mümkün hale getirmiştir. Bu 

niteliğiyle söz konusu yaklaşım (Palmer, 2001), çalışmamızın temelini 

oluşturmaktadır. 

Bu tanım çerçevesinde ele alınan Türkçede tanıtsallık ile ilgili şu sorulara yanıt 

aranmıştır:  

i. Türkçede dilbilgiselleşen tanıt türleri hangileridir? 

ii.  Hangi tanıt türü hangi dilbilgisel birim(ler) ile işaretlenmektedir? 

iii.  Kişi çekiminin belirli bir tanıt türü üzerinde belirgin bir etkisi var mıdır? 

iv. Tanıtsallık belirtilerinin ZGK değerleri nasıl açımlanmaktadır? 

Bu soruların yanıt bulmak amacıyla oluşturulan toplam 5 ayrı anadili konuşucusu 

sormacası 531 lisans öğrencisine (Ankara Üniversitesi DTCF ve Gazi Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi öğrencilerine) uygulanmış, toplanan sonuçlar, yüzde ve frekans 

dağılımları alınarak değerlendirilmiştir.  

Yapılan uygulamanden elde edilen bulgular, tanıtsallığın biçim-anlambilimsel 

sunumları için kullanılmıştır. Çalışmamızda önerilen biçim-anlambilimsel sunumlar 

durum anlambiliminin ilke ve araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Durum 
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anlambilimi, dilin dış dünya ile dil dünyasının olay/durumların karşılıklı etkileşimi 

içinde anlamlandığı savını temel alması açısından olası dünyalar anlambilimi gibi dil 

dünyasını kendi içinde anlamlandıran kuramlardan ayrılmaktadır. Tanıtsallığın 

durum anlambilimsel sunumlarında kullandığımız başlıca kavramlar kısıtlayıcı ve 

tutum eylemleri olmuştur. Tanıtsallık tanıtlayan durum ve tanıtlanan durum arasında 

koşullu kısıtlayıcılar ile tanımlanmış bir ilişki düzeneği olarak tanım bulmaktadır. 

Farklı ilişki düzenekleri (kısıtlayıcı, tutum eylemi, tanıtlayan veya tanıtlanan 

durumlara ait özellikler gibi) farklı tanıtsal değerler doğurmaktadır.  
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ABSTRACT                                            . 

Linguistic evidentiality is the category where the information source is explicitly 

coded in the sentence. The main types of evidentials are direct evidence (audio, 

visual, sensory) and indirect evidence (inferential, reported, reasoning). Languages 

differ in how and which evidential types they grammaticalize.  

The study presented here suggests an empirical work on Turkish evidentials which 

leads to a formal semantic approach to this category of evidentiality.  

The study involves the analysis of a series of surveys where native speakers 

of Turkish are asked to identify the type of evidence coded in the sentences, to 

identify the tense, aspect and modal values of particular verbal suffixes, and to 

decide which verbal suffixes are used to code given evidential value to the sentence. 

The three surveys are applied to 531 under-graduate students of Ankara University 

Faculty of Letters and of Gazi University Faculty of Education.  

The achieved results are used to define the evidential system of Turkish, 

which is followed by the formal semantic analysis of grammatically coded evidential 

meanings. The formal semantic analysis presented in the study depends on situation 

semantics proposed by Barwise and Perry (1983).  

Situation semantics is a formal approach which derives from the model 

theoretic semantics and first-order logic. Situation semantics distinguishes from these 

approached in that it takes real world situations in consideration while formalizing 

language. The constraints, attitude verbs and types of situations are used to display 

how language processes information as evidence to the truth of the proposition 

expressed in an utterance.  
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EKLER                                                                  . 

EK 1. Sormaca 1.1. 

 

Bu anket Ankara Üniversitesi DTCF Dilbilim Bölümünde, Demet Gül tarafından yürütülmekte 

olan bir dil betimleme çalışmasının parçasıdır. Bu anketteki sorular günümüzde konuşulan 

Türkiye Türkçesinin yapısal ve anlamsal özelliklerinin betimlenmesini amaçlamaktadır. 

Toplam 40 çoktan seçmeli sorudan oluşan bu anketi cevaplamak yaklaşık 35 dakikanızı 

alacaktır.  

Aşağıda size, bazı Türkçe cümleler sunulmuştur. Seçeneklerde ise bu cümlelerin hangi durumlarda 

söylenmiş olabileceğine ilişkin olasılıklar verilmiştir. Sizden istenen, tırnak içinde verilen cümleyi 

söyleyen kişinin, cümleyi seçeneklerde sunulan durumlardan hangisinde ya da hangilerinde söylemiş 

olabileceğine karar vermenizdir.  

Cevaplar arasından size birden fazla seçenek uygun geliyor ise uygun gelen her seçeneğin yanında 

verilen kutucukları açıkça ����işaretleyiniz. 

 

1. “100 bilet satmışımdır.” diyen ki şi… 

����… 100 bilet sattığından emin. 

����… eve gelip de kazandığı parayı hesaplayınca 

100 bilet sattığını anlıyor.  

����… günün sonunda patronu, “100 bilet sattın” 

demiş. Onu anlatıyor. 

����… Cuma günleri yaklaşık 100 bilet satar. 

Bugün de Cuma olduğuna göre öyledir diye 

tahmin ediyor. 

����… aslında 100 bilet satmamış. 

22..  “Çok konuşmuşum.” diyen ki şi için 

aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?  

����Belirli bir amaç için bilerek çok konuştuğunu 

anlatıyor. 

����Daha önce çekilmiş bir videosunu izlerken 

çekim yapıldığı sırada ne kadar çok konuştuğunu 

fark etmiş. 

����Bir arkadaşı ona “çok konuştun” demiş.  

����İçki içince çok konuşmak gibi bir huyu 

olduğunu biliyor. Dün gece de imiş ve çok 

konuştuğunu tahmin ediyor.   

����Aslında çok konuştuğunu düşünmüyor..  

3.  “Annemin yemeklerini özlemişim. ” diyen 

kişinin bu cümleyi söylemesi aşağıdaki 

durumlardan hangilerinde uygun olur? 

����Annesinin yemeklerini görmeden önce de 

onları nasıl özlediğinin farkında iken...  

����Sofrada yemeklerin kokusu ile ağzının suyu 

aktığında… 

����Karısı “Sen bu yemekleri özeldin” demiş ise...  

����Annesinin o çok sevdiği yemeklerini aylardır 

tatmadığı için o yemekleri özlemiş olabileceğini 

tahmin ederken....  

����Annesinin yemeklerini özlemediğini 

anlatırken... 

Yaşınız……:  
Cinsiyetiniz.:  K �        E 
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4.   “3 gece burada kalacakmışım.” diyen 

kişinin bu cümleyi söylediği durum 

aşağıdakilerden hangileri olabilir?  

����Gece orada kalmayı kendisi istiyor.  

����İşyerinin yaptırdığı otel rezervasyonunu 

görünce 3 gece orada kalmasının planlandığını 

çıkarıyor. 

����Babası “3 gece ablanın yanında kalacaksın” 

demiş. O da ablasına bunu aktarıyor. 

����İşleri bitmediği için seyahatinin üç gün daha 

uzayacağını ve orada kalacağını tahmin ediyor. 

����Aslında adı geçen yerde 3 gece kalmayacak. 

5. “ ‘ Al bu para senin olsun’ dermişim. ” 

diyen kişinin bu cümleyi söylediği durum 

aşağıdakilerden hangileri olabilir?  

����Bilerek ve parayı gerçekten vermek istediği 

için “Al bu para senin olsun” diyor. 

����Bankamatikten para çekerken yanındaki 

insanlar ona garip garip bakınca yanındakine 

bilmeden “Al bu para senin olsun” dediğini fark 

ediyor. 

����Annesi “Sen küçükken garsonlara bahşiş verir, 

“Al bu para senin olsun” derdin” demiş. 

Annesinden dinlediği bu hikâyeyi arkadaşına 

anlatıyor.  

����Ne zaman eline para geçse bir fakir bulup “Al 

bu para senin olsun” der. Yine eline para geçince 

yine aynı şekilde davranacağını tahmin ediyor.  

����Aslında “Al bu para senin olsun” demez. 

6.  “Sırt ağrılarımın geçmesi için haftada en 

az iki kere yirmi dakika yüzmeliymişim. ”  diyen 

kişi bu sözü hangi durumlarda söyleyebilir? 

����Ağrılarının nasıl geçeceğini bilen bir doktor 

olarak böyle söyleyebilir. 

����Yüzmeyi bıraktığında sırt ağrıları başlarsa 

düzenli yüzmesi gerektiği sonucunu çıkardığı 

için böyle söyleyebilir. 

����Bir doktor ona “Sırt ağrılarının geçmesi için 

haftada en az iki kere yirmi dakika yüzmelisin” 

demiş ise böyle söyleyebilir.  

����Yüzmenin sağlığına iyi geldiğini biliyor. Sırt 

ağrılarının geçmesi için de haftada en az iki kere 

yirmi dakika yüzmesi gerektiğini tahmin ediyor 

ise böyle söyleyebilir.  

����Sırt ağrılarının geçmesi için haftada en az iki 

kere yirmi dakika yüzmesi gerekmediğine 

inanıyor ise böyle söyleyebilir. 

7.  “En yüksek dağların tepesine 

tırmanmışımdır.” diyen Fatih’in bu cümleyi 

aşağıdaki durumların hangilerinde söylemesi 

uygun olur? 

����Fatih, o güne dek tırmandığı dağların en 

yüksek dağlar olduğunu iyi biliyor ise böyle 

söyleyebilir. 

����Yaptığı tırmanışlardan sonra tepeden aşağı 

baktığında en yüksek tepenin üzerinde olduğunu 

fark etmiş ise böyle söyleyebilir.  

����Bir röportaj sırasında gazeteci “En yüksek 

dağlara tırmandınız” demişse böyle söyleyebilir.  

����Pek çok dağa tırmanmış. Bunlar arasında öyle 

yüksek dağlar var ki daha yüksek dağ 

olabileceğini düşünmüyor. Bu yüzden de en 

yüksek dağlara tırmandığını tahmin ediyor ise 

böyle söyleyebilir. 

����Aslında en yüksek dağlara tırmanmamış ise 

böyle söyleyebilir. 

8.  “Akşam Ayfer Teyze’ye 

uğrayacakmışım.” diyen ki şi için 

aşağıdakilerden hangileri geçerli olabilir? 

����Akşam Ayfer Teyze’ye uğramayı kendisi 

istiyor.  

����Yapılacaklar listesine baktığında akşam Ayfer 

Teyze’ye uğramayı planladığı sonucunu 

çıkarıyor. 
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����Annesi arayıp “Akşam Ayfer Teyze’ne 

uğrayacaksın" demiş. 

����Annesinin ondan her akşam Ayfer Teyze’ye 

uğramasını istediğini biliyor. Bu akşam da 

annesinin isteğiyle oraya gideceğini tahmin 

ediyor.  

����Aslında akşam Ayfer Teyze’ye uğramayı 

planlamıyor. 

9. “Çok içmişmişim. ” diyen kişi için 

aşağıdakilerden hangileri geçerli olabilir? 

����İçtiği her bardak içkinin farkında olarak ve 

bilerek içmiş. 

����Sabah baş ağrısı ile uyanınca önceki gece çok 

içmiş olduğuna karar veriyor. 

����Gece eve gidince karısı ona “Çok içmişsin” 

demiş.  

����Her Cumartesi gecesi arkadaşlarıyla içer. 

Önceki gece de Cumartesi imiş. Çok içmiş 

olduğunu tahmin ediyor. 

����Aslında çok içmediğini düşünüyor. 

10. “Çocukluğumdan beri uçmak 

istemişimdir.” diyen ki şi… 

����… çocukluğundan beri uçmak istediğini 

biliyor ise böyle söyleyebilir. 

����… uçağa bindiğinde büyük bir sevinç duyunca 

çocukluğundan beri uçmak istediğini fark etmiş 

ise böyle söyleyebilir. 

����… annesinin “Sen çocukluğundan beri uçmak 

istersin.” dediğini bir pilot arkadaşına anlatıyor 

ise böyle söyleyebilir. 

����… son zamanlarda uçmaktan başka bir şey 

düşünemiyor ve “Herhalde çocukken de 

böyleydim.” diyerek çocukluğundan beri uçmak 

istediğini tahmin ediyor ise böyle söyleyebilir. 

����… aslında uçmak istemiyor ise böyle 

söyleyebilir. 

11.  “Elimi kesermişim.” diyen ki şi için 

aşağıdakilerden hangileri geçerli olabilir? 

����Şu sıralar elini sık sık kestiğini anlatıyor. 

���� Elinde oluşan yaralardan devamlı elini 

kestiğini fark ediyor.  

����Halası ona “Çocukken sık sık bıçakla oynar, 

devamlı elini keserdin” demiş.  

���� Ne zaman bir şey doğrasa elini de keser. 

Şimdi de soğan doğramak üzere ve elini 

keseceğini tahmin ediyor.  

����Aslında elini kesmeyeceğine inanıyor. 

12. “En sevdiği bardağını kırmışmışım.” 

diyen kişi için aşağıdakilerden hangileri 

geçerli olabilir? 

����Bardağı bilerek yere atıp kırmış. 

����Yerde cam parçaları görünce parçaların 

üzerindeki desenden hangi bardağı kırdığını 

anlıyor.  

����Annesi ona “En sevdiğim bardağı kırdın.” 

demiş.  

����Gece karanlıkta bir şeyler kırdığını duyuyor, 

göremiyor ama her zaman büfede duran bardağı 

kırdığını tahmin ediyor.  

����Aslında bardağı kırmamış. 

13. “100 metreyi 10 saniyede koşuyormuşum. 

” cümlesi aşağıdaki durumlardan 

hangilerinde söylenmiş olabilir?  

����Konuşan kişi, 100 metreyi kaç saniyede 

koştuğunu iyi biliyor ise... 

����Konuşan kişi bu sefer koşarken saniye tutuyor 

ve 100 metreyi 10 saniyede koştuğunu fark 

ediyor ise... 

����Konuşan kişinin beden eğitimi hocası “100 

metreyi 10 saniyede koşuyorsun” demiş ise...  

����Konuşan kişi hızlı koştuğunu biliyor ve 

ölçmese de 100 metreyi 10 saniyede koştuğunu 

tahmin ediyor ise... 
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����Konuşan kişi, aslında 100 metreyi 10 saniyede 

koştuğuna inanmıyor ise...  

14.  “İş görüşmesinde özgüvenli 

olmalıymışım. ” diyen kişi için aşağıdakilerden 

hangileri geçerli olabilir? 

����İş görüşmesi yaparken özgüvenli olması 

gerektiğini düşündüğünü anlatıyor.  

����İş görüşmesinde özgüvenli davranmadığı için 

işi alamayınca özgüvenli olmak gerektiğine karar 

veriyor. 

����Okuldaki hocası “İş görüşmesinde özgüvenli 

olmalısın” demiş.  

����İnsanın her zaman özgüvenli olması 

gerektiğini biliyor. İş görüşmesinde de böyle 

olması gerektiğini tahmin ediyor.  

����Aslında iş görüşmesinde özgüvenli olmak 

gerektiğine inanmıyor. 

15. “ İşe bir dakika geç kalmışmışım. ” diyen 

kişi bu sözü ne zaman söylemiş olabilir?  

����Sabah bankaya gitmesi gerektiği için bilerek 

işe biraz geç geldiğinde…  

����Sabah işe bir dakika geç kaldığını fark etmeyip 

öğlen giriş çıkış kartına bakınca geç kalmış 

olduğunu fark ettiğinde...  

����Müdürünü ona “İşe bir dakika geç kaldın.” 

Demiş ise… 

����Her zaman işe geç kaldığından yola çıkarak o 

gün de bir dakika geç kaldığını tahmin ettiğini 

anlatırken...  

����Arkadaşlarına aslında işe bir dakika geç 

kalmadığını anlatırken... 

16. “Karımı çok seviyormuşum. ” diyen kişi 

bu cümleyi ne için söylemiş olabilir?  

����Karısını ne kadar çok sevdiğini çok iyi bildiği 

ve bunu karşıdakinin de anlamasını istediği 

için... 

����Karısı için çok büyük bir fedakârlık yapması 

gerektiğinde onu ne kadar sevdiğini fark ettiği 

için...  

����Fal baktırdığında falcı “Sen karını çok 

seviyorsun” dediği için… 

����Beş kere evlenmiş bir erkek olarak ilk dört 

karısını çok sevmiş; beşinciyi de çok sevdiğini 

tahmin ettiği için...  

����Aslında karısını sevmediğini düşündüğü için… 

17. “Keşke öbür hastaneye gitseymişim. ” 

diyen kişi için aşağıdakilerden hangileri 

geçerli olabilir? 

����Diğer hastaneye gitmek istediğini anlatıyor.  

����Geldiği hastanede babasını bulamadığı için 

öbür hastaneye gitmesinin daha iyi olacağı 

sonucunu çıkarıyor. 

����Hastaneye gittiğinde doktor ona “Keşke öbür 

hastaneye gitseydin” demiş.  

����Devlet hastanelerinde kendini her zaman kötü 

hisseder. Bu sefer de bir devlet hastanesine 

gelmiş. Şehirdeki öbür hastaneye gitse daha iyi 

olacağını tahmin ediyor.  

����Aslında öbür hastaneye gitmek istemiyor.  

18. “Kızın üzerine fazla giderek onu 

uzaklaştırırmışız. ” diyen kişi için 

aşağıdakilerden hangileri geçerli olabilir? 

����Kızının üzerine giderse onu uzaklaştıracağını 

biliyor. 

����Son zamanlarda kızlarının üzerine gittikleri 

için onun kendinden ve kocasından biraz 

uzaklaştığını gözlemliyor. Böyle devam ederse 

onu daha çok uzaklaştıracakları sonucuna 

varıyor. 

����Rehberlik öğretmeni ona “Kızınızın üzerine 

fazla giderseniz onu kendinizden iyice 

uzaklaştırırsınız” demiş. 

����Benzer durumlarda hep kızını kendinden 

uzaklaştırmış. Şimdi de öyle olacağını tahmin 
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ediyor. 

����Aslında kızını uzaklaştırma ihtimali olmadığını 

düşünüyor. 

19. “Midemdeki o asitle sabaha kadar iyi 

dayanmışmışım. ” diyen kişi bu sözü ne zaman 

söylemiş olabilir?  

����Midesindeki asidin ne kadar rahatsız edici 

olduğunu ve dayanmanın aslında zor olduğunu 

doktora anlatırken... 

����Sabah karnının ağrısından midesindeki asidin 

yükseldiği ve sabaha kadar iyi dayandığının 

farkına vardığında... 

����Doktorun “Midende çok asit varmış ve sabaha 

kadar iyi dayanmışsın” dediğini arkadaşına 

aktarırken... 

����Ne zaman ateşi çıksa sonunda midesindeki 

asitten olduğunu söylerler. Bu sefer de ateşi 

çıktığında aynısının olduğunu tahmin edip bu 

tahmin ettiğinde... 

����Aslında sabaha kadar iyi dayanmadığını 

anlatmak istediğinde... 

20. “Sadece GS-TS maçının sonucunu doğru 

tahmin edebilmişim. ” diyen kişinin bu cümleyi 

söylediği durum aşağıdakilerden hangileri 

olabilir?  

����Arkadaşı bu kişinin izleyemediği GS-TS ve 

FB-BJK maçlarının sonuçlarını tahmin etmesini 

istediğinde sadece GS-TS maçının sonuçlarını 

tutturunca böyle söyleyebilir. 

����Gazetede yayınlanan sonuçlarla doldurduğu 

kuponu karşılaştırıp sadece bir maç sonucunu 

tutturduğunu fark edince böyle söyleyebilir.  

����Büfede kuponunu kontrol eden kişi “Sadece 

GS-TS maçının sonucunu doğru tahmin 

edebildin” demiş ise böyle söyleyebilir. 

����Her hafta sadece bir maçın sonucunu doğru 

tahmin edebildiğinden yola çıkarak bu hafta da 

sadece GS-TS maçını doğru bildiğini tahmin 

ediyor ise böyle söyleyebilir. 

����Aslında GS-TS maçından başka maçların da 

sonucunu doğru tahmin edebildiğini düşünüyor 

ise böyle söyleyebilir.  

 

21.  “Okuldan eve yarım saatte gelmişim. ” 

diyen kişi bu cümleyi ne zaman söylemiş 

olabilir?  

����İlk kez yürüdüğü yol boyunca dakika tuttuktan 

sonra yolun ne kadar sürdüğünü bilgisini 

annesine aktarırken… 

����Eve vardığında yola çıkmasının üzerinden 

yarım saat geçtiğini görünce...  

����Annesinin “Okuldan eve yarım saatte 

yürüdün.” cümlesini kardeşine aktarırken...  

����Her akşam okuldan eve yarım saatte 

yürüdüğünü bildiği için o gün de “Herhalde 

öyledir” diye tahmin yürütürken...  

����Aslında okuldan eve yarım saatte 

yürümediğinde...  

22. “Olaylara karamsar bakmaktan 

vazgeçmeliymişim. ” diyen kişi… 

����… olaylara karamsar bakmaktan vazgeçmesi 

gerektiğini iyi biliyor ise böyle söyleyebilir. 

����… kendisini olaylara karamsar bakmaktan 

vazgeçmesi gerektiğini anlayacak kadar kötü 

hissettiği için böyle söyleyebilir.  

����… doktor “Olaylara karamsar bakmaktan 

vazgeçmelisin” demiş ise söyleyebilir. 

����… karamsarlığın insanlarda olumsuz etki 

bıraktığını biliyor ve iyi olaylarla karşılaşmak 

için karamsarlıktan vazgeçmesi gerektiğini 

tahmin ediyor ise böyle söyleyebilir.  

����… aslında olaylara karamsar bakmaktan 

vazgeçmesi gerektiğine inanmıyor ise böyle 

söyleyebilir. 
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23. “Paraya daha az önem verseymişim. ” 

diyen kişinin bu cümleyi söylediği durum 

aşağıdakilerden hangileri olabilir?  

����Paraya daha az önem vermek istediğini biliyor 

ise böyle söyleyebilir. 

����Paraya çok önem verdikten sonra 

yaşadıklarının sonucunda bunun bir hata 

olduğuna karar verdiği için böyle söyleyebilir. 

����Bir dostunun ona “Keşke paraya daha az önem 

versen.” demiş ise böyle söyleyebilir.  

����İnsanların paraya çok önem verdiklerinde 

pişman olduklarını bildiği için kendisinin paraya 

az önem vermesinin daha iyi olacağını tahmin 

ediyor ise böyle söyleyebilir..  

����Aslında paraya daha az önem vermek 

istemiyor ise böyle söyleyebilir. 

24. “O adada, kendimi yeniden bulmuştum. ” 

diyen kişi için aşağıdakilerden hangileri 

geçerli olabilir? 

����Adı geçen adada nasıl kendini yeniden bulmuş 

gibi hissettiğini hatırlıyor.  

���� Adı geçen adadan ayrıldığından beri kendini 

çok daha iyi hissediyor. Böylece o adada kendini 

yeniden bulduğunu fark ediyor. 

����Doktoru ondaki iyileşmeyi görünce “O adada 

kendini yeniden buldun” diyor. O da bu sözü 

arkadaşına aktarıyor.  

����Geçen yaz gittiği adanın insanlara dinginlik 

vermesi ile ünlü olduğunu öğreniyor. O da 

kendini yeniden bulduğunu tahmin ediyor.  

����Aslında adada kendini bulduğunu 

düşünmüyor. 

25.  “Resim çektirirken manzaraya daha 

yakın dursaymışım.” diyen ki şi, bu cümleyi 

aşağıdaki durumların hangilerinde söylese 

uygun olur? 

����Poz verdiği sırada manzaraya daha yakın 

durmak istediğini dile getiriyor ise…  

����Resim çektirirken manzaraya uzak durduğu 

için resmi beğenmiyor ve daha yakın durmasının 

daha iyi sonuç vereceğine karar veriyor ise... 

����Fotoğrafçı “Manzaraya daha yakın dursan” 

demiş ise...  

����Resim çektirirken fondaki görüntüye uzak 

durmamak gerektiğini bildiği için manzaraya 

yakın durmasının daha iyi olacağını tahmin 

ediyor ise...  

����Aslında manzaraya yakın durmasının iyi 

olacağına inanmıyor ise...  

26.  “Son zamanlarda yaşadığım bütün 

sıkıntıları kısa sürede tamamen unutacakmışım.” 

diyen kişi için aşağıdakilerden hangileri 

geçerli olabilir? 

����Çok geçmeden yaşadığı sıkıntıları 

unutacağından emin.  

����Yaşadığı sıkıntılı günlerin etkisinin gün 

geçtikçe azaldığını hissediyor. Kısa süre içinde 

kadar bu sıkıntılarını tamamen unutacağı 

sonucunu çıkarıyor.  

����Doktor bir ilaç verip “Yaşadığın bütün 

sıkıntıları kısa sürede tamamen unutacaksın” 

demiş. 

����Hayatı boyunca kötü olayları çabucak unutup 

kendini yenilemeyi başarmış. Son zamanlarda 

yaşadığı sıkıntıları da kısa sürede unutacağını 

tahmin ediyor.  

����Aslında yaşadığı sıkıntıları kısa sürede 

unutacağına inanmıyor. 

27. Yaprak’ın  “Bu sinemada beraber 

‘Suretler’i izlemiştik. ” demesi için uygun 

durumlar hangileri olabilir?  

����Yaprak, o salonda arkadaşıyla ‘Suretler’i 

izlediklerini gayet net hatırlıyor ve arkadaşına 

bunu hatırlatmak istiyor ise böyle söyler. 
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����Yaprak, cüzdanında önceki hafta izledikleri 

‘Suretler’ filminin biletini bulup da o biletin de 

aynı salona ait olduğunu fark etmiş ise böyle 

söyler. 

����Yanındaki arkadaşı, Yaprak’a “Bu sinemada 

Suretleri izledik.” demiş ise böyle söyler.  

����Yaprak ve arkadaşını en sık geldikleri sinema 

salonu bu salon olduğu için “Herhalde 

‘Suretler’i de burada izledik.” diye tahmin 

ediyor ise böyle söyler. 

����Aslında ‘Suretler’i o sinemada izlemediklerine 

inanıyor ise böyle söyler.  

28.  “Tatilde huzurlu oluruz diye ummuştum. 

” diyen kişi için aşağıdakilerden hangileri 

doğru olabilir?  

����Tatilde huzurlu olacağını umduğunu hatırlıyor.  

����Tatilde huzuru kaçınca mutsuz oluyor ve asıl 

istediğinin huzur olduğunu fark ediyor. 

����Eşi ona “Sen tatilde huzurlu oluruz diye 

ummuştun” demiş. 

����Genelde huzur isteyen bir kişi olduğu için, 

tatile çıktığında da huzurlu olmayı umduğunu 

tahmin ediyor. 

����Aslında tatilde huzurlu olmayı ummamış.  

29. “Televizyon izlerken kanepede 

uyumuşum.” diyen kişi için aşağıdakilerden 

hangileri geçerli olabilir? 

����Salonda uyumak istediği için battaniyeyi alıp 

kanepeye yatmış. Arkadaşına onu anlatıyor. 

����Gecenin bir yarısı kanepede uyanınca nerede 

uyuduğunu anlıyor. 

����Sabah annesi ona kahvaltıda “Kanepede 

uyudun” demiş.  

����Kanepede uyuduğundan emin değil, ama sırtı 

çok ağrıyor. “Herhalde kanepede uyudum” diye 

tahmin ediyor.  

����Aslında TV izlerken kanepede uyumamış. 

30. “Üzgün duruyormuşum.” diyen kişi … 

����… üzgün durduğunun farkında ise böyle 

söyleyebilir..  

����… çektirdiği resme bakınca poz verirken 

üzgün durduğunu fark etmiş ise böyle 

söyleyebilir.  

����… eğer annesi ona “Üzgün duruyorsun” demiş 

ise böyle söyleyebilir. 

����… yağmurlu havalarda hep üzgün durur. 

Yağmur yağdığı için yine öyle olduğunu tahmin 

ediyor ise böyle söyleyebilir.  

����… aslında üzgün durduğunu düşünmüyor ise 

böyle söyleyebilir. 

31. Aşağıdaki durumların hangilerinde 

konuşan kişi “62 ülkeyi gezebilmişim. ” demiş 

olabilir?  

����Gezdiği ülkeleri her seferinde not alarak 

saymış ve 62 ülkeyi gezebildiğini çok iyi biliyor. 

����Gezdiği ülkeleri her seferinde evindeki harita 

üzerinde işaretlemiş. Bir gün oturup sayınca 62 

ülkeyi gezebildiği sonucuna varıyor. 

���� Arkadaşı ona “62 ülkeyi gezebildin” demiş. 

����Kesin olarak kaç ülke gezdiğini bilmiyor. Ama 

aşağı yukarı 62 ülkeyi gezebildiğini tahmin 

ediyor. 

����Aslında 62 ülkeyi gezememiş. 

32. Aşağıdaki durumların hangilerinde 

konuşan kişi “Akşam Ayda’yla yemeğe 

çıkacakmışız. ” demiş olabilir?  

����Akşam Ayda’yla yemeğe çıkmak istediği için 

yer ayırtmış. 

����Ayda’nın ofisteki masasında akşam yemeği 

için yapılan rezervasyona ait bilgileri görünce 

yemeğe çıkacakları sonucunu çıkarıyor.  

����Az önce Ayda “Yemeğe çıkacağız” demiş. 

����Her Cuma Ayda ile yemeğe çıkarlar. Bu gün 

de Cuma olduğuna göre yemeğe çıkacaklarını 
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tahmin ediyor. 

����Aslında Ayda ile yemeğe çıkmayacak. 

33. Aşağıdaki durumların hangilerinde 

konuşan kişi “Keşke güzel bir CV yazsaymışım. 

” demiş olabilir?  

����Güzel bir CV yazmayı istediğini anlatırken... 

����Güzel bir CV yazamadığı için iyi bir iş fırsatını 

kaçırınca CV yazmanın önemli olduğu sonucuna 

varmış ise... 

����Sınıf arkadaşlarına Hocasının “Güzel bir CV 

yazsan” dediğini aktarıyor ise… 

����Her şeyin iyisini yapmak istediğinden yola 

çıkarak için CV’yi de güzel yazmak istediğini 

tahmin ediyor ise... 

����Aslında güzel bir CV yazmak istemiyor ise…  

34. Aşağıdaki durumların hangilerinde 

konuşan kişi “Sana bir şiir yazmıştım. ” demiş 

olabilir?  

����Adı geçen şiiri yazdığı zamanı ve yerini dün 

gibi hatırlıyor.  

����Eski mektupların arasında şiir bulup da altında 

imzasını görünce onu kendisinin yazdığı 

sonucuna varıyor.  

����Şiiri yazdığını hatırlamıyor. Bir arkadaşı ile 

karşılaşmış, o da “Sen geçen gece bu kıza bir şiir 

yazdın” demiş. 

����Hayatı boyunca bütün sevgililerine şiir yazmış. 

Bu cümleyi söylediği kadına da bir şiir yazdığını 

tahmin ediyor.  

����Aslında bu cümleyi söylediği kadına şiir 

yazmamış. 

35. Aşağıdaki durumların hangilerinde 

konuşan kişi “Zayıflayınca eski kıyafetlerimi 

atmalıymışım. ” diyebilir?  

����Zayıflayınca eski kıyafetlerini atmasının iyi 

olacağını düşünüyor. 

����Yeniden kilo alınca zayıfladıktan sonra eski 

kıyafetleri atması gerektiğine karar veriyor. 

����Bir kitapta okuduğu “Zayıflayınca eski 

kıyafetlerini atılması gerekir.” cümlesini 

arkadaşına aktarıyor. 

����İnsanların düşüncelerini eyleme dökmeleri 

gerektiğini biliyor ve zayıfladıktan sonra tekrar 

kilo almamak için eski kıyafetleri atmasının iyi 

olacağını tahmin ediyor. 

����Aslında zayıflayınca eski kıyafetlerini 

atmasının gerekmediğine inanıyor. 

36. Ayten, aşağıdaki durumların 

hangilerinde “Kız kardeşimi taklit edermişim. ” 

demiş olabilir?  

����Küçükken kız kardeşini taklit edip durduğunu 

iyi hatırlıyor ise... 

����Küçükken çekilen videoları izlerken kız 

kardeşini taklit etmenin onun için bir alışkanlık 

olduğunu fark ediyor ise... 

����Annesi “Sen küçükken kız kardeşini taklit 

ederdin” demiş ise... 

����Her zaman kız kardeşini taklit etme 

alışkanlığına sahip olduğu için “Herhalde 

eskiden de böyleydi” diye tahmin ediyor ise...  

����Aslında kız kardeşini taklit etme alışkanlığı 

yok ise... 

37. Dilaver, “Korsan film satıyormuşum. ” 

cümlesini hangi durumlarda söylemiş 

olabilir?  

����“Ne iş yapıyorsun?” diye soran birine cevap 

verirken... 

����Dükkanında sattığı DVD filmlerden biri bir 

gün yere düşüp kırılınca sattıklarının meğer 

korsan basım olduğunu fark ettiğinde...  

����Teftiş sırasında, zabıta memurunun “Sen 

korsan film satıyorsun” dediğini yan dükkândaki 

abiye anlatırken... 

����Dilaver, hayatı boyunca korsancılık yapmış 
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birisi ve şimdi de film satıyor. Bu sefer de korsan 

film sattığını tahmin ediyor ise...  

����Dilaver, aslında korsan film satmıyor ise...  

38. Gürkan ve arkadaşları zor bir i ş 

bitiriyorlar ve Gürkan “En çok ben 

yorulmuşumdur. ” diyor. aşağıdakilerden 

hangisi, Gürkan’ın bu cümleyi söylemesinin 

nedeni olabilir? 

����Gürkan, en çok kendisinin yorulduğunu adı 

gibi biliyor. 

����Çok yorgun. İşyerindeki diğer kişiler ise gayet 

iyi görünüyorlar. En çok kendisinin yorulduğuna 

karar veriyor. 

����Gürkan, nasıl yorulduğunun farkında bile 

değil. İş arkadaşlarından biri gelip ona “En çok 

sen yoruldun” demiş. Gürkan da bunu patronuna 

anlatıyor. 

����Kendisiyle birlikte çalışan herkesin ne kadar 

çalıştığını aşağı yukarı biliyor. O yüzden en çok 

kendisinin yorulduğunu tahmin ediyor. 

����Aslında en çok yorulan o değil. 

39. “ Hastaymışım.” diyen ki şi için aşağıdaki 

durumlardan hangileri geçerli olabilir?  

����Hasta olduğunu adı gibi biliyor. 

����Ateşini ölçüp de 39 derece ateşi olduğunu 

görünce hasta olduğuna karar veriyor. 

����Doktor tahlil sonuçlarına bakıp “Hastasınız” 

demiş. 

����Her kış hastalanır. Ocak ayında havalar iyice 

soğuyunca hastalandığını tahmin ediyor. 

����Aslında hasta olduğuna inanmıyor.  

40. “ Cesurmuşum.” diyen ki şi için aşağıdaki 

durumlardan hangileri geçerli olabilir?  

����Cesur olduğunu adı gibi biliyor. 

����20 yaşında “bunge jumping” yaparken çekilen 

fotoğrafını görünce o zamanlar cesur olduğuna 

karar veriyor.  

����Kız arkadaşlarından biri ona “Çok cesursun” 

demiş. 

����Mart doğumlu olanların cesur olduklarını 

öğrenince Mart doğumlu olduğuna göre 

kendisinin de cesur olduğunu tahmin ediyor. 

����Aslında cesur olmadığına inanıyor. 

Katılımınız için teşekkürler.  
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EK 2.  Sormaca 1.2.  

 

Aşağıda size, bazı Türkçe cümleler sunulmuştur. Seçeneklerde ise bu cümlelerin hangi durumlarda söylenmiş 

olabileceğine ilişkin olasılıklar verilmiştir. Sizden istenen, tırnak içinde verilen cümleyi söyleyen kişinin, cümleyi 

seçeneklerde sunulan durumlardan hangisinde ya da hangilerinde söylemiş olabileceğine karar vermenizdir.  

Cevaplar arasından size birden fazla seçenek uygun geliyor ise uygun gelen her seçeneğin yanında verilen 

kutucukları açıkça �işaretleyiniz. 

Bu anket Ankara Üniversitesi DTCF Dilbilim Bölümünd e, Demet Gül tarafından yürütülmekte olan bir dil 

betimleme çalı şmasının parçasıdır. Bu anketteki sorular günümüzde konu şulan Türkiye Türkçesinin 

yapısal ve anlamsal özelliklerinin betimlenmesini a maçlamaktadır. Toplam 40 çoktan seçmeli sorudan 

olu şan bu anketi cevaplamak yakla şık 35 dakikanızı alacaktır.  

1. Ali’ye “100 bilet satmışsındır. ” diyen 

kişi… 

���� … Ali’nin 100 bilet sattığını biliyor. 

���� … Ali’nin kazandığı parayı 

hesaplayınca sonuca bakarak 100 bilet 

sattığını anlıyor.  

����… patronu “Ali 100 bilet sattı” demiş. 

����… Ali’nin her gün 100 bilet sattığını 

biliyor. Bugün de öyledir diye tahmin 

ediyor. 

���� … aslında Ali’nin 100 bilet 

satmadığını düşünüyor. 

2. Halis’in Selim’e “Çok konuşmuşsun.” 

demesi için uygun durumlar 

aşağıdakilerden hangileri olabilir?  

���� Halis, Selim’in önceki gün katıldıkları 

toplantıda fazla konuşmasından rahatsız 

olmuş. Bunu Selim’e söylüyor. 

���� Halis, küçükken doldurdukları bir ses 

kaydını dinlerken Selim’in kayıt sırasında 

çok konuştuğunu fark ediyor. O yüzden 

böyle söylüyor. 

����Parti boyunca Selim’in yanında olan 

birisi “Selim, çok konuştu” demiş. Selim’e 

bunu söylüyor… 

����Selim’in içki içince çok konuşmak gibi 

bir huyu olduğunu biliyor. Önceki gece 

içtiğini öğrenince yine çok konuşup 

insanları bıktırmış olabileceğini tahmin 

ediyor.  

���� Aslında arkadaşının çok konuşmadığını 

düşünüyor. 

3. Bayram tatili için eve gelen abisine 

“Annemin yemeklerini özlemişsin. ” diyen 

kişi bu cümleyi aşağıdaki durumların 

hangilerinde söylemiş olabilir?  

���� Abisi, ona annesinin yemeklerini 

özlediğini kendisi söylemiş ise böyle 

söyleyebilir. 

���� Abisi sofrada yemekleri silip 

süpürünce bu yemekleri ne kadar 

özlediğini fark eder ise böyle söyleyebilir 

���� Abisinin tatil için eve misafir olarak 

getirdiği arkadaşı “Abin annenin 

Yaşınız……:  
Cinsiyetiniz.:  K �        E � 
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yemeklerini çok özledi.” demiş. 

���� Abisi annesinin yemeklerinden aylardır 

yemediği için o yemekleri özlediğini 

tahmin ediyor. 

����Aslında abisinin annesinin yemeklerini 

özlemediğini düşünüyor. 

4. Altan’a “ 5 çeşit yemek yapabilmişsin.” 

diyen kişi… 

���� … yemek yaparken Altan’ın 

yanındaymış. 

����… Altan’ın hazırladığı sofrada 5 çeşit 

yemek olduğunu görünce bu kadar yemek 

yaptığı sonucunu çıkarıyor. 

���� … Altan’ın karısının “Altan 5 çeşit 

yemek yapabildi” dediğini Altan’a 

söylüyor. 

���� … Altan’ın yapmayı bildiği 5 çeşit 

yemek olduğunu biliyor. O akşam da 

Altan “Size ziyafet hazırladım” deyince 5 

çeşit yemek yaptığını tahmin ediyor. 

���� … aslında Altan’ın 5 çeşit yemek 

yapamadığını düşünüyor. 

5. Melis’e “ ‘Al bu para senin olsun’ 

dermişsin.” diyen kişi bunu neden 

söylüyor olabilir? 

���� Melis’in isteyerek “Al bu para senin 

olsun” dediğini biliyor. 

���� Melis’in ne zaman bankamatikten para 

çekse yanındaki insanların ona garip garip 

baktığını biliyor. Bir gün onun farkında 

olmadan yanındakine “Al bu para senin 

olsun” dediğini fark edince Melis’e böyle 

söylüyor. 

����Melis’in annesi “Kızım küçükken 

garsonlara hep ‘Al bu para senin olsun’ 

diyerek bahşiş verirdi” demiş. Bu 

hikâyeyi dinlediğini Melis’e söylüyor.  

����Melis’in ne zaman eline para geçse bir 

fakir bulup “Al bu para senin olsun” 

demek alışkanlığı var. Melis’in evini 

sattığını duyunca yine dağıtacağını 

düşündüğü için böyle söylüyor.  

���� Aslında Melis “Al bu para senin olsun” 

demez. 

6. Arkadaşının Gözde’ye “Sırt 

ağrılarının geçmesi için haftada en az iki 

kere yirmi dakika yüzmeliymişsin. ” 

diyebilmesi için uygun durumlar 

hangileri olabilir?  

����Gözde’nin sırt ağrılarının nasıl 

geçeceğini bilen bir doktor. 

���� Gözde yüzmeyi bıraktığında sırt 

ağrılarının başladığını görüyor. Gözde’ye 

bu ağrıların geçmesi için haftada en az iki 

kere yirmi dakika yüzmesi gerektiği 

sonucuna varıyor. 

���� Doktor bir arkadaşının “Sırt ağrılarının 

geçmesi için haftada en az iki kere yirmi 

dakika yüzmek gerek” dediğini Gözde’ye 

aktarıyor. 

���� Yüzmenin sağlığa iyi geldiğini biliyor. 

Gözde’nin de sırt ağrılarının geçmesi için 

yüzmesi gerektiğini tahmin ediyor.  

���� Aslında Gözde’nin sırt ağrılarının 

geçmesi için yüzmesi gerekmediğine 

inanıyor. 

7. Fikret, Fatih’e aşağıdaki durumların 

hangilerinde “En yüksek dağların 

tepesine tırmanmışsındır. ” diyebilir?  

����Fatih’in en yüksek dağların tepesine 

tırmandığından emin ise böyle 

söyleyebilir. 

���� Fatih’in tırmanışları sırasında 

çektirdiği fotoğraflarda hep en yüksek 
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tepelere tırmandığını fark ediyor. O 

yüzden Fatih’e böyle söylüyor.  

����Gazetedeki bir haberde “Fatih, en 

yüksek dağlara tırmandı” diyen bir haber 

okuyor. Telefon açıp bunu Fatih’e 

söylüyor. 

����Fatih’in zoru sevdiğini biliyor. Dağ 

tırmanışlarına katıldığını duyunca 

dağların en yüksek tepelerine tırmandığını 

tahmin ediyor.  

����Aslında Fatih’in yüksek dağlara 

tırmanmadığına inanıyor. 

8. Annesine “Akşam bize 

uğrayacakmışsın.” diyen kişi … 

���� … akşam uğramasını annesinden 

kendisi istemiş.  

���� … annesinin evine gidiyor. Kapıda 

annesinin babası için “Akşam Aysel’e 

gelirken çerez al” diye not bıraktığını 

görünce akşam uğrayacağı sonucuna 

vararak telefonda bunu annesine söylüyor.  

���� … babasının arayıp “Annen akşam size 

uğrayacak” dediğini telefonda annesine 

söylüyor. 

����… annesinin her akşam uğradığını 

biliyor. Bu akşam da uğrayacağını tahmin 

ediyor.  

����… aslında annesinin akşam 

uğramayacağını düşünüyor. 

9. Kocasına “Çok içmişmişsin. ” diyen 

kişi… 

���� … kocası içerken onun yanındaymış. 

���� … kocasının sabah başı çok ağrıyınca 

önceki gece çok içmiş olduğunu fark 

etmiş, bunu kocasına söylüyor. 

���� … bir arkadaşının “Kocan yılbaşı 

toplantısında çok içti” dediğini kocasına 

söylüyor. 

���� … kocasının her Cumartesi gecesi 

arkadaşlarıyla içtiğini biliyor. Önceki 

gece de Cumartesi olduğuna göre çok 

içmiş olduğunu tahmin ediyor. 

���� … aslında kocasının çok içtiğine 

inanmıyor. 

10. Beyazıt Öztürk’e, “Çocukluğunuzdan 

beri uçmak istemişsinizdir.”  diyen kişi… 

���� … Beyaz’ın çocukluğundan beri 

uçmak istediğini biliyor. 

����… Beyaz’ın uçağa bindiğinde büyük bir 

sevinç duyduğunu görünce onun aslında 

çocukluğundan beri uçmak istediğini fark 

ediyor. 

���� … Beyaz’ın annesinin “Beyazıt, 

çocukluğundan beri uçmak isterdi” 

dediğini Beyaz’a aktarıyor. 

����… Beyaz’ın son zamanlarda uçmayı 

çok istediğini biliyor. “Herhalde 

çocukken de böyleydi” diyerek onun 

çocukluğundan beri uçmak istediğini 

tahmin ediyor.  

����… aslında Beyaz’ın uçmak istemediğini 

düşünüyor.  

11. Arkadaşının Sezin’e “Elini 

kesermişsin. ” diyebilmesi için uygun 

durumlar a şağıdakilerden hangileri 

olabilir?  

����Sezin’in ne zaman bir şey doğrayacak 

olsa elini kestiğini biliyor ise böyle 

söyleyebilir. 

����Sezin’in elinde devamlı yaralar 

olduğunu görüyor. Bu yaralardan onun 

elini kesmeyi alışkanlık haline getirdiğini 

fark ediyor ise böyle söyleyebilir.  

����Sezin’in halası “Sezin çocukken bıçakla 
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çok oynar, devamlı elini keserdi” demiş 

ise böyle diyebilir.  

���� Sezin’in sakar olduğunu biliyor ve her 

soğan doğradığında elini de kestiğini 

tahmin ediyor ise böyle söyleyebilir.  

���� Aslında Sezin’in elini kesmeyeceğini 

düşünüyor ise böyle söyleyebilir. 

12. Kardeşine “Sonay’ın üzerine çok 

gitmişmişsin.”  diyen kişi bunu hangi 

durumlarda dese uygun olur? 

����Kardeşinin Sonay’ın üzerine gittiği 

olaya kendisi tanık olmuş ise...  

���� Sonay evden ayrılırken onun yüz 

ifadesini görünce kardeşinin Sonay’ın çok 

üzerine gittiğini fark etti ise...  

���� Sonay ona “Kardeşin çok üzerime 

geldi” demiş bunu kardeşine söylüyor 

ise...  

���� Kardeşinin insanların üzerine gittiğini 

ili şkilerinde hap aynı sorunu yaşadığını 

bildiği için Sonay’la da sorun yaşayınca 

üzerine gittiğini tahmin ediyor ise...  

���� Aslında kardeşinin Sonay’ın üzerine 

gittiğini düşünmüyor ise… 

13. Arkadaşı Gizem’e aşağıdaki 

durumlardan hangilerinde 

“ Çocuklarının sağlığını her şeyden çok 

önemsiyormuşsun. ” diyebilir?  

����Çocuklarının sağlığını her şeyden çok 

önemsemesi gerektiğini Gizem’e kendisi 

söylemiş ise böyle söyleyebilir. 

����Gizem’in giderlerini incelerken yüklü 

harcamaların çocuklarının doktor 

ödemeleri olduğunu görünce onun 

çocuklarının sağlığını her şeyden çok 

önemsediği sonucuna varıyor ise böyle 

söyleyebilir. 

����Gizem’in psikologu onu “Gizem, 

çocuklarının sağlığını her şeyden çok 

önemsiyor” diyerek uyarmış. Arkadaşı da 

bunu Gizem’e aktarırken böyle 

söyleyebilir.  

����Gizem’in çocuklarıyla ilgili her şeyi her 

zaman çok önemsediğini biliyor. Onların 

sağlıklarını da çok önemsediğini tahmin 

ediyor ise böyle söyleyebilir. 

����Aslında Gizem’in çocuklarının sağlığını 

önemsemediğini düşünüyor ise böyle 

söyleyebilir.  

14. Serkan’a “ İş görüşmesinde özgüvenli 

olmalıymışsın. ” diyen kişi bunu hangi 

durumlarda demiş olabilir?  

���� Serkan’ın iş görüşmesinde özgüvenli 

olması gerektiğini düşünüyor ise böyle 

söyleyebilir.  

���� Serkan’ın iş görüşmesinde özgüvenli 

davranmadığı için işi alamadığını 

duyunca onun özgüvenli olması gerektiği 

sonucuna varmış ise böyle söyleyebilir. 

���� Serkan’ın iş görüşmesine katılan 

hocası “İş görüşmesinde özgüvenli 

olmalı” demiş ise arkadaşı Serkan’a böyle 

söyleyebilir.  

���� İş görüşmesinde özgüvenli olması 

gerektiğini biliyor. Serkan’ın da böyle 

olması gerektiğini tahmin ediyor.  

���� Aslında Serkan’ın iş görüşmesinde 

özgüvenli olması gerekmediğini 

düşünüyor. 

15. Erkan’a “ İşe geç kalmışmışsın. ” 

diyen kişi… 

���� Erkan’ın işe geç kaldığını görmüş.  

���� Erkan’ın giriş çıkış kartına bakınca geç 

kalmış olduğunu fark ediyor...  
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���� Müdür “Erkan işe geç kaldı” demiş. 

Bunu Erkan’a söylüyor. 

���� Erkan’ın her zaman işe geç kaldığını 

biliyor. Bugün de geç kaldığını tahmin 

ediyor.  

���� Aslında Erkan’ın işe geç kalmadığını 

düşünüyor. 

16. Ezel’e “Karını çok seviyormuşsun.” 

diyen kişi için aşağıdakilerden 

hangileri geçerli olabilir?  

����Ezel ona karısını çok sevdiğini 

söylemiş. Karısını sevdiğini biliyor. 

���� Ezel’in karısı için büyük bir fedakârlık 

yaptığını görmesinin sonucunda onun 

karısını ne kadar çok sevdiğini fark 

ediyor. Bunu Ezel’e söylüyor. 

���� Falcının “Ezel karsını çok seviyor” 

dediğini Ezel’e anlatıyor. 

���� Ezel’in ilk dört karısını da çok 

sevdiğini biliyor. Beşinciyi de çok 

sevdiğini tahmin ediyor.  

���� Aslında Ezel’in karısını sevmediğine 

inanıyor. 

17. Sarp’a “Keşke öbür hastaneye 

gitseymişsin.”  diyen arkadaşı bunu 

hangi durumlarda söylemiş olabilir? 

���� Sarp’ın öbür hastaneye gitmesinin daha 

iyi olacağını biliyor ise böyle söyleyebilir.  

���� Sarp’ın hastanede babasını 

bulamadığını fark ederek öbür hastaneye 

gitmesinin daha iyi olacağına karar 

veriyor ise böyle söyleyebilir.  

���� Doktor ona “Sarp öbür hastaneye 

gitseydi” demiş. O da dışarı çıkıp 

doktorun dediğini Sarp’a aktarıyor ise 

böyle söyleyebilir.  

���� Devlet hastanelerinde Sarp’ın kendini 

her zaman kötü hissettiğini biliyor. Özel 

bir hastane olan öbür hastaneye gitse daha 

iyi olacağını tahmin ediyor ise böyle 

söyleyebilir.  

���� Aslında Sarp’ın öbür hastaneye 

gitmesinin iyi olacağını düşünmüyor ise 

böyle söyleyebilir.  

18. Kocasına “Kızın üzerine fazla giderek 

onu uzaklaştırırmışsın. ” diyen kişi… 

���� Kocasının kızının üzerine giderek onu 

uzaklaştıracağını çok iyi biliyor.  

����Son zamanlarda kocasının kızın üzerine 

giderek onu uzaklaştırdığını biliyor. 

Böyle devam ederse daha çok 

uzaklaştıracaklarını fark ediyor. O yüzden 

kocasına böyle söylüyor.  

����Kızıyla yaşadığı sorunları anlattığı bir 

arkadaşı “Kızınızın üzerine giderek onu 

daha da uzaklaştırırsınız” demiş. Bunu 

kocasına anlatıyor.  

���� Benzer durumlarda kocası hep kızını 

kendinden uzaklaştırmış. Şimdi de öyle 

olacağını tahmin ediyor. 

����Aslında kocasının kızını 

uzaklaştırmayacağını düşünüyor. 

19. Doktor hastasına hangi koşullarda  

“Midendeki o asitle sabaha kadar 

dayanmışmışsın. ” diyebilir?  

����Hastasının midesindeki asit ile sabaha 

kadar dayanmış olduğunu da çok iyi 

biliyor ise... 

���� Hastasının test sonuçları gelince onun 

sabaha kadar dayanmış olduğuna karar 

veriyor ise... 

���� Hastasının test sonuçlarını getiren 

diğer doktor “Hastanın midesinde çok asit 

var. Sabaha kadar iyi dayanmış”  demiş 
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ise... 

���� Hastasının her zaman mide asidinin 

yüksek olduğunu ve sabahlara kadar 

dayanmak zorunda kaldığını biliyor. Yine 

geceden beri midesinde asit olduğunu ve 

hastasının dayanmış olduğunu tahmin 

ediyor… 

���� Aslında hastasının sabaha kadar 

dayanmış olmadığını düşünüyor. 

20. Akif’e “ Sadece GS-TS maçının 

sonucunu doğru tahmin edebilmişsin. ”  

diyen kişi… 

���� … GS-TS ve FB-BJK maçlarının 

sonucunu Akif’in tahmin etmesini istiyor. 

Akif de sadece GS-TS maçını doğru 

tahmin edince bunu söylüyor. 

���� … o hafta oynanan maçların 

sonuçlarıyla Akif’in kuponunu 

karşılaştırınca GS-TS maçının sonucunu 

doğru tahmin edebildiğini fark ediyor.  

���� … arkadaşları “Akif sadece GS-TS 

maçının sonucunu doğru tahmin edebildi” 

demiş. 

���� … Akif’in her hafta ancak bir maçın 

sonucunu doğru tahmin edebildiğini 

biliyor. Bu hafta da yine sadece GS-TS 

maçını doğru bildiğini tahmin ediyor. 

���� … aslında Akif’in GS-TS maçının 

sonucundan başka sonuçları da doğru 

tahmin edemediğini düşünüyor.  

21. Oğluna “4 kilometreyi yarım saatte 

yürümüşsün. ” diyen kişi… 

����… oğlu “Yolu yürümem ne kadar 

zaman aldı?” diye soran oğluna cevap 

olarak bunu söylüyor olabilir. 

���� … oğlu yürümeyi bitirince saate bakıp 

4 Km.yi yürümesinin yarım saat aldığını 

gördüğü için böyle söyleyebilir.  

���� … oğlunun antrenörü ona “Oğlunuz 4 

km.yi yarım saatte yürüdü.” demiş ise 

bunu oğluna aktarmak için bu cümleyi 

söyleyebilir.  

���� … oğlunun 4 km. yolu genellikle 

yarım saatte yürüdüğünü biliyor. O gün 

de herhalde öyledir diye tahmin ediyor ise 

böyle söyleyebilir.  

���� … aslında oğlunun 4 km.yi yarım 

saatte yürüdüğünü düşünmüyor ise bu 

cümleyi söyleyebilir.  

22. Didem’e “Olaylara karamsar 

bakmaktan vazgeçmeliymişsin. ” diyen 

arkadaşı bunu hangi durumlarda 

söylemiş olabilir?  

���� Didem’in olaylara karamsar bakmaktan 

vazgeçmesi gerektiğini düşünüyor. 

���� Didem’in son zamanlarda ne kadar 

karamsar olduğunu ve kendini nasıl kötü 

hissettiğini görüyor. Artık bu tavrından 

vazgeçmesi gerektiği sonucunu çıkarıyor. 

O yüzden Didem’e bu cümleyi söylüyor.  

����Bir arkadaşı ona “Didem, içinde 

bulunduğu durumdan kurtulması için 

karamsarlıktan vazgeçmeli” demiş. Bu 

tavsiyeyi Didem’e aktarıyor. 

���� Karamsarlığın insanlarda olumsuz etki 

bıraktığını biliyor. İyi olaylarla 

karşılaşmak için Didem’in de 

karamsarlıktan vazgeçmesi gerektiğini 

tahmin ediyor.  

���� Aslında Didem’in olaylara karamsar 

bakmaktan vazgeçmesi gerekmediğini 

düşünüyor. 

23. Ersin’e, “Daha zengin olsaymışsın!” 

diyen kişi hangi durumlarda böyle 
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söyleyebilir? 

����.Ersin’in daha zengin olmasını istiyor.  

���� Ersin, zengin olmaması nedeniyle kötü 

günler geçirdiği için onun daha zengin 

olmasını istiyor.  

���� Ersin’in karısının arkadaşlarına “Ersin 

daha zengin olsa…” dediğini duymuş. 

Bunu Ersin’e söylüyor. 

���� Ersin’in paraya çok değer verdiğini 

biliyor. Daha zengin olmayı istediğini 

tahmin ediyor.  

���� Aslında Ersin’in daha zengin olmasını 

istemiyor.  

24. Arkadaşına “O adada, kendini 

yeniden bulmuştun. ” diyen kişi için 

aşağıdakilerden hangileri geçerli 

olabilir?  

����Tatilde arkadaşı ile birlikteymiş ve tatil 

sırasında arkadaşının nasıl iyi hissettiğini 

gözlemlemiş.  

���� Arkadaşının tatil içim gittiği adadan 

döndüğünden beri eskisinden çok daha 

neşeli ve canlı olduğunu gözlemliyor. 

Arkadaşının o adada kendini yeniden 

bulduğunun farkına varıyor. Bunu ona 

söylüyor. 

���� Arkadaşı tatil dönüşü “O adada 

kendimi yeniden buldum.” demiş.  

���� Adı geçen adanın insanlara dinginlik 

vermesi ile ünlü olduğunu biliyor. 

Arkadaşının da o adada kendini yeniden 

bulduğunu tahmin ediyor.  

����Aslında arkadaşının adada kendini 

bulmadığını düşünüyor. 

25. Efe’ye “Resim çektirirken manzaraya 

yakın dursaymışsın.” diyen kişi… 

���� Efe pozu verirken onun yanındaymış.  

���� Efe’nin çektirdiği bir resimde 

manzaradan fazla uzak durduğunu 

görüyor. Resmi beğenmiyor ve Efe’ye, 

manzaraya yakın dursa daha iyi bir resim 

olacağını düşündüğünü söylüyor. 

����Resmi çeken fotoğrafçı “Efe manzaraya 

yakın dursaydı” demiş. O da bunu Efe’ye 

aktarıyor.  

����Resim çektirirken manzaraya yakın 

durmanın iyi sonuç vereceğini biliyor. Efe 

manzaraya yakın dursa daha iyi sonuç 

alınacağını tahmin ediyor.  

����Aslında Efe’nin manzaraya yakın 

durmasının iyi olmayacağını düşünüyor.  

26. Oğluna “Son zamanlarda yaşadığın 

bütün sıkıntıları kısa sürede 

unutacakmışsın.” diyen kişi … 

���� … oğlunun sıkıntılarını unutacağından 

emin.  

���� … oğlunun sıkıntılarının zaman içinde 

azaldığını fark ediyor. Bu yüzden onun 

kısa sürede bu sıkıntıları unutacağını 

düşünerek oğluna böyle söylüyor.  

���� … doktorun “Oğlunuz sıkıntılarını kısa 

sürede unutacak” dediğini duymuş. 

Rahatlasın diye oğluna söylüyor. 

���� … insanların kötüyü ne kadar çabuk 

unuttuklarını biliyor. Oğlunun da kısa 

sürede sıkıntılarını unutacağını tahmin 

ediyor.  

���� … aslında oğlunun sıkıntılarını 

unutmayacağını düşünüyor. 

27. Esin’in Sevgi’ye “Bu sinemada 

‘Suretler’i izlemiştin.” demesi için uygun 

durumlar a şağıdakilerden hangileri 

olabilir?  

����Suretler filminin biletini Sevgi’ye Esin 
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almış ise böyle söyleyebilir.  

����Sevgi’nin cüzdanında sinema biletini 

ararken daha önce izlediği Suretler 

filminin biletini bulup o filmi de aynı 

sinemada izlediği fark ediyor ise böyle 

söyleyebilir. 

����Karşılaştıkları bir arkadaşı “Sevgi bu 

salonda ‘Suretler’i izledi” demiş. 

����Bulundukları salonun Sevgi’nin en sık 

geldiği salon olduğunu ve geçenlerde 

‘Suretler’ filmini izlediğini biliyor ise o 

filmi de bu salonda izlediğini tahmin 

ederek bu tahminini Sevgi’ye söylüyor 

olabilir. 

����Aslında Sevgi’nin ‘Suretler’i o 

sinemada izlemediğine inanıyor ise böyle 

söyleyebilir. 

28. Ekrem’in, karısına “Tatilde huzurlu 

oluruz diye ummuştun. ” demesi için 

uygun durumlar aşağıdakilerden 

hangileri olabilir?  

����Ekrem, tatile çıkmadan önce karısının 

huzurlu olmayı ummasına neden olacak 

şeyler söyleyip onu ikna etmiş ise tatile 

çıktıklarında karısına böyle söyleyebilir. 

���� Tatilde huzurları kaçınca karısının çok 

üzüldüğünü görüp karısının tatilde 

huzurlu olmayı umduğunu fark ediyor ise 

böyle söyleyebilir.  

���� Oğlu “Annem, tatilde huzurlu 

olursunuz diye umuştu.“ diyor, Ekrem de 

bu duyduğunu eşine aktarıyor. 

���� Karısının genelde huzur istediğini 

bildiği için, tatilde de huzur istediğini 

tahmin ediyor.  

���� Aslında karısının tatilde huzurlu 

olmayı ummadığını düşünüyor.  

29. Kızına “Televizyon izlerken kanepede 

uyumuşsun” diyen kişi için 

aşağıdakilerden hangileri geçerli 

olabilir?  

����Kızı kanepede televizyon izlerken 

üzerine bir battaniye örtüp ”Hadi uyu” 

demiş. 

���� Sabah kanepede kızının yastık ve 

yorganını görünce orada uyuduğunu fark 

etmiş.  

���� Kahvaltıda oğlu “Ablam kanepede 

uyudu” demiş. Anne, kızına bunu 

söylüyor. 

���� Kızının televizyon karşısında kanepede 

uyumak gibi bir huyu olduğunu biliyor. 

Kızı sırtım ağrıyor deyince, kanepede 

uyuduğunu tahmin ediyor. Kızına bu 

tahminini söylüyor. 

���� Aslında kızının kanepede uyumadığını 

düşünüyor. 

30. Kızına “Üzgün duruyormuşsun.” 

diyen kişi için aşağıdakilerden hangisi 

geçerli olabilir? 

���� Kızının üzgün durduğunu düşünüyor.  

���� Kızının çektirdiği resme bakınca onun 

üzgün durduğunu fark ediyor. Kızına bu 

gözlemini söylüyor.  

���� Kızının arkadaşı “Ayşe, üzgün 

duruyor” demiş. Kızına bunu söylüyor.  

���� Yağmurlu havalarda kızının üzgün 

durduğunu biliyor. Yağmur yağdığı için 

uzaktaki kızının üzgün durduğunu tahmin 

ediyor.  

���� Aslında kızının üzgün durduğunu 

düşünmüyor. 

31. Poz veren mankene “Bu ağacın 

yanında duracakmışsın.” diyen kişi … 
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���� … mankenin ağacın yanında durmasını 

kendisi istiyor.  

����… daha önceden hazırlanan taslakta 

manken ağacın yanında durduğu için 

şimdi mankenin ağacın yanında 

durmasının istendiği sonucunu çıkarıyor. 

���� … fotoğrafı çeken kişi “ Manken 

ağacın yanında duracak” demiş. O da 

bunu mankene aktarıyor.  

���� … fonda ağaçtan başka bir şey 

olmadığı için mankenin ağacın yanında 

duracağını tahmin ediyor.  

���� … aslında mankenin ağacın yanında 

durmasının istenmediğini düşünüyor. 

32. Kocasına “Akşam yemeğe 

çıkacakmışsın. ” diyen kişi… 

���� … kocası yer ayırtırken onun 

yanındaymış. 

���� … eşinin işyerine geldiğinde kocasının 

masasında akşam yemeği için yapılan 

rezervasyona ait bilgileri görünce yemeğe 

çıkacağı sonucunu çıkarıyor. İçeri giren 

kocasına bunu söylüyor.  

���� … kocasının sekreteri “Eşiniz akşam 

bir iş yemeğine çıkacak” demiş.  

���� … kocasının her Cuma yemeğe 

çıktığını biliyor. Bu gün de Cuma 

olduğuna göre yemeğe çıkacağını tahmin 

ediyor. 

���� … aslında kocasının yemeğe 

çıkmayacağına inanıyor. 

33. Umut’a “Keşke güzel bir CV 

yazsaymışsın.”  diyen kişi… 

���� CV'sini yazarken Umut’un 

yanındaymış. 

���� Umut’un güzel bir CV yazamadığı için 

iyi bir iş fırsatını kaçırdığını görüyor. 

Güzel bir CV yazmanın önemli olduğuna 

karar veriyor. O yüzden böyle söylüyor. 

����Umut’a bir hocasının “Umut güzel bir 

CV yazsa keşke.” dediğini duymuş.  

����Umut’un her zaman her şeyin iyisini 

yapmak istediğini biliyor. CV'yi de güzel 

yazmak istediğini tahmin ediyor. 

���� … aslında Umut’un güzel bir CV 

yazmasının iyi olacağını düşünmüyor.  

34. Afet, kocasına aşağıdaki 

durumların hangilerinde  “Bana bir şiir 

yazmıştın. ” diyebilir?  

����Kocasının kendisine şiir yazdığı zamanı 

ve yerini dün gibi hatırlıyor ise böyle 

söyleyebilir.  

���� Eski mektupların arasında şiir bulup da 

şiirin altında kocasının imzasını görünce 

onu kocasının yazdığının farkına varıyor 

ise böyle söyleyebilir 

���� Bir arkadaşı “Kocan sana şiir yazdı” 

demiş ise böyle söyleyebilir. 

���� Kocasının hayatı boyunca bütün 

sevgililerine şiir yazdığını biliyor ise 

kendisine de yazdığını tahmin ederek 

böyle söyleyebilir.  

���� Aslında kocasının kendisine şiir 

yazmadığına inanıyor ise böyle 

söyleyebilir. 

35. Gülay’a “Zayıflayınca eski 

kıyafetlerini atmalıymışsın. ” diyen 

arkadaşı bunu hangi durumlarda 

söylemiş olabilir?  

���� Gülay’ın zayıflayınca eski kıyafetlerini 

atması gerektiğini düşünüyor. 

���� Gülay’ın zayıflayınca eski kıyafetlerini 

atmadığı için yeniden kilo aldığını fark 

ediyor. Zayıflayınca eski kıyafetleri 
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atması gerektiği sonucunu çıkarıyor. 

���� Bir kitapta “Zayıflayınca eski 

kıyafetlerini atmalısınız” diyen bir tavsiye 

okumuş. Gülay’a bunu anlatıyor.  

���� İnsanların kıyafetlerini 

değiştirdiklerinde geri kilo almadıklarını 

biliyor. Gülay’ın da kilo almaması için 

eski kıyafetleri atması gerektiğini tahmin 

ediyor.  

���� Aslında Gülay’ın zayıflayınca eski 

kıyafetlerini atmasının gerekmediğini 

düşünüyor.  

36. Deniz’e “Kız kardeşimi taklit 

edermişsin. ” diyen kişi için 

aşağıdakilerden hangisi geçerli 

olabilir?  

���� Çocukluktan beri Deniz’in arkadaşı ve 

onun küçükken nasıl da kız kardeşini 

taklit edip durduğunu iyi hatırlıyor. 

���� Küçükken çekilen videoları izlerken 

kız kardeşini taklit etmenin Deniz’in 

alışkanlığı olduğunu fark ediyor. 

���� Deniz’in anneannesi “Deniz küçükken 

kardeşini taklit ederdi” demiş. Deniz’e bu 

duyduklarını anlatıyor. 

���� Deniz’in kız kardeşini taklit etmek 

alışkanlığı olduğunu görüyor. Herhalde 

küçükken de böyleydi diye tahmin ediyor.  

���� Aslında Deniz’in kız kardeşini taklit 

etmediğini düşünüyor. 

37. Akif’in, Hasan’a “Korsan film 

satıyormuşsun.” demesi için uygun 

durumlar a şağıdakilerden hangileri 

olabilir?  

���� Akif, Hasan’ın sattığı filmlerin korsan 

olduğunu önceden de biliyordu ise böyle 

söyleyebilir.  

���� Hasan’ın sattığı filmlerden biri bir gün 

yere düşüp kırılınca sattıklarının korsan 

basım olduğunu fark edip böyle 

söyleyebilir.  

����Arkadaşları “Hasan korsan film 

satıyor” demiş ise böyle söyleyebilir.  

���� Hasan’ın hayatı boyunca korsancılık 

yaptığını biliyor. Şimdi de film sattığını 

duyunca korsan film sattığını tahmin 

ediyor ise böyle söyleyebilir.  

���� Aslında Hasan’ın korsan film 

satmadığına inanıyor ise böyle 

söyleyebilir.  

39. “Anne, hastaymışsın.” diyen ki şi için 

aşağıdaki durumlardan hangileri 

geçerli olabilir? 

����Annesinin hasta olduğunu adı gibi 

biliyor. 

����Annesinin 39 derece ateşi olduğunu 

görünce hasta olduğuna karar veriyor. 

����Doktor tahlil sonuçlarına bakıp 

“Anneniz hasta” demiş. 

����Annesi her kış hastalanır. Ocak ayında 

havalar iyice soğuyunca hastalandığını 

tahmin ediyor. 

����Aslında annesinin hasta olduğuna 

inanmıyor.  

40. “Çok cesurmuşsun,kuzen.” diyen ki şi 

için aşağıdaki durumlardan hangileri 

geçerli olabilir? 

����Kuzeninin cesur olduğunu adı gibi 

biliyor. 

����Kuzeninin 20 yaşında “bunge jumping” 

yaparken çekilen fotoğrafını görünce o 

zamanlar cesur olduğuna karar veriyor.  

����Kız arkadaşlarından biri ona “Kuzenin 

çok cesur” demiş. 
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����Mart doğumlu olanların cesur 

olduklarını öğrenince Mart doğumlu 

kuzeninin de cesur biri olacağını tahmin 

ediyor. 

����Aslında kuzeninin cesur olmadığına 

inanıyor. 
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EK 3.  Sormaca 1.3. 

 

Bu anket Ankara Üniversitesi DTCF Dilbilim Bölümünde, Demet Gül tarafından yürütülmekte 

olan bir dil betimleme çalışmasının parçasıdır. Bu anketteki sorular günümüzde konuşulan 

Türkiye Türkçesinin yapısal ve anlamsal özelliklerinin betimlenmesini amaçlamaktadır. 

Toplam 40 çoktan seçmeli sorudan oluşan bu anketi cevaplamak yaklaşık 35 dakikanızı 

alacaktır.  

Aşağıda size, bazı Türkçe cümleler sunulmuştur. Seçeneklerde ise bu cümlelerin hangi durumlarda 

söylenmiş olabileceğine ilişkin olasılıklar verilmiştir. Sizden istenen, tırnak içinde verilen cümleyi 

söyleyen kişinin, cümleyi seçeneklerde sunulan durumlardan hangisinde ya da hangilerinde söylemiş 

olabileceğine karar vermenizdir.  

Cevaplar arasından size birden fazla seçenek uygun geliyor ise uygun gelen her seçeneğin yanında 

verilen kutucukları açıkça ����işaretleyiniz. 

1. “Ali, 100 bilet satmıştır. ”  diyen kişinin bu 

cümleyi söylediği durum aşağıdakilerden 

hangileri olabilir?  

���� Ali’nin 100 bilet sattığını biliyor. 

���� Ali’nin gün sonunda kazandığı parayı 

hesaplayınca satışlarının sonucunda 100 bilet 

sattığını anlıyor.  

���� Patronunun “Ali 100 bilet sattı” dediğini iş 

arkadaşlarına söylüyor. 

���� Ali’nin her gün 100 bilet sattığını biliyor. 

Bugün de öyledir diye tahmin ediyor. 

���� Aslında Ali’nin 100 bilet sattığını 

düşünmüyor. 

2. Tarık aşağıdaki durumların hangilerinde 

“ Selim dün gece çok konuşmuş.” diyebilir?  

 Selim’in konuşmasını kendisi de dinlemiş ise 

... 

 Selim ile gece doldurdukları ses kaydını 

dinlerken onun çok konuştuğunu fark etti ise 

böyle söyleyebilir. 

 Önceki gün kendisinin katılmadığı 

toplantıdaki arkadaşlarından biri ona “Selim çok 

konuştu.” demiş ise... 

 Selim’in içki içince çok konuşmak gibi bir 

huyu olduğunu bildiği için önceki gece içtiğini 

öğrenince yine çok konuşup insanları bıktırmış 

olabileceğini tahmin ettiği için böyle 

söyleyebilir.  

 Aslında Selim’in çok konuştuğunu 

düşünmüyor ise böyle söyleyebilir. 

3.  Annesine “Ahmet, senin yemeklerini özlemiş. 

” diyen ki şi bunu aşağıdaki durumların 

hangilerinde söylemiş olabilir?  

 Ahmet’e annesinin yemeklerinden yedirmeyen 

kendisi olduğu için o yemekleri özlediğini çok 

iyi biliyor ise böyle söyleyebilir.  

 Ahmet sofrada yemekleri silip süpürünce bu 

yemekleri ne kadar özlediğini fark etmesi üzerine 

böyle söyleyebilir. 

 Ahmet’in “Annemin yemekleri özledim” 

dediğini duymuş ise böyle söyleyebilir. 

 Ahmet aylardır annesinin yemeklerinden 

yemediği için o yemekleri özlediğini tahmin 

ediyor ise böyle söyleyebilir. 

 Aslında Ahmet’in annesinin yemeklerini 

özlemediğini düşünüyor ise böyle söyleyebilir. 

4.  “Manken, bu ağacın yanında duracakmış.” 

diyen kişi için aşağıdakilerden hangileri 

Yaşınız……:  
Cinsiyetiniz.:  K �        E � 
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geçerli olabilir? 

 Mankenin ağacın yanında durmasını kendisi 

istiyor.  

 Daha önceden hazırlanan taslağı görünce 

mankenin ağacın yanında durmasının istendiği 

sonucuna varıyor. 

 Fotoğrafçı “Manken, ağacın yanında duracak” 

demiş. Bunu mankeni yerleştiren görevliye 

aktarıyor.  

 Fon resminde sadece bir ağaç figürü var. 

Ortada başka bir şey olmadığına göre mankenin 

ağacın yanında duracağını tahmin ediyor.  

 Aslında mankenin ağacın yanında durmasının 

istendiğini düşünmüyor. 

“Altan, 5 çeşit yemek yapabilmiş.”  diyen kişi 

için aşağıdakilerden hangisi geçerli olabilir? 

 Yemek yaparken Altan’ın yanındaymış. 

 Altan’ın hazırladığı sofrada 5 çeşit yemek 

olduğunu görünce böyle söylüyor. 

 Altan telefonda “5 çeşit yemek yapabildim” 

demiş. Yemeğe giden diğer arkadaşlarına 

söylüyor. 

 Altan’ın yapmayı bildiği 5 çeşit yemek 

olduğunu biliyor. O akşam da Altan “Size ziyafet 

hazırladım” deyince 5 çeşit yemek yaptığını 

tahmin ediyor. 

 Aslında Altan’ın 5 çeşit yemek yapabildiğini 

düşünmüyor. 

5.  “Melis, her sakallıya ‘baba’ dermiş.”  diyen 

kişinin bu cümleyi söylediği durum 

aşağıdakilerden hangileri olabilir?  

 Melis her sakallıya ‘baba’ dediğinde 

yanındaymış. 

 Melis ne zaman sakallı bir adamın yanına gitse 

yanına gittiği kişi güler ve onu severmiş. Bir süre 

sonra Melis’in her sakallı insana ‘baba’ dediğini 

fark etmişler. 

 Melis’in annesi “Melis her sakallıya ‘baba’ 

derdi.” diye anlatıyor. Melis’in arkadaşı da bu 

hikâyeyi sınıfta anlatıyor.  

 Melis’in saçı uzun kişilere ‘anne’ dediğini 

biliyor. Sakalı olanlara da ‘baba’ diyeceğini 

tahmin ediyor.  

 Aslında Melis’in her sakallıya ‘baba’ 

demediğini söylemek istiyor. 

6.“Gözde, sırt ağrılarının geçmesi için haftada 

en az iki kere yirmi dakika yüzmeliymiş.”  diyen 

kişi için aşağıdaki durumlardan hangisi 

geçerli olabilir?

 Gözde’nin sırt ağrılarının nasıl geçeceğini 

bilen bir doktor olarak yüzmesini tavsiye ediyor. 

 Gözde yüzmeyi bıraktığında sırt ağrılarının 

başladığını görüyor. Bu ağrıların geçmesi için 

haftada en az iki kere yirmi dakika yüzmesi 

gerektiği sonucunu çıkarıyor. 

 Doktor bir arkadaşı “Sırt ağrılarının geçmesi 

için haftada en az iki kere yirmi dakika yüzmek 

gerek.” demiş. Gözde’nin annesine bunu 

aktarıyor. 

 Yüzmenin sağlığa iyi geldiğini biliyor. 

Gözde’nin de sırt ağrılarının geçmesi için 

yüzmesi gerektiğini tahmin ediyor.  

 Aslında Gözde’nin sırt ağrılarının geçmesi için 

yüzmesi gerektiğine inanmıyor. 

7.  “Fatih, en yüksek dağların tepesine 

tırmanmıştır. ” diyen ki şinin bu cümleyi 

söylediği durum aşağıdakilerden hangileri 

olabilir?  

���� Fatih’in tırmanışlarını yakından inceler. Onun 

en yüksek dağların tepesine tırmandığını biliyor. 

���� Fatih’in tırmanışları sırasında çektirdiği 

fotoğraflarda hep en yüksek tepelere tırmandığını 

fark ediyor. O yüzden böyle söylüyor. 

���� Gazetedeki haberde “Fatih, en yüksek dağlara 

tırmandı” yazıyormuş. Telefonda bunu Fatih’in 

annesine söylüyor. 

���� Fatih’in zoru sevdiğini biliyor. Dağ 

tırmanışlarına katıldığını duyunca en yüksek 
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dağların tepesine tırmandığını tahmin ediyor.  

���� Aslında Fatih’in en yüksek dağlara 

tırmandığını düşünmüyor. 

8. Yaren’in “ Annemler, akşam bize gelecekmiş.”  

demesi aşağıdaki durumların hangilerinde 

uygundur? 

 Telefon edip anne babasını davet etmiş, onlar 

da teklifi kabul etmişler.  

 Babasının annesine bıraktığı notta “Akşam 

Yaren’lere gelirken biraz çerez de al” yazdığını 

görüyor. Anne-babasının akşam geleceği 

sonucunu çıkarıyor. 

 Annesi arayıp “Akşam size geleceğiz” demiş.  

 Anne-babası her akşam uğrarlar. Bu akşam da 

geleceklerini tahmin ediyor.  

 Aslında anne-babasının akşam geleceklerine 

inanmıyor. 

9  “Kocam, çok içmişmiş.” diyen ki şi için 

aşağıdakilerden hangileri geçerli olabilir?

 Kocası içerken onun yanındaymış. 

 Sabah kocasının başı çok ağrıyınca önceki 

gece çok içmiş olduğunu fark ediyor. 

 Duyduğu bir dedikoduyu komşusuna 

anlatıyor. 

 Kocasının her Cumartesi gecesi arkadaşlarıyla 

içtiğini biliyor. Önceki gece de Cumartesi 

olduğuna göre çok içmiş olduğunu tahmin 

ediyor. 

 Aslında kocasının çok içmediğini düşünüyor. 

10.   “Beyaz, çocukluğundan beri uçmak 

istemiştir .” diyen ki şinin bu cümleyi söylediği 

durum aşağıdakilerden hangileri olabilir?  

���� Beyaz’ın çocukluğundan beri uçmak istediğini 

biliyor. 

���� Beyaz’ın uçağa bindiğinde büyük bir sevinç 

duyduğunu görünce meğer çocukluğundan beri 

uçmak istediğini anlıyor. 

���� Beyaz’ın annesi “Beyazıt çocukluğundan beri 

uçmak ister” demiş. Bunu bir gazeteciye 

aktarıyor. 

���� Beyaz’ın son zamanlarda uçmayı çok 

istediğini biliyor. “Herhalde çocukken de 

böyleydi” diyerek onun çocukluğundan beri 

uçmak istediğini tahmin ediyor.  

���� Aslında Beyaz’ın uçmak istediğini 

düşünmüyor. 

11. “(Sezin) elini kesermiş. ” diyen kişi bu 

cümleyi neden söylemiş olabilir?  

 Sezin’in soğan doğrarken sık sık elini kestiğini 

gördüğü için... 

 Sezin’in elindeki yaralardan onun elini 

kesmeyi alışkanlık haline getirdiği sonucunu 

çıkardığı için… 

 Çünkü halası “Sezin çocukken bıçakla çok 

oynardı, devamlı elini keserdi” demiş.  

 Sezin’in sakar olduğunu biliyor. Her soğan 

doğradığında elini de kestiğini tahmin ediyor...  

 Çünkü aslında Sezin’in elini kesmeyeceğini 

düşünüyor. 

12. “Kardeşim, Sonay’ı bunaltmışmış.”  diyen 

kişi… 

 … kardeşinin Sonay’ı nasıl bunalttığına 

kendisi tanık olmuş.  

 … Sonay evden ayrılırken onun yüz ifadesini 

görünce kardeşinin Sonay’ı bunalttığı sonucunu 

çıkarıyor. 

 … Sonay “Kardeşin beni bunalttı.” demiş. 

Bunu arkadaşına söylüyor.  

 … kardeşinin her zaman insanların üzerine 

gittiğini ili şkilerinde hep aynı sorunu yaşadığını 

biliyor. Sonay’la ilişkisi bitince onu da 

bunalttığını tahmin ediyor.  

 … aslında kardeşinin Sonay’ı bunaltmadığını 

düşünüyor. 

13. Ayten’in “ Gizem, çocuklarının sağlığını her 

şeyden çok önemsiyormuş. ” demesi için 

aşağıdakilerden hangisi uygun bir durum 

olabilir?  
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 Çocuklarının sağlığını her şeyden çok 

önemsemesi gerektiğini Gizem’e kendisi 

söylemiş. 

 Gizem çocuklarının sağlığını korumak için 

kendisini feda ettiğini görünce çocuklarının 

sağlığını her şeyden çok önemsediği sonucuna 

varıyor. 

 Gizem ona “Çocuklarımın sağlığını her 

şeyden çok önemsiyorum.” demiş.  

 Gizem’in çocuklarıyla ilgili her şeyi her 

zaman çok önemsediğini biliyor. Onların 

sağlıklarını da çok önemsediğini tahmin ediyor. 

 Aslında Gizem’in çocuklarının sağlığını 

önemsediğine inanmıyor.  

14. “Serkan, iş görüşmesinde özgüvenli 

olmalıymış.” diyen kişinin bu cümleyi söylediği 

durum aşağıdakilerden hangileri olabilir?  

 Serkan’ın iş görüşmesinde özgüvenli olması 

gerektiğini düşünüyor.  

 Serkan, iş görüşmesinde özgüvenli 

davranmadığı için işi alamayınca onun daha 

özgüvenli olması gerektiğine karar vermiş. 

 İş görüşmesine katılan birisinin “Serkan’ın 

özgüvenli olması gerek” dediğini duymuş. 

Serkan’ın babasına aktarıyor.  

 İnsanın iş görüşmesinde özgüvenli olması 

gerektiğini biliyor. Serkan’ın da böyle olması 

gerektiğini tahmin ediyor.  

 Aslında Serkan’ın iş görüşmesinde özgüvenli 

olması gerekmediğini düşünüyor. 

15.  “(Tuna) İşe geç kalmışmış. ” diyen kişi… 

 … Tuna’nın işe geç kalmasına kendisi neden 

olmuş. 

 … Tuna’nın giriş çıkış kartına bakınca onun 

geç kalmış olduğunu fark ediyor.  

 … müdürlerinin “Tuna işe geç kaldı” dediğini 

arkadaşlarına söylüyor. 

 … Tuna’nın her zaman işe geç kaldığını 

biliyor. Bugün de geç kaldığını tahmin ediyor.  

 … aslında Tuna’nın işe geç kaldığını 

düşünmüyor. 

16. “Arkın, karısını çok seviyormuş.” diyen ki şi 

bu cümleyi ne için söylemiş olabilir?  

 Arkın’ın karısını çok sevdiğini en başından 

beri bildiği için... 

 Arkın’ın karısı için büyük bir özveride 

bulunduğunu duyunca onun karısını ne kadar çok 

sevdiğini fark ettiği için… 

 Fal baktırırken, falcı “Arkın, karsını çok 

seviyor.” dediği için… 

 Arkın’ın ilk dört karısını da çok sevdiğini 

biliyor. Beşinciyi de çok sevdiğini tahmin ettiği 

için…  

 Aslında Arkın’ın karısını sevdiğini 

düşünmediği için… 

17.  Birisinin “Sarp, keşke öbür hastaneye 

gitseymiş.” demesi için aşağıdaki durumlardan 

hangileri uygun olabilir?  

 Sarp’ın öbür hastaneye gitmesinin daha iyi 

olacağını iddia ediyor.  

 Sarp’ın hastanede babasını bulamadığını 

görünce onun öbür hastaneye gitmesinin daha iyi 

olacağı sonucunu çıkarıyor. 

 Doktor ona “Sarp öbür hastaneye gitse” demiş 

dışarı çıkıp doktorun dediğini Sarp’ın babasına 

aktarıyor.  

 Devlet hastanelerinde Sarp’ın kendini her 

zaman kötü hissettiğini biliyor. Özel bir 

hastaneye gitmeyi tercih edeceğini tahmin 

ediyor.  

 Aslında Sarp’ın öbür hastaneye gitmesinin iyi 

olacağına inanmıyor.  

18.  “Kızımızın üzerine fazla giderek onu 

uzaklaştırırmış.” diyen kişinin bu cümleyi 

söylediği durum aşağıdakilerden hangileri 

olabilir?

 Kızının üzerine giderek onu 

uzaklaştıracaklarını düşünüyor.  
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 Onlar üzerine gittiği için son günlerde kızının 

kendilerinden uzaklaştığını görüyor ve böyle 

devam ederse daha çok uzaklaştıracağını fark 

ediyor.  

 Doktorun “Kızının üzerine giderseniz onu 

kendinizden uzaklaştırırsınız” dediğini 

arkadaşına aktarıyor. 

 Benzer durumları daha önce de yaşamışlar ve 

üzerine gittiklerinde kızları onlardan uzaklaşmış. 

Şimdi de yine öyle olacağını tahmin ediyor. 

 Aslında üzerine gitseler bile kızlarını 

uzaklaştırmayacaklarına inanıyor. 

19. Bir doktor aşağıdaki durumlardan 

hangilerinde hastası için “ Midesindeki o asitle 

sabaha kadar dayanmışmış.” diyebilir?  

 Hastasının midesindeki asit ile sabaha kadar 

dayanmış olduğunu da çok iyi biliyor ise böyle 

söyleyebilir. 

 Hastasının test sonuçları gelince onun sabaha 

kadar dayanmış olduğunu anlıyor ise böyle 

söyleyebilir. 

 Hastasının yakını “Midesinde çok asit varmış. 

Sabaha kadar iyi dayanmış” demiş ise böyle 

söyleyebilir. 

 Hastasının her zaman mide asidinin yüksek 

olduğunu ve sabahlara kadar dayanmak zorunda 

kaldığını biliyor. Hastasını görünce yine aynı 

şeyin olduğunu tahmin ediyor ise böyle 

söyleyebilir. 

 Aslında hastasının durumunun ciddi olduğuna 

inanmıyor ise böyle söyleyebilir. 

20. “Akif, sadece GS-TS maçının sonucunu 

doğru tahmin edebilmiş. ”  diyen kişi… 

 … GS-TS ve FB-BJK maçlarının sonucunu 

Akif’in tahmin etmesini istiyor. Akif de sadece 

GS-TS maçını doğru tahmin edince bunu 

söylüyor. 

 … maç sonuçlarına bakınca Akif’in sadece 

GS-TS maçının, sonucunu doğru tahmin 

edebildiğini fark ediyor. 

 … Akif’in arkadaşlarının “Sadece GS-TS 

maçının sonucunu doğru tahmin edebildi” 

dediğini diğerlerine aktarıyor. 

 … Akif’in her hafta ancak bir maçın sonucunu 

doğru tahmin edebildiğini biliyor. Bu hafta da 

yine sadece GS-TS maçını doğru bildiğini 

tahmin ediyor. 

 … aslında Akif’in GS-TS maçının sonucundan 

başka sonuçları da doğru tahmin edebildiğini 

düşünüyor.  

22.  “Didem, olaylara karamsar bakmaktan 

vazgeçmeliymiş.”  diyen kişinin bu cümleyi 

söylediği durum aşağıdakilerden hangileri 

olabilir?  

 Didem’in olaylara karamsar bakmaktan 

vazgeçmesi gerektiğini düşünüyor. 

 Didem’in kendini kötü hissettiğini görerek 

karamsarlıktan vazgeçmesi gerektiği sonuncuna 

vardığı için bunu söylüyor.  

 Bir arkadaşı ona Didem’in içinde bulunduğu 

durumdan kurtulması için böyle bir tavsiye 

öneriyor. O da bu tavsiyeyi Didem’in annesine 

aktarıyor. 

 Karamsarlığın insanlarda olumsuz etki 

bıraktığını biliyor. İyi olaylarla karşılaşmak için 

Didem’in de karamsarlıktan vazgeçmesi 

gerektiğini tahmin ediyor.  

 Aslında Didem’in olaylara karamsar 

bakmaktan vazgeçmesi gerekmediğini 

düşünüyor. 

23.  “Babam paraya daha az önem verseymiş. ”  

diyen kişi için aşağıdakilerden hangisi geçerli 

olabilir?  

 Babasının paraya daha az önem vermesinin 

daha iyi olacağını biliyor. 

 Babası paraya çok önem vermiş. Ama bunun 

için hayatta pek çok şeyi feda etmiş. 

Yaşadıklarının sonucuna bakınca paraya daha az 
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önem vermiş olmasını diliyor.  

 Annesinin “Keşke paraya daha az önem 

verseydi.” dediğini kız kardeşine aktarıyor.  

 İnsanların maddeye çok önem verdiklerinde 

mutsuz olduklarını biliyor. Bu yüzden babasının 

paraya az önem vermesinin daha iyi olacağını 

tahmin ediyor.  

 Aslında babasının paraya daha az önem 

vermesinin daha iyi olacağını düşünmüyor.  

24. “Gediz, o adada, kendini yeniden bulmuştu. 

” diyen kişinin bu cümleyi söylediği durum 

aşağıdakilerden hangileri olabilir?  

 Gediz’in adada kendini yeniden bulduğuna 

inanıyor.  

 Gediz adadan döndüğünden beri onun 

eskisinden daha neşeli ve canlı olduğunu, o 

adada adeta kendini yeniden bulduğunu fark 

ediyor.  

 Gediz’in tatil dönüşü “O adada kendimi 

yeniden buldum.” dediğini o adaya gitmek 

isteyen bir arkadaşına anlatıyor.  

 Adı geçen adanın insanlara dinginlik vermesi 

ile ünlü olduğunu biliyor. Gediz’in de o adada 

kendini yeniden bulduğunu tahmin ediyor.  

 Aslında Gediz’in o adada kendini bulduğuna 

inanmıyor. 

25. “Keşke, Efe resim çektirirken manzaraya 

daha yakın dursaymış.”  diyen kişi… 

 … Efe pozu verirken onun yanındaymış.  

 … Efe manzaradan çok uzak durduğu için 

çektirdiği resmi beğenmeyerek manzaraya yakın 

dursa daha iyi olacağını düşünüyor. 

 … resmi gören bir fotoğrafçının “Efe 

manzaraya daha yakın dursaydı" dediğini 

duymuş, yanındakilere aktarıyor.  

 … Efe manzaraya yakın durmuş olsa 

“Herhalde daha iyi çıkardı” diye tahmin ediyor.  

 … aslında Efe’nin manzaraya yakın 

durmasının iyi olmayacağını düşünüyor.  

21. Serpil Hanım hangi durumlarda “(Oğlum,) 

4 kilometreyi yarım saatte yürümüş. ” diyebilir ? 

���� Yanındaki arkadaşının “Oğlunun yürümesi ne 

kadar sürdü?” sorusuna cevap verirken... 

���� Oğlu yürümeyi bitirince saate bakıp onun yolu 

yarım saatte yürüdüğünü anladığında…  

���� Oğlunun hocasın “Oğlunuz 4 Km.’yi yarım 

saatte yürüdü.” demiş ise...  

���� Oğlunun 4 km. yolu genelde yarım saatte 

yürüdüğünü biliyor. O gün de herhalde öyledir 

diye tahmin yürütürken...  

 Aslında oğlunun 4 km.yi yarım saatte 

yürüdüğüne inanmadığı zaman...  

26. Arkadaşına “Oğlum son zamanlarda 

yaşadığı sıkıntıları kısa sürede tamamen 

unutacakmış.”  diyen kişi bunu ne zaman 

söyleyebilir? 

 Oğlunun sıkıntılarını unutacağından emin 

olduğunda… 

 Oğlunun sıkıntılarının zaman içinde azaldığını 

fark edip bunu kısa sürede sıkıntılarını 

unutacağına yoruyor ise...  

 Doktorun “Oğlunuz sıkıntılarını kısa sürede 

tamamen unutacak” dediğini rahatlasın diye 

bunu kocasına anlatırken... 

 İnsanların kötüyü ne kadar çabuk unuttuklarını 

bildiği için oğlunun kısa sürede sıkıntılarını 

unutacağını tahmin ederken...  

 Aslında oğlunun sıkıntılarını unutacağını 

düşünmediğinde... 

27.  “Bu sinemada Selma, ‘Suretler’i izlemişti.” 

diyen kişinin bu cümleyi söylediği durum 

aşağıdakilerden hangileri olabilir?  

 Selma’nın Suretler filmini hangi salonda 

izlediğini biliyor.  

 Selma’nın cüzdanında daha önce izlediği 

Suretler filminin biletini bulunca o filmi de şimdi 

bulundukları sinemada izlediğini fark ediyor.  

 Selma’nın “Bu salonda ben Suretler’i 
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izledim.” demiş o da yanındakine bu duyduğunu 

aktarıyor. 

 Selma’nın en sık geldiği sinema salonunun o 

olduğunu ve ‘Suretler’ filmini izlediğini biliyor. 

O filmi de aynı salonda izlediğini tahmin ederek 

bu tahminini arkadaşına söylüyor. 

 Aslında Selma’nın‘Suretler’i o sinemada 

izlemediğini düşünüyor. 

28. Aşağıdaki durumların hangilerinde 

Ekrem, “ Karım, tatilde huzurlu oluruz diye 

ummuştu. ” diyebilir?  

 Karısı tatilde huzurlu olmayı umduğunu ona 

kendisi söylemiş ise...  

 Tatilde huzurları kaçınca karısının çok 

üzüldüğünü gördüğünde onun tatilde huzurlu 

olmayı umduğunun farkına varmış ise...  

 Karısının “Tatilde huzurlu oluruz diye 

umdum.” dediğini “ Niye kışın ortasında tatile 

çıktınız ki?” diye soran arkadaşına anlatırken…  

 Karısının genelde huzur istediğini bildiği için, 

tatilde de huzur istediğini tahmin ettiğini 

anlatırken...  

 Aslında karısının tatilde huzurlu olmayı 

ummadığını düşünüyor.  

29.  “Kızım, televizyon izlerken kanepede 

uyumuş” diyen ki şi için aşağıdaki 

durumlardan hangileri geçerli olabilir?  

� Televizyon karşısında uyumayı seven kızına 

“Hadi bu gece burada uyu.” diyerek üstünü 

örtmüş. 

� Sabah kanepede kızının yastık ve yorganını 

görünce gece orada uyuduğu sonucunu çıkarıyor.  

� Sabah çocuklar kahvaltıda “Ablam televizyon 

izlerken kanepede uyudu” demiş. Bunu 

arkadaşına anlatıyor. 

� Kızının kanepede uyuyakalmak gibi bir huyu 

olduğunu biliyor. Kızı sırtım ağrıyor deyince, 

kanepede uyuduğunu tahmin ediyor.  

� Aslında kızının kanepede uyuduğuna 

inanmıyor. 

30.  “Kızım üzgün duruyormuş.” diyen kişi bu 

sözü aşağıdaki durumların hangilerinde 

söyleyebilir? 

 Kızının üzgün durduğunu kendisi görüyor 

ise...  

 Kızının çektirdiği resme bakınca onun üzgün 

durduğunu fark etmiş ise…  

 Kızının arkadaşından onun üzgün durduğunu 

öğrenmiş. Kızının öğretmenine bunu söylüyor 

ise…  

 Yağmurlu havalarda kızının hep üzgün 

durduğunu biliyor. Yağmur yağdığı için yine 

öyle olduğunu tahmin ediyor ise...  

 Aslında kızının üzgün durduğunu düşünmüyor 

ise... 

 32. “Erkan, akşam yemeğe çıkacakmış.”  diyen 

kişi… 

 … Erkan yer ayırtırken onun yanındaymış. 

 … Erkan’ın işyerine geldiğinde kocasının 

masasında akşam yemeği için yapılan 

rezervasyona ait bilgileri görünce yemeğe 

çıkacağı sonucuna varıyor. 

 … Erkan’ın sekreterinin “Erkan Bey, akşam 

bir iş yemeğine çıkacak” dediğini oğluna 

söylüyor. 

 … Erkan’ın her Cuma yemeğe çıktığını 

biliyor. Bu gün de Cuma olduğuna göre yemeğe 

çıkacağını tahmin ediyor. 

 … aslında Erkan’ın yemeğe çıkacağını 

düşünmüyor. 

33. “Umut keşke daha güzel bir CV yazsaymış.”  

diyen kişi… 

 … Umut CV’sini yazarken onun yanındaymış. 

 … Umut’un güzel bir CV yazmadığı için iyi 

bir iş fırsatını kaçırdığını görüyor. Güzel bir CV 

yazmasının önemli olduğuna karar veriyor. 

 … Umut’un CV’ sini değerlendiren hocası 
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“Daha güzel bir CV yazsaydı geçer not alırdı” 

derken duymuş, bunu Umut’un oda arkadaşına 

söylüyor.  

 … Umut için hep iyi olanı istiyor. CV’yi de 

güzel yazmasının daha iyi olacağını tahmin 

ediyor. 

 … aslında Umut’un güzel bir CV yazmasının 

iyi olmayacağını düşünüyor.  

34. “Serdar, karısına bir aşk mektubu yazmıştı. ” 

diyen kişi… 

���� … Serdar’ın karısına mektup yazdığını 

görmüş.  

����…  eski evrakların arasında bir aşk mektubu 

bulup da altında Serdar’ın imzasını görünce 

böyle söylüyor.  

���� … Serdar’ın annesi “Serdar sana aşk mektubu 

yazdı” demiş. Arkadaş ortamında anlatıyor. 

���� … Serdar’ın hayatı boyunca bütün 

sevgililerine aşk mektupları yazdığını biliyor. 

karısına da yazdığını tahmin ediyor.  

���� … aslında Serdar’ın karısına şiir yazmadığına 

inanıyor. 

35. İnsan, zayıflayınca eski kıyafetlerini 

atmalıymış.” diyen kişinin bu cümleyi söylediği 

durum aşağıdakilerden hangileri olabilir?  

 Zayıflayınca eski kıyafetlerinin atılması 

gerektiğine inanıyor. 

 Zayıflayınca eski kıyafetlerini atmadığı için 

yeniden kilo aldığını fark ediyor. Zayıflayınca 

eski kıyafetleri atması gerektiği sonucunu 

çıkarıyor. 

 Bir kitapta “Zayıflayınca eski kıyafetleri 

atmalısınız” diye bir tavsiye okumuş. Ev 

arkadaşına bunu anlatıyor.  

 Eski kıyafetleri atarsa tekrar kilo almayacağını 

tahmin ediyor.  

 Aslında zayıflayınca eski kıyafetlerini atmak 

gerektiğine inanmıyor.  

36.  “Deniz, kız kardeşini taklit edermiş.”  diyen 

kişi bu cümleyi ne için söylemiş olabilir?  

 Deniz’in çocukluk arkadaşı olarak onun 

küçükken kız kardeşini taklit edip durduğunu iyi 

hatırladığı için... 

 Küçükken çekilen videoları izlerken kız 

kardeşini taklit etmenin Deniz’in alışkanlığı 

olduğunu fark ettiği için… 

 Deniz’in anneannesi “Deniz küçükken kız 

kardeşini taklit ederdi” demiş. Arkadaşlarına 

bunu anlatmak istediği için... 

 Deniz’in kız kardeşini taklit etmek alışkanlığı 

olduğunu biliyor. “Herhalde eskiden de 

böyleydi” diye tahmin ediyor.  

 Aslında Deniz’in kız kardeşini taklit edeceğini 

düşünmüyor. 

37. “Hasan korsan film satıyormuş.” diyen kişi 

bu sözü aşağıdaki hangi durumlarda 

söyleyebilir? 

 Hasan’ın sattığı filmleri toptancıdan kendisi 

alıp getiriyor ise...  

 Hasan’ın sattığı filmlerden biri bir gün yere 

düşüp kırılınca bu sattıklarının korsan basım 

olduğunu fark etmiş ise…  

 Birisi “Hasan korsan film satıyor” demiş ise...  

 Hasan’ın hayatı boyunca korsancılık yaptığını 

biliyor. Şimdi de film sattığını duyunca bu sefer 

de korsan film sattığını tahmin ediyor ise...  

 Aslında Hasan’ın korsan film sattığını 

düşünmüyor ise...  

38. “En çok Derya yorulmuştur.”  diyen kişinin 

bu cümleyi söylediği durum aşağıdakilerden 

hangileri olabilir?  

���� En çok Derya’nın yorulduğuna tanık olmuş. 

���� İşyerindeki diğer kişilerin aksine Derya’nın 

nasıl yorgun olduğunu görünce en çok Derya’nın 

yorulduğunu fark ediyor. 

���� Patronu “En çok Derya yoruldu” demiş. Bunu 

iş arkadaşlarına söylüyor.  
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���� Derya’nın çalışkan olduğunu biliyor. O 

yüzden en çok Derya’nın yorulduğunu tahmin 

ediyor. 

���� Aslında en çok Derya’nın yorulduğunu 

düşünmüyor. 

39. “Annem hastaymış.”  diyen kişi için 

aşağıdaki durumlardan hangileri geçerli 

olabilir?  

�Annesinin hasta olduğunu görmüş. 

�Annesinin 39 derece ateşi olduğunu görünce 

hasta olduğuna karar veriyor. 

�Doktor tahlil sonuçlarına bakıp “Anneniz 

hasta” demiş. 

�Annesi her kış hastalanır. Ocak ayında havalar 

iyice soğuyunca hastalandığını tahmin ediyor. 

�Aslında annesinin hasta olduğuna inanmıyor.  

40. Engin’e “Baban sana kızgınmış.”  diyen kişi 

için aşağıdaki durumlardan hangileri geçerli 

olabilir?  

� Babasıyla Engin’in kavga ettiklerini görmüş.   

� Engin’in bir isteğini babasına iletiyor ve 

babası onu odadan kovuyor. Babasının Engin’e 

kızgın olduğu sonucunu çıkarıyor.  

� Engin’in babası “Ona kızgınım” demiş. 

� Engin’in arabayı çarptığını duyunca babasının 

ona kızgın olduğunu tahmin ediyor.  

� Aslında babasının Engin’e kızgın olduğuna 

inanmıyor.  

Katılımınız için teşekkürler.  
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EK 4. Sormaca 1’de sorularda kullanılan tümcelerin kaynakları 

Soru no. SORUDA 

KULLANILAN 

TÜMCE 

ASIL TÜMCE 

(değişiklik yapıldıysa 

belirtilmiştir) 

TÜMCENİN ALINDIĞI 

KAYNAK 

1.  100 bilet satmışımdır. O anakarttan 100 tane 

satmışımdır. 

OverClocKing. 

13.12.2008. Donanım 

Haber: Kullanıcı 

yorumları. Web Adresi: 

www.donanimhaber.co

m/AMD_RS880_Direct

X_101_ve_UVD_20_de

stekli_grafik_islemciyle

_gelecek-11997.htm  

2.  Çok konuşmuşum. Bu arada bloguma 

uzun zaman sonra 

uğradım 6 gün olmuş 

ya, bu arada bişey 

farkettim benim eylül 

ayında çenem ne 

kadar düşmüş ya ne 

çok konuşmuşum. 

Zkud. 4 Ekim 2008. 

Bloxoo Kişisel Blog 

Sitesi. Web Adresi: 

http://www.bloxoo.com/

blogyazi/zkud/eylülde-

ne-çok-

konuşmuşum/85425 

3.  Annemin yemeklerini 

çok özlemişim. 

Geçen hafta 

salihlideydim,aile

min 

yanında.Annemin 

yemeklerini çok 

özlemişim. 

Gülay. 16 Temmuz 2008 

Blogcu Kişisel Blog 

Sitesi. Gülay’ın 

yemekleri. Web Adresi: 

http://gulayinyemekleri.

blogcu.com/zeytinyagli-

patlican-

yemegi/5819248 

4.  3 gece burada 

kalacakmışım. 

Bir gün burada 

kalacakmışım.  

Zeynep Kolm 

17.01.2009 Milliyet 

Blog. Web Adresi: 

http://blog.milliyet.com.t

r/Blog.aspx?BlogNo=15

6598 
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5.  “Al bu para senin 

olsun” dermişim. 

 Araştırmacı 

6.  Sırt ağrılarımın 

geçmesi için haftada 

en az iki kere sırt üstü 

yüzmeliymişim. 

 Günlük konuşma ses 

kaydı-24.03.2008 

7.  En yüksek dağların 

tepesine 

tırmanmışımdır. 

 Artabel mevkiinden 

de 3-4 defa 

tırmanmışımdır. 

Doğan Sofuoğlu. 14 

Aralık 2007. Panoramio. 

Web Adresi: 

http://www.panoramio.c

om/photo/3905748  

8.  Akşam Ayfer 

Teyzeye 

uğrayacakmışım. 

Bize de uğrayacakmış 

annem, ama canı 

sıkılınca memlekete 

dönmüş. 

Deli kız 

9.  Çok içmişmişim. çok içmişmişim dunesea. 31 Ocak 2008. 

Net Fotoğraf Forum 

Sitesi. Web Adresi: 

http://forum.netfotograf.

com/dslr_slrlike_review

s.asp?msg_id=29883  

10.  Çocukluğumdan beri 

uçmak istemişimdir. 

 Piyes: Acil Servis 

11.  Elimi kesermişim.  Araştırmacı  

12.  En sevdiği bardağını 

kırmışmışım. 

 Araştırmacı 

13.  100 metreyi 10 sn.de 

koşuyormuşum. 

 Araştırmacı 

14.  İş görüşmesinde 

özgüvenli 

olmalıymışım.  

İşgörüşmesinde 

özgüvenli olmalısınız.  

Araştırmacı 

15.  İşe bir dakika geç 

kalmışmışım. 

neymiş 01 saniye 

geç kalmışmışım!  

Anonim. 12 Mart 2008. 

Web Adresi: www.oyun-

arsivi.net/forum/rpg-

oyunlari/fable-the-lost-

chapters-iso-

t65089.15.html   
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16.  Karımı çok 

seviyormuşum. 

Beni ne çok 

seviyormuşsun. 

Alı şveriş Canavarı-Piyes 

17.  Keşke öbür hastaneye 

gitseynmişim. 

 Acil Servis-Piyes 

18.  Kızın üzerine fazla 

gidersek onu 

uzaklaştırırmışız.  

Psikolojik bunalım 

geçiriyormuş, fazla 

üzerine 

gitmeyecekmişiz. 

Genç tiyatro-Piyes 

19.  Midemdeki o asitle 

sabaha kadar iyi 

dayanmışım. 

 Araştırmacı 

20.  Sadece GS-TS 

maçının sonuçlarını 

doğru tahmin 

edebilmişim. 

Sadece GS - TS 

maçının 

sonucunu bilebilmişi

m. 

Kazbek35. 11 Mart 

2007. Turkey Forum 

sitesi: Skor tahmin 

yarışması. Web Adresi: 

www.turkeyforum.com/s

atforum/archive/index.p

hp/t-165690.html%3C/t-

292462.html  

21.  Okuldan eve yarım 

saatte gelmişim. 

 araştırmacı 

22.  Olaylara karamsar 

bakmaktan 

vazgeçmeliymişim. 

Olaylara karamsarca 

bakmaktan vazgeçmel

iymişim.  

Devinim. 03 Aralık 

2002. Yaşam dersleri 

Forum.Web Adresi: 

www.wdyd.com/topic.as

p?TOPIC_ID=1745  

23.  Paraya daha az önem 

verseymişim. 

 Araştırmacı 

24.  O adada kendimi 

yeniden bulmuştum.  

yazilarinda ben 

kendimi 

bulmustum. 

Jakopaydın. 10 Mart 

2006. Birebir Sözlük. 

Web Adresi: 

http://www.birebir.net/g

oster.asp?d=ben+umut+s

arikaya+isem+umut+sari

kaya+kim/jakopaydin 

25.  Resim çektirirken 

manzaraya daha 

yakın dursaymışım. 

Çok güzel bir 

fotoğraf. Çok net 

çıkmışsın ama 

Derdiguzel. 08 Aralık 

2007. Tekplatform. Web 

Adresi: 
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makinaya biraz uzak 

durmuşsun  

www.tekplatform.com/si

zin-

fotograflariniz/205976-

bu-da-benim-arkadaslar-

2.html  

26.  Son zamanlarda 

yaşadığım bütün 

sıkıntılardan kısa 

sürede tamamen 

kurtulacakmışım. 

unutacakmışım ayaz 

kış günlerinde 

koynuna düştüğüm 

geceleri 

Fuat Doğan. 2003 İhanet 

Edecekmişim Şiir Kayıt 

Tarihi: 22.04.2006 

Ontoloji.com. Web 

Adresi: 

http://www.antoloji.com

/siir/siir/siir_SQL.asp?sa

ir=12510&siir=434236 

27.  Bu sinemada beraber 

“Suretler”i izlemiştik. 

 Araştırmacı 

28.  Tatilde huzurlu 

oluruz diye 

ummuştum. 

Burada huzurlu 

olacağımızı 

düşünmüştük. 

Gerdek gecesi 

29.  Televizyon izlerken 

uyumuşum. 

en sonunda 

elimde televizyon 

kumandası, fb 

tv'yi izlerken 

uyuyakalmışım.  

Oopps I did it again. 29 

Ağustos 2008. Uludağ 

Sözlük. Web Adresi: 

http://www.uludagsozlu

k.com/k/aziz-yildirim-a-

acik-mektup/ 

30.  Üzgün 

duruyormuşum. 

 araştırmacı 

31.  62 ülkeyi 

gezebilmişim. 

Eskiden, "Bir gün çok 

zengin olursam hep 

gezeceğim" derdim; 

bugün baktığımda 

60'ın üzerinde ülkeyi 

gezebilmişim, ama 

zengin de değilim. 

Tümer, Melike. 16 Ekim 
2004,  Paris’te bir şişe su 
parasına Asya’da bir gün 
BİA Haber Merkezi: 
İstanbul. Web Adresi: 
http://bianet.org/bianet/t
oplum/45097-pariste-
bir-sise-su-parasina-
asyada-bir-gun 

32.  Akşam Ayda’yla 

yemeğe çıkacakmışız.  

 Araştırmacı 

33.  Keşke güzel bir CV 

yazsaymışım. 

 Araştırmacı  
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34.  Sana bir şiir 

yazmıştım. 

Dün nöbetimde sana 

bir şiir yazmıştım 

Acil servis 

35.  Zayıflayınca eski 

kıyafetlerimi 

atmalıymışım. 

Yani zayıflayınca eski 

kıyafetleri 

atmalıymışız böylece 

bilinç altına nasılsa bi 

daha kilo almıcam bu 

kıyafetlere ihtiyacım 

yok mesajı 

gidiyormuş. 

Forga. 27 Nisan 

2009.Kadınlar Klubu 

Forum Sitesi. Web 

Adresi: 

http://www.kadinlarkulu

bu.com/guncel-diyet-

haberleri/273245-tek-

sisman-beyniniz-2.html  

36.  Kızkardeşimi taklit 

edermişim. 

 Araştırmacı 

37.  Korsan film 

satıyormuşum. 

 Araştırmacı  

38.  En çok ben 

yorulmuşumdur.  

 Araştırmacı  

39.  Hastaymışım.  Araştırmacı 

40.  Cesurmuşum.  Araştırmacı 
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EK 5. Sormaca 2 

 

Bu anket Ankara Üniversitesi DTCF Dilbilim Bölümünd e yürütülmekte olan bir dil betimleme çalı şmasının 

parçasıdır. Bu anketteki sorular günümüzde konu şulan Türkiye Türkçesinin yapısal ve anlamsal 

özelliklerinin betimlenmesini amaçlamaktadır. Bu bi r dil testi de ğildir. Ankette toplam 32 tablodan seçme 

sorusu bulunmaktadır. Bu anketteki soruları cevapla mak yakla şık 15 dakikanızı alacaktır.  

Aşağıdaki tabloda birinci sütunda 40 adet cümle verilmiştir. Yandaki 6 sütunda ise olayın/durumun ne zaman ve 

nasıl gerçekleştiğine ilişkin aşağıdaki 6 seçenek sunulmaktadır. 

Geçmişte olup bitmiş. 

Gelecekte olabilir. 

Durum/olay şu anda devam ediyor. 

Her zaman böyledir. 

Böyle bir olay/durum hiç olmamıştır/olamaz. 

Hiç de öyle değil. 

Sizden istenen verilen cümlelerdeki olay ya da durumlar için bu 6 seçenek arasından geçerli olduğunu 

düşündüğünüz seçeneği ya da seçenekleri işaretlemenizdir. Birden çok seçenek uygun gelebilir. Bu durumda uygun 

gelenlerin her birini işaretleyebilirsiniz.  

 
Geçmişte 

olup 

bitmi ş. 

Gelecekte 

olabilir.  

Şu 

anda 

devam 

ediyor. 

Her 

zaman 

böyledir. 

Hiç 

olmamış 

veya 

olamaz. 

Hiç de 

öyle 

değil. 

ÖRNEK: Annem hastalandı.  
����      

ÖRNEK: Sanki kendi sesi çok güzel!     ����  

ÖRNEK: Babam sigara içiyor.    ���� ����   

ÖRNEK: Çok hastaymış.  
����  ����   ���� 

1. Abdülhak Hamit, Eşber'i bir Ermeni 

şairinden almışmış. 

      

2. Annem elbiselerimi çok beğenir.       

3. Arabanın şoförü yolda yürüyen adama 

çarpıp kaçmış. 

      

4. Arif, topu kaleye atmalı.       

5. Babam bu hastanedeymiş.        

Yaşınız……:  
Cinsiyetiniz.:  K �       E � 
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6. Bardağa su koyduk.        

7. Bizim kızı, Hatice’den ayrılmak 

üzmüştür.  

      

8. Bizimkiler yemeği dışarıda yiyecekler.       

9. Bu çorbayı keklik veya tavşan eti 

kullanarak hazırlarlarmış. 

      

10. Herkes böyle bir cilde sahip olabilir.        

11. Çocuklar duvarın üzerinde iskambil 

oynuyorlarmış. 

      

12. Seninki çok üzgündür.        

13. Sami bu olayı hatırlayacak.        

14. Dilek şarkı söyleyebilir.       

15. Dedem biraz uyumak istedi.       

16. Çantalarımıza çiçek koymuştuk.       

17. Defne bize gelmek istiyor.       

18. Dünya bizi hatırlayacakmış.       

19. Eşek ağaçtaki dalları yiyecekmiş.        

20. Eşim bana kahvaltı hazırlar       

21. Fatma, çıkarken kapıyı kilitlemiştir.        

22. Hadise’nin elbisesini halkımız çok 

beğenmişmiş. 

      

23. Hakem, Marsilyalıları oyundan 

atmalıymış.  

      

24. Hanım efendinin başı tam kuzeyde 

durmalıymış. 

      

25. İstediği her ayakkabıya sahip 

olabilmiş. 

      

26. Kızlar kendi odalarında oynuyorlar.        

27. Kızları, onun pişirdiği yemekleri çok 

beğenirmiş.  

      

28. Kitaplar masanın üzerinde durmalı.        

29. Kocası, Fadime’den ayrılmak 

istiyormuş.   

      

30. Sandığın kapağı kilitlidir.       

31. Şarkıyı, benden başka herkes 

dinleyebilmiş.  

      

32. Yaşlı adam çeşmeden biraz su içmek 

istemişti.  
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EK 6. Sormaca 2’de sorularda kullanılan tümcelerin kaynakları 

SORUDA 

KULLANILAN 

TÜMCE 

ASIL TÜMCE 

(değişiklik 

yapıldıysa 

belirtilmiştir) 

TÜMCENİN ALINDIĞI KAYNAK 

1. Abdülhak Hamit, 

Eşber'i bir Ermeni 

şairinden almışmış. 

 Haldun Taner. Allegro ma non troppo. 

2. Annem 

elbiselerimi çok 

beğenir. 

 Araştırmacı 

3. Arabanın şoförü 

yolda yürüyen adama 

çarpıp kaçmış. 

Yolda arabayla biri 

çarpıp kaçmış. 

Acil servis- piyes 

4. Arif, topu kaleye 

atmalı. 

 Araştırmacı 

5. Babam bu 

hastanedeymiş.  

Benim babam bu 

hastanedeymiş. 

Acil servis 

6. Bardağa su 

koyduk.  

 Araştırmacı 

7. Bizim kızı, 

Hatice’den ayrılmak 

üzmüştür.  

Kızı Hatice’den 

ayrılmak üzmüştür 

Damat Seçme Sınavı 

8. Bizimkiler 

yemeği dışarıda 

yiyecekler.  

 Araştırmacı 

9. Bu çorbayı 

keklik veya tavşan 

eti 

kullanarak hazırlarlar

Eskiden bu çorbayı 

keklik veya tavşan 

eti 

kullanarak hazırlarla

Anonim web sayfası 
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mış. rmış  

10. Herkes böyle bir 

cilde sahip olabilir.  

 Araştırmacı 

11. Çocuklar duvarın 

üzerinde iskambil 

oynuyorlarmış. 

 Çiğdem çiçekleri 

12. Seninki çok 

üzgündür.  

Kızı Hatice’den 

ayrılmak üzmüştür 

Deli Kız 

13. Sami bu olayı 

hatırlayacak.  

 Araştırmacı 

14. Dilek şarkı 

söyleyebilir. 

 Araştırmacı 

15. Dedem biraz 

uyumak istedi. 

 Araştırmacı 

16. Çantalarımıza 

çiçek koymuştuk. 

Yani dantelle bir 

süs, diğer 

çantalarımıza çiçek 

koymuştuk. 

Deryalı günler. 25.04.2007.KanalD 

17. Defne bize 

gelmek istiyor. 

 Araştırmacı 

18. Dünya bizi 

hatırlayacakmış. 

Dünya bizi 

hatırlayacakmış. 

 

Baylancho. 14 Mayıs 2008. Uludağ Sözlük. Web 

Adresi: www.uludagsozluk.com/k/atv-nin-euro-

2008-e-kac-gun-kaldigini-saymasi/  

19. Eşek ağaçtaki 

dalları yiyecekmiş.  

 Çiğdem Çiçekleri 

20. Eşim bana 

kahvaltı hazırlar 

 Araştırmacı 

21. Fatma, çıkarken 

kapıyı kilitlemiştir.  

 Patron Kim 
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22. Hadise’nin 

elbisesini halkımız 

çok beğenmişmiş. 

Hadisenin elbisesini 

halkımız çok 

beğenmişmiş  

 

Gümüş, Korhan. 17 Mart 209. Şahir Hatları. 

Arkitera.com. Web Adresi: www.arkitera.com/k261-

sehir-haltlari.html  

23. Hakem, 

Marsilyalıları 

oyundan atmalıymış.  

Hakem 8 sarı 

vermiş, oyundan 

Marsilyalı’ları 

atmalıymış 

yapmamış 

Anonim. 20 Eylül 2007. LT Forum Web 

Adresi: 

http://www.langturk.com/hakemlere-

yuklenmeyi-biraksinlar-artik/  

24. Hanım efendinin 

başı tam kuzeyde 

durmalıymış. 

Onun başı her 

zaman, tam kuzeyde 

durmalıymış  

 

Bekki, Salahaddin. 2003. Merkez Simgeciliği ve At 

Çakı. Folklor/Edebiyat, 205. 18-184 Web Adresi: 

turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/salahaddin_bekki_

merkez.pdf  

25. İstediği her 

ayakkabıya sahip 

olabilmiş. 

 Araştırmacı 

26. Kızlar kendi 

odalarında 

oynuyorlar.  

 Araştırmacı 

27. Kızları, onun 

pişirdiği yemekleri 

çok beğenirmiş.  

Herkes bu ressamın 

yaptıklarını 

kusursuz kabul 

edecek 

kadar beğenirmiş 

Anonim. www.ido-forum.org/ido-forum-

muhabbet/127664-emegini-bilmeyenlere-sunma-

tartisma.html  

28. Kitaplar masanın 

üzerinde durmalı.  

 Araştırmacı 

29. Kocası, 

Fadime’den ayrılmak 

istiyormuş.   

Temel, Fadime’yi 

boşamak 

istiyormuş. 

Dokuz Canlı  

30. Sandığın kapağı 

kilitlidir. 

 Araştırmacı 

31. Şarkıyı, benden 

başka herkes 

Şarkıyı benden 

başka herkes 

dinleyebilmiş.  

Anonim. Trakya müzik. Web Adresi: 

www.trakyamuzik.net/demo-bolumu/32601-

kemenceli-9-8-karadeniz-demo-2.html  
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dinleyebilmiş.   

32. Yaşlı adam 

çeşmeden biraz su 

içmek istemişti.  

 Çiğdem çiçekleri 
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EK 7. Sormaca 3 

 

Bu anket Ankara Üniversitesi DTCF Dilbilim Bölümünde yürütülmekte olan bir dil betimleme 

çalışmasının parçasıdır. Bu anketteki sorular günümüzde konuşulan Türkiye Türkçesinin 

yapısal ve anlamsal özelliklerinin betimlenmesini amaçlamaktadır. Bu bir dil testi değildir. 

Ankette toplam 37 boşluk doldurma sorusu bulunmaktadır. Bu anketi cevaplamak yaklaşık 15 

dakikanızı alacaktır.  

Aşağıdaki sorularda, belirli durumlar tanımlanmıştır.  

Lütfen, tanımlanan durumları inceleyerek, bu durumda konuşan kişi olsanız size verilen eylemi 

kullanarak cümleyi nasıl tamamlayacağınızı yazınız. Lütfen, hiçbir cümleye verilen eylemden başka 

eylem eklemeyin. 

ÖRNEK: Alışverişten yorgun argın eve döndünüz ve hissettiğiniz yorgunluğu dile getiriyorsunuz. Ne 

dersiniz? 

Çok ____________(yorul-)  

OLASI CEVAP: Çok yoruldum. (Çok yoruldum dedi.  Çok yorulduğunu söyledi. ) 

NOT: Eylemler (fiiller) mastar biçiminde verilmiştir, örn. “söylemek” eylemi, “söyle-“ biçiminde 

yazılmıştır. 

1. Ahmet’in her sevgilisine aşk mektubu yazdığını biliyorsunuz. Bu artık onun özelliği haline gelmiş. 

Yanında yeni sevgilisini görünce Ahmet’in bu kıza da bir mektup yazdığını tahmin ediyorsunuz. Bu 

tahmini yanınızdaki arkadaşınıza söylüyorsunuz: 

Bence Ahmet bu kıza da aşk mektubu _________________________ (yaz-). 

2. Ahmet’in o hafta oynanan maçlarının sonuçlarını tahmin etmesini istiyorsunuz. Yaptığı tahminlerden 

sadece GS-TS maçının sonucu doğru oluyor. Yanınızdakine ne dersiniz?  

Ahmet’e “Maç sonuçları nedir sence?” dedim, sadece GS-TS maçının sonucunu doğru 

__________________ (tahmin et-). 

3. Altan’ın yapmayı bildiği sadece beş çeşit yemek olduğunu biliyorsunuz. O akşam da Altan “Size 

ziyafet hazırladım.” deyince ancak 5 çeşit yemek yaptığını tahmin ediyorsunuz. Arkadaşlarınıza ne 

Yaşınız……:  
Cinsiyetiniz.:  K �       E � 
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dersiniz? 

Bence Altan ancak beş çeşit yemek ____________________________ (yap-). 

4. Anneniz hayatı boyunca olaylara karamsar bir tavır ile yaklaşmış. Onun yakınındaki biri olarak bu 

tavrının nasıl sonuçlar doğurduğunu, en başında daha genç iken karamsarlıktan vazgeçmesi gerektiği 

sonucuna varıyorsunuz. Bunu arkadaşınıza nasıl söylersiniz?  

Geçmişe bakınca anlıyorum ki annem olaylara karamsar bakmaktan ______________________ 

(vazgeç-).  

5. Annenizin işyerine gittiğinizde masasında yapılacaklar listesini buluyorsunuz. Listede akşamüzeri size 

uğramak da var. Eşinize telefonda ne dersiniz? 

Annem bu akşam bize _____________________________ (uğra-). Yapılacaklar listesinde gördüm. 

6. Arkadaşınız Canan’ın komedi filmlerini çok sevdiğini biliyorsunuz. Klasikleşmiş bir komedi 

filminden söz edilirken onun bu filmi görse çok sevineceğini tahmin ediyorsunuz. Bu tahmininizi 

Canan’ın erkek arkadaşına söylüyorsunuz: 

Bence Canan bu filmi görse çok ____________________________ (sevin-). 

7. Arkadaşınızın kızını piyano çalarken dinlediniz ve onu gayet başarılı buldunuz. Ertesi gün 

arkadaşınıza bununla ilgili ne dersiniz? 

Dün kızınız çok iyi piyano _________________________________________ (çal-). 

8. Ayla, tatil için geçenlerde gittiği adadan dönünce “Orada kendimi yeniden bulduğumu hissettim.” 

dedi. Bir başka arkadaşınız da o adaya gitmeyi düşünüyor. Ayla’nın hislerini bu arkadaşınıza 

anlatıyorsunuz. Ne dersiniz? 

 Ayla o adada kendini yeniden bulduğunu _________________________ (hisset-). En azından 

döndüğünde bana söylediği buydu.  

9. Azer, kitap satıyor. Bir gün ondan aldığınız kitaplardan birinin logosuna dikkatle bakınca çok iyi bir 

taklit olmakla birlikte orijinal olmadığını görünce onun korsan kitap sattığını fark ediyorsunuz. Bunu 

eşinize söylüyorsunuz:  

Şimdi fark ettim.  Azer korsan kitap __________________________ (sat-).  

10. Bir arkadaşınız sizin katılmadığınız bir toplantıda Ali’nin yaptığı konuşmadan söz ederken “Ali dün 

fazla konuştu.” diyor. Siz de bunu akşam Ali’nin ablasına anlatıyorsunuz: 

Dediklerine göre Ali dün çok _________________________ (konuş-). 
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11. Bir süredir Gizem’in, çocuklarının sağlığını her şeyden çok önemsediğini görüyorsunuz. Bu 

gözleminizi Gizem’in eşine söylüyorsunuz: 

Görünen o ki, Gizem çocuklarının sağlığını her şeyden çok ___________________________ 

(önemse-). 

12. Büyük teyzeniz size, kuzeniniz Seçil’in küçükken gördüğü her sakallı erkeğe “baba” deme alışkanlığı 

olduğunu anlattı. Siz de bunu Seçil’in erkek arkadaşına anlatıyorsunuz:  

Seçil her sakallıya ‘baba’ ___________________ (de-). Teyzem söyledi. 

13. Çocukluğundan beri uçmak istediğini bildiğiniz oğlunuzun bu özelliğini onun yeni kız arkadaşına 

söylüyorsunuz: 

Benim oğlum çocukluğundan beri uçmak __________________________ (iste-). 

14. Diyetisyeninizden tavsiye istediğinizde zayıflayınca eski kıyafetlerini atmak gerektiğini söylüyor. 

Bunu arkadaşına söylüyorsunuz: 

İnsan zayıflayınca eski kıyafetlerini _______________________ (at-). Diyetisyen bir arkadaşım 

söyledi. 

15. Duvardaki saatin hareketine dalmış saniye sayacını izlerken bir anda sayaç ilerlemeyi kesiverir. Bu 

durumda, ne dersiniz? 

Aaa! Saat __________________________________ (dur-). 

16. Eşiniz, Ahmet, arayıp “Akşam lokantada yer ayırttım. Arkadaşlarımla yemeğe çıkacağım.” diyor. 

Sabah anneniz size gelmek istediğini söylemişti. Annenize telefon edip bunu söylüyorsunuz.  

Ahmet akşam iş arkadaşları ile yemeğe _________________________________ (çık-). Az önce 

telefon edip haber verdi. 

17. Eşiniz, tatile çıkarken gittiği yerde huzurlu olacağını umarak gitti. Bu hislerini biliyorsunuz. Onun bu 

tatilden ne beklediğini soran bir arkadaşına bunu nasıl söylersiniz. 

Feriha, tatilde huzurlu olacağını _____________________ (um-). 

18. Fatih’in zoru sevdiğini biliyorsunuz. Dağ tırmanışlarına katıldığını öğrenince en yüksek dağlara 

tırmandığını tahmin ediyorsunuz. Bu tahmininizi bir başka arkadaşınıza söylüyorsunuz: 

Bence Fatih, en yüksek dağlara __________________________ (tırman-). 

19. Gamze’nin kız kardeşini taklit etmek gibi bir alışkanlığı olduğunu biliyorsunuz. Gamze küçükken de 

böyle davrandığını tahmin ediyorsunuz. Bu tahmini nasıl dile getirirsiniz?  
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Bence Gamze, küçükken de kız kardeşini _______________________________________ (taklit 

et-) 

20. Gözde’nin sırtı çok ağrıyor. Çaresinin haftada iki kere yüzmek olduğunu iyi bilen bir doktor size bunu 

nasıl söyler? 

Sırt ağrılarının geçmesi için Gözde hafta en az iki kere __________________________ (yüz-). 

21. Gün sonunda yaptığınız hesaplar sonucunda Hasan’ın o gün 100 bilet sattığını anlıyorsunuz. Bunu 

yanınızda not alan kişiye söylüyorsunuz: 

Hesaplara bakılırsa Hasan 100 bilet __________________________ (sat-). 

22. Hastaneye gittiğinizde doktor size “Keşke Sarp öbür hastaneye gitseydi” dedi. Siz de bunu Sarp’ın 

babasına aktarıyorsunuz. Ne dersiniz? 

Keşke öbür hastaneye ____________________________ (git-). 

23. Hülya’nın son zamanlarda çok sıkıntılı günler geçirdiğini ama çok güçlü olduğunu biliyorsunuz. 

Hülya’nın kısa sürede yaşadığı bu sıkıntıları unutacağından eminsiniz. Annesine ne dersiniz? 

Hülya yaşadığı bu sıkıntıları kısa sürede _________________________________ (unut-). 

24. Kızınız kanepede uzanmış televizyon seyrederken üzerine bir battaniye örtüp, ‘Bu gece burada uyu.” 

diyorsunuz. Sabah kanepedeki yastığın neden orada olduğunu soran kocanıza bunu anlatıyorsunuz:  

Dün gece Aysel kanepede __________________ (uyu-). 

25. Kızınız zor bir dönem geçirdi. Yanlış arkadaşlıklar kurdu. Siz de kocanız onun üzerine fazla giderse 

kızın sizden uzaklaşacağını biliyorsunuz. Komşunuza ne dersiniz? 

Fazla üzerine gidersek kızımızı kendimizden ____________________________ (uzaklaştır-). 

26. Kızınızın odasından içeri girdiniz. O odada değil sanıyordunuz. Ama orada olduğunu ve ders 

çalıştığını gördünüz. İçinizden ne dersiniz? 

Meğer Ayten odasında _______________________________________________ (ders çalış-). 

27. Oğlunuz Orkut’un 4 km.yi koşmasının genellikle yarım saat sürdüğünü biliyorsunuz. Az önce 

koşudan dönen oğlunuzun bugün de 4 km.yi yarım saatte yürüdüğünü tahmin ediyorsunuz. 

Tahmininizi nasıl söylersiniz? 

Bence Orkut 4 km.yi yarım saatte ________________________ (yürü-). 
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28. Öğretmeni okuldaki kızınız Güler’in üzgün olduğunu söyledi. Siz de bunu telefonda babasına 

anlatıyorsunuz: 

Öğretmenin dediğine göre Güler _________________________ (üzgün). 

29. Patronunuzun telefonda konuşurken “En çok Arif yoruldu.” dediğini duydunuz. Diğer arkadaşlarınıza 

da patronun dediğini aktarıyorsunuz: 

Patronun dediğine göre en çok Arif __________________________ (yorul-). 

30. Pencereden baktınız. Hava açık ama yerler ıslak. Ne dersiniz? 

Yağmur __________________________________________ (yağ-). 

31. Resim çektirmek için stüdyoda beklerken fon resminde bir ağaç olduğunu görüyorsunuz. Başka bir 

manzara olmadığına göre fotoğrafçının sizden bu ağacın yanında durarak poz vermenizi isteyeceğini 

tahmin ediyorsunuz. Stüdyoda beklerken arkadaşınıza bu tahmini söylüyorsunuz? 

Herhalde poz verirken ben ağacın yanında ________________________________ (dur-). 

32. Öğleyin saati öğrenmek için kolunuzdaki saate baktınız, ama saat hâlâ 7:25’i gösteriyor. Ne dersiniz? 

Aaa! Saatim ____________________________________ (dur-). 

33. Selma’nın cüzdanında az önce aldığınız sinema biletini ararken geçen hafta izlediği “Suretler” 

filminin biletini buldunuz. O biletin de aynı salona ait olduğunu görünce Selma’nın Suretler’i de aynı 

salonda izlediğini anlıyorsunuz. Bunu fark ettiğinizi Eftal’e nasıl söylersiniz? 

Selma, Suretler filmini bu salonda ________________________ (seyret-). 

34. Serkan’ın özgüveni yüksek biri olduğunu biliyorsunuz. İş görüşmesi yaptığını söylediğinde orada da 

özgüvenli bir tavır sergilediğini tahmin ediyorsunuz. Serkan’ın babasına bu tahmininizi nasıl 

söylersiniz? 

Bence Serkan, iş görüşmesinde de özgüvenli ________________________ (davran-). 

35. Umut, güzel bir CV yazamadığı için çok iyi bir iş fırsatını kaçırıyor. CV’ sini iyi yazmış olmasını 

diliyorsunuz. Umut’un babasıyla konuşurken konu açılınca bunu nasıl söylersiniz?  

Keşke Umut, daha güzel bir CV _______________________________ (yaz-). 

36. Uzun bir aradan sonra eşiniz ile birlikte kayınvalidenizi ziyarete gittiniz. Sofrada Ahmet bütün 

yemekleri büyük bir iştahla yerken annesinin yemeklerini çok özlediğini fark ediyor ve bu gözleminizi 

kayınvalidenize söylüyorsunuz 

Meğer Ahmet, sizin yemeklerinizi çok ____________________ (özle-). 
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37. Yalçın’ın ne zaman soğan sarımsak doğramak için eline bıçak alacak olsa elini kestiğini biliyorsunuz. 

Yalçın’ın yeni eşine bunu söylüyorsunuz: 

Yalçın, bıçağı her eline alışında elini __________________________ (kes-).
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EK 8.  

A. Sözlü Veri Kaynakları (Ses Kaydı Alınan Televizyon Programları) 

“Herşey Dahil” programı. 28.05.2004. İstanbul: Star TV. 

“Objektif” programı. 28.05.2004. İstanbul: Star TV. 

“Futbol Star” programı. 28.05.2004. İstanbul: Star TV. 

“Ademler ve Havvalar” programı. 26.11.2007. Ankara:TRT 1. 

“Ademler ve Havvalar” programı. 03.12.2007. Ankara:TRT 1. 

 “Ademler ve Havvalar” programı. 25.04.2007. Ankara: TRT 1.  

“Deryalı Günler” programı. 24.05.2007. İstanbul: Kanal D. 

“Ekodiyalog” programı. 24.05.2004. İstanbul: NTV. 

“Ekodiyalog” programı. 01.06.2004. İstanbul: NTV. 

“Gani Müjde ile Gündem Dışı” programı. 24.05.2004. İstanbul: NTV. 

“Gani Müjde ile Gündem Dışı” programı. 02.06.2004. İstanbul: NTV. 

“Gani Müjde ile Gündem Dışı” programı. 02.01.2007. İstanbul: NTV. 

“Günbe Gün” programı. 03.05.2007. Ankara: TRT 1.  

“Günbe Gün” programı. 14.05.2007. Ankara: TRT 1.  
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 “Günbe Gün” programı. 26.04.2007. Ankara: TRT 1. 

“NTVye Sorun” programı. 02.06.2004. İstanbul: NTV. 

“Patron Kim” TV dizisi, 7. Bölüm. İstanbul: ATV. 

“Sağlık Raporu” programı. 02.06.2004. İstanbul: NTV. 

“Siyaset Meydanı”  programı. 03.06.2006. İstanbul: ATV. 

“Pişti” programı. 13.02.2006. İstanbul: Show TV. 

“Devedekulak” programı. 29.07.2006. İstanbul: Skyturk. 

“Goool” programı. 20.02.2004. İstanbul. KanalD. 

“Sözüm Türkçe Üstüne”programı. 25.04.2006. TRT INT. 

B. Yazılı Veri Kaynakları 

Acil Servis (Piyes) www.dersimiz.com  

Binektaşı, Coşkun. Alışveriş Canavarı (Skeç) www.dersimiz.com 

Çiğdem Çiçekleri (Oyun). www.dersimiz.com 

Mercankaya, Ahmet. Genç Tiyatro (Oyun). www.dersimiz.com 

Taş, Rahim. 1986. Deli Kız. www.dersimiz.com 
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TÜMER, Melike. 16 Ekim 2004. Pariste Bir Şişe Su Parasına Asyada Bir Gün. 

http://bianet.org/bianet/toplum/45097-pariste-bir-sise-su-parasina-asyada-

bir-gun. İstanbul: BİA Haber Merkezi. 

Türkili, Tayfun. Dokuz Canlı (Piyes). www.dersimiz.com 

Türkili, Tayfun. Gerdek Gecesi (Piyes) www.dersimiz.com 
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gösterimsel uzaklık, 23 
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ilişkiler (relations), 53 

işitsel tanıt, 207 
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katılımcılar (individuals), 53 

kısıtlayıcı (constraint), 60 

koşullu kısıtlayıcılar, 61, 69, 251 
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O 

olağan kısıtlayıcılar, 60 

olası dünyalar anlambilimi, 2, 67, 238, 

251 

olgu durumları, 53 

olgu-dışı durumlar (non-factual 

situations), 55 

olgusal durumlar (factual situations), 

55 

oluntu durumları (actual situations), 
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oluntu durumu, 37, 55, 65 
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özellikler (features), 53 
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sonuca dayalı tanıtsallık, 96 
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süreklilik, 112 
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tanıtsal-bitmiş, 114 
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üstlenmeme kipliği, 77, 78, 81, 82, 88 
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yineleme, 112 
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