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Son zamanlarda dilsel yapıların insan bilişi üzerindeki etkisi 
üzerine yapılan tartışmaları sonuca ulaştırabilmek için çocuk diline 
odaklanılmıştır. Yapılan çalışmaların amacı şu soruyu 
cevaplandırabilmektir; insan bilişi mi dilsel yapıları 
şekillendirmekte yoksa dilsel yapıların mı biliş üzerinde etkileri 
bulunmaktadır?  Çocuk verisinden elde edilen veriler ışığında bu iki 
önermeden biri doğrulanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalar 
çerçevesinde araştırma konusu olarak devinim olayı ele alınmıştır. 
Bunun nedeni ise devinim olayı insan bilişinde mutlak bir öneme 
sahiptir, yaşamımızdaki en erken, en temel ve en baskın 
deneyimdir. Bu çalışmada devinim olaylarını ifade ederken oluşan 
dilsel tipolojilerin öyküleme üzerindeki etkileri incelenmiştir. 
Örneğin, çocuklar 17–20 aylıktan itibaren kendi dillerinin 
sözcükselleşme modelinin farkına varıp dili bu model çerçevesinde 
kullanmaya başlamaktadır. Elde edilen bulgulara dayanarak 
çocukların dil kullanımlarının en baştan beri o dile ait anlam 
düzeneği çerçevesinde şekillendiğini öne sürmek mümkündür. Bu 
amaca yönelik Türkçe dahil olmak üzere birçok dil üzerine çalışma 
yapılmıştır. Türkçede devinim üzerine yapılan araştırmalar yalnızca 
yol ve tarzın ifade edilebilirliğiyle ilgilidir. Bu çalışmada ise daha 
geniş çerçevede devinim eylemleri incelenmeye çalışılmıştır. 30–72 
aylar aralığında bulunan ana dili Türkçe olan çocuklardan elde 
edilen veriler ışığında Türkçede devinim eylemlerinin ifade edilişi, 
ilk kullanılan devinim eylemleri, sık kullanılan devinim eylemleri ve 
sınıfları ve devinim eylemlerinin edinim hiyerarşisi üzerinde 
durulmuştur.
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ÖNSÖZ 

Son zamanlarda dilsel yapıların insan bilişi üzerindeki etkisi 

üzerine yapılan tartışmaları sonuca ulaştırabilmek için çocuk diline 

odaklanılmıştır. Yapılan çalışmaların amacı şu soruyu 

cevaplandırabilmektir; insan bilişi mi dilsel yapıları şekillendirmekte 

yoksa dilsel yapıların mı biliş üzerinde etkileri bulunmaktadır? Çocuk 

verisinden elde edilen veriler ışığında bu iki önermeden biri 

doğrulanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde araştırma 

konusu olarak devinim olayı ele alınmıştır. Bunun nedeni ise devinim 

olayı insan bilişinde mutlak bir öneme sahiptir, yaşamımızdaki en 

erken, en temel ve en baskın deneyimdir. Bu çalışmada devinim 

olaylarını ifade ederken oluşan dilsel tipolojilerin öyküleme üzerindeki 

etkileri incelenmiştir. Örneğin, çocuklar 17–20 aylıktan itibaren kendi 

dillerinin sözcükselleşme modelinin farkına varıp dili bu model 

çerçevesinde kullanmaya başlamaktadır. Elde edilen bulgulara 

dayanarak çocukların dil kullanımlarının en baştan beri o dile ait anlam 

düzeneği çerçevesinde şekillendiğini öne sürmek mümkündür.  

Bu amaca yönelik Türkçe dahil olmak üzere birçok dil üzerine 

çalışma yapılmıştır. Türkçede devinim üzerine yapılan araştırmalar 

yalnızca yol ve tarzın ifade edilebilirliğiyle ilgilidir. Bu çalışmada ise 

daha geniş çerçevede devinim eylemleri incelenmeye çalışılmıştır. 30–

72 aylar aralığında bulunan ana dili Türkçe olan çocuklardan elde 

edilen veriler ışığında Türkçede devinim eylemlerinin ifade edilişi, ilk 

kullanılan devinim eylemleri, sık kullanılan devinim eylemleri ve 

sınıfları ve devinim eylemlerinin edinim hiyerarşisi üzerinde 

durulmuştur. 
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1. Giriş  

Bir yerden başka bir yere doğru yapılan hareketi anlatan devinim 

olayları dilde kodlandığı biçimiyle iki ayrı dil modeli oluşturmaktadır. 

Bu dilsel farklılık da devinim betimlemelerinde kullanılan eylemlerle, 

ilişkili anlambilimsel birimlerin oluşturduğu sözcükselleşme 

modelinden (lexicalization patterns) kaynaklanmaktadır.1 Dil 

sisteminde bulunan yüzeysel ifadelerle (örn. eylem, edat, yan tümce), 

anlambilimsel alanlar (örn. devinim, yol, figür, zemin, tavır) arasında 

bulunan sistematik ilişkiler sözcükselleşme modelini meydana 

getirmektedir. Daha sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak incelenecek 

olan devinim olay çerçevesine genel olarak baktığımızda diller 

arasında ayrıma neden olan etken, devinim olay yapısının olmazsa 

olmaz anlam birimi yolun farklı yüzeysel birimlerce temsil edilmesidir. 

Bir başka deyişle, tek bir sözcüksel birimin birden fazla anlambilimsel 

birimi ifade etmesi ya da bir anlambilimsel birimin birden fazla 

sözcüksel ifadeyle aktarılması gibi. Bu farklılık dünya dillerinin 

eylem-çerçeveli diller ve uydu-çerçeveli diller olarak iki ayrı gruba 

ayrılmasına neden olmaktadır.2 

Örneğin, eylem-çerçeveli dillerden biri olan Türkçe’de yol 

eylemin içinde yer alırken, uydu-çerçeveli bir dil olan İngilizce yolu 

ifade etmek için ayrı bir sözcüksel birim (ilgeç) kullanır. İngilizcede 

sözcüksel birim ile belirtilen her yol anlamı için Türkçe ayrı bir eylem 

kullanır. 

Uydu-çerçeveli  She ran out of the bedroom, across the 

corridor, and into the bathroom. 

(Yatak odasından koşarak çıktı, koridoru geçti ve banyoya girdi.) 

Eylem-çerçeveli  Yatak odasından koşarak çıktı, koridoru geçti 

ve banyoya girdi.     

 
1 L. Talmy, “Lexicalization Patterns: Semantic Structure in Lexical Forms”, Timothy 

Shopen (ed.), 1985, vol. III, s. 57-149. 
2 L. Talmy, “Path to Realization: A Typology of event conflation”, Proceedings of 

the seventeenth annual meeting of the Berkeley Linguistic Society,1991, s. 480-

519.  
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‘She exited the bedroom running, crossed the corridor, and 

entered the bathroom.’ 

Bu bölümde, sözcükselleşme modelinden başlayarak devinim 

olayının ne olduğu ve olay aşamalarının neleri içerdiği, dünya 

dillerinin devinim olaylarını kodlarken nasıl gruplandığı, eylem 

çerçeveli bir dil olarak Türkçede devinim olayını anlatan eylemler ve 

sınıflamaları betimlenecektir. Çalışmamızın ikinci bölümü ise, 

örneklem grubundan toplanan veri çözümlemelerinden oluşmaktadır. 

Türkçeyi anadili olarak edinen ve okul öncesi dönem içinde bulunan, 

yaşları 30–72 ay arasında değişen 40 çocuktan topladığımız 7 saatlik 

veriye dayanarak, önceki bölümde kuramsal çerçevesini 

oluşturduğumuz devinim eylemi sınıflarının kullanım sıklığı, edinim 

hiyerarşisi ve ortaya çıkan farklı kullanımlar veri tabanının sunduğu 

olanaklarla sınırlı olmak üzere ele alınacaktır. 

1.1. Konu 

Bu çalışmanın konusunu, en yalın anlatımla, bir yerden başka bir 

yere doğru hareket eden varlıkların meydana getirdiği devinim olayı 

niteliği taşıyan eylemlerin edinim sürecinde dilsel olarak nasıl 

kodlandığının incelenmesi oluşturmaktadır. Eylem çerçeveli bir dil 

olarak Türkçede, devinim olayını anlatan eylemler ve bu eylemlerin 

kendi aralarında oluşturdukları sınıflama betimlendikten sonra bu 

sınıfların 2;6–6;0 yaş aralığında, anadili Türkçe olan ve anaokuluna 

devam etmekte olan çocuklar tarafından nasıl kullanıldığının 

betimlenmesi ve edinim hiyerarşisine dönük bir gözlem sunulması bu 

çalışmanın temel konusudur. 

1.2. Amaç 

Bu tezin amacı Leonardo Talmy’nin önerdiği sözcükselleşme 

modelinin3, bir devinim olayını açıklarken gösterdiği diller arası 

çeşitliliğin yanı sıra bu modelin Türkçede nasıl göründüğünü 

 
3 L. Talmy, 1985. 

L. Talmy, 1991. 

L. Talmy, Toward a Cognitive Semantics. MIT Pres, 2000. 
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betimlemek olacaktır. Burada sözlükselleşme modeli çerçevesinde 

Türkçedeki devinim olayları çocuk verisi üzerinden incelenecektir. 

Böylece Türkçede okul öncesi dönemde dil edinim süreci çerçevesinde 

devinim olaylarının nasıl kodlandığını gösterirken aynı zamanda 

devinim olayı çerçevesinde yer alan anlam birimlerin de kullanım 

sıklıkları, edinim ve kullanım öncelikleri ve farklı kullanımları 

betimlenmeye çalışılacaktır. 

Kısaca, bu tez Türkçe’de devinim eylemlerinin edinimi ve 

kullanımının betimlenmesine yönelik bir çalışmadır. 

1.3. Araştırma Soruları 

Devinim eylemi sınıfları karşılaştırıldığında çocukların dil edinim 

sürecinde öncelikli olarak kullandıkları devinim eylemleri 

hangileridir? Genel Devinim eylemleri mi yoksa devinim eylemleri 

sınıflarından herhangi biri mi edinim hiyerarşisinde öncelikli olarak 

yer almaktadır? 

Farklı yaş grupları arasında tercih edilen devinim eylemlerinin 

anlamsal değerleri açısından farklılık gözlenmekte midir? 

Farklı yaş grubuna ait çocukların betimlemelerinde ortaya çıkan 

gruba özel (idiosyncratic) ve ortak devinim eylemleri nelerdir? 

Aynı devinim olayını içeren bir sahne betimlenirken yaş grupları 

arasında farklılık var mıdır? 

1.4. Veri Toplama Yöntemi ve Çözümleme 

Öyküleme insan iletişiminde önemli bir araç olarak görülmektedir. 

Kişi geçmişte gerekleşmiş bir dizi olayı, sözel bir dizi tümcecikle 

eşleştirerek bu deneyimlerini tekrardan özetleyebilmek için 

öykülemeye başvurur. Bu nedenle öyküleme kültürel aktarım 

açısından çok önemlidir.  
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Edinim çalışmalarında öykülemenin yeri tartışılmaz ölçüde 

önemlidir.4 

Bu çalışmamızda edinim sürecini en iyi yansıtan yöntem olarak 

öyküleme kullanılmıştır. Bu sayede 2;6–6;0 yaş aralığındaki 

çocukların olayları öykülerken ürettikleri dilsel yapılar incelenip bu 

yapılardaki gelişimsel farklılıklar ortaya konmaya çalışılmıştır. Ancak 

tüm dilsel yapılar değil de veri aralığımızı devinim içeren dilsel yapılar 

olarak sınırlandırmak gerekmiştir.   

Bu çalışma için çocuklardan sözsüz nitelikli çizgi filmi izlemeleri 

(Tom ve Jerry’nin Aslanla Macerası) ve sonrasında da çizgi filmdeki 

olayları öykülemeleri istenmiştir.  

Çizgi filmi izletmek için denekler odaya tek tek alınmıştır. 

Böylece izlediklerini unutmamaları sağlanırken filme dikkatlerinin 

yoğunlaşmasını da sağlamak mümkün olmuştur. 

Verileri çözümleme esnasında Excel (2003) programı 

kullanılmıştır. Çocukların ürettiği tümcelerdeki tüm sözcükler 

Excel’de sıralanmıştır. Daha sonra bu sözcükler sözcük sınıflarına göre 

(ad, sıfat, eylem, belirteç vs.) sınıflandırılmıştır. Sözcük sınıfları 

içerisinde eylem olarak adlandırılan sözcükler de kendi aralarında 

devinim eylemi ya da diğer şeklinde gruplandırılmıştır. Devinim 

eylemleri de çalışmanın kuramsal çerçevesinde verilen bakış açısına 

göre sınıflandırılmıştır. Üçüncü bölümde ayrıntılı olarak tanıtılacak 

olan devinim eylemi sınıfları aşağıdaki gibidir: 

 
4 S. Strömqvist ve L. Verhoeven, “Typological and Contextual Perspectives on 

Narrative Development”, Sven Strömqvist (ed.), 2004, vol. II, s. 3-5. 
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Tablo 1. Türkçede Devinim Eylemi Sınıfları 

 

DEVİNİM EYLEMİ
SINIFLARI

YOL ANLATAN D. E.

Yönlü Devinim 
Eylemleri

‘Girmek, Çıkmak’

Genel Devinim 
Eylemleri

‘gelmek, gitmek’

NEDENLİ DEVİNİM 
EYLEMLERİ

Ettirgenlikle Kurulan N. 
D. E

Biçimbilimsel

‘bindirmek, kapatmak’

Sözdizimsel

‘düşmesine neden 
olmak’

Sözcüksel

‘sokmak, göndermek’

Ettirgen Olmayan N. D. 
E.

‘batmak, düşmek’

Sözde Nedenli D. E. 

‘getirmek, sürmek’

TARZ ANLATAN 
DEVİNİM EYLEMLERİ

Belirteçle

‘çabucak gitti’

Düşünses Kullanımı ile

‘cumbadanak diye 
düştü’

Gösterme Anlatımları 
ile

‘böyle böyle zıpladı’

Tarz Anlatan Eylemlerle

‘koştu, sıçradı’
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1.5. Araştırma Evreni 

Bu çalışma için, Mersin Üniversitesi Kreşi, Şirinlerin Evi Kreşi ve 

Kırmızı Balon kreşinden toplanan 40 çocuk ile görüşme yapılmıştır.  

Bu çocukların 19’u kız, 21’i erkektir. Bu çocuklar yaşları göz önünde 

bulundurularak 7 ayrı yaş grubuna ayrılmıştır. Bu yaş grupları 6 aylık 

dönemlerden oluşmaktadır. Anne-baba eğitim seviyesinin değişken 

rolü oynamaması için tüm çocukların anne-babasının üniversite 

mezunu olmasına dikkat edilmiştir. Çocukların doğum tarihleri, kardeş 

sayıları ve bulundukları kreş adları Ek-1’de verilmiştir. Ayrıca 

yararlandığımız örneklem grubu içerisinde 6 tane de yetişkin 

bulunmaktadır. Bu yetişkinlerin de üniversite mezunu olmalarına özen 

gösterilmiştir. Oluşturulan yaş grupları aşağıdaki gibidir: 

Yaş Aralığı: 

A GRUBU ► 30 – 36 aylık çocuklar ►  2;6–3;0 (A)          

B GRUBU ► 36 – 48 aylık çocuklar  ►  3;0–3;6 (B1) 

             ►  3;6–4;0 (B2) 

C GRUBU ► 48 – 60 aylık çocuklar  ►  4;0–4;6 (C1) 

              ►  4;6–5;0 (C2) 

D GRUBU ► 60 – 72 aylık çocuklar  ►  5;0–5;6 (D1) 

                       5;6–6;0 (D2) 

2. Talmy’nin Devinim Olayı Modeli 

Dilde uzam bilgisini taşıyan ifadeler devinim (motion) ve 

konum’dur (location). Son zamanlarda özellikle de sözcüksel 

anlambilim alanında yapılan çalışmalarda devinim ve konum, merkezi 

bir rol oynamaktadır5. Uzamsal anlamlar ve bu uzamsal anlamları 

düzgüleyen sistem insan bilişi açısından son derece önemlidir. Bu 

sistem, temelde uzamsal anlam içermeyen birçok anlamın temel 

yapısal ilkelerini ortaya koymaktadır.  

 
5 R. Jackendoff, Semantics and Cognition. Cambridge: MIT Press, 1983. 

R. Jackendoff, Semantic Structures. Cambridge: MIT Press, 1990; L. Talmy, 1985; 

L. Talmy, 1991; L. Talmy, 2000. 
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Devinim ve konum için şunları söylemek mümkündür; her ikisi de 

dilde uzam bilgisini taşımakla yükümlü kavramlardır. Ancak ikisi de 

birebir aynı ifade ya da içeriğe sahip değildir. Bu iki kavram arasındaki 

anlambilimsel ve yapısal farklılıklar evrensel ve dillere özgü olarak 

ayrı ayrı incelenebilir.  

Tüm dünya dilleri uzam bilgisini kodlarken bu iki kavramı 

birbirinden ayıran iki temel farklılık sergiler6. Örneğin: 

1. Köpek mutfakta oturuyor.              Durağan                

2. Köpek mutfakta koşuyor.                                   Konumlanma 

3. Köpek mutfağa koşarak giriyor.                                Konum  

                                                                                         Değişimi 

(2) ve (3)’teki örnek tümceler dinamik olaylar içerirken (1) 

durağanlık göstermektedir. (1) ve (2)’de bir göndergenin konumlandığı 

genel bir konum anlamı varken (3) dışarıdan içeriye doğru bir konum 

değişimini ifade eder. 

Talmy de devinim ve konum’u birlikte devinim olayı çerçevesinde 

işlemiştir. Devinim olayını “yer değişimi içeren bir durum ile belirli 

bir konumda süren sabitlik durumu”7 olarak tanımlamıştır. Bir devinim 

olayının temel yapısı ise soyut olarak “(x)’in Yer Değişimi” olarak 

gösterilmektedir. Bu çalışma yalnızca konum değişimi içeren dinamik 

olayları içermektedir.  

Evrensel farklılıklardan sonra dillere özgü olan farklılıklar 

sunulmak istendiğinde karşımıza sözcükselleşme modelleri 

çıkmaktadır. Öncelikle yüzeysel ifadelerle anlambilimsel yapı arasında 

bulunan ilişkiye ve bu ilişkinin sözcükselleşme modelleri açısından 

önemine değinilecektir. Genel olarak dile bakıldığında bu sistemi 

oluşturan iki öğe bulunmaktadır. Bunlar anlam ve biçimdir. Anlam ve 

biçim arasındaki ilişki oldukça düzenlidir. Chomsky bu sistematik 

ilişkiyi şöyle açıklamıştır: “Havada ordan oraya uçan, 

 
6 M. Hickmann, Children’s Discourse ‘Person, Space and Time across Languages, 

2002.  
7 L. Talmy, 2000. s. 25. 

Dinamik 
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somutlaştırılmamış bir anlam ‘rastgele seçilemez’ ve daha sonra o 

anlamı belirten bir biçim meydana getirilemez.” 8  

Bu çalışmada anlam; devinim, yol, figür, yer, tarz ve neden gibi 

anlambilimsel birimleri ifade etmek için kullanılırken biçim; eylem, 

edat, yan tümce ve uydu olarak adlandırılan yüzeysel birimleri ifade 

edecektir. Bu birimler birbirinden ayrılabilen birimlerdir. Bunları 

birbirinden ayırarak aralarındaki ilişki incelenecek olursa bu ilişkinin 

hiç de öyle birebir ilişki olmadığı görülmektedir. Bazen tek bir 

anlambilimsel alan birden çok yüzeysel birim ile ifade edilirken bazen 

de birden çok anlambilimsel alan yalnızca bir yüzeysel birim ile 

sunulmaktadır. Böylece bu çeşitlenmeler sonucunda tipolojik modeller 

ve evrensel ilkeler ortaya çıkmaktadır. İşte bu anlambilimsel birimlerle 

yüzeysel birimlerin farklı eşleşmeleri sonucunda ortaya çıkan 

modellere sözcükselleşme modelleri denmektedir.  

Talmy sözcükselleşme modellerini tanımlarken tüm anlam-biçim 

bileşimlerine bakmamıştır. Bir dil için ya da farklı diller arasında 

geçerli olan en baskın modeli dikkate almıştır. Talmy’nin burada 

üzerinde durduğu nokta, farklı diller karşılaştırıldığında bu modellerin 

bu dillerde nasıl göründüğüdür. Örneğin, belirli bir anlambilimsel 

alanın ifade edilmesinde dillerin çok çeşitli modeller mi, birkaç model 

mi (tipolojik) yoksa bir model mi (evrensel) kullandığı göz önünde 

bulundurulmuştur. 

Devinim olayı çerçevesinde iki yüzeysel birimden söz 

edilmektedir. Bu çalışmada biri açık sınıfa ait olan eylem diğeri ise 

kapalı sınıfa ait olan uydu birimidir. Burada eylem derken ifade 

edilmeye çalışılan kök halindeki eylemlerdir ve eylemlerin temel 

anlamları üzerinde durulacaktır. 

 “Uydu, eylemin kız kardeşi konumunda olan adsıl tümlecin 

(nominal complement) veya ilgeç tümlecin dışında herhangi bir birime 

ait dilbilgisel ulamdır.”9 Uydu birimi bağımlı bir ek ya da bağımsız bir 

sözcük olabilmektedir. İngilizcenin eylem ilgeçleri (verb particles), 

Almancanın ayrılabilir ve ayrılamaz eylem önekleri, Latince ya da 

 
8 N. Chomsky, Dil ve Sorumluluk (Çev. H. Özasya). İstanbul: Ekin Yayınları, 2002. 
9 L. Talmy, 2000. s. 102. 
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Rusçanın eylem önekleri, Çincenin eylem tümleçleri (verb 

complements), Atsugewi’de eylemin etrafında bulunan çokbireşimli 

ekler gibi dilbilgisel yapılar uydu olarak değerlendirilmektedir.  

Devinim, yol, tarz, neden, figür gibi anlambilimsel birimler bu iki 

yüzeysel birim ile sözcükselleştirilebilmektedir. 

Bir varlığın başka bir varlığa nazaran hareket etmesi ya da 

konumlanması olarak en basit şekilde tanımlanan devinim olayının 

içeriğini oluşturan anlam bileşenleri iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar 

içsel bileşenler yani temel olayı (core-event) oluşturan bileşenler ve 

dışsal bileşenler yani yardımcı olayı (co-event) oluşturan bileşenlerdir. 

Şekil 1. Devinim Olayının Anlam Bileşenleri 

   

  Devinim                                                   

   Figür                                           Tarz   

   Zemin          İçsel Bileşenler      Neden      Dışsal  Bileşenler   

   Yol                           

 

Eylem, edat, vs. gibi yüzeysel yapılarla sözcükselleştirilen bir 

devinim olayının kavramsal yapısı Talmy’e göre bir dizi kavramsal 

bileşenin birbirine geçişmesi olarak tanımlanabilmektedir. Bu 

kavramsal bileşenler 1985’te içsel ve dışsal bileşen olarak tanıtılırken 

2000 yılında uzamsal ifadenin kavramsal yapısının temel olay ve 

yardımcı olaydan oluştuğu öne sürülmüştür10. Özünde, temel olay içsel 

bileşenleri içerirken yardımcı olay dışsal bileşenleri kapsamaktadır. 

Şimdi bu bileşenleri ayrı ayrı tanıyalım. 

2.1. İçsel Bileşenler 

Şekil 1’de de gösterildiği üzere bir devinim olayı içsel ve dışsal 

bileşenlerden oluşmaktadır. İçsel bileşenler, devinim, yol, figür ve 

zemin olmak üzere 4 tanedir.  

 
10 L. Talmy, 1985. 

L. Talmy, 2000. 
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Devinim: Bir yerden başka bir yere doğru yapılan hareket olarak 

tanımlanan devinim olaylarını Johnson, yaşamımızdaki en erken, en 

temel ve en baskın deneyimler olarak tanımlamıştır11. Johnson ayrıca 

devinim için ‘bedensel deneyimlerimize dayanan bir alan’ tanımını 

yapmıştır. Bu tanımı şöyle açıklamıştır; uzama ait kavramlar bizlere 

tanıdık gelmekte çünkü hepsi tıpkı devinimde olduğu gibi bedensel 

deneyimlerimize dayanmaktadır12. Doğduğumuz andan itibaren 

sürekli etrafta hareket eden, bir an bir yerde diğer an başka bir yerde 

bulunan ya da içinde bulunduğu bağlama nazaran durağan durumda 

olan varlıkları gözlemleriz. Belki de gözlemlemek zorunda kalırız. 

Çünkü bazen devinim olaylarını fark edebilme yaşamımızda hayati bir 

önem taşıyabilir. Örneğin, karşıdan hızla gelen bir okun hareketini fark 

edebilme hayati önem taşımaktadır. Sonu çok kötü sonuçlara varabilen 

durumlara yol açabilmektedir13. Bu nedenle dünyaya gözlerimizi 

açtığımız ilk dakikadan itibaren etraftaki devinimin farkında oluruz. 

Etraftaki bu devinimin farkında olmakla beraber çocukların ilk 

sözcüklerini çevrelerindeki nesneler ve bu nesnelerin uzam 

içerisindeki devinimsel hareketleri oluşturmaktadır14. Langacker bu 

özelliği insan organizmasının doğuştan getirdiği fiziksel bir özellik ve 

doğuştan gelen bilişsel sistemin özünü oluşturan ana öğe olarak 

tanımlamaktadır15. Devinim bildiren eylemlerin önemi ise içsel bir 

uzamsal boyuta sahip olmalarından dolayı insan bilişinin başlangıç 

noktasını oluşturmasından gelmektedir16. Devinim eylemleri tüm 

eylemlerin en tipik, en arı ve en prototipik örnekleridir.17  

 
11 M. Johnson, (1987). The body in the mind: The bodily basis of meaning, 

imagination and reason. Liang Chen, 2005, The acquisition and use of motion event 

expressions in Chinese içinde p. 1 
12 M. Johnson, a.g.e. (Sotaro Kita, 1999, Japanese enter/exit verbs içinde) 
13 E. Vyvyan, Structure of time: Language, meaning and temporal cognition. 

Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2004. 
14 B. Landau ve A. Zukowski, “Objects, Motions and Paths; Spatial Language in 

Children with Williams Syndrome” Developmental Neuropsychology, 2003, 23, s. 

105-107. 
15 S. Kita, “Japanese enter/exit verbs” içinde, 1999, Langacker, 1987. 
16 A. I. Moreno, “A semantic analysis of causative active accomplishment verbs of 

movement”, SKY Journal of Linguistics, 2005, 18, s. 175-196. 
17Pedersen içinde, 1997, s. 64, Miller & Johnson-Laird, 
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Yol: Yol, bir devinim olayında figür’ün sürdüğü iz (trajectory) 

olarak tanımlanmaktadır. Devinim olaylarının dilsel gösterimlerinde 

yol önemli rol oynamaktadır18. Talmy’nin devinim olayı çerçevesine 

göre yol, devinim olayının belirleyici özelliğidir19. Öz bileşendir. Yol 

bileşeni yüzeysel birimin içerisine kodlanabilirliği en olası olan 

bileşendir. Bir dilin, yol bileşenini olayın içine kodlayabilme derecesi 

(ki bu derecelenme ölçülebilmektedir), diller arası farklılaşmayı ortaya 

koyan bir ölçüt olarak görülmektedir20. 

İngilizce, Almanca, Hollandaca gibi Germanik diller, yol’u 

eylemin dışında bir birime yerleştirme eğilimindeyken, Romen, Sami 

ve Polinezyan dilleri yol’u devinimle birlikte eylemin içerisine 

yerleştirme eğilimindedir. Talmy diller arası oluşan bu farklılığı 

göstermek için İngilizce ve İspanyolca’yı karşılaştırmıştır. 

İspanyolca’da eylem kökü, figürün zemine göre yukarı veya aşağı 

doğru yaptığı hareketi betimleyen yol bilgisini içsel olarak 

kodlamaktadır. Yani yol bilgisi eylemin içerisinde yer almaktadır.  

4. Sub- = çıkmak (to go up) 

5. Baj- = inmek (to go down) 

Sub- ve baj- eylem kökleri içsel olarak hareketin zemine göre 

yukarı ya da aşağı doğru yapıldığı bilgisini taşımaktadır. Bunun gibi 

birçok yol eylemi bulunmaktadır: entrar ‘girmek’, salir ‘çıkmak’, 

cruzar ‘geçmek’ gibi. Ancak İngilizcede yol bileşeni ayrı bir yapı 

içerisinde sunulmaktadır. Bu yapı eyleme kız kardeş konumunda olan 

uydu birimidir.  

6. Go up = çıkmak  

7. Go into = girmek 

İngilizce, tipik olarak, yol’u eylemin dışında, uydunun içine 

kodlamaktadır. Bununla beraber, yol içeren eylemlere de 

rastlanmaktadır; enter ‘girmek’, exit ‘çıkmak’, ascend ‘yükselmek’, 

 
18 R. Jackendoff, Semantics and Cognition. Cambridge: MIT Press, 1983. 
19 L. Talmy, Toward a Cognitive Semantics. MIT Pres, 2000. 
20 L. Talmy, a.g.e. 

L. Talmy, “Lexicalization Patterns: Semantic Structure in Lexical Forms”, Timothy 

Shopen (ed.), 1985, vol. III, s. 57-149. 
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descend ‘alçalmak’, join ‘katılmak’, cross ’geçmek’, circle ‘dönmek’, 

proceed ‘ilerlemek’, return ‘geri dönmek’, depart ‘ayrılmak, kalkmak’, 

separate ‘ayırmak’ leave ‘terk etmek' gibi. Ancak bu eylemlerin hepsi 

yol bileşenini İspanyolca gibi kodlayan Fransızcadan alınmıştır.  

Bir dilde birçok yol anlamı bulunabilmektedir. Bunlar içeri, dışarı, 

yukarı, aşağı, karşıya doğru, vs. anlamlarında olabilmektedir. Bir dil 

için ne kadar yol anlamı mümkün olabilmektedir? Bu soruyu 3 etkenin 

yolu kodlarken girdiği etkileşime bakarak cevaplandırmak 

mümkündür. Bunlar; figür’ün yapısı, zemin’in yapısı ve yol’un kendi 

yapısıdır. Bu 3 etken, yolu belirlerken etkili olabilmektedir21.  

Bunların arasında figür’ün etkisi en azdır. Tüm dünya dillerinde, 

Figür’ün boyuta (dimension), canlılığa (animacy) ya da sayılabilirliğe 

(countability) dair yapısal özelliklerinden hiç birisi yolu belirlemede 

etken olarak görülmemiştir.  

Zemin’in özelliklerine gelince, özellikle Japoncada, bu bileşenin 

yol’u belirlemede etkili olduğu görülmektedir. Örneğin, ‘wataru’ 

(aşmak) eylemi yalnızca zemin üzerinde aşılması gereken bir engel 

varsa kullanılabilmektedir. Ancak bu engel düz bir engel olmak 

zorundadır. Buna göre, ‘wataru’ eylemi ‘oda’ zeminiyle kullanılamaz 

çünkü ortada bir engel yok, ‘dağ’ zemin ile de kullanılamaz bu kez de 

engel düz bir engel değildir. Bu eylemin kullanılabileceği zemin ancak 

‘deniz, sınır, boğaz’ olabilir22. İngilizcede de zeminin katı ya da sıvı 

olması yol’u seçmede etkendir.  

8. The alligator went inside the box. (Timsah kutuya girdi) 

9. ??The alligator went inside the water. (Timsah suya girdi) 

İngilizce’de yol ifade eden inside birimi bir sınırı geçip zeminin iç 

kısmına girme’yi anlatmaktadır ve sıvı olmayan zeminle 

sınırlandırılmıştır23. 

 
21 W. Frawley, Linguistic Semantics. Lawrence Erlbaum Associates, 1992. 
22 V. Muehleisen ve M. İmai, “Transitivity and the Incorporation of Ground 

Information in Japanese Path Verbs”, Keedong Lee, Eve Sweester and Marjolijn 

Verspoor (haz.),1997, s. 329-346. 
23 W. Frawley, 1992. 
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Figür ve zeminden sonra iz (trajectory) olarak adlandırılan yolun 

kendisinin de yol anlatımının seçilmesinde rolü vardır. Örneğin yolun 

kavisli oluşu yol ifadesinin seçilmesinde etkendir. 

10. Magellan circumnavigated the globe. (Magellan dünyayı 

dolaştı.)  

Magellan’ın sürdüğü iz, circum ön ekinden de anlaşılacağı gibi 

dönen bir yoldur.  

Figür: Söylem içerisinde dikkatin öncelikli olarak üzerinde 

odaklandığı varlık figür’dür. Bu varlık, Talmy’nin çalışmasında figür 

(Figure) olarak adlandırılırken, Frawley’nin çalışmasında24 konu 

(Theme) olarak adlandırılmıştır.  Figür ya da konu, belirli bir uzam 

içerisinde konumlanan ya da iz bırakmış bir varlık olarak 

tanımlanabilir. Figür tipik olarak uzamsal bir ifadenin ad öbeği olan 

öznesi konumundadır. Her devinim olayında konumu değişmiş bir 

varlık mutlaka bulunmaktadır. Dünya dillerinin tamamına yakını 

figür’ü olaydan ayrı olarak kodlamaktadır. Dillerin figür’ü ayrı olarak 

kodlaması da Talmy tarafından belirtisiz (unmarked) tavır olarak ifade 

edilmiştir. Bunun mantıksal açıklaması ise şöyledir; eğer yer 

değiştirme figür sayesinde hayat buluyorsa o zaman ayrı 

kodlanmalıdır25.  

11. Aslan eti fırlattı. 

12. Tom kaçtı. 

Yukarıdaki örneklerde ‘et’ ve ‘Tom’ yer değiştiren öğelerdir ve 

görüldüğü üzere devinim olayından bağımsız olan yüzeysel birimler 

tarafından kodlanmıştır.  

Ancak figür’ü devinim olayının içine yerleştiren diller de 

bulunmaktadır. Atsugewi ve Navajo gibi dillerde, figür’ün olayın 

içinde kodlanması oldukça normal ve yaygındır. 

Figür, genel olarak yer değiştiren varlık olarak tanımlanmaktadır. 

Anlambilimsel olarak daha ayrıntılı olarak incelendiğinde, hareket 

 
24 W. Frawley, a.g.e. 
25 W. Frawley, a.g.e. 
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eden varlığın hareketinin istemli ya da istemsiz olmasına, yapısal 

değişikliğe uğrayıp uğramamasına göre gruplara ayrılmaktadır. 

Eğer figür dışarıdan gelen bir etki sonucu yapısal bir değişikliğe 

uğramaksızın yer değiştiriyorsa ona konu (Theme) denir (13). Eğer 

yapısal değişikliğe uğruyorsa etkilenen (Patient) denir (14). Eğer 

üzerinde bir etki bulunmaksızın kendi kendine yer değiştiriyorsa (self-

displacement) edici (Agent) olarak adlandırılmaktadır (15). 

13. Kedi duvara çarptı. 

14. Domatesi fışkırttı. 

15. Kedi kaçtı. 

Zemin: Bir devinim olayında hareket eden nesne (figür) ile 

figür’ün hareketinin yöneldiği nesneyi (zemin) betimleriz. Zemin, bir 

devinim olayının gerçekleştiği uzamsal alandır veya figür’ün 

konumlandırıldığı yerdir. Figür zemine göre konumlandırılır ya da 

hareket eder. Bir devinim olayı mutlaka bir zeminde gerçekleşir. 

Ancak betimleme esnasında zemin bilgisi açıkça belirtilebildiği gibi 

sezdirim yoluyla da iletilebilir. 

Frawley26, zemin bileşeninin içerisinde yer alan 2 bileşenden 

bahsetmektedir. Bunlar, kaynak ve hedeftir. Devinimin başlangıç 

noktası yani kaynağı ve vardığı nokta yani hedefi tüm dillerde 

kodlamak mümkündür. Talmy hedef ve kaynağı tek bir bileşen içinde 

toplamıştır; o da zemindir. 

16. Tom    arka odadan   ön odaya doğru koştu. 

                    Kaynak          Hedef 

                                Zemin  

Yukarıdaki örnekte ‘arka oda’ kaynağı oluştururken, ‘ön oda’ 

hedef bileşenidir. Her ikisi birlikte zemin’i oluşturmaktadır. Yani, 

Figür (Tom), kaynak (arka oda) ve hedef’e (ön oda) göre hareket 

etmektedir. 

Diller arası yapmış olduğu detaylı çalışmasına dayanarak, Talmy 

hiçbir dilin, devinimi ifade etmek için kullandığı en temel araç olan 

 
26 W. Frawley, a.g.e. 
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eylemin içine zemini kodlamayacağını belirtmiştir27. Bunun nedenini 

şöyle açıklamıştır; zemin, bir devinim olayının arka fonunu (backdrop) 

oluşturmaktadır. Yani, bir olay içinde çeşitlenmeyen bileşendir 

(unvarying component). İşte bu nedenle onun bu kavramsal önemi ayrı 

bireysel bir yapı olmasını gerektirmektedir. 

Ancak bu sınırlandırmaya karşıt örnekler bulunmaktadır. İngilizce 

ve İspanyolca’da zemini eylem içerisinde kodlayan örnekler 

bulunmaktadır. 

17. Tom boxed the books. 

(kitapların konumu kutunun içine (zemin) doğru değişti) 

18. The passengers deplaned. 

(yolcuların konumu uçağa (zemin) göre değişti) 

İspanyolca’da daha ayrıntılı örneklere rastlanmaktadır. Zemin 

eylem içinde bulunmakla beraber hedef ve kaynağı birbirinden ayıran 

önekler de eyleme eklenmektedir. 

En-carcel-ó   3.tek.kişi/geçmiş z. 

İçine hapsetmek 

20. Excarcel; hapisten çıkarmak, serbest bırakmak 

Bu eylemlerin varlığı konusunda eylemin anlamsal yapısı değil de 

zeminin belirlilik derecesi ve edimsel koşullar önem kazanmaktadır. 

Zemin bilgisi ne kadar belirli ise ya da ne kadar çok önemliyse 

kodlanma olasılığı da o kadar yüksektir28. 

Dünya dillerinin birçoğunda olduğu gibi Türkçede de figür ve 

zemin aynı dilbilgisel kategori ile kodlanır, yani ad öbeği ile.  

2.2. Dışsal Bileşenler 

Tarz: Tarz, figür’ün hareketinde bulunan motor örüntü, sarf 

edilen çabanın miktar ve derecesi olarak tanımlanabilir.29 Tarz, 

devinim olayında dışsal bileşenlerden bir başka deyişle yardımcı 

 
27 L. Talmy, 2000. 
28 W. Frawley, a.g.e. 
29 Ş. Özçalışkan ve D. I. Slobin, “Manner of Movement in Monolingual and Bilingual 

Adult Narratives: Turkish vs. English”, A. Göksel ve C. Kerslake (haz.), 2001, s. 254. 
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olaylardan (co-event) biridir. Hint-Avrupa dilleri (Latin Romen dilleri 

dışında), Finno-Ugric dilleri, Çince, Ojibwa ve Warlpiri gibi dillerde 

eylem içerisine yerleştirilerek ifade edilmektedir. Bu diller eylem 

içerisine bir defa da dışsal bileşenlerden yalnızca birini yerleştirebilir. 

Hem neden hem de tarz aynı anda eylem içerisinde bulunamaz. Tarz 

bu gibi dillerde eylem içerisine yerleştirilirken (21) diğer tür dillerde 

eylem dışında bağımlanmış yapılar olarak bulunabilir (22). 

21. I ran down the stairs. (Merdivenlerden aşağı koştum.) 

22. Koşarak merdivenlerden aşağı indim. 

Tarz, edici (agentive) (23), edici olmayan (non-agentive) (24) ve 

kendine-edici (self-agentive) yapılar (25) içerisinde yer almaktadır. 

23. Topu odaya yuvarladım. 

24. Kaya tepeden aşağıya yuvarlandı. 

25. Merdivenlerden aşağıya koştum. 

Neden: Nedenli devinim olayında rol oynayan iki varlıktan söz 

edilebilir. Bunlardan biri olayı gerçekleştiren edici varlık ( buna 

çalışma boyunca ettiren varlık denilecektir) ve diğeri olaydan 

etkilenerek bir noktadan başka bir noktaya hareket eden figür’dür (bu 

da ettirilen varlık olarak adlandırılacaktır). Nedenli devinim olayında 

ettiren varlık, figür’ün bir yerden başka bir yere doğru hareket 

etmesine neden olur. Bir devinim olayına neden bileşeninin katılması 

oldukça kolaydır. Olayın içine fiziksel güç uygulandığı zaman 

nedenlilik sağlanmış olur. Nedenli olayda ettiren öğe ya edici bir varlık 

(agentive) ya da doğal bir güç (non-agentive) olabilmektedir. 

26. Chris piyanoyu merdivenlerden itti. (ettiren: edici varlık) 

27. Rüzgar gemiyi batırdı. (ettiren: doğal güç) 

Goldberg nedenli devinim yapılarını incelemiş ve ilki temel anlam 

olmak üzere toplamda 6 anlama ulaşmıştır.30 Nedenlilik içeren tüm 

yapıların özünde bu birinci anlama dayandığını ifade etmiştir.  

I. ‘X CAUSES Y to MOVE Z’ 

‘X, Y’nin Z’ye hareket etmesine NEDEN OLUR’  

 
30 Van der Leek, F. 2000 içinde Goldberg, 1995.  
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Joe silgiyi kutuya itti. (Joe pushed it into the box) 

II. Eylemin belirttiği hareket ile doyum koşulu (conditions of 

satisfaction) birleştiği zaman ‘X causes Y to move Z’ önermesi ortaya 

çıkar; 

 ‘X, Y’nin Z’ye hareket etmesini sağlar.’ 

Joe, James’in arka koltuğa oturmasını işaret etti. (Joe gestured 

James into one of the chairs) 

III. ‘X ENABLES Y to MOVE Z’ 

 ‘X, Y’nin Z’ye doğru hareket etmesi için bırakır.’ 

Sam, Bill’i içeriye bıraktı. (Sam let Bill into the room) 

Bu sınıfa ait eylemler bir engelin ortadan kaldırılmasını 

içermektedir (allow, let)31. 

IV. ‘X PREVENTS Y from MOVING Z’ 

 ‘X, Y’nin Z’ye hareket etmesine engel olur’ 

Jerry, Marry’le arasında kol boyu kadar mesafeyi korudu. (Jerry 

kept her at arm’s length) 

Jerry, Joe’yu banyoya kilitledi. (Jerry locked Joe into the 

bathroom) 

Burada edici, bir önceki anlamın tam tersine, etkilenen bulunduğu 

konumda kalsın diye engeller çıkarır32. 

V. ‘X HELPS to MOVE Z’ 

 ‘X, Y’nin Z’ye hareket etmesine yardım eder’ 

Sam, Bob’un arabaya binmesine yardım etti. (Sam helped Bob into 

the car) 

VI. Diğer uzanımlar. 

VI. kategoride bulunan eylemler nedenli yapılar için kabul 

edilebilir eylemler olmasına rağmen bundan önceki beş anlam 

kategorisi içerisine girmemektedir. Goldberg bu gruba ‘istisnalar 

 
31 Gutierrez, J.P.M. 2001. Directed Motion in English and Spanish. Estudios de 

Lingüistica Española, Volum 11. http://elies.rediris.es/elies11/  
32 Gutierrez, J.P.M. A.g.e. 

http://elies.rediris.es/elies11/
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grubu’ adını vermektedir. Bu grup içerisinde yer alan eylemler belirli 

bir uzamda hareket edene eşlik etmeyi içerir.  

Sam, Bob’a odaya kadar eşlik etti. (Sam accompanied Bob into the 

room) 

Goldberg, İngilizcede nedenli eylemlerin çoğunun yapıdan 

bağımsız bir şekilde bu anlamı üzerlerinde taşımadıklarını belirtmiştir. 

Bu durumu örneklendirmek için ‘kick’ ve ‘hit’ eylemlerini sunmuştur; 

28. Joe kicked the wall. (Joe duvarı tekmeledi) 

29. Joe hit the wall. (Joe duvara vurdu) 

Yukarıdaki örnekler nedenli anlatım içermemektedir. Yalnızca 

nedenlilik içeren bir devinim olayı çerçevesinde böyle bir anlam 

yüklenmektedirler.  

30. Joe kicked the dog into the bathroom. (Joe, köpeği 

tekmeleyerek onun banyoya girmesine neden oldu) 

31. Joe hit the ball across the field. (Joe, topa vurarak onun alan 

boyunca hareket etmesini sağladı) 

Burada anlatılmak istenen İngilizcede nedenliliğin yapıya bağımlı 

bir anlam birim olduğudur. Nedenlilik anlamı, ancak devinim olayı 

içerisine yerleştirildiğinde ortaya çıkmaktadır. 

Talmy 1991’de dünya dillerini eylem sistemlerinde devinim 

olayını kodlama biçimlerine göre sınıflara ayırmıştır33. Bu sınıflamayı 

yaparken kuramın orijinal çerçevesini34 genişletmiş, temel olayın 

içerisinde yer alan öz bileşen (core schema) ve yardımcı olaylarla 

(supporting events) sözdizimsel ya da dilbilgisel yapılar arasındaki 

bağlantıyı ortaya koymuştur. “Bilişsel bir birim olarak temel olayın 

varlığı ve onun belirli olan kavramsal yapısı dil düzeneğinin 

evrencelerindendir.”35 Ancak dünya dilleri eylem sistemlerinde bu 

anlam bileşenlerini kodlarken farklılaşmakta ve ikili sınıflamaya neden 

olmaktadır. Bundan sonraki bölümde bu sınıflama incelenecektir. 

 
33 L. Talmy, 1991. 
34 Talmy’nin 1985 yılında hazırladığı “Lexicalization Patterns: Semantic Structure in 

Lexical Forms” isimli yazısı kuramın orjinal çerçevesini oluşurmaktadır. 
35 L. Talmy, 1991, s. 486. 
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2.3. Eylem- ve Uydu-çerçeveli Diller 

Talmy dünya dilleri için öne sürdüğü sınıflamayı hazırlarken 

orjinal kuramda yer alan anlamsal bileşenleri yeniden düzenlemiştir. 

İçsel bileşenleri temel olay (macro event) adı altında toplarken devinim 

olayı içerisinde sunulması şart olmayan tarz ve neden bileşenlerini 

yardımcı olaylar (supporting events) kavramı altında toplamıştır. 

Genişletilmiş kuramda bir de öz bileşen terimini kullanmıştır. Eylem 

sistemlerinde kodlanırken diller arası farklılık yaratan bu öz bileşeni 

Yol olarak belirlemiştir. Bu nedenle yol bileşeni kuram için merkezi bir 

öneme sahiptir.  

Diller, kabaca, yol öz bileşenini eylem içerisine kodlayanlar yani 

E-çerçeveli diller (Türkçe, İspanyolca, Fransızca gibi) ve eylem 

dışında yani uydu ile kodlayan U-çerçeveli diller (İngilizce, Çince 

gibi) olarak iki gruba ayrılmıştır. E-çerçeveli dillerde eylem, öz 

bileşeni taşır ve birincil yapıyı oluşturur. U-çerçeveli dillerde ise uydu 

öz bileşeni taşır ve birincil yapıdır. Yardımcı bilgi ise birincil olmayan 

alternatif araçlara yüklenmektedir. 

32. Uydu-çerçeveli  She ran out of the  

                                                                    yol 
bedroom, across the corridor, and into the bathroom. 

                          yol                                           yol 

Eylem-çerçeveli     Yatak   odasından   

koşarak   çıktı, koridoru geçti, ve banyoya girdi. 

     Yardımcıbilgi     yol                     yol                                        yol  

Yukarıdaki tümcelerde, iki tipolojinin örnekleri olan İngilizce ve 

Türkçede yol bileşeninin, sözcükselleşme şekli görülmektedir. 

Örneklerde dikkat çeken bir nokta bulunmaktadır. İngilizcede farklı 

yollar, aynı eyleme eklenen farklı uydular sayesinde ifade edilirken 

Türkçede her bir yol bileşeni için farklı bir eylem kullanıldığı 

görülmektedir. Bunun nedeni yol bileşeninin eylem içerisinde yer 

almasıdır. Bu nedenle, ifade edilmek istenen her bir yol anlamı için, 

içerisinde hayat bulacağı bir eylem gerekmektedir.  

Şekil 2 ve 3, iki dil tipolojisinin özelliklerini kısaca 

özetlemektedir. 
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Şekil 2. E-çerçeveli Dillerde Devinim İçeren Temel Olayın 

Sözdizimsel Yapısı36 

 

 nesne    Devinim   Yol     nesne                      Yardımcı Olay 

   {Figür}                                               {Zemin}                                 {Tarz, Neden}  

                                                                                     Devinim 

                             

                     Eylem                                           Eklenti37/Uydu 

 

Şekil 3. U-çerçeveli Dillerde Devinim İçeren Temel Olayın 

Sözdizimsel Yapısı 

 

 nesne    Devinim   Yol     nesne                      Yardımcı Olay 

   {Figür}                                               {Zemin}                                 {Tarz, Neden}  

                                   

 

                   

                        Eylem 

“Karakteristik olarak öz bileşeni eylemin ya da uydunun içinde 

kodlamasına dayanarak tüm dünya dilleri bu iki modelden birini 

karakteristik model olarak sergilemektedir.”38 Daha yakından 

incelendiği zaman tipolojinin içerisinde farklı kodlanan bileşenin 

yalnızca yol olmadığı tarz bileşeninin de kodlanırken farklılığa neden 

olduğu görülmektedir. Tarzı kodlarken E-çerçeveli diller, eylemden 

farklı sözdizimsel yapılar kullanırken, U-çerçeveli diller tipik olarak 

tarzı eylem içerisine yerleştirmektedir. 

 
36 Talmy (1991)’den uyarlanmıştır. 
37 Eklenti, bağımlanmış belirteç tümceciği (adverbial subordinate clause) ya da öbeği 

(phrase) yerine kullanılmıştır. 
38 L. Talmy, 2000. s. 213. 

 

Devinim 

Devinim 
Uydu 
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E-çerçeveli dillerin tipik özelliği tarzı isteğe bağlı olarak sunulan 

bileşen olarak görmesidir. Buna karşın U-çerçeveli dillerde tarz, eylem 

öbeği içerisinde yer alan zorunlu bileşendir. Böyle dilbilgisel modeller 

sözcüksel düzeyi de etkilemektedir. Bir başka deyişle farklılık 

sözcüksel düzeye de yansımıştır. U-çerçeveli diller çok geniş bir tarz 

eylemi sözlükçesine sahipken E-çerçeveli dillerde çeşitlilik oldukça 

azdır. Ayrıca İngilizce gibi U-çerçeveli dillerde tarz eylemleri anlam 

içeriği bağlamında oldukça detaylıdır.  Örneğin, eylem çeşitliliği 

açısından, tarz içeren bir olay Türkçede tek bir eylem kullanılarak 

anlatılırken İngilizcede aynı olaya karşılık gelen birden fazla tarz 

eylemi bulunmaktadır.39  

Tablo 2. Türkçe Devinim Eylemlerine Karşılık Gelen İngilizce 

Devinim Eylemleri 

Türkçe İngilizce 

Koşmak  to run, to rush 

Zıplamak                    to jump, to hop, to leap, to skip, to 

cavort 

Fırlamak                            to scurry, to be pulled out from, to 

rush, to pop out 

İteklemek                              to push, to ram, to shove 

Tablo 2 incelendiği zaman her iki gruptaki konuşucuların tarz 

eylemi kullandığı görülmektedir. Ancak kullanılan tarz eylemi çeşitleri 

incelendiği zaman aynı sahneleri anlatıyor olmalarına rağmen İngilizce 

kullanan konuşucular tarz bakımından daha detaylı betimlemeler yapıp 

daha fazla tarz eylem çeşidi kullanmışlardır. 

Bu iki dil tipolojisinin konuşucularının tercihleri incelendiği 

zaman ana dili İngilizce olanların ağırlıklı olarak tarz eylemleri tercih 

ettiği, İspanyolca, Fransızca ya da Türkçe konuşanların ise sıklıkla yol 

eylemi kullandıkları gözlenmektedir. Alan yazınında bu durumu 

destekleyen birçok çalışma bulunmaktadır40. Bunlardan Pourcel’in 

 
39 S. Yelkenaç, “Encoding Motion Events in Turkish and in English”. International 

Postgraduate Students Conference, Adana, Çukurova Üniveritesi, 20-21 Ekim 

2005. 
40 L. R. Naigles, A. R. Eisenberg, E. T. Kako, M. Highter, ve N. McGraw, “Speaking 

of motion: verb use in English and Spanish”. Language and Cognitive Processes, 

1998, 13 (5), s. 521-549.  
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yaptığı çalışmanın sonuçları ise şöyledir41: 1600 İngilizce tümcenin % 

85’i eylem içerisinde kodlanan Tarz anlatımı içerirken, 1800 Fransızca 

tümcenin % 65’ini ana eylem içerisinde sunulan yol anlatımı 

oluşturmaktadır (Şekil 4). Bu da Talmy’nin değerlendirmesini 

doğrulamaktadır. 

Şekil 4. İngilizce ve Fransızca konuşucularının söylemde kullandığı 

tarz ve yol eylemlerinin dağılım grafiği 

 

Bu tercih durumunu açıklarken 2 etken önemli rol oynamaktadır. 

Bunlardan birisi sözdizimsel düzenlemenin (syntactic packaging) 

vermiş olduğu güçlük42, diğeri ise çıkarsanabilirliktir (inferability)43. 

 

D. I. Slobin, “Thinking for speaking”, Proceedings of the thirteenth annual meeting 

of the Berkeley Linguistics Society, 1987, s. 435-444. 

R.A. Berman ve D. I. Slobin, Relating events in narrative: A cross-linguistic 

developmental study, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, 1994. 

S. Choi ve M. Bowerman, “Learning to express motion events in English and Korean: 

The influence of language-specific lexicalization patterns”, Cognition 41, 1991, s. 

83-121.  

Ş. Özçalışkan ve D. I. Slobin, “Learning how to search for the frog: Expression of 

manner of motion in English, Spanish and Turkish. A. Greenhill, H. Littlefield ve C. 

Tano (haz.),  1998, s. 541-552. 

S. Yelkenac, “The Intuitive Behaviour of the Turkish in the face of  Describing 

Motion Events in English”, Cognitive Science, (basılacak). 

S. Pourcel, Linguistic Relativity in Cognitive Processes, 2005a. 

S. Pourcel, Motion & Relativity Cont, 2005b. 
41 S. Pourcel, “Whorf in motion”, Motion verbs theme session at the 8th ICLC 

meeting, 2003.  
42 Ş. Özçalışkan, Ve D. I. Slobin, “Codability Effects on the Expression of Manner of 

Motion in Turkish and English”. A. S. Özsoy, D. Akar, M. Nakipoğlu-Demiralp, E. 

Erguvanlı-Taylan, & A. Aksu-Koç (haz.), 2003, s. 259-270  
43 A. Papafragou, C. Massey, Ve L. Gleitman, “When English proposes what Greek 

presupposes: A crosslinguistic encoding of motion events” Cognition, 2006, 98 (3), 

s.75-87.  

http://www.unifr.ch/gefi/GP2/Logrono/
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İlk olarak sözdizimsel düzenleme etkenini inceleyelim. Türkçe gibi 

E-çerçeveli diller devinimi kodlarken eylem içerisinde bulunan 

boşluğa (slot) yol bileşenini yerleştirme eğilimindedir. Tarzı kodlamak 

için de eylemin içerisinde yer kalmadığı için tarz bileşeni eylemin 

dışındaki birimlerce kodlanmaktadır. Bu yapılar belirteçler olabileceği 

gibi, bağımlanmış tarz eylemi yapıları, gösterme anlatımları ya da 

düşünsesler de olabilmektedir. Dolayısıyla, tarzı sunabilmek için 

karmaşık sözdizimsel yapılardan yararlanarak uzun tümceler 

kullanmak gerekmektedir. Bu da konuşucu için fazladan sözcüksel yük 

anlamına gelecektir. Bu nedenle bu yapılar konuşma sırasında çok 

fazla gerekli değilse veya yeni bilgi sunmuyorsa tercih 

edilmemektedir. U-çerçeveli diller yol’u eylem içinde kodlamadıkları 

için var olan boşluğu tarz ile doldurmaktadır. Dolayısıyla bu biçimde 

tarzı kodlayan bu diller için tarzı anlatmak artı bir çaba 

gerektirmemekle birlikte söylem içerisinde tarz bilgisinin gerekliliği 

tartışılmamaktadır.  

Ancak E-çerçeveli diller için tarz bilgisinin gerekliliği önem 

taşıyan bir noktadır. Eğer tarza ait bilgi bağlamdan çıkarılabiliyorsa 

tarzı açıkça tümce içinde kullanmak gerekmemektedir ya da tarz göz 

ardı edilerek kullanılmamaktadır. Örneğin, Mary’nin Amerika’ya 

gideceğini biliyoruz ve bu denizaşırı bir ülke olduğu için uçakla 

gideceğini de tahmin edebiliyoruz öyleyse ‘Mary Amerika’ya uçtu’ 

denmesine gerek yoktur. Yalnızca ‘Mary Amerika’ya gitti’ denilmesi 

yeterlidir. Ancak, eğer gemiyle gitme olasılığı da varsa o zaman tarza 

bağlam içinden ulaşılamıyor demektir ve açıkça tarzı belirtmek 

gerekmektedir. Buna tarzın çıkarsanabilirliği denmektedir. E-

çerçeveli diller için bu koşul bir etkenken, tarzı kodlayan U-çerçeveli 

diller için etken oluşturmamaktadır.44 

Slobin tarzı kodlayabilme açısından dilleri seviyelere ayırmıştır. 

E-çerçeveli diller düşük kodlayabilirliğe sahipken U-çerçeveli diller 

tarzı kodlayabilmekte yüksek seviyededir45. 

 
44 A. Papafragou, et.al. a.g.e. 
45 D. I. Slobin, “Language and thought online: Cognitive consequences of linguistic 

relativity”.  D. Gentner, and S. Goldin-Meadow (haz.), 2003, s. 157-191. 
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Sözcükselleşme modelleri ve hangi dillerin hangi tipolojik yapının 

örneği olduğu özetle Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Sözcükselleşme Modelleri46 

Sözcükselleşme 

Modelleri 

Diller Sınıf 

 

[devinim + yol] 

Romen Dilleri 

Sami Dilleri 

Polinezyan Diller 

E-Çerçeveli 

 

[devinim + Tarz/neden] 

Germen Dilleri 

Slav dilleri 

Çince 

U-Çerçeveli 

[devinim + figür] Atsugewi 

Navajo 

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere diller; devinim ve yolu birlikte 

kodlayanlar ve devinimi tarz ya da neden ile birlikte kodlayanlar olarak 

iki temel sınıfa ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra devinim ve figür’ü 

birlikte kodlayan Atsugewi ve Navajo gibi dilleri içeren ayrı bir 

sınıflama yapılmamıştır. Bunun nedeni ise devinim [+ figür] modelinin 

bir model oluşturabilecek kadar genel bir sınıf olmamasıdır.  

Devinim olayını kodlarken diller arasında oluşan farklılık şimdiye 

dek birçok araştırmanın konusu olmuştur.47Yapılan çalışmalarda 

birçok dil incelenmiş (Arrente, Baskça, İzlandaca, İsveççe, Thai dili, 

Tzeltal dili, Warlpiri dili, batı Grönland dili vs.) ve bu incelemeler 

 
46 L. Talmy, 2000-II: s. 60. 
47 J. Aske, “Path predicates in English and Spanish; A closer look”. Proceedings of 

the fifteenth annual meeting of the Berkeley Linguistics Society, 1986, s. 1-14. 

J. Beavers, B. Levin, Ve T. Wei, “A Morphosyntactic Basis for variation in Encoding 

of motion events”. Diversity in language workshop, 2005, Stanford University. 

R. Berman, Ve D. Slobin, (haz.) Relating Events in Narrative: A crosslinguistic 

developmental study, Hillsdale, NJ: LEA, 1994. 

J. Gumperz, Ve S. Levinson, (haz.) Rethinking linguistic relativity. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1996. 

V. Muehleisen ve M. Imai, “Transitivity and the incorporation of ground information 

in japanese path verbs”. Keedong Lee, Eve Sweester and Marjolijn Verspoor (haz.), 

1997, s. 329-346. 

Y. Matsumoto, “Expression of Path in Caused Motion and Visul Emanation”, 

Workshop on the Conceptualization of Motion Events and its Typology, Tokyo 

Üniversitesi, 3 Aralık 2005. 

J. Zlatev ve P. Yangklang, “A third way to travel: the place of Thai in Motion event 

typology”.  S. Strömqvist ve L. Verhoeven (haz.), 2004, s. 219-257. 
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sonucunda dil modelleri oluşturulmaya çalışılmıştır. Yukarıda verilen 

dil modelleri Talmy’nin oluşturduğu dil tipolojileridir. Talmy’nin 

sınıflaması hala çok etkili olmasına rağmen sorunlu görünmekte ve 

çeşitli eleştirilerle karşı karşıya kalmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi uydunun tanımlanmasıyla ilgilidir48. 

Talmy’nin kuramı çerçevesinde, uydu, eyleme kızkardeş olan birim 

olarak tanımlanmıştır. Ancak Matsumoto, eyleme kızkardeş olmayan 

birimlerin de uydu olabileceğini öne sürmektedir. Bunlar edatlar 

(prepositions) ya da durum ekleri (case markers) olabilmektedir. Bir 

diğer kısıtlama ise eylemin tanımından kaynaklanmaktadır. Eylemin 

dilbilgisel bir ulam olarak değil de öbeğin başı olarak görülmesi 

gerekmektedir.49 Örneğin, sıralı bir dil olan Çince’de, E-E (Eylem-

Eylem) bileşik eylemlerinde ikinci eylem baş konumundadır ve yol 

bileşenini baş olan ikinci eylem taşımaktadır. Bu nedenle burada önem 

kazanan nokta yüzeysel birimin öbek başı konumunda olmasıdır. Bu 

kısıtlamalardan yola çıkarak Matsumoto, Baş-çerçeveli ve Başsız-

çerçeveli diller ayrımını önermiştir. Öz bileşen yani yol, baş olan 

birimin üzerine ekleniyorsa Başlı (headed), baş konumunda olmayan 

ayrı bir birime ekleniyorsa Başsız-çerçeveli bir dildir (nonhead-framed 

language).  

Bir diğer eleştiri ise sınıflama içerisinde belirli bir sınıf içinde yer 

alırken başka bir sınıfa ait özellikler sergileyen dillerle ilgilidir. Daha 

önce de anlatıldığı gibi Talmy, olaylar hakkındaki bilgiyi ana eylem ve 

uydu üzerine kodlamasına göre dilleri 2’ye ayırmıştır. Bunlar, devinim 

ve yolu birlikte kodlayanlar ve devinim ve tarzı ya da nedeni birlikte 

kodlayanlardır. Ancak devinim ve yolu birlikte kodlayan dillerden biri 

olan Japoncada devinim+zemin örnekleri de görülmektedir. Bazı yol 

devinim eylemlerinin içerisinde zemin’e ilişkin bilgi bulunmaktadır. 

Böylece yol devinim eylemleri 2 alt sınıfa ayrılmıştır; “saf yol devinim 

eylemleri” ki bunlar “yönlü yol devinim eylemleri” olarak 

adlandırılırken, zemin’in doğasına ilişkin bilgi taşıyan diğer grup 

 
48 Y. Matsumoto, a.g.e. 
49 Y. Matsumoto, a.g.e. 
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devinim eylemlerinden “zemin içeren yol devinim eylemleri” olarak 

bahsedilmiştir.50  

Ya tanımlamalarla ilgili eksikliklerle karşılaşılmakta ve tanımın 

genişletilmesi gerekmektedir ya da bazı diller her iki sınıflamanın da 

özelliğini taşıyıp arada kalmaktadır (Japonca, Korece). Şimdi de 

üçüncü bir sınıflama önerisi karşımıza çıkmaktadır.  

Talmy sıralı dillerden yalnızca ikisini Çince ve Lahu dillerini 

incelemiş ve uydu çerçeveli diller olduğunu öne sürmüştür. Ancak 

Slobin ve Hoiting, sıralı dilleri yeniden sınıflamış ve bunların karmaşık 

yapıya sahip eylem çerçeveli diller olduğunu ortaya koymuştur51. 

Slobin’in daha sonraki çalışmasında ise sıralı dil olan Çincenin ne 

eylem ne de uydu çerçeveli olmadığını ikisinin arasında bir yerde 

olduğunu dolayısıyla da üçüncü bir dil modeli oluşturduğunu ileri 

sürmüştür52. Daha sonra diğer sıralı diller üzerine yapılan çalışmalarda 

bu dillerin iki sınıflama arasında bir yerde olmadığı kendi başına ayrı 

bir sınıf oluşturduğu ortaya konulmuştur53.  

 Görüldüğü gibi incelenen diller çeşitlendikçe dillere özgü 

özellikler de değişmektedir ve Talmy’nin sınıflaması yetersiz 

kalmaktadır. Bu düşünceyi savunan bazı araştırmacılar sınıflamanın 

yetersiz kalmasını Talmy’nin çok fazla anlambilimsel açıdan dilleri 

sınıflamasından kaynaklandığını söyler. Özünde dillerarası farklılığa 

neden olan etkeni şöyle açıklamaktadırlar; devinim olayını oluşturan 

ve tüm dünya dillerinde ortak olarak sunulabilen anlamsal bileşenleri 

kodlamak için diller farklı biçimsözdizimsel araçlar tercih etmektedir. 

Tercih edilen biçimsözdizimsel araçlardaki farklılık yüzeysel yapıda 

dillerarası çeşitlenmeye neden olmaktadır. İşte bu yüzden tipolojiye 

 
50 V. Muehleisen ve M. Imai, 1997.  
51 D. Slobin, ve N. Hoiting, “Reference to movement in spoken and signed languages”, 

Proceedings of the twentieth annual meeting of Berkeley Linguistics Society, 

s1994, ayfa 487-505. 
52 D. Slobin, 2000. “Verbalized events, A dynamic approach to linguistics relativity 

and determinism”, S. Niemeier ve R. Dirven (haz.), 2000, s. 107-138. 
53 Essegbey, J. Ve F. Ameka. (basılacak). Serializing languages: Satellite framed, verb 

framed or neither? Proceedings of the 32nd annual conference on African linguistics, 

University of California, Berkeley. 

J. Zlatev ve P. Yangklang, 2004 içinde Stalke (1970), Thepkanjana (1986), Chuwicha 

(1993), Bisang (1995), Durie (1997), Senft (2001). 
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biçimsözdizimsel açıdan bakılması gerektiğini ileri sürmekteler54. 

Diller kendine özgü biçimsözdizimsel ve biçimsözcüksel araçlar 

seçebilmektedir. Örneğin tarz her zaman eyleme ait bir bileşendir, 

yol/hedef ise eylem başta olmak üzere çeşitli şekilde ifade edilir; 

ilgeçler (İngilizce), eylem önekleri (Rusça), olay sınırlayıcıları 

(Fransızcada jusque (‘à)), durum ekleri (Almanca, Rusça, Türkçe). Bu 

biçimsözcüksel farklılık doğal olarak devinim olaylarını ifade ederken 

kullanılan biçimsözdizimsel araçlardaki farklılığa yansımaktadır. 

Örneğin, Japonca, Emai, Kore ve Mandarin gibi diller bileşikler ve 

sıralı eylemler kullanırken İspanyolca ve Fransızca ortaç kullanmakta 

ve İngilizce, Almanca gibi diller de eylem + ilgeç yapılarını 

kullanmaktadır. 

Böylece Talmy’nin sınıflamasını ve bunun dışında kalan dillerin 

durumunu açıklayan bütüncül bir çözümleme sunulmuştur. Bu 

yaklaşım, dillerin farklılığını anlambilimsel değil de biçimsözdizimsel 

ve sözcüksel kaynağa dayandırmıştır. 

3. Türkçede Devinim Olayları 

Türkçede devinim olaylarını inceleyebilmek için öncelikle 

devinim eylemlerini özelliklerine göre sınıflamak gerekmektedir. 

Devinim olayı çerçevesinde en genel sınıflama yol ve tarz eylemleri 

olarak yapılabilir. Ayrıca Levin’in devinim eylemleri için oluşturduğu 

sınıflama da Türkçede karşılık bulduğu ölçüde şöyle gösterilebilir55: 

Tablo 4. Levin’in devinim eylemleri için oluşturduğu sınıflama 

İçsel Olarak Yönelmiş 

Devinim Eylemleri 

Açmak (open), ağmak (rise), asmak (hang), aşmak 

(pass over), ayırmak (part), binmek (get on), çıkmak 

(exit, ascend), dikmek (build), dönmek (return), eğmek 

(bend), geçmek (pass), gelmek (come), girmek (enter), 

gitmek (go), inmek (go down), sarkmak (hang down), 

sokmak (thrust into), varmak (arrive) 

Ayrılmak Eylemleri Ayırmak (part), çıkmak (exit), atmak (throw), kaçmak 

(escape), kalkmak (leave). 

 
54 J. Beavers, B. Levin, Ve T. S. Wei, 2005. 
55 B. Levin, English Verb Classes and Alternations. Chicago: The University of 

Chicago Press, 1993. 
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Tarz İçeren Devinim 

Eylemleri 

a. Yuvarlamak Eylemleri: akmak (flow), burmak 

(twist), çevirmek (spin), dürmek (roll up), kaymak 

(slide), kıvırmak (curl), sallamak (swing), yuvarlamak 

(roll), dönmek (spin). 

b. Koşmak Eylemleri: akmak (flow), aşmak (pass 

over), atlamak (jump), fırlamak (rush out), kaçmak 

(escape), kaymak (slide), koşmak (run), seğirtmek 

(run), sekmek (hop), sıçramak (jump), sıvışmak (slip 

away), tırmanmak (climb), yuvarlamak (roll), yürümek 

(walk). 

Araç Kullanarak 

Oluşturulan Devinim 

Eylemleri 

a. Araç isimleri olan eylemler: balloon, bike, canoe, 

bobsled. 

Türkçede böyle eylemler bulunmamaktadır.  

b. Araç isimleri olmayan eylemler: cruise, oar, paddle, 

tack. 

Türkçede böyle eylemler bulunmamaktadır. 

Vals (waltz) 

Eylemleri 

Boogie, bop, cancan, conga, jive, shuffle. Türkçede 

böyle eylemler bulunmamaktadır. 

Yakalamak Eylemleri Peşine düşmek (pursue), peşinde dolaşmak (pursue), 

peşinden gitmek (follow), peşinden koşmak (purue), 

peşine takılmak (tack oneself on to someone), peşini 

bırakmamak (follow up), arkasına düşmek (follow 

closely) 

Eşlik Etmek 

Eylemleri 

Eşlik etmek (accompany), birlikte gitmek (accompany), 

refakat etmek (accompany). 

Bütüncül bir sınıflama olarak görmediğimiz için Levin’in 

sınıflaması çalışmamız için temel alınmayacaktır. Sınıflamayı yalnızca 

yol ve tarz olarak almak da çok genel olacağı için burada bir sınıflama 

önerilecektir. Devinim eylemleri yol devinim eylemleri, genel devinim 

eylemleri, tarz devinim eylemleri ve nedenli devinim eylemleri 

şeklinde incelenecektir. 

3.1. Türkçe Devinim Olaylarında Yol Devinim 

Eylemleri 

Eğer bir eylem hem devinimi hem de figür’ün boyunca hareket 

ettiği bir yol’u içeriyorsa bu eylem yol eylemidir. Böyle eylemler 

anlam içeriklerinde yol betimi içerirler. Eylem çerçeveli bir dil olarak 

Türkçede devinim ve yol’u birlikte kodlayan birçok eylem 

bulunmaktadır. Levin bu eylemleri “içsel olarak yönelmiş eylemler” 

adı altında toplamıştır. Bunlar; açmak, ağmak, alçalmak, asmak, 

ayırmak, binmek, çıkmak, dikmek, dönmek, düşmek, eğmek, geçmek, 
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girmek, gömmek, ilerlemek, inmek, sarkmak, ulaşmak, varmak, 

yükselmek gibi eylemlerdir56. 

Türkçenin en prototip olan yol devinim eylemleri ‘girmek’ ve 

‘çıkmak’ eylemleridir. Bu eylemler içsel olarak yol kavramına 

sahiptirler. Girmek ve çıkmak eylemleri tipik olarak konum ya da 

durum değiştirme (change of location/state) eylemleridir57. Bu konum 

değiştirme, hedef alınan konumun, zeminin içinde ya da dışında 

olmasıyla gerçekleşir58. Yani zemine dayanarak yol’u belirlerler. 

‘Aslan sıçrayarak kutuya girdi’ tümcesinde figür’ün (aslan) sıçrama 

olayının sonucu olarak zemin’in (kutu) içinde hareketi (devinim) son 

bulmaktadır.  

Bu eylemler belirli bir sınır ya da gönderim noktası temel alınarak 

bir konum değişikliği ifade ederler59. Örneğin ‘Odadan dışarı çıktım’ 

tümcesi ‘odadaydım ama artık dışarıdayım’ ifadelerini içermektedir. 

Bu ifadede zemin ‘oda’, hedef konum ‘odanın dışında bir konum’ ve 

sınır ‘odanın kapısı’ olarak kabul edilebilir. Burada hedef konum (örn. 

koridor) zeminin (yani odanın) dışında yer almaktadır, dolayısıyla 

zeminin dışına doğru yapılan konum değişikliği anlatılmaktadır. Ve bu 

anlatım Türkçede “çıkmak” eylemiyle sağlanmıştır. ‘Girmek’ 

eyleminin anlamsal içeriğinde de bir konum değiştirme söz konusudur. 

Bu değişimde yine hedef alınan bir konum, değişimin gerçekleştiği bir 

zemin ve kendisine nazaran konum değişikliği yapılan bir sınır 

bulunmaktadır. Ancak bu eylemin ‘çıkmak’ eyleminden önemli bir 

farkı bulunmaktadır. Bu da konum değişikliğinin yönüdür. Bu kez 

hedef konum, zeminin içinde yer almaktadır. 

 
56B. Levin, a.g.e. 
57 B. Levin, ve M. Rappaport Hovav, “The lexical semantics of verbs of motion: the 

perspective from unaccusativity”, I. Roca (Ed.), 1992.. 

D. Slobin, “Two ways of travel: verbs of motion in English and Spanish”, M. 

Shibatani & S. Thompson (Haz.), 1996a. 

D. Slobin, “From “thought and language” to “thinking for speaking””, J. Gumperz & 

S. Levinson (Haz.), 1996b. 
58 S. Kita, “Japanese ENTER/EXIT verbs without motion semantics”, Studies in 

language, 1999,  23, s. 307-330. 
59 D. Dowty, “ The effects of aspectual class on the temporal structure of discourse: 

semantics or pragmatics?” Linguistic and Philosophy, 1986, 9, s. 37–61. 
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Gelmek ve gitmek eylemleri de içsel olarak yön içeren yol devinim 

eylemlerindendir. Ancak bu iki eylem içsel olarak yönelmiş diğer tüm 

yol eylemlerinin kaynağı olarak görüldüğü için ya da bir başka deyişle 

“tüm yol eylemleri gelmek ve gitmek eylemlerinin uzanımları”60 olarak 

tanımlandığı için bu iki eylem çalışmamızda genel devinim eylemleri 

adı altında sunulmaktadır. 

Gelmek ve gitmek eylemleri yönlü devinim eylemleri içinde en 

temel eylemlerdir. Gelmek hedef-odaklı iken gitmek kaynak-odaklı 

anlam içermektedir. 

34. 6’da eve geldim. → zaman belirteci hedefe ulaşma zamanını 

belirtmektedir. 

35. 6’da eve gittim. → zaman belirteci kaynaktan ayrılma 

zamanını göstermektedir. 

Türkçede yol bileşeni tipik olarak eylem içerisinde sunulurken 

eylem dışı araçlarla da ifade edilebilmektedir. İngilizcedeki ilgeçlerin 

(prepositions) görevini Türkçede ad öbeklerine eklenen durum 

ekleriyle, ilgeçler üstlenmiştir. Türkçe için durum ekleri ile ilgeçler 

bulunma (location) veya yön (direction) anlamını taşıyan eylem dışı 

araçlardır. Bir sistem olarak yön göz önünde bulundurulduğunda, 

durum ekleri temel olarak kabul edilirken ilgeçler tamamlayıcı olarak 

nitelendirilir61. Türkçede bulunma ve yön anlatan 3 durum eki 

bulunmaktadır (Tablo 5). 

Tablo 5. Türkçede bulunma ve yön anlatan durum ekleri 

 Durum Ekleri 

Location -DE 

Direction Hedef -(y)E 

Kaynak  -Den 

Yol -Den 

DE durum eki bir konumda bulunma anlamını ifade etmektedir 

(örn. Arabada, Ahmet’te). –(y)E durum eki ise hedef belirtme (köye) 

anlamı taşımaktadır. Son olarak –DEn durum eki kaynak belirtmek için 

(şehirden ayrıldı) veya bazı devinim eylemleri ile birlikte 

 
60 M. Shibatani, “Directional Verbs in Japanese”,  Erin Shay ve Uwe Seibert (haz.), 

2003, s. 259-285. 
61 S. Shenning, 1998, içinde Becker et. Al. 1988. 
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kullanıldığında yol ifade etmek için kullanılmaktadır (otobüs yoldan 

gidiyor). 

Türkçede uzamsal bilgiyi veren bir diğer eylem dışı araç ise 

ilgeçlerdir. İlgeçler cümle içerisinde belirteç görevi olan ve bir ad 

öbeğiyle birlikte oluşan yapılardır. İlgeçler bulunma, hedef, kaynak ve 

yol ifade etmelerine göre şöyle listelenebilir; 

Tablo 6. Türkçede uzamsal bilgiyi veren ilgeçler 

Bulunma Hedef Kaynak/Yol 

Arasında Arasına Arasından 

Etrafında Etrafına Etrafından 

İçinde İçine İçinden 

Dışında Dışına Dışından 

Üstünde Üstüne Üstünden 

Altında Altına Altından 

Yanında Yanına Yanından 

Önünde Önüne Önünden 

Arkasında Arkasına Arkasından 

Karşısında Karşısına Karşısından 

Yukarıdaki ilgeçler bir ad öbeğiyle birlikte bulunurken şu 3 

biçimsel özelliği de üzerinde bulundurmaktadır; 1) bulunmanın türünü 

belirleyen bir ad (örn. iç), 2) artgönderimsel birim (iyelik eki), 3) 

bulunma bildiren –DE durum eki ya da yön bildiren- (y)E ya da -DEn 

durum eklerinden biri. Yukarıdaki ilgeçlerde yönü durum eki belirler. 

Diğer tür ilgeç yapıları ise tek bir biçime sahiptir ve durum 

eklerinden birini yönetir. Burada da yine anlamı belirleyen ilgeçten 

önce gelen durum ekidir. Bu ilgeçler şunlardır; üzere/üzre, beri, 

boyunca, doğru. 

3.2. Türkçe Devinim Olaylarında Tarz Anlatan 

Devinim Eylemleri 

Tarz, figür’ün hareketinde bulunan motor örüntü, sarf edilen 

çabanın miktar ve derecesi gibi etmenlerle açıklanabilir.62 Tarz anlatan 

devinim eylemleri, her zaman olmamakla birlikte, tipik olarak yer 

 
62 Ş. Özçalışkan ve D. I. Slobin, “Manner of Movement in Monolingual and Bilingual 

Adult Narratives: Turkish vs. English”, A. Göksel ve C. Kerslake (haz.), 2001, s. 254. 
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değişikliği gösterirken hiçbirisi anlam olarak yön belirtmez. Devinimin 

tarzını ya da oluş biçimini (means) içeren anlamlara sahiptirler ve 

birbirlerinden bu tarz ya da yöntem bakımından ayrılırlar.63 

Tarz, anlambilimsel olarak, uzam (spatial), motor örüntü (motor 

pattern) (yürümek, koşmak), hız (rate) (fırlamak, hoplamak, dalmak), 

tavır (attitude) (sıçramak, atlamak, sekmek, yuvarlanmak), araç 

(vehicle) (uçmak, batmak, dalmak) ve istemlilik (intentionality) 

(çevimek, kaçmak, koşmak) şeklinde sınıflandırılabilir.64 

Devinim eylemlerinde tarz anlatımı tartışılırken, tarz kavramına 

farklı açılardan yaklaşanlar da vardır. Antonopoulaou tarzı en geniş 

anlamda üçe ayırır:65 

(i). yer üstünde insan devinimin çeşitli türleri: koşmak, yürümek, 

(ii). suda ya da havada farklı hareket şekilleri: uçmak, yüzmek,  

(iii). merkez alana ait eylemlerin alt anlamları: adımlamak, 

dalmak. 

Tarzın anlambilimsel özellikleri kısaca şöyle özetlenebilir:  

Uzam: Uzam özelliği devinimin suda, havada veya yer üstünde 

olmasıyla ilgilidir. Örneğin uçmak eylemi havada, batmak eylemi tıpkı 

dalmak ve yüzmek eylemleri gibi suda, yürümek eylemi ise yer üstünde 

devinimi anlatmaktadır. 

Motor Örüntü: Kişinin amacına yönelik olarak, bedenini ya da 

kol ve bacaklarını uygun olarak kullanmasıyla oluşturduğu hareket 

olarak tanımlanabilir. Motor örüntü anlatan tarz devinim eylemleri: 

Yürümek, seğirtmek, koşmak, sıvışmak, kaçmak, emeklemek, sekmek, 

vs. 

Hız: Dalmak, fırlamak, hoplamak, sıçramak ve zıplamak devinim 

eylemleri anlıksal edim (semelfactive) göstermektedirler. Bu eylemler 

 
63 B. Levin, English Verb Classes and Alternations. Chicago: The University of 

Chicago Press, 1993. 
64 A. Uçar, Analysis of some semantic primitives in Turkish with special reference 

to Jackendof’s conceptual semantics. Basılmamış yükseklisans tezi. Mersin: Mersin 

University, 2003. 
65 M. Klopfenstein, Motion Verbs and Manner, Linguistlist 13.889, 08.11.2002. 
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sözcüksel olarak anlıksal edim anlamını verirken eyleme ‘-iver’ 

görünüş eki eklenerek anlıksal anlatım kazandırılmıştır.  

(36-37)’deki tümcelerde, devinimin hızı anlıktır ancak tekrarlayıcı 

(iterative) niteliktedir. Bu tekrarlayıcı nitelik (36)’da devinimin 

gerçekleştiği birden fazla noktanın bulunmasıyla, (37)’de ise ikilemeli 

kullanımla sağlanmıştır.  

36. Çocuk taştan taşa hopladı. 

37. Çekirge odada zıp zıp zıpladı. 

Tavır: Devinim eylemlerindeki tarz özelliği tavır anlatır şekilde 

de karşımıza çıkmaktadır. Böyle eylemlerin anlamlarına bakıldığı 

zaman tavır özelliği daha açık bir şekilde görülmektedir. Örneğin, 

sıçramak, ayaklarıyla birdenbire ve kuvvetle kendini iterek hızla 

atlamak, inmek, hızlı bir biçimde kendini bırakmak, kaymak, kaygan 

zemin üzerinde sürtünerek ilerlemek. 

Araç: (38-40)’daki tümcelerde devinim eylemleri, devinimin bir 

araçla yapılmış olduğunu anlatmaktadır. Bu araç (38) için uçak, (39) 

için kayak, (40) için ise pedaldır. 

38. Adam İstanbul’a uçtu 

39. Abant'ta tatilciler kaydılar.  

40. Otomobilsiz kent gününde büyük küçük herkes pedal çevirdi.  

İstemlilik: İstemlilik tümcedeki edici (agent) özelliklerinden 

biridir. Edici, tipik olarak, aşağıdaki örneklerde de olduğu gibi, 

“eylemi başlatır, yaptığı eylemi kontrol eder ve eylemi yaparken 

ellerini, vücudunu ya da bir aracı kullanır”.66  

(41-42)’deki örneklerde, edicilerin eylemi başlattığı, eylemi 

kontrol ettiği ve eylemi yaparken ellerini, vücudunu ya da bir aracı 

kullandığı görülmektedir. 

41. Evden okula kadar 3 km pedal çevirdi. 

42. Çocuk topa doğru koştu. 

 
66 M. Aksan, Agents in Turkish and Their Morphology. Mersin: Mersin 

Üniversitesi Yayınları, 2001, s. 11. 
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Tarzın anlambilimsel yapısı incelendikten sonra Türkçede 

sözdizimsel ve biçimbilimsel olarak nasıl kodlandığına bakılacaktır. 

Türkçe anlambilimsel birim olan yol’u eylem içerisinde bulunan 

anlambilimsel birim boşluğuna kodlamayı seçtiğinden eylem içerisine 

tarzı da iliştirmek için boşluk bulamaz. Bu nedenle, Türkçede tipik 

olarak tarz, eylemin içerisine iliştirilmez, özellikle vurgulanmak 

istendiğinde ise ana eyleme bağımlanır (subordinate). Ana eyleme yol 

birimi iliştirilip bir de tarz anlatılmak istendiğinde Türkçe, 

bağımlanmış tarz eylemi yapıları (subordinated manner verb 

constructions) (koşarak çıktı), belirteçlik biçimleri (adverbial forms) 

(yavaş yavaş hareket etti), düşünsesler (ideophones) (cumbadanak 

düştü) ve gösterme anlatımları (demonstratives) (böyle, şöyle) gibi tarz 

anlatan alternatif araçları kullanır. 

Belirteçler ve Düşünsesler: Tarz belirteçleri, bir eylemin ya da 

eylemsinin oluş biçimini veya yapılma yöntemini belirtir.67 Bunlar 

(43)’deki gibi kök durumunda olabilecekleri gibi (44) ve (45)’deki gibi 

türemiş ya da (46)’daki gibi ikilemeli olarak da karşımıza çıkarlar. 

43. Çabuk girelim. 

44. Odaya sessizce girdi. 

45. Otobüs şöförü yavaştan oraya kadar sürdü. 

46. Hasta köpek ağır ağır yürüyordu. 

Düşün sesler bir kavramın ses yansımalı gösterimidir. (47)’de 

görüldüğü gibi düşün sesler de tarz belirteci olarak kullanılır. Bunlar 

(48-49)’da olduğu gibi ikilemeli olarak da görülebilir. 

47. Cumbadanak suya düştü. 

48. Paldır küldür yuvarlandı. 

49. Sular şırıl şırıl akıyor. 

Öyle bir … ki gösterme anlatımı da (50)’de olduğu gibi devinimin 

tarzını anlatır. 

50. Öyle bir koştu ki, hızına kimse yetişemedi. 

 
67 T. Banguoğlu, Türkçe’nin Grameri. Ankara: TDK, 2000. 

T. N. Gencan, Dilbilgisi. Ankara: TDK, 2001. 
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Yukarıda anlattığımız yapılar üretim sürecinde konuşucuya artı 

yük oluşturduğu için tarz özellikle vurgulanmak istenmediği sürece 

konuşucu tarzı göz ardı etme eğilimindedir.68 Bu nedenle Türkçede 

tarz anlatan devinim eylemi sayısı ve kullanım sıklığı daha azdır. 

Şimdiye dek yapılan çalışmalarda tarzın kullanım sıklığını tespit 

edebilmek için çeşitli çeviri çalışmalarından yararlanılmıştır.69  

Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye yapılan çeviriler 

tarz kullanımı bakımından karşılaştırıldığında iki önemli sonuca 

ulaşıldığı görülmüştür. Bunlardan birincisi, tarz eylemi içeren İngilizce 

bir tümce Türkçeye çevrildiğinde ya devinim bütünüyle göz ardı 

edilmiştir (51) ya da yalnızca tarz yok sayılarak yerine tarz anlamı 

taşımayan bir devinim eylemi kullanılmıştır (52).70  

51. a. “Gail says..” came Ömer’s quavering voice from behind as 

he tried to catch up. (s. 7)  

(“Gail diyor ki..” bir yandan arkadan ona yetişmeye çalışırken 

Ömer’in titrek sesi duyuldu.) 

b. “Gail diyor ki..” arkadan Ömer’in titrek sesi duyuldu  Ø .   

52. a. As they finally dashed out of the bar’s swinging doors into 

the night-slick street... (s. 6) 

(..sonunda barın yaylı kapılarından gecenin ıslattığı sokağa 

fırlayıp çıktıklarında..) 

b. ...barın yaylı kapılarından gecenin ıslattığı sokağa Ø 

çıktıklarında... 

 
66 Ş. Çalışkan ve D. I. Slobin, “Codability Effects on the Expression of Manner of 

Motion in Turkish and English”, A. S. Özsoy, D. Akar, M. Nakipoğlu-Demiralp, E. 

Erguvanlı-Taylan ve A. Aksu-Koç (haz.), 2003, s. 259-270.  
69 A. Özyürek, “Differences in Spatial Conceptualization in Turkish and English 

Discourse: Evidence from both speech and gesture”, A. Göksel ve C. Kerslake (haz.), 

2000. 

Ş. Özçalışkan ve D. I. Slobin, “Manner of movement in monolingual and bilingual 

adult narratives: Turkish vs. English”, A. Göksel & C. Kerslake (Haz.), 2000a, s. 253-

262. 
70 S. Yelkenaç, “Encoding Motion Events in Turkish and in English”. International 

Postgraduate Students Conference, Adana, Çukurova Üniveritesi, 20-21 Ekim 

2005. 
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Bir diğer sonuç ise, tarz özellikle belirtilmek istendiğinde, var olan 

alternatif araçların oldukça az sıklıkta kullanılmış olmasıdır. Tablo 

7’de bu durumu destekleyen bir sonuçla karşılaşmaktayız. Anadili 

İngilizce veya Türkçe olan konuşuculara tarz içeren devinim olaylarını 

anlatmaları istenmiş ve olayları betimlerken tercih ettikleri eylemler ve 

sözdizimsel yapıların oranları hesaplanmıştır. Sonuçta ortaya şöyle bir 

tablo çıkmıştır (Tablo 7): 

Tablo 7. İngilizce ve Türkçe Konuşucuların Tarz içeren Devinim 

Olaylarını Betimlerken Tercih ettiği Kullanımlar71 

 Tarz Eylemi 
Bağımlanmış 

Tarz 

Diğer Devinim 

Eylemleri 

İngilizce % 54 % 1 % 45 

Türkçe % 30 % 1 % 69 

Türkçede tek eylem öbeği kullanarak tarzı anlatmak mümkündür. 

Tarz anlam birimini devinim eyleminin içine iliştirmek yoluyla yapılır. 

Ancak Türkçenin tipik davranışı tarzı bağımlama yoluyla anlatma 

olduğu için tarz devinim eylemlerinin sayısı ve kullanım oranı 

İngilizceye oranla çok daha azdır. Özyürek’in72 yaptığı bir çalışmada 

çizgi filmden seçilen bir sahnenin anlatılması istenmiştir. Bu sahnede 

Tom yokuştan aşağıya yuvarlanarak düşmektedir. Türkçe konuşan 

17 yetişkin kişiden biri dışında hepsi bu sahnedeki tarzı anlatırken 

bağımlanmış tarz eylemi kullanmıştır. Bu da Türkçeye özgü tarz 

kullanımının bağımlanmış tarz eylemi + devinim eylemi olduğunu 

doğrulamaktadır. Bu kullanımdan farklı olarak konuşuculardan 

yalnızca biri tarz anlamı girişik devinim eylemi kullanmıştır. Yol ve 

tarz anlam birimlerini yalnızca bir eylem öbeğinde sunmuştur; ‘yokuş 

aşağı kayıyo’. Bu örnek de Türkçede tarz eyleminin varlığından söz 

edebileceğimizi göstermektedir.  

Türkçede tarz içeren devinim eylemleri aşağıdaki gibi 

sıralanabilir; 

Tablo 8. Türkçenin Tarz içeren Devinim Eylemleri 

Atılmak Dökülmek Kaçışmak Sıyrılmak Uçmak 

 
71 Ş. Çalışkan ve D. I. Slobin, “Codability Effects on the Expression of Manner of 

Motion in Turkish and English”, 2003, s. 259-270.  
72 A. Özyürek, a.g.e. 2000. 
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Atmak Düşmek Kaymak Sürat vermek Uçuşmak 

Atlamak Fırlamak Koşmak Sürünmek Üşüşmek 

Basmak Gezmek Kovalamak Takılmak Yarışmak 

Çarpmak Hız yapmak Saldırmak Taşımak Yuvarlanmak 

Çekmek Hoplamak Sallanmak Tırmanmak Yürümek 

Dalmak Hücum 

etmek 

Seyahat 

etmek 

Takla 

yapmak 

Yüzmek 

Dolaşmak Kaçmak Sıçramak Top oynamak Zıplamak 

İngilizce tarz anlatan devinim eylemleri bakımından oldukça 

zengindir. Türkçede ise durum farklıdır. Eylem çeşitliliği açısından, 

tarz içeren bir olay Türkçede tek bir eylem kullanılarak anlatılırken 

İngilizcede aynı olaya karşılık gelen birden fazla tarz eylemi 

bulunmaktadır (Tablo 9).73  

Tablo 9. Türkçe Devinim Eylemlerine Karşılık Gelen İngilizce 

Devinim Eylemleri 

Türkçe İngilizce 

Koşmak  to run, to rush 

Zıplamak                    to jump, to hop, to leap, to skip, to cavort 

Fırlamak                            to scurry, to be pulled out from, to rush, to pop out 

İteklemek                              to push, to ram, to shove 

Türkçe Devinim Olaylarında Nedenli Devinim Eylemleri 

Türkçede nedenli devinim eylemleri çoğunlukla eylemin üzerine 

–t ve –DIr ettirgenlik eklerinin eklenmesiyle yapılmaktadır. Kabul 

edilmiş (kanonik) ettirgen eklerinden (-t, -DIr) başka bir de geçişsiz 

eylem üzerine eklenerek geçişli eylem yapan ancak temel görevinin 

geçişlilik sağlamak değil de ettirgen yapma olduğu önerilen –Ir, -Ar 

ettirgen ekleri bulunmaktadır.74 Demek ki standart biçimiyle nedenlilik 

Türkçede biçimbilimseldir. 

53. Bardağı düş-ür-dü-m. 

Bardağın düşmesine neden oldum. 

54. Kitabı oku-t-tu-m. 

55. Masayı sil-dir-di-m. 

 
73 S. Yelkenaç, 2005. 
74 A. Göksel, Levels of Representation and Argument Structure in Turkish, 

basılmamış doktora tezi, Londra Üniversitesi, 1993, s. 184-186. 
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Ettirgenlik ek birimi üç kez yinelenebilir; 75 

1. Ettirilme: aracı yapan; yürü-t-mek 

2. Ettirilme: aracı ettiren, yaptıran; yürü-t-tür-mek 

3. Üst ettiren: yaptırtan; yürü-t-tür-t-mek 

Biçimbilimsel ettirgenliğin yanı sıra “sözdizimsel biçimlenme”76 

ile de ettirgen yapıları oluşturulabilir. Bu tür yapılar “sağlamak/neden 

olmak türü ettirgen yapılar”77 (periphrastic causatives) olarak da 

adlandırılmıştır.  

Bu tür sözdizimsel ettirgenlik izin vermek, sağlamak, neden 

olmak, zorlamak eylemleriyle oluşturulmaktadır. 

56. Ali’nin eve girmesini sağladı. 

57. Ali’nin eve girmesine neden oldu. 

58. Ali’yi eve girmeye zorladı. 

59. Ali’nin eve girmesine izin verdim. 

Türkçede sözcüksel ettirgenlikten de söz etmek mümkündür. Bu 

tür sözcüklerin birçoğu tarihsel başkalaşım geçiren sözcüklerdir78.  

60. görmek → *gör-dür-mek → göstermek 

61. kalmak → *kal-dır-mak → bırakmak 

62. gitmek → *git-tir-mek → götürmek 

63. girmek → *gir-dir-mek → sokmak 

Türkçede bir de “ettirgen olmayan nedenli tümcelerin” 

(noncausative caused sentences)79 varlığından bahsedebiliriz. Bilindiği 

gibi Türkçede ettirgen yapılar kurmak için tipik olarak ya ettirgen ekini 

ekler ya da sağlamak, neden olmak, gibi eylemler kullanırız. Ancak 

bazı durumlarda anlatılan bir olayda etkilenenin bir yapanı bulunsa da 

bu ne ekle ne de sözdizimsel yapılarla gösterilmemektedir. Böyle 

durumlarda “neden olmak” ya da “ettirme” ilişkisi açıkça 

görülmemesine rağmen, olay bağlam içinde söz-dışı bir nedene 

 
75 Ö. Demircan, Türk Dilinde Çatı, Papatya yay., İstanbul, 2003. 
76E. Uzun, “Dilbilgisinin Temel Kavramları”, TDAD 39, İstanbul, 2004, s. 208-211. 
77 Demircan, a.g.e., s. 19. 
78 E. Uzun, a.g.e. 
79 Y. Matsumoto, “Expression of Path in Caused Motion and Visul Emanation”, 2005. 
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bağlıdır. Konu ya da etkilenen tümce içinde görünürken olaya neden 

olan varlık ya da güç belirtilmemektedir. Bu tür olaylara ettirgen 

olmayan nedenli olaylar diyebiliriz. Böyle olayları anlatan eylemler 

başlamalı (inchoative) eylemlerle bazı geçişli eylemlerdir.  

64. Gemi battı.  

(Büyük dalgalar geminin batmasına neden oldu) 

65. Vazo masadan düştü. 

(Rüzgar vazonun düşmesine neden oldu) 

66. Çatı çöktü.  

(Karın ağırlığı çökmesine neden oldu) 

67. Sel köprüleri yıktı. 

(sel köprülerin yıkılmasına neden oldu) 

Örneklerden de fark edebileceğiniz gibi yukarıdaki olaylarda 

etkilenen hep cansızdır. 

Son olarak Matsumoto’nun önerdiği bir diğer nedenli devinim 

eylemi sınıfı ise sözde nedenli devinimdir (pseudo-caused motion).80  

Bu sınıf içinde yer alan nedenli devinim eylemlerinin özelliği edici ile 

etkilenenin birlikte hareket etmesidir. Türkçede getirmek, götürmek, 

sürmek, sürüklemek, iteklemek, taşımak eylemleri sözde nedenli 

devinim eylemleri olarak tanımlanır. 

Ettirgenliğin Türkçede anlambilimsel özelliklerine baktığımızda 

özetle izin vermek, sağlamak, neden olmak, zorlamak anlamlarını 

taşıdığını görmekteyiz. Bir başka deyişle ‘özne’nin (68) bir yapana bir 

iş ya da eylem yaptırması, (69-70) bir etkenin bir oluşuma neden 

olması, (71-72) bir değişikliğin sağlanması, (73) yapanın ya da aracı 

ettirenin bir eyleme zorlanması anlamlarına gelebiliyor81. 

68. Ben Mehmete’e ağacı kes-tir-di-m. 

69. Soğuk ağaçları don-dur-du. 

(Ağaçların donmasına neden oldu) 

70. Bebeğin hastalanmasına neden oldum. 

 
80 Y. Matsumoto, a. g. e. 
81 Ö. Demircan, 2003, s. 41. 
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71. Yağmur fidanları büyü-t-tü. 

(Büyümesini sağladı) 

72. Ben Mehmet’in ağaçları kesmesini sağladım. 

73. Yüzbaşı erleri çavuşa yürü-t-tür-dü. 

Bu anlatımların iki genel biçimi vardır; sözcüksel (neden olmak, 

zorlamak, sağlamak) ve biçimseldir (ettirgen ekleri ile). Öncelikle 

sözcüksel göstergelere bakalım. 

‘Gereklilik’ ölçüt olarak kullanılmıştır. Yapılan işin gerekliliği 

açısından ‘sağlamak’ olumlu, ‘neden olmak’ olumsuz anlam 

yüklemektedir. 

74. Başkan köprünün açılmasını sağladı. (açılması gerekiyordu) 

75. Başkan köprünün açılmasına neden oldu. (açılmamalıydı) 

Biçimbilimsel gösterge olarak ettirgenlik eklerinin ise genellikle 

iki okuması bulunmaktadır. Eğer ettirgenlik eki “izin vermek” 

anlamıyla kullanılmak isteniyorsa tümcede yönelme durum eki almış 

bir katılan bulunmamalıdır. Yani tümcede ettirgenin nesne konumuna 

getirdiği gerçek özne bulunmamalıdır. Yoksa ortaya ‘zorlamak’ anlamı 

çıkmaktadır. 

76. Işığ-ı kapat-tır-dı-m. 

77. Işığı Ali’-ye kapat-tır-dı-m. 

(76)’da hem ‘izin vermek’ hem de ‘zorlamak’ okumaları 

mümkünken, (77)’de yalnızca ‘zorlamak’ okuması yapılabilmektedir. 

Eğer (77) olumsuzlansaydı, o zaman yine ikili okuma mümkün 

olabilirdi.82  

Ancak gerçek öznenin nesne konumunda bulunduğu başka 

tümcelerde iki anlamın da çıkarıldığı görülmektedir. 

78. Bu odada isteyene sigara iç-ir-iyor-um.  

O halde şu sonuca varılabilir, tek okumanın oluşmasında yaptırılan 

işin ne olduğu daha çok belirleyicidir.83  

 
82A. Göksel, 1993, s. 188. 
83 E. Uzun, 2004. 
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Bazı çalışmalarda tümceye katılan ekleyerek eyleme ‘sağlamak, 

yaptırmak, zorlamak’ okumalarının sağlandığı gösterilmiştir.84 

Eylemin doğal öznesi ‘etkilenen’ işlevli ise o tümceye ‘yapan’ işlevli 

bir özne katılır. Böyle bir yapıda kurulan ilişki ise ‘sağlamak’ olarak 

yorumlanabilir. 

79. Yemek pişti. → Ben yemeği piş-ir-di-m. 

80. Kolum uyuştu. → Doktor kolumu uyuş-tur-du. 

81. Gömlek kurudu. → Annem gömleği kuru-t-tu. 

Bu işlem ‘yapan özne ekleme’ olarak adlandırılmıştır. ‘Yaptırmak’ 

anlamı oluşturmak içinse tümceye, eğer eylem yapan özneli ise, ettiren 

özne katılmalıdır.  

82. Kapıcı ağacı kesti. → Yönetici kapıcıya ağacı kes-tir-di. 

Tümce içinde olaya katılan öğelerin sayısı üçe çıkartılıp yükleme 

bir de (-t) ettirgen eki eklenirse, yani üçlü ettirme yapısı kurularak 

‘zorlamak’ anlamı ortaya çıkmaktadır. 

Tavuk kızardı. → Ben tavuğu kızar-t-tı-m. → Annem bana tavuğu 

kızar-t-tır-dı. → Annem bana tavuğu kızar-t-tır-t-tı. 

Ettirgen anlamı ‘izin vermek’ ten başlayarak ‘zorlamak’a kadar 

uzanan bir dağılım göstermektedir. Bu dağılımda en az iki okuma 

mümkündür. Şimdiye dek önerilen anlamları aşağıdaki gibi kısmen 

tablolaştırmak85 mümkündür. 

 

  

 
84 A. Göksel, a.g.e. ve Ö. Demircan, a.g.e. 
85 Ö. Demircan, a.g.e., s. 42. 
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Tablo 10. Türkçede Ettirgenliğin Anlam İçerikleri 

                                                        ETTİRGEN 

                                                                                  

         Sözcüksel                                                  Biçimsel 

 

 

Düşünsel              Düşünsel               Sağlamak                Ettirme 

   Olumlu               Olumsuz                   -Ir                       -t/Dır 

                                                          sağlamak                 neden    

                                                                                           olmak 

 

                                      

                                                                    +Zorlamak    - Zorlamak 

 

 

                                                                     Üst-ettiren   Aracı-ettiren 

 

Tablo 11. Türkçede Nedenli Devinim Eylemleri Sınıfları 

Şimdiye dek yapılan tanımlamalardan sonra bunlara dayanarak bir 

kısım nedenli devinim eylemleri aşağıdaki gibi listelenebilir (Tablo 

12): 

                             NEDENLİ DEVİNİM EYLEMLERİ 

  

 

 

Ettirgenlikle                  Ettirgen olmayan                      Sözde   

oluşturulan                     nedenli D.E                              nedenli           

        nedenli D.E.                                                                    D.E 
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Tablo 12. Türkçenin Nedenli Devinim Eylemleri 

Biçimbilimsel Eklerle Oluşturulan Nedenli 

Devinim Eylemleri 

 

 

 

Sözcüksel Nedenli 

Devinim Eylemleri 

-Ir   Girmek → sokmak 

Batırmak Geçirmek  Gelmek → getirmek 

Çıkarmak Kıvırmak  
Gitmek → götürmek →       

göndermek 

Çevirmek Sıyırmak  Kalkmak → kaldırmak 

Devirmek Uçurmak   

Düşürmek Yatırmak   

-t   
Ettirgen Olmayan 

Nedenli Dev. Eylemleri 

Doğrultmak Kıvırtmak  Batmak 

Geriletmek Püskürtmek  Çökmek 

Fırlatmak Sıyırtmak  Dayamak 

Fışkırtmak Sürütmek  Düşmek 

Kapatmak Şaplatmak  Koymak 

Kımıldatmak Uzatmak  Yıkmak 

-Dır   Sözde Nedenli D. E. 

Bindirmek Sallandırmak  Getirmek 

Çektirmek Sıkıştırmak  Götürmek 

Dolandırmak Sokturmak  Sürmek 

Döndürmek Tutundurmak  Sürüklemek 

İndirmek Yakınlaştırmak  İteklemek 

Kaydırmak Yapıştırmak  Taşımak 

4. 30-72 Aylar Aralığındaki Türk 

Çocuklarının Devinim Eylemi 

Kullanımlarının İncelenmesi 

Son zamanlarda dilsel yapıların insan bilişi üzerindeki etkisi 

üzerine yapılan tartışmaları sonuca ulaştırabilmek için çocuk diline 

odaklanılmıştır. Yapılan çalışmaların amacı şu soruyu 

cevaplandırabilmektir; insan bilişi mi dilsel yapıları şekillendirmekte 

yoksa dilsel yapıların mı biliş üzerinde etkileri bulunmaktadır? Çocuk 

verisinden elde edilen veriler ışığında bu iki önermeden biri 

doğrulanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde araştırma 

konusu olarak devinim olayına odaklanılmıştır. Devinim olayı insan 
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bilişinde mutlak bir öneme sahiptir, yaşamımızdaki en erken, en temel 

ve en baskın deneyimlerdir. Böylece devinim olaylarını ifade ederken 

oluşan dilsel tipolojilerin öyküleme üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Örneğin, çocuklar 17–20 aylıktan itibaren kendi dillerinin 

sözcükselleşme modelinin farkına varıp dili bu model çerçevesinde 

kullanmaya başlamaktadır. Elde edilen bulgulara dayanarak çocukların 

dil kullanımlarının en baştan beri o dile ait anlam düzeneği 

çerçevesinde şekillendiğini öne sürmek mümkündür86.  

Bu amaca yönelik birçok dil üzerine çalışma yapılmıştır. Bunların 

arasında Amerikan İşaret Dili, Arrente, Baskça, İzlandaca, İsveççe, 

Thai dili, Tzeltal dili, Warlpiri dili, batı Grönland dili vs. 

bulunmaktadır. Ayrıca Türkçe üzerine de birçok araştırma yapılmıştır 

ancak bunlar sadece yol ve tarzın ifade edilebilirliğiyle ilgilidir. Bu 

çalışmada ise daha geniş çerçevede devinim eylemleri incelenmeye 

çalışılmıştır. 30–72 aylar aralığında bulunan ana dili Türkçe olan 

çocuklardan elde edilen veriler ışığında Türkçede devinim 

eylemlerinin ifade edilişi, ilk kullanılan devinim eylemleri, sık 

kullanılan devinim eylemleri ve sınıfları ve devinim eylemlerinin 

edinim hiyerarşisi üzerinde durulmuştur. 

4.1. Veri Toplama Yöntemi 

Veri toplama aşamasında, üç ayrı kreşten toplam 40 çocuk 

kullanılmıştır. Çocuklara 6 dakikalık ‘Tom ve Jerry’nin Aslan’la 

macerası’ çizgi filmi izlettirilmiştir. Çocukların birbirlerinden 

etkilenmelerini önlemek, böylece de sağlıklı veri toplayabilmek 

amacıyla çocuklar TV odasında çizgi filmi yalnız başlarına 

izlemişlerdir. Çocuklar çizgi filmi izlerken ‘burada ne oldu, kedi ne 

yaptı, fareye ne oldu’ şeklinde sorular sorularak çizgi filmin 

anlattırılması sağlanmıştır. Her soru sorulduktan sonra çizgi film 

durdurulmuş ve çocuğa anlatması için yeterli vakit tanınmıştır. 

Çocukların, çizgi filmi hikaye ederlerken, haberleri olmaksızın video 

 
86 S. Choi, ve M. Bowerman, “Learning to express motion events in English and 

Korean: The influence of language-specific lexicalization patterns”. Cognition, 1991, 

41, s. 83-122. 
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kayıtları alınmıştır. Elde edilen veri toplamda 7 saatlik video kaydını 

kapsamaktadır.  

Bu çizgi filmi seçmemizdeki amaç ise filmin devinim eylemi 

açısından zengin olmasıdır, Tablo-13’te de görüldüğü üzere içerisinde 

50 farklı devinim eylemiyle birlikte toplamda 137 devinim eylemi 

bulunmaktadır. Ayrıca, çizgi filmin içerisinde çocuğu 

yönlendirebilecek hiçbir konuşmanın olmayışı, en önemlisi de çocuğa 

devinim olayını görsel olarak göstererek betimleme olanağını sağlamış 

olmasıdır. Çocuk devinim olayının her anını görebilmekte ve takip 

edebilmektedir. 

Tablo 13. Çizgi Filmin İçerdiği Devinim Eylemleri 

abanmak çarpmak dönmek  

(turn) 

hareket  

etmek 

sallanmak 

açmak çevirmek sıçramak 

açılmak çevrilmek durmak ilerlemek sokmak 

almak çıkmak (to 

exit) 

çıkmak (to go 

up) 

düşmek inmek uçmak 

asılmak çıkarmak eğilmek kaçmak uzanmak 

atmak dayamak fırlamak kalkmak uzatmak 

atılmak (to 

 dart) 

devirmek fırlatmak kapatmak vurmak 

doğrultmak  

(to straighten) 

geçmek kaymak yürümek 

atlamak gelmek kopmak  zıplamak 

basmak getirmek koşmak  

bırakmak  

(to put 

down) 

dökmek girmek oturmak  

dönmek 

(return) 

gitmek saklanmak  

Örneklem grubuna ve çözümleme tekniğine geçmeden önce çizgi 

filmin içeriğini özetleyelim: 

Olaylar üç karakter etrafında geçmektedir; Tom, Jerry ve Aslan. 

Tom evinde uyurken mutfaktan gelen kırılma sesleri yüzünden uyanır. 

Jerry mutfaktan yemek kaçırmaya çalışmaktadır. Ancak Tom’a 

yakalanır ve kaçmaya başlar, tam bu sırada radyoda sirkten kaçmış bir 

aslanın civarda dolaştığı ve evlere girebileceği konusunda anons 

yapılmaktadır. Bu durumdan endişelenen Tom kapıları ve pencereleri 
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sıkıca kapatır ve korkuyla elinde silahıyla saklanır. Ancak Aslan 

çoktan Tom’un evindedir. Tom’dan saklanan Jerry Aslan’ı fark eder 

ve arkadaş olurlar. Her ikisi de çok acıkmış olduğundan gizlice 

mutfaktan yemek çalmaya başlarlar. Ancak Tom durumu fark etmiştir 

ve evin içinde bir kovalamaca başlar. Çizgi filmin bütün tasviri Ek-

2’de yer almaktadır. 

4.2. Örneklem Grubu 

Bu çalışma için, Mersin Üniversitesi Kreşi, Şirinlerin Evi Kreşi ve 

Kırmızı Balon çocuk kreşi kullanılmıştır. Toplamda 40 çocuk 

kullanılmıştır. Bu çocukların 19’u kız, 21’i erkektir. Bu çocuklar 

yaşları göz önünde bulundurularak 7 ayrı yaş grubuna ayrılmıştır. Bu 

yaş grupları 6 aylık dönemlerden oluşmaktadır. Anne-baba eğitim 

seviyesinin değişken rolü oynamaması için tüm çocukların anne-

babasının üniversite mezunu olmasına dikkat edilmiştir. Çocukların 

doğum tarihleri, kardeş sayıları gibi özlük bilgileri ile bulundukları 

kreş adları Ek-1’de verilmiştir. Ayrıca yararlanılan örneklem grubu 

içerisinde 6 tane de yetişkin bulunmaktadır. Bu yetişkinlerin de 

üniversite mezunu olmalarına özen gösterilmiştir. 

Tablo 14. Örneklem Grubu 

GRUP ADI 
YAŞ ARALIĞI 

(AY) 

KIZ 

ÇOCUK 

ERKEK 

ÇOCUK 
TOPLAM 

A 30-36 3 2 5 

B1 37-42 3 2 5 

B2 43-48 4 2 6 

C1 49-54 2 4 6 

C2 55-60 3 3 6 

D1 61-66 2 4 6 

D2 67-72 3 3 6 

Yetişkin  4 2 6 

 TOPLAM 23 23 46 

4.3. Çözümleme Yöntemi 

Elde edilen verileri çözümleme aşamasında kullanılacak olan 

sınıflama üçüncü bölümde betimlenen sınıflamadır. Tablo-1’de 
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sunulan sınıflama temel alınarak her bir yaş grubunun niteliksel ve 

niceliksel gözlemleri yapılacaktır.  

Her bir yaş grubundan elde edilen veriler üzerinde çalışırken 

aşağıdaki konular üzerinde durulacaktır: 

a) Yaş gruplarına göre toplam sözcük içinde devinim eylemlerinin 

diğer eylem çeşitlerine göre dağılımı, 

b) Devinim eylemi sınıfları altında gruplanan eylemlerin yaş 

gruplarına göre dağılımı, 

c) Gruba özel, baskın olarak kullanılan devinim eylemi sınıfları ve 

sıklıkla kullanılan devinim eylemleri, 

d) Aynı devinimsel olayı betimlerken yaş grupları arasında 

gözlemlenen benzerlikler ve farklılıklar, 

e) Yaş gruplarına özel, farklı olarak değerlendirilen kullanımlar. 

4.4. Çocuk Gruplarının Devinim Eylemi 

Kullanımlarının Betimlenmesi 

4.4.1. 30-36 Ay Aralığında Devinim Olayları (A Grubu) 

A grubu 30-36 ay aralığındaki 5 çocuktan oluşmaktadır. 

Çocuklardan ikisi erkek diğer üçü ise kızdır. Çocukların yaşları tam 

olarak şöyledir;  

A1 = 30 ay A2 = 33 ay A3 = 34 ay 

A4 = 35 ay A5 = 36 ay  

4.4.1.1. Niceliksel Gözlemler 

A grubundaki çocukların kullandığı sözcükler sözcük türleri 

bakımından incelediğinde çoğunluğu eylemlerin oluşturduğu 

görülmektedir. Toplam 245 sözcükten 120’si (% 49’u) eylemdir, geri 

kalan kısmını ise adlar, adıllar, niteleme sıfatları ve işaret sıfatları 

oluşturmaktadır. Eylem grubunun içeriğine bakıldığında ise % 77’lik 

kısmını devinim eylemleri oluşturmaktadır (Şekil 5).  
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Şekil 5 A Grubu Eylem Sınıfları Kullanım Oranları 

 

Üst sınıf olarak devinim eylemi adı altında yer alan alt sınıfların 

kullanım sıklığı oranları incelendiğinde (Şekil 6 ve 7) bu yaş 

grubundaki çocukların sözlükçelerinde tarz anlatan devinim 

eylemlerinin (kaçmak, yakalamak, düşmek gibi) geniş yer kapladığı 

görülmektedir. Yol içeren devinim eylemleri ( girmek, çıkmak, almak, 

vs.) ise tarzın hemen ardından gelmektedir. Genel devinim eylemlerine 

oranla nedenli devinim eylemlerinin de sıklıkla kullanıldığı 

söylenebilir. Ancak burada göze çarpan bir durum bulunmaktadır. 

Devinim ya da tarz anlatan tek bir düşünses kullanımı görülmemiştir. 

Şekil 6 A Grubunun Kullandığı Sözcüklerin Kullanım Sıklığı 

Bakımından Genel Görünüşü 

 

Tarz > yol > nedenli > genel 

Böylece Şekil 6’daki sayısal verilerden yararlanılarak, devinim 

eylemi sınıflarının kullanım sıklığı açısından aralarında oluşan 

A
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hiyerarşi yukarıdaki gibi gösterilebilir. Şekil 6’da sayısal verilerle 

gösterilen kullanım sıklıkları oran olarak Şekil 7’de gösterilmiştir. 

Şekil 7 A Grubu için devinim eylemi sınıflarının kullanım oranları 

 

Bu gruptaki çocukların kullandığı devinim eylemleri sıklık 

sırasına göre devinim eylemi sınıfları altında şöyle listelenebilir: 

Tablo 15. A Grubunun Kullandığı Devinim Eylemleri 

Tarz içeren devinim 

eylemleri 

kaçmak (10), vurmak (6), yakalamak (6), dökmek 

(5), uçmak (5), atmak (3), sallamak (1), yürümek 

(1), çarpışmak (1). 

Yol içeren devinim 

eylemleri 

çıkmak (9), girmek (7), açmak (6), almak (3), 

düşmek (3), kapanmak (1). 

Nedenli devinim eylemleri 

düşmek (2), getirmek (2), girdirmek (2), kapatmak 

(2), koymak (2), götürmek (1), kaldırmak (1), 

girmek (1), düşürmek (1), çarpıştırmak (1), sürmek 

(1), itmek (1), yıkmak (1). 

Genel devinim eylemleri gitmek (4). 

4.4.1.2. Niteliksel Gözlemler 

A grubunda sade anlatımlı devinim eylemlerinin tercih edildiği 

göze çarpmaktadır. Eyleme birden fazla devinimsel özellik girişik 

(conflated) olduğunda bunlar göz ardı edilerek daha sade olan, tek 

özellik içeren devinim eylemleri kullanılmaktadır. 

Örneğin; [neden + tarz] anlatan fışkırtmak eylemi yerine sadece 

[tarz] içeren dökmek veya atmak devinim eylemlerini, dayamak [neden 

+ tarz] yerine koymak [neden] eylemini, itmek [neden+tarz] yerine 

getirmek [neden] ya da düşürmek [neden] eylemlerinden birini, 

yakalamak [tarz] için tutmak [duruş] ve al [yol] eylemlerini 

kullanmışlardır. 

A

yol

33%

tarz

46%

nedenli

16%

genel

5%
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84. Kafasına döktü. (Fışkırttı / sıktı olmalıydı) 

85. Atıyor, elma atıyor. (Fışkırttı / sıktı olmalıydı) 

86. Masayı köşeye koydu. (Dayadı olmalıydı) 

87. Koltuğu düşürüyor. (İtiyor) 

88. Koltuğu kapının önüne getirdi. (İterek getirdi) 

89. Aslan fareyi tuttu. (Yakaladı) 

90. Aslan eline aldı. (Yakaladı) 

Aynı şekilde olay örgüsü çerçevesinde düşünüldüğünde, karmaşık 

olay yapısına sahip olan bir tümce kurmak yerine aynı olayı 

basitleştirerek, her bir olayı ayrı bir tümce kurarak anlattıkları 

gözlenmiştir. Bunu tarz için ayrı, temel olay için ayrı tümceler kurarak 

yapmaktadırlar (91-95). Ya da karmaşık olay içinde yer alan 

olaylardan birini çıkarıp tek bir olay olarak sunmaktadırlar (96-99). 

91. Yumurtaları dökerek evine gönderiyor, yerine; 

ya                    Yumurtaları döküyor.     

ya da                 Yumurtalar gidiyor.   

92. Aslan fareyi yakalayarak eline aldı, yerine; 

ya                   Yakaladı               

ya da               Eline aldı. 

93. Koltuğu getirip kapıya dayadı, yerine; 

ya                 Koltuğu getirdi.                             

 ya da                      Koltuğu duvara dayadı. 

94. Döküyor, yumurtaları döküyor, bak yerden gidiyor, yoldan 

gidiyor. 

95. Yakaladı onu, aslan eline aldı. 

96. Fare döküyor. 

97. Aslan fareyi tuttu. 

98. Aslan yakaladı. 

99. Koltuğu kapının önüne getirdi. 
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4.4.1.2.1. Yol İçeren Devinim Eylemleri 

A grubundaki çocukların ürettikleri tüm devinim eylemleri 

arasından sıklık bakımından ikinci sırada bulunan devinim eylemi 

sınıfı yol devinim eylemleridir. Sıklıkla kullanılan yol devinim 

eylemleri arasında açmak, almak, çıkmak, düşmek, girmek ve 

kapanmak bulunmaktadır.  

100. Düştü.. Yere düştü, düştü.. İçine girdi, çıktı...  

101. Domatesi aldı.. Kutunun içine girdi.. Fare çay kapısından 

çıktı.. Ağzını açıyor.. Perdeyi açtı.. Eli kapandı.. 

102. Ağzını açtı.. Kutunun içine girdi.. Çıktı ordan.. Onun içine 

girdi. Çıktı.. Yine girdi.. Aldı elinden.. Kafasına girdi.. Oraya çıktı 

(ascend).. Düştü.. Gitti, düştü.. Açtı kapıyı.. Çıktı eli.. Çıktı.. Girdi 

kedi.. 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi yol eylemleri arasından 

en fazla girmek ve çıkmak eylemleri kullanılmıştır. Ancak bu iki eylem 

çoğu zaman kendi anlam içeriklerinin tam zıt yönünü anlatmak için 

kullanılmıştır. 

Resim 1 

  

Resim 2 

 

103. Ayağının, bacağının arasından, bacağından girdi. 

(kedinin bacakları arasından geçerek dışarıya çıktı.)  
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Resim 3 

 

Resim 4 

 

Resim 5 

 

104. Pencereye bakıyorlar, dışarıya çıktılar. 

(kapıdan içeriye bakıyorlar ve parmaklarının ucunda yürüyerek 

içeriye giriyorlar olmalıydı) 

(103) ve (104). tümcelerin üretildiği bağlama bakıldığı zaman 

anlatılanın aksi yönünde bir hareket olduğu görülmektedir (Resim 1–

5). Daha önce anlatıldığı gibi girmek ve çıkmak eylemleri konum 

değiştirme eylemleridir ve belirli bir konuma göre zeminin içine ya da 

dışına doğru hareket anlatırlar87. Resim 1 ve 2’de farenin yani figürün, 

 
87B. Levin, ve M. Rappaport Hovav, “The lexical semantics of verbs of motion: the 

perspective from unaccusativity”, 1992. 

D. Slobin, “Two ways of travel: verbs of motion in English and Spanish”, 1996a. 

D. Slobin, “From “thought and language” to “thinking for speaking””, 1996b. 

S. Kita, “Japanese ENTER/EXIT verbs without motion semantics”, 1999. 

D. Dowty, “The effects of aspectual class on the temporal structure of discourse: 

semantics or pragmatics?”, 1986. 
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kapının yani zemin üzerinde belirlenen hedef konum ya da sınırın 

dışında bir konuma doğru hareket ettiği görülmektedir. Öyleyse bu 

görüntüyü betimleyecek eylemin çıkmak olması gerekmektedir. (3–5). 

Resimler incelendiğinde figür konumunda olan fare ve aslanın bu kez 

yine hedef konum olan kapının, içine doğru hareket ettiği 

görülmektedir. Yani burada kullanılması gereken, sahneyi betimleyen 

eylem girmek devinim eylemidir. 

Girmek ve çıkmak eylemlerinin sözlük anlamları da yine aynı yön 

ayrımını ifade etmektedir. Girmek, “dışarıdan içeriye geçmek”,  

çıkmak, “içeriden dışarıya varmak, gitmek”.88 Ancak burada dışarı 

yönlü hareketi anlatan çıkmak eylemi tam zıt yönü, içeriye doğru 

hareketi anlatmak için kullanılmıştır. Bu gruptaki çocuklar bu eylemin 

gerçek anlamını vermek istediklerinde ise tam zıt yönünü anlatan 

girmek eylemini kullanmıştır. 

4.4.1.2.2. Tarz İçeren Devinim Eylemleri 

Çocukların tarz kullanım yoğunluğu şaşırtıcı bir tablo 

oluşturmaktadır. Yer aldığı tipolojinin sözcükselleşme modelinin 

temel özeliklerine dayanarak E-çerçeveli bir dil olan Türkçenin 

konuşucularının yol içeren devinim eylemine oranla daha az sıklıkta 

tarz içeren devinim eylemini tercih etmeleri beklenmektedir.89 Ancak 

burada elde edilen veriler incelediğinde kullanım sıklığı bakımından 

 
88 TDK Güncel Sözlük. http://tdk.org.tr/sozluk.html  
89 S. Allen, et.al., “Language-specific and universal influences in children’s syntactic 

packaging of manner and path: A comparison of English, Japanese and Turkish”, 

basılacak, Cognition xxx. 

Ş. Özçalışkan, ve D. I. Slobin, “Learning ‘how to search for the frog’: Expressions of 

manner of motion in English, Spanish and Turkish”, 1999. 

Ş. Özçalışkan ve D. I. Slobin, ”Codability effects on the expression of manner of 

motion in Turkish and English”, 2003. 

S. Choi ve M. Bowerman, “Learning to express motion events in English and Korean: 

The influence of language-specific lexicalization patterns”, Cognition 41, 1991, s. 

83-121.  

M. Bowerman ve S. Choi, “Shaping meanings for language: Universal and language 

specific in the acquisition of spatial semantic categories”, M. Bowerman ve S. 

Levinson (haz.), 2001. 

A. Papafragou, C. Massey ve L.Gleitman, “Shake, rattle, ‘n’ roll: The representation 

of motion in language and cognition”, Cognition 84, 2002, s. 189-219. 

http://tdk.org.tr/sozluk.html
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tarz eylemleri yol eylemlerinden daha fazla kullanılmıştır; %33 yol 

devinim eylemleri, %40 tarz devinim eylemleri (bkz. Şekil 6).  

Çocuklar tarafından kullanılan tarz eylemleri şunlardır; kaçmak, 

yakalamak, uçmak, vurmak (çarpmak anlamında kullanıldı), dökmek, 

atmak. Bu eylemlerin kullanıldığı bağlamlar incelendiğinde 

birçoğunun yol anlatan devinim olayını içeren sahneleri anlatmak için 

kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca bu eylemleri kullanma amaçları tarz 

ya da yolu anlatmak değil daha çok yapılan devinimsel hareketin 

sonunda ortaya çıkan durumu ifade etmektir90.  

105. Fare kaçtı. (dışarı çıktı olmalıydı) 

106. Kedi yakaladı. (odaya girdi olmalıydı) 

Yukarıda betimlenen sahnelerde farenin dışarı çıkması sonucunda 

kaçmış olduğu, kedinin farenin bulunduğu odaya girmesi sonucu onu 

yakalamış olduğu gibi sonuçlara varmak mümkündür. 

Tarzı anlatırken de Türkçenin tipik tarz anlatma yöntemi olan 

sözdizimsel araçları kullanma yoluna gidilmediği görülmüştür. 

Alternatif tarz anlatma araçları olan bağımlanmış tarz eylemi yapıları 

(subordinated manner verb constructions) (koşarak çıktı), çeşitli 

belirteçlik biçimleri (adverbial forms) (yavaş yavaş girdi) hiç 

kullanılmamıştır. Bunun yanı sıra her zaman tarz girişik eylem 

kullanılmıştır.  

107. …kaçtı.., fare döküyor, masaya döktü, kafasına döktü.., 

kaçtı.., kaçıyor.., kaçıyorlar.., kaçtılar.., kapıya vurdu.., masayı 

vuruyor.. 

108. ..uçtu, duvara çarpıştı, döküyor, yumurtaları döküyor.., 

atıyor, elma atyor, bak yine attı, kaçıyor, kapıya sıkıştı.., yere 

çarpıştırıyor, oraya çarpıştırıyor.., kaçıyor.., yakaladı onu.., kaçtı.., 

kedi uçtu, uçtu.., kedi yakalicak onu.., o da yakalayamadı, yakaladı 

onu..,  uçtu.., kedi yapıştı oraya.. 

Tarzın, bağımlanmış tarz eylemi yapılarıyla anlatılması gerektiği 

yerlerde çocukların, tarzı göz ardı ettiği görülmüştür (109-111). 

 
90 Yelkenaç, S. Ve Uçar, A. “Are there paths to result? The use of path verbs Gir- 

‘Enter’ and Çık- ‘Exit’ in Turkish”, Journal of Cognitive Science, Kore, (basılacak). 
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109. Fare gidiyor. 

110. Fare yürüyor. 

Resim 6 

 

Resim 7 

 

Yukarıdaki her iki anlatım da farklı çocukların aynı sahneyi 

betimlemek için sunduğu anlatımlardır. Bu sahneler için yalnızca 

gitmek ve yürümek eylemleri kullanılmıştır. Ancak bu sahnede fare 

sessizce parmaklarının ucunda yürümektedir (resim 6–7). 

111. Koltuğu kapının önüne koydu. 

Resim 8 

 

Resim 9 
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Resim 10 

 

Betimlenen sahnede kedi kapı açılmasın diye koltuğu hızlı bir 

şekilde iterek kapıya dayar (resim 8–10). Burada ettirgen olmayan 

nedenli devinim eylemi dayamak yerine yine aynı sınıfa ait olan 

koymak eyleminin kullanıldığı görülmektedir. Ancak bu iki eylem 

arasındaki fark tarzdan kaynaklanmaktadır. Dayamak “bir şeyi bir yere 

dokunur duruma getirmek ve bu durumda bırakmak veya tutmak”91 

anlamına gelmektedir.  Koymak ise “bir şeyi bir yere bırakmak, belli 

bir yere yerleştirmek”92 anlamını karşılayan daha sade, içinde tarz 

anlatımı içermeyen nedenli devinim eylemidir. Betimlenen sahnede 

dayamak hareketinin yanı sıra bir de iterek getirme hareketi 

bulunmaktadır. Ancak tarz içeren bu hareket betimlenmemiştir. 

Görüldüğü gibi her iki sahneyi de betimlerken çocuklar tarzı 

görmezden gelmişlerdir. Oysaki resimlerden de anlaşılacağı gibi tarz 

oldukça belirgindir. Her iki sahnedeki tarzı anlatabilmek için 

sözdizimsel araç kullanmak gerektiği için tarzı tamamen yok saydıkları 

görülmektedir. 

4.4.1.2.3. Neden İçeren Devinim Eylemleri 

2;6-3;0 yaş aralığındaki çocukları içeren A grubunun ürettiği 

nedenli devinim eylemleri aşağıda listelenmiştir.  

 
91 TDK Güncel Sözlük. A.g.e. 
92 TDK Güncel Sözlük. A.g.e. 
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Tablo 16. A Grubu Çocukların Kullandığı Nedenli Devinim 

Eylemleri 

Ettirgenlikle 

oluşturulan nedenli 

devinim eylemleri 

Biçimbilimsel nedenli 

devinim eylemleri 

çarpıştırmak (2), 

kapatmak (2), düşürmek 

(1), girdirmek (1). 

Sözdizimsel biçimlenme 

ile oluşturulan 

gir diyor (1). 

Sözde nedenli devinim 

eylemleri 
 

getirmek (2), götürmek 

(1).  

Ettirgen olmayan 

nedenli eylem 
 

düşmek (1),   uçmak (3). 

Bu gruptaki çocuklar genellikle biçimbilimsel nedenli devinim 

eylemini tercih etmektedirler. Bunlar arasında –DIr, -t, -Ir ettirgenlik 

ekleriyle yapılan eylemler bulunmaktadır (29–30). Hatta –DIr 

ettirgenlik ekinin düzenli ve üretken bir ek olmasından dolayı bu eki 

her türlü eylem köküne ekleme eğiliminde olan çocuklar sözcüksel 

ettirgenlikle kurulan nedenli eylemi (sokmak eylemi) kullanmak yerine 

eyleme –DIr eki ekleyerek Türkçede var olmayan nedenli bir eylem 

oluşturmaktadır (114). 

112. Düşürdü. 

113. Kapattı kapıyı. 

114. Onu girdirmeye çalışıyor. 

(‘aslanı gemiye sokmaya çalışıyor’ olmalıydı) 

Bu gruptaki çocuklar ettirgenlikle oluşturulan nedenli eylemle 

anlatılması gereken bazı sahneleri de göz ardı etmiştir. Bunun yerine 

nedenlilik içermeyen ifadeler kullanmıştır. Ettiren’in (agent) ne yaptığı 

sorulmasına karşın (aslan ne yaptı?), ettirenin uyguladığı güçten 

etkilenen konu’ya (theme) odaklanmakta oldukları görülmüştür. 

Cevaplarında özne konumuna konuyu getirip nedenlilik içermeyen 

betimlemeler yapmışlardır. Örneğin 2;6-3;0 yaş aralığındaki 

çocukların hepsi, nedenlilik içeren ‘Aslan kediyi fırlattı’ sahnesini 

(115)’de verilen tümceyle ifade etmiştir.  

115. Kedi uçtu. 

116. Bak yerden gidiyor, yoldan gidiyor. 

Yukarıdaki örnekte (116) ise çocuk yine nedenli devinim eylemi 

içeren bir sahneyi betimlemektedir. Fare ne yapıyor sorusuna karşın 
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yiyeceklerin hareketini anlattığı görülmektedir. Oysa beklenen cevap 

ya ‘fare yiyecekleri döküyor’ ya da ‘fare yiyecekleri yuvasına 

gönderiyor’ idi.  

(115) ve (116)’daki örnek ifadelerin bağlamına bakıldığında kedi 

ve yiyecekler nedenli bir olayın içerisinde konu olarak yer almaktadır. 

Burada çocukların ettirene değil de konuya odaklandığı ve dolayısıyla 

nedenliliği göz ardı ettiği sonucuna varılmaktadır. Bu nedenle 

ettirgenlikle kurulan nedenli eylem sayısı sunulan sahne sayısına 

oranla daha az çıkmaktadır. 

Eklerle oluşturulan nedenli eylemlerin yanı sıra sıklıkla sözde 

nedenli devinim eylemleri kullanılmıştır (117-120). Hatta nedenli 

eylem sınıfları arasında en sık kullanıma sahiptir. Bu eylemlerden en 

çok getirmek ve götürmek eylemleri tercih edilmiştir. 

117. Koltuğu kapının önüne getirdi. 

118. Götürüyor. 

119. Sürüyor onu. 

120. İtti.  

Kullanım sıklığı az da olsa ettirgen olmayan nedenli devinim 

eylemlerine de rastlanmaktadır. 

121. Düştü üstüne. 

122. Yıktı onu. 

123. Koltuğu kapının önüne koydu. 

4.4.1.2.4. Farklı Kullanımlar 

A grubundaki çocukların ürettiği tümceler incelediğinde bazı 

farklı kullanımlara rastlanmıştır. Sıklıkla kullanılan dökmek, uçmak, 

vurmak, girmek eylemlerinin çoğunlukla görüntüdeki hareketle 

uyumsuz olarak kullanıldığı gözlenmektedir (124-125). 

124. Fare döküyor. Masaya döktü (resim 11–12). Kafasına döktü. 

(resim 13–14) 

125. Elma döküldü. (resim 13–14) 
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Resim 11 

 

Resim 12 

 

Resim 13 

 

Resim 14 

         

Yukarıdaki tümcelerle anlatılan sahnede, fare buzdolabındaki 

yiyecekleri bir düzeneğin üzerine döküyor ve kedinin yüzüne domatesi 

fışkırtıyor. Çocuk, farenin aşağıya doğru yaptığı hareketi 2 kez ardı 

ardına tekrarlayarak dökmek eylemiyle betimlediği halde (124), hemen 

ardından gelen sahnede farenin yukarıya doğru yaptığı hareketi de aynı 

eylemle adlandırmıştır. Bu gruptaki çocukların hemen hepsi   

fışkırtmak devinim eylemi yerine dökmek devinim eylemini 

kullanmıştır. Eylemlerin anlatmak istediği hareketin yönü 
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incelendiğinde, anlamı “sıvı veya tane durumunda olan şeyleri 

bulundukları yerden, kaptan başka bir yere boşaltmak”93 olan dökmek 

eylemi, yönü aşağıya doğru olan hareketi anlatırken, “gaz veya 

sıvıların bir yerden basınç etkisiyle yukarıya doğru birdenbire ve hızla 

çıkmasını sağlamak”94 anlamına gelen ‘fışkırtmak‘ eylemi ise yukarıya 

doğru olan hareketi anlatır. Çocuklar görüntüdeki harekete uygun 

düşen eylemi bulamamakla beraber sıkmak, atmak, fırlatmak gibi en 

azından aynı yöne doğru olan hareketi anlatan eylemlerden herhangi 

birini de kullanmamıştır. 

Resim 15 

 

Resim 16 

 

Resim 17 

 

126. ‘böyle yaptı, uçtu, gitti, düştü.’ 

 
93 TDK Güncel Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/tdksozluk/sozara.htm.  
94 TDK Güncel Sözlük. A.g.e 

http://www.tdk.gov.tr/tdksozluk/sozara.htm
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Yukarıda kullanılan tümcenin bağlamına baktığımızda (Resim 

15–17) kedi şemsiyeyi açar ve içindeki aslan kedinin üzerine düşer. 

Çocuk bu sahneyi betimlerken anlam olarak birbirinden farklı dört 

eylem kullanmıştır. Doğrusunu bulana dek denemiştir ve sonunda da 

doğru eylemi kullanmıştır. Doğru olan düşmek eylemini bulana dek 

onun yerine kullandığı eylemler anlam içeriği bakımından incelenirse, 

hepsinin farklı yönler anlattığı görülmektedir. “Yer çekiminin etkisiyle 

boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek”95 anlamında olan ve aşağıya doğru 

hareket bildiren düşmek eylemi yerine bulunulan konumdan yukarıya 

doğru yön belirten, “Kuş, kanatlı böcek vb. hareketli kanatları 

yardımıyla havada düşmeden durmak, havada yol almak” anlamına 

gelen uçmak eylemi tercih edilmiştir. Gitmek’in anlamı ise “bir yere 

doğru yönelmek”,96 “konuşucunun bulunduğu konumdan ileriye doğru 

uzaklaşmak”97tır. 

Resim 18 

 

Resim 19 

 

 
95 TDK Güncel Sözlük. A.g.e. 
96 TDK Güncel Sözlük. A.g.e 
97 W. Frawley, Linguistic Semantics, 1992. 
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Resim 20 

 

127. ‘oturuyor, uçtu, duvara çarpıştı.’ 

Bağlam: Otururken hızla kalkıyor, koşarak duvara gidip 

yaslanıyor (Resim 18–21). 

Resim 21 

 

Resim 22 

 

Resim 23 

 

128. ‘kedi uçtu, uçtu kafasına girdi.’ 

Bağlam: Kedi ortada koşuşturdu sonra içeri girdi (Resim 21-23).  
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Resim 24 

 

Resim 25 

 

Resim 26 

 

Resim 27 

 

129. ‘uçuyorlar.’ 

Bağlam: Aslan ve fare kutunun içine sıçrayarak giriyor (Resim 

24–27).  

Yukarıdaki sahnelerin içerdiği eylemler tıpkı düşmek devinim 

eylemi gibi belirli bir süre boşlukta geçen hareketi içerirler. Ancak 

çocuklar bu sahneleri anlatmak için uçmak devinim eylemini 

kullanılmıştır. Anlatımlardan çıkarılabileceği gibi bu yaş grubundaki 
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çocuklar koşmak, sıçramak, saklanmak gibi tarz eylemlerini hiç 

kullanmamıştır. Kullanmayı gerektiren sahneler için de tarz içeren 

uçmak eylemini kullandıkları gözlenmiştir. Bu durum şöyle 

açıklanabilir; çocuklar tarzın farkında ancak hareketi betimleyen 

uygun sözcüğe ulaşamamaktadır. 

130. ‘kapıya vurdu.’ 

Resim 28 

 

Resim 29 

 

Resim 30 

 

Görüntüde, aslanın hızla vurmasından etkilenen kedi istem dışı 

olarak duvara hızla çarptı. Burada konu konumunda olan kedinin istem 

dışı yaptığı hareketin çarpmak devinim eylemiyle anlatılması 

gerekirdi. Ayrıca burada sorulan soru aslanın ne yaptığıdır. Ettiren’in 

aslan olduğu nedenlilik içeren bir tümce beklenirken çocuk, yine hızla 

değmek anlamında olan ancak içinde istemlilik içeren ve konunun 

edici konumunda olduğu vurmak eylemini tercih edip nedenlilik 
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içermeyen bir tümce kurmuştur. Bu gruptaki çocukların hiçbirisi bu 

sahneyi anlatırken çarpmak eylemini kullanmamıştır. 

4.4.2. 37–42 Ay Aralığında Devinim Olayları (B1 

Grubu) 

Bu grup 37–42 ay aralığında bulunan 5 çocuktan oluşmaktadır. 

Çocuklardan 3’ü kız, diğer ikisi ise erkektir. Çocukların yaşları tam 

olarak şöyledir: 

B11= 37 ay B12= 39 ay B13= 40 ay B14= 41 ay B15= 42 ay 

4.4.2.1. Niceliksel Gözlemler 

Çizgi filmi anlatırken bu gruptaki çocukların kullandığı sözcük 

sayısı A grubuyla karşılaştırıldığında daha fazladır. B1 toplam olarak 

360 sözcük kullanmıştır. Ancak toplam sözcük sayısındaki artış eylem 

üretimine yansımamıştır.  

Şekil 8. B1 Grubu Tarafından Kullanılan Eylem Sınıfları Oranı 

 

Kullanılan toplam sözcük içerisinde eylemin kapladığı alana 

bakıldığı zaman eylem sayısında azalma olduğu göze çarpmaktadır. 

360 sözcüğün 162’sini yani % 45’ini eylemler oluşturmaktadır. Oysaki 

A grubunda bu oran % 49 idi. Genel olarak eylem sınıfı içerisinde 

devinim eylemlerinin kapladığı alan ise yine A grubuna kıyasla daha 

azdır. Eylemlerin % 60’ını devinim eylemleri oluşturmaktadır (Şekil 

8). Oysa bu oran A grubunda % 77 idi. 

B1

40%

60%

Diğer

Devinim
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Şekil 9. B1 Grubunun Kullandığı Sözcüklerin Kullanım Sıklığı 

Bakımından Genel Görünüşü 

 

Şekil 9’da sayısal olarak kullanım sıklıkları verilen devinim 

eylemi sınıfları arasından en yoğun olarak kullanılan eylemlerin, A 

grubunda olduğu gibi tarz ve yol eylemleri olduğu görülmektedir. 

Ancak Şekil 11’de de görüldüğü gibi, A grubuyla karşılaştırıldığında 

yol eylemlerinin kullanımının arttığı, bununla beraber tarz 

eylemlerinin de azaldığı gözlenmektedir. Bu azalışa rağmen tarz 

kullanımı yol’a oranla daha fazladır. Temel sınıflamamızda yol eylem 

sınıfı içerisinde yer alan genel devinim eylemlerinde de artış olmuştur. 

Ayrıca bu grupta, yalnızca bir kez de olsa, düşünses kullanımına 

rastlanmıştır. Nedenli devinim eylemi kullanımında ise belirgin bir 

azalma göze çarpmaktadır. A grubunda % 20’lik kullanım alanına 

sahipken, B1 grubunda bu oran % 7’ye düşmüştür (Şekil 10). 

Şekil 10. B1 Grubu Devinim Eylemi Sınıflarının Kullanım Oranı 
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3;0-3;6 yaş grubu için düzenlenen devinim eylemi sınıflarının 

kullanım oranlarını gösteren Şekil 10’a dayanarak kullanım sıklığı 

hiyerarşisi şöyle düzenlenebilir; 

Tarz > Yol > Genel > Neden 

Bu hiyerarşide bulunduğu konum bakımından tarz, A grubuyla 

benzerlik göstermektedir. Her iki grup tarafından en çok kullanılan 

eylemler tarz eylemleri olmuştur. Genel devinim eylemleri sıralamada 

öne geçerken nedenli eylemler bir sıra geriye düşmüştür. 

Şekil 11. A ve B1 Gruplarının Kullandığı Devinim Eylemi 

Sınıflarının Karşılaştırılması 

 

 Şimdiye dek anlatılanları özetleyen Şekil 11, devinim eylemi 

sınıflarının kullanım oranları açısından iki grup arasındaki kıyaslamayı 

göstermektedir. Şekilden de takip edilebildiği gibi, özetle, B1 

grubunda genel eylemler ve yol eylemleri bakımından ilerleme 

kaydedilmiştir. Bir diğer yandan tarz ve nedenlilik bakımından 

gerileme göze çarpmaktadır. Devinim eylemlerinin kullanım 

oranlarının yanı sıra bu iki grup arasında eylem çeşitlerini oranlayacak 

olursak karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır; 
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Şekil 12. A ve B1 Gruplarının Kullanılan Devinim Eylemi Çeşitleri 

Bakımından Karşılaştırması 

 

Şekil 12’de görüldüğü gibi A grubuyla kıyaslandığı zaman B1 

grubu, nedenli eylemlerin dışında tüm eylem sınıflarında eylem çeşidi 

bakımından ilerleme kaydetmiştir. Böylece altı aylık dönemler 

arasında gelişimsel bir fark bulunduğunu söylemek mümkündür. 

B1 grubunda yer alan çocuklar tarafından kullanılan devinim 

eylemleri kullanım sıklıklarıyla birlikte şöyle sıralanabilir; 

Tablo 17. B1 Grubunun Kullandığı Devinim Eylemleri 

Tarz Anlatan Devinim 

Eylemleri 

kaçmak (13), yakalamak (6), çarpmak (3), 

atmak (2), dökmek (2), yapışmak (2) (çarpmak 

anlamında kullanılmıştır), ezilmek (1), koşmak 

(1), saklanmak (1), sallanmak (1), yüzmek (1), 

zıplamak (1). 

Yol Anlatan Devinim 

Eylemleri 

girmek (10), açmak (7), (dışarı) çıkmak (4), 

almak (3), (yukarı) çıkmak (2), düşmek (2), 

kalkmak (2), uyanmak (2) (kalkmak anlamında 

kullanılmıştır), inmek (1). 

Genel Devinim Eylemleri gitmek (5), gelmek (1), hareket yapmak (1). 

Nedenli Devinim Eylemleri 
getirmek (1), gir demek (1), götürmek (1), 

kaçtırmak (1), kalkmak (1), kapatmak (1).   

Düşünses tarzz (1). 

0
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Eylem Çeşidi Bakımından A-B1

A 6 9 9 1

B1 9 13 6 3

yol tarz nedenli genel
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4.4.2.2. Niteliksel Gözlemler 

Bu grupta A grubuna kıyasla daha detaylı betimlemeler 

gözlenmiştir. Daha çok sahne anlatılmış, betimleme sırasında A grubu 

tarafından kullanılmamış yeni sözcükler kullanılmıştır. Örneğin, 

zıplamak, çarpmak, saklanmak, koşmak gibi tarz eylemleri 

eklenmiştir. Ancak yine A grubunda olduğu gibi basit olay örgüsü 

içeren betimlemeler yapılmıştır. ‘Fare yiyecekleri dökerek evine 

gönderiyor’ tümcesini basit olaylar olarak parçalara ayırırsak; 

131. Fare NEDEN oluyor, yiyecekler eve  

                 Yardımcı Olay                                                    

gidiyor, fare yiyecekleri döküyor. 
Temel Olay               Yardımcı Olay 

Çocukların neden içeren yardımcı olayı yok saydıkları 

gözlenmiştir. Ya tarz içeren yardımcı olayı betimlemişler ya da 

çoğunlukla sadece temel olayı anlatmışlardır. Bir başka deyişle, 

karmaşık olay yapısına sahip olan sahneleri basitleştirip tek bir 

tümceyle ifade etmişlerdir. Şimdi B1 grubu ile ilgili elde edilen detaylı 

gözlemlere değinilecektir. 

4.4.2.2.1. Yol İçeren Devinim Eylemleri 

Yol eylemleri A grubunda olduğu gibi ikinci en sık kullanılan 

eylem sınıfıdır. Bunların arasında girmek, çıkmak, açmak, almak, 

düşmek, inmek, kalkmak gibi içsel olarak yönelmiş eylemler 

bulunmaktadır. A grubundan farklı olarak inmek, çıkmak (yukarı), 

almak ve kalkmak eylemleri kullanılmıştır. 

132. Elma, yedi, çıktı havuzdan… Perdeyi açtı… Havuzun içine 

girdi… Yağmurdan aslan çıktı… 

133. Kedi onun içine girecekti ama giremedi… Kedi aşağı 

iniyor… Fare yere düştü… Üstüne çıktı aslan… Kedinin üstüne çıktı 

aslan… 

134. Kedi öldü, kaktı… Kapıyı aldı… Onlar şemsiyeyi alıyorlar… 

Genel devinim eylemleri incelendiğinde 3;0-3;6 yaş grubunun 

(B1), bu eylemleri daha fazla kullandığı görülmüştür. Kullanılan 
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eylemler arasında gitmek, gelmek ve hareket yapmak eylemleri 

bulunmaktadır. 

135. Aslan gitti… Onlar evine gidiyorlar… Kaçtı fare gitti… 

Canavar gelecek diye… Gidiyorlar… 

136. Fareyi yakalamak için hareket yapıyor (kovalıyor).  

A grubu tarafından hiç kullanılmayan gelmek ve hareket yapmak 

eylemlerinin B1 grubunda kullanıldığı gözlenmektedir. Ayrıca genel 

devinim eylemleri hakkında söylenmesi gereken bir nokta daha 

bulunmaktadır. Bu eylemlerin çoğu çıkmak ya da gitmek yön eylemleri 

yerine kullanılmıştır. 

A grubunda girmek ve çıkmak eylemlerinin kendi anlam 

içeriklerinin tam zıt yönünü anlatmak için kullanıldığı 

örneklendirilmişti. Bu grupta da aynı kullanımların devam ettiği 

görülmektedir. Örnek (137)’de Resim 31 ve 32’nin ifade edilişi 

sunulmuştur. Zemin üzerinde hedef konum olarak belirlenen kapının 

dışına doğru yapılan hareketin çıkmak yön eylemiyle anlatılması 

gerekirken, girmek eylemi kullanılmıştır. 

Resim 31 

            

Resim 32 

 

137. Aaa girdi o kapıdan, o küçük kapıdan. 

Yol eylemlerinin kullanım oranının az çıkmasının nedeni 

çocukların sonuca odaklanma eğilimlerinin olmasıdır (138-143). 
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138. Dışarıda (dışarı çıktı) 

139. Fare saklanıyor (odaya girdi) 

140. Fare kayboldu (halının altına girdi). 

141. Şimdi evinde (dışarı çıktı) 

142. Fare ezildi (aslan üstüne düştü). 

143. Kedi yapıştı (bacaya girdi) 

4.4.2.2.2. Tarz İçeren Devinim Eylemleri 

A grubunda olduğu gibi B1 grubunda da bağımlanmış tarz eylemi 

örneğine rastlanmamıştır. Bağımlanmış tarz kullanımının gerekli 

olduğu yerlerde tarz göz ardı edilmekte ve yön ya da genel devinim 

eylemleri kullanılmaktadır. 

Resim 33 

 

144. Gidiyorlar (Resim 33). 

Resim 34 

 

Resim 35 
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145. Kedi içine girdi, o da içine giriyor. (Resim 34-35) 

146. İçine düştü şemsiyenin (bkz. Resim 34-35)  

Bununla beraber kullanılan tarz eylemlerinin hepsi girişik 

(conflated) tarz eylemleridir. Bu eylemler; atmak, çarpmak, dökmek, 

kaçmak, koşmak, saklanmak, uçmak, yakalamak, yüzmek ve zıplamak 

eylemleridir. 

A grubuna kıyasla bu grupta daha fazla tarz eylemi çeşidi 

kullanılmıştır. A grubunda görülmeyen eylemler; zıplamak, çarpmak, 

saklanmak ve yapışmak (çarpmak anlamında) eylemleridir.  

147. Kedi zıplıyor… Kedi yapıştı… Fare saklanıyor. 

148. Kapı çarptı. 

Girişik tarz eylemleri yoğunlukta kullanılmış ancak bir kısmıyla 

görüntüdeki hareketle örtüşmeyen anlatımlar ortaya çıkmıştır. 

Özellikle kaçmak ve yakalamak eylemleri çok sık ve çoğunlukla 

gereksiz yere kullanılmıştır. Bu nedenle tarz eylemi kullanımı yol 

eylemlerinden daha fazla olmuştur98.  

149. Kaçıyorlar.  

150. Fare kaçtı, yemek getirdi.  

151. Fare onu yakaladı. 

Yine A grubundan farklı olarak bu grupta, tarz anlatmak için 

kullanılan bir yapı gözlenmiştir. Tarzın belirtilmesi gereken yerlerde 

çocuklar, tarz belirteci ya da bağımlanmış tarz yapıları yerine ‘böyle 

böyle yapmak’ yapısını tercih etmektedir. 

Resim 36 

 

 
98 Burada yalnızca kullanılan ifadelere yer verilmiştir. Betimlenen sahneler, “Farklı 

Kullanımlar (4.4.2.2.5.)” bölümünde resimlerle birlikte sunulacaktır. 
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Resim 37 

 

152. O şimdi böyle böyle yapıyor. (Resim 36-37) 

Resim 38 

 

Resim 39 

 

153. Perdeyi böyle böyle yaptı. (Resim 38-39) 

154. Böyle böyle gidiyorlar. (Resim 33) 

Bu grupta A grubundaki çocuklarda tek bir örneğine bile 

rastlanmayan ‘düşünses’ kullanımları bulunmuştur. Bu düşünses 

sözcükler yanlarında herhangi bir eylem ya da yardımcı eylem 

bulundurmaksızın tek başlarına, tıpkı eylem gibi ve bağımlanmış tarz 

devinim eylemi yerine kullanılmıştır (155). 

155. Şimdi tarrrzzz! (Resim 40-42) 
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Resim 40 

 

Resim 41 

 

Resim 42 

 

4.4.2.2.3. Neden İçeren Devinim Eylemleri 

Bu grupta da en fazla ettirgenlikle oluşturulan nedenli devinim 

eylemleri kullanılmıştır. Kullanılan nedenli devinim eylemleri 

şunlardır; 

Tablo 18. B1 Grubu Çocukların Kullandığı Nedenli Devinim 

Eylemleri 

Ettirgenlikle 

oluşturulan nedenli 

devinim eylemleri 

Biçimbilimsel nedenli 

devinim eylemleri 

kapatmak (2), 

kaçtırmak (1), 

sıkıştırmak (2). 

Sözde nedenli devinim 

eylemleri 
 

getirmek (1), 

götürmek (1). 

Ettirgen olmayan 

nedenli eylemler 
 

kalkmak (1). 
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B1 grubunda kullanılan nedenli eylem sayısında gözle görülür bir 

azalma tespit edilmiştir. A grubunda toplam 18 nedenli eylem 

kullanılmışken bu sayı B1 grubunda 8’e düşmüştür. Bu eylemler; 

kapatmak, kaçtırmak, getirmek, götürmek, sıkıştırmak ve kalkmak’tır. 

Bu grupta A grubunda görülmeyen birkaç eylem kullanmıştır. Bunlar; 

sıkıştırmak ve kalkmak eylemleridir. 

3;0-3;6 yaş grubundaki çocukların çoğunlukla nedenlilik içeren 

sahneleri anlatmadığı gözlenmiştir. Anlattıkları zaman da A grubunda 

olduğu gibi figüre odaklanıp nedenlilik içermeyen anlatımlar 

oluşturmaktalar. 

156. Aslan araba kafasına girmiş. 

157. Girdi aslan. 

158. Kedi yapıştı.. Uçtu ordan. 

159. Böyle böyle gidiyorlar. 

Nedenli olaylara karşı çocukların sergilediği bir diğer tavır da 

nedenli olmayan farklı eylemler kullanmaktır. Bu kez ettiren özne 

konumunda, ettirilen nesne konumundadır, ancak kullanılan eylem 

nedenli değildir. (160). örnekte ‘kedi koltuğu itiyor’ olmalıydı, 

(161)’da ise ‘kedi masayı devirdi ya da düşürdü’ olmalıydı. 

160. Koltuğu bozuyor. 

161. Masayı bozdu. 

4.4.2.2.4. Farklı Kullanımlar 

Bu gruba ait farklı kullanımlar şöyledir: 

Kaçmak eylemi çok sık ancak çoğunlukla görüntüdeki hareketle 

uyumsuz şekilde kullanılmıştır. 

Resim 43 
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Resim 44 

 

Resim 45 

 

162. Fare kaçtı, yemek getirdi. 

Resim 46 

 

163. Kaçtı bile, kedi kaçtı. 

Resim 47 
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Resim 48 

 

Resim 49 

 

164. Uyandı, kaçıyor. 

(gürültüye uyanıyor, koşarak mutfağa giriyor) 

165. Kaçıyorlar, canavar gelecek diye kaçıyorlar. 

(resim 27, 28, 29) 

Yukarıdaki son iki kullanım A grubundaki çocuklar tarafından 

çıkmak yol devinim eylemi ile betimlenirken B1 grubu tarz devinim 

eylemi (kaçmak) kullanmıştır. 

A grubunda uçmak eyleminin farklı kullanımı olarak 

değerlendirdiğimiz ‘aslan uçtu’ tümcesiyle betimlenen, aslanın 

atlayarak kutunun içine girdiği sahne bu yaş grubunda tarz bakımından 

eksik ancak yine de hareketi yeteri kadar betimleyen girmek yol 

devinim eylemiyle anlatılmıştır (166). 

166. Aslan onun içine girecekti ama giremedi. 

4.4.3. 42-48 Ay Yaş Aralığında Devinim Olayları (B2 

Grubu) 

3;6-4;0 yaş aralığındaki 6 çocuğu içeren B2 grubu bireylerinin 

yaşları tam olarak aşağıda verilmiştir; 

B21= 43 ay B22= 44 ay B23= 45 ay B24= 45 ay 

B25= 47 ay B26= 48 ay   
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Bu çocuklardan dördü kız, ikisi erkektir. 

4.4.3.1. Niceliksel Gözlemler 

Diğer gruplarda olduğu gibi B2 grubundaki çocuklar da eylemleri 

diğer sözcük türlerinden daha fazla kullanmıştır. Ancak kullanılan tüm 

sözcükler arasındaki kullanım oranı diğer yaşça daha küçük gruplara 

oranla azalmıştır. A grubunda eylem kullanım sıklığı oranı % 49 iken, 

B1 grubunda bu oran % 45’tir. Bu grupta da eylem kullanımı azalmaya 

devam etmektedir ve % 44’e düşmektedir. 

Şekil 13 B2 Grubu Eylem Sınıfları Kullanım Oranları 

 

Sözcük türü olarak eylem kendi içerisinde incelendiğinde devinim 

eylemlerinin diğer eylem çeşitleri karşısında % 67’lik bir kullanım 

oranına ulaştığı görülmektedir. Bu değer B2 grubunun B1 grubuna 

göre daha fazla devinim eylemi kullandığını göstermektedir. 

Şekil 14, 43-48 aylar aralığında bulunan B2 grubundaki çocukların 

kullandığı toplam sözcük, eylem, devinim eylemleri ve devinim eylemi 

sınıflarını göstermektedir. Şekil 14’e dayanarak devinim eylemi 

sınıfları arasından en fazla tarz eylemlerinin kullanıldığını söylemek 

mümkündür. Kullanım sıklığı bakımından tarz eylemlerini yol 

eylemleri takip etmektedir. 

B2

33%

67%

Diğer

Devinim
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Şekil 14 B2 Grubunun Kullandığı Sözcüklerin Kullanım Sıklığı 

Bakımından Genel Görünüşü 

 

Diğer devinim eylemi sınıfları olan nedenli eylemler ve genel 

eylemlerin kullanım oranlarını daha net olarak tespit edebilmek için 

devinim eylemi sınıflarının kendi aralarında kullanım oranlarını 

gösteren Şekil 15’ten yararlanmak faydalı olacaktır. Böylece devinim 

eylemi sınıfları arasında kullanım sıklığı açısından oluşan hiyerarşiyi 

betimlemek de kolaylaşmış olacaktır.  

Şekil 15 B2 Grubu Devinim Eylemi Sınıflarının Kullanım Oranı 

 

Kullanım oranlarına dayanarak (Şekil 15) oluşan hiyerarşi 

aşağıdaki gibidir; 

Yol > Tarz > Nedenli > Genel 

0
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top.sözcük eylem devinim yol tarz nedenli genel

B2 Grubu

B2

yol

44%

tarz

30%

nedenli

16%

genel

10%



 

Serap YELKENAÇ 

 94 

A ve B1 gruplarına ait devinim eylemleri kullanım sıklığı 

hiyerarşisiyle karşılaştırıldığında B2 grubunda yol ve tarz’ın yer 

değiştirdiği gözlenmektedir. Bu da yol eylemlerinin kullanımının artıp 

tarz eylemlerinin kullanımının azaldığını göstermektedir. Hiyerarşide 

görülen farklılıkları daha yakından izleyebilmek için 2;6-4;0 yaş 

aralığını kapsayan A, B1 ve B2 gruplarını kullandıkları sözcük değeri 

bakımından karşılaştırmak daha yararlı olacaktır (Şekil 16). Böylece 6 

aylık dönemler arasında sözcük değeri bakımından gelişimsel farklılık 

olup olmadığı da gözlenmiş olacaktır.  

Şekil 16 A, B1 ve B2 Gruplarının Kullandığı Devinim Eylemi 

Sınıflarının Karşılaştırılması 

 

Şekil 16’ya bakarak B2 grubuyla ilgili olarak şunları söylemek 

mümkündür;  

B2 grubunda diğer yaş gruplarına oranla neredeyse tüm sözcük 

kategorilerinde artış olduğu gözlenmektedir. Özellikle B1 grubunun 

aksine B2 grubu, devinim olaylarını anlatma eğilimindedir. Bu 

eğilimin bir sonucu olarak da devinim eylemlerinin kullanımı hızla 

artmıştır. Yol eylemlerinin kullanımı artarken tarz eylemleri A ve B1 

gruplarıyla kıyaslandığında düşüşe geçmiştir. Ayrıca eylem çeşitleri 

bakımından B2 grubu incelendiğinde eylem kullanım sıklığı ile 

aralarında doğru orantı olduğu dikkati çekmektedir. Sayıca eylem 
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kullanımı yaşça küçük diğer gruplara göre artarken, eylem çeşidinde 

de artış kaydedilmiştir (Şekil 17). 

Şekil 17 A ve B1 Gruplarının Kullanılan Devinim Eylemi Çeşitleri 

Bakımından Karşılaştırılması 

 

B2 grubunda yer alan 3;6–4;0 yaş aralığındaki çocukların 

kullandığı devinim eylemleri kullanım sıklıklarıyla birlikte şöyledir; 

Tablo 19 B2 Grubunun Kullandığı Devinim Eylemleri  

Tarz Anlatan Devinim 

Eylemleri 

yakalamak (14), kaçmak (5), atmak (4), 

saklanmak (4), sallanmak (3), yapışmak (3), 

çarpmak (2), kapmak (2), vurmak (2), 

yürümek (2), çarpışmak (1), iteklemek (1), 

uçmak (1), yıkmak (1). 

Yol Anlatan Devinim 

Eylemleri 

girmek (36), almak (11), çıkmak (11), açmak 

(7), uyanmak (6), düşmek (5), basmak (4), 

kalkmak (2), saklanmak (2), asılmak (1). 

Nedenli Devinim Eylemleri 

kapat (6), girdirmek (3), getirmek (2), itmek 

(2), dayamak (1), düşürmek (1), fırlatmak (1),  

girdirtmek (1), gittirmek (1), götürmek (1), 

ittirmek (1), kaydırmak (1), koymak (1),  

sıyırtmak (1), sokmak (1) 

Genel Devinim Eylemleri gelmek (11), gitmek (7). 

Düşünses bumm, cıırtt, cuup, çıkırt 

0

5

10

15

Eylem Çeşidi Bakımından A-B1-B2

A 6 9 9 1

B1 9 13 6 3

B2 9 14 12 2

yol tarz nedenli genel
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4.4.3.2. Niteliksel Gözlemler 

B2 grubundaki çocuklar önceki iki gruba göre daha ayrıntılı 

betimlemeler yapmıştır (167–169).  

167. Gene yapıştı kedi, dışarıya çıktı duvar da cırt diye koptu. 

168. Sessizce gidiyor, kapıyı çıkırt diye kapattı. 

169. Şimdi eline aldı, öldürmeye çalıştı, öldüremedi çünkü itti, 

oraya girdi. 

Görüntüdeki sahneleri betimlerken kullandıkları devinim 

eylemlerinin çoğu doğru ve yerinde kullanımlardır. Özellikle girmek, 

çıkmak, gelmek ve gitmek eylemleri çoğunlukla içerdikleri yön 

bakımından olayın yönüyle çelişmeyecek şekilde kullanılmıştır. 

Ayrıca bu gruptaki çocuklar tarzın farkında olmakla beraber tarzı 

daha da vurgulamak eğilimindedir. Tarzı anlatabilmek için girişik tarz 

eylemlerinin yanı sıra anlamlı ya da anlamı olmayan tarz belirteci 

işlevli sözcükler kullanmışlardır. Aynı duyarlılığı nedenlilik içeren 

olaylar için de göstermişlerdir. Birçok farklı kullanım üretilmiş olsa 

bile çocuklar yine de nedenlilik içeren olayları nedenli eylemlerle 

anlatmaya çalışmıştır. 

4.4.3.2.1. Yol İçeren Devinim Eylemleri 

3;6-4;0 yaş grubundan (B2) önceki gruplarda kullanım sıklığı 

bakımından ikinci sırada yer alan yol eylemleri B2 grubunda ilk sırada 

yer almaktadır. 

Sıklıkla kullanılan yol eylemleri arasında girmek, çıkmak ve almak 

eylemleri bulunmaktadır. A ve B1 grupları tarafından ortak olarak 

kullanılan yol eylemlerinin bu grup tarafından da kullanıldığı 

görülmektedir. Bu eylemler, açmak, almak, çıkmak, düşmek ve 

girmektir. İlk defa B1 grubu çocukları tarafından kullanılan kalkmak 

ve yine kalkmak anlamında kullanılan uyanmak eylemlerine bu grupta 

da rastlanmaktadır. Diğer gruplarda görülmeyen yol eylemleri ise 

asılmak ve basmak eylemleridir. 

170. Bir de domates attı.. her şeyi atıyor.. çayın içine girmeye 

çalıştı, girdi, sonra da çıktı.. fare düştü suya.. 



30-72 AYLAR ARALIĞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARININ  

DEVİNİM EYLEMİ KULLANIMLARI 

 97 

171. Kedi uyandı.. onu aldı.. silahı eline aldı.. 

172. Şimdi yine uyuyor, şimdi kalktı.. 

173. Böyle asılmış aslan.. aslan üstüne bastı sonra da kedi de öldü.. 

öldürmeye çalışıyor kuyruğuna bastı.. 

3;6–4;0 yaş grubundan (B2) önceki yaş gruplarında (A ve B1) yol 

eylemi kullanım sıklığı ikinci sırada yer alıyordu. Bunun nedeni ise 

çocukların, yapılan hareketin sonrasında ortaya çıkan durumu, figürün 

içinde bulunduğu durumu anlatmasından kaynaklanıyordu. Oysa B2 

grubunda kullanım sıklığı bakımından ilk sırayı yol devinim eylemleri 

almıştır. Bu eylemlerin bu kadar sıklıkla kullanılması çocukların artık 

sonuca değil de harekete odaklandıklarını göstermektedir. Bu durumu 

şöyle örneklendirebiliriz; Aslan’ın kedinin üzerine düştüğü sahne için 

2;6–3;6 yaş aralığındaki çocukların çoğu, figürün hareketi yerine 

etkilenenin içinde bulunduğu durumu anlatmıştır (174); 

174. Kedi böyle kaldı.. kedi yapıştı.. kedi ezildi.. 

Aynı anlatımlar B2 grubu için söz konusu değildir. Bu gruptaki 

çocukların çoğu sorulduğu üzere figürün (aslan) hareketini anlatmaya 

çalışmaktadır (175). Bununla beraber, daha az sıklıkta sonuç odaklı 

betimlemelerle karşılaşılmaktadır. 

175. Aslan düştü yere. Aslan üstüne bastı. Aslan üstüne geldi. 

Girmek ve çıkmak eylemlerinin anlam içeriklerinin tam zıt yönünü 

anlatmak için kullanıldığı örneklere burada da rastlamak mümkündür. 

Ancak böyle örneklerin sayısı daha da azalmıştır. 

Daha önce çıkmak anlamında kullanılan gitmek genel devinim 

eylemi burada da çıkmak, kaçmak eylemlerinin yerine birçok kez 

kullanılmıştır. A grubunda hiç kullanılmayan, B1 grubunda da yalnızca 

bir kez kullanılan gelmek genel devinim eylemi B2 grubunda çok sık 

kullanılmıştır. Yerine kullanıldığı eylemler arasında düşmek, çarpmak,  

girmek, yürümek eylemleri bulunmaktadır. 

176. Koltuğu kapıya dövdü gelmesin diye. (girmek anlamında) 

177. Kedi öldü, üstüne geldi diye aslan. (düşmek anlamında) 

178. Fare ordan geliyor. (yürümek anlamında) 

179. Duvarın oraya geldi. (çarpmak anlamında) 
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4.4.3.2.2. Tarz İçeren Devinim Eylemleri 

B2 grubu tarafından sıklıkla kullanılan tarz eylemleri arasında 

yakalamak, kaçmak, saklanmak ve atmak yer almaktadır. Diğer 

gruplarca ortak olarak kullanılan sallamak, uçmak ve yürümek 

eylemlerinin kullanımının devam ettiği görülmektedir. Bu eylemlerin 

yanı sıra ilk defa 3;6–4;0 yaş aralığında bulunan B2 grubu çocukları 

tarafından kullanılan tarz eylemleri bulunmaktadır. Bunlar; çarpmak, 

saklanmak, iteklemek, kapmak ve yıkmak eylemleridir. 

180. Aslan onun üzerine kaptı. Kuyruğuna gitmesi için kapıyor. 

181. Saklandı fareden, aslan da saklandı, işte fareyi buldu, aslanı 

da buldu, yakaladı. 

182. Yere düştü, kapıyı çarptı. 

183. Kediyi fırlattı havaya, çarpıştı, dışarıya kaçtı, duvarı kırdı da. 

184. Kaçmaya çalışıyor, bir de koltukları itekliyor, şimdi de her 

tarafı yıktı. 

Bu yaş grubundaki çocuklarda tarz kullanımı veya farkındalığı 

biraz daha belirgindir. Çocuk, yukarıdaki örnek betimlemelerde 

görüldüğü gibi, hareketin içerdiği tarzın daha çok farkında ve daha 

ayrıntılı olarak betimlemeye çalışmaktadır. Tarzı anlatırken kullandığı 

araçlar ise şöyledir; girişik tarz eylemleri çoğunlukla kullanılmaktadır 

(180-184), bunun yanı sıra ‘(böyle) böyle yapıyor’ yapısı (185-186) ile 

şimdiye dek hiçbir grupta kullanılmamış olan tarz belirteçlerinin 

kullanıldığı görülmektedir. Bu belirteçler anlamlı tarz belirteçleri 

(188-190) olabileceği gibi anlamı olmayan ancak yine belirteç görevi 

olan düşünses de (187-188) olabilmektedir. 

185. Kedi de kapıyı böyle yaptı. (çarptı) 

186. Kolu, kolu da sıkıştı, böyle böyle yapıyor kapı. (sallanıyor) 

187. Kedi de böyle cuup diye içine girdi. 

188. Sessizce gidiyor, kapıyı çıkırt diye kapattı. 

189. Fare böyle kızgın kızgın böyle böyle yavaşça yürüdü. 

190. Gemi de böyle yavaşça yürüdü. 

B2 grubundaki çocuklar, tarzı, girişik tarz eylemleri ve belirteçler 

yardımıyla anlatmışlardır. Bunun yanı sıra, uygun sözcüğü 
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bulamadıklarında da tarz eylemi yerine düşünses kullandıkları 

görülmüştür. Bu sözcükleri kullanmalarının nedeni, ekranda 

gördükleri sahneyi en iyi şekilde, ayrıntılı olarak anlatmaya çalışmaları 

olarak düşünülebilir.  

191. Bumm! (çarpmak anlamında) 

192. Dırşşş! Taşlar geldi üstüne. (çarpmak anlamında) 

Şimdiye dek anlatılanlardan sonra B2 grubu için şunları söylemek 

mümkündür. Bu gruptaki çocuklar gördüklerini anlatmaları 

bakımından oldukça hassas davranmıştır. Tarza karşı duyarlı davranıp 

çeşitli araçlar kullanarak tarzı betimlemeye çalışırken hareket eden 

varlığa odaklanmayı başarıp sonucu değil de hareketi anlatma 

eğiliminde olmuşlardır. Dolayısıyla yol eylemlerinin kullanımı tarz 

eylemlerine oranla daha fazla çıkmıştır. Bundan önceki gruplar göz 

önünde bulundurularak, devinim olaylarını betimleme açısından B2 

grubunda bir patlama olduğu söylenebilir. 

4.4.3.2.3. Neden İçeren Devinim Eylemleri 

Bu grupta B1 grubundan %6 kadar fazla nedenli devinim eylemi 

kullanılmıştır. Bu eylemlerin üçte ikisini ettirgenlikle oluşturulan 

nedenli eylemler oluşturmaktadır. Şimdiye dek üzerinde çalışılan 

gruplarda ettirgenlikle oluşturulan nedenli eylemler bu kadar 

yoğunlukta kullanılmamıştı. Sanki çocuklar bu yaşa kadar sadece 

dinlemişler de şimdiden sonra nedenliliği anlatmaya başlamışlardı. 

2;6–3;0 yaş (A grubu) aralığında ilk defa görülmeye başlayan ettirgen 

nedenli eylemler99 bu çalışmanın da gösterdiği gibi 3;6 yaşından (B2 

grubu) sonra verimli bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 

Kullanılan tüm nedenli devinim eylemlerinin 2/3’sini ettirgenlikle 

oluşturulan nedenli eylemler oluşturmaktadır;  

 
99 M. S. Ammon,  Ve D. I. Slobin, “A Crosslinguistic Study of the Processing of 

Causative Sentences”, Cognition, 1979, 7, s. 3-17. 
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Tablo 20 B2 Grubu Çocukların Kullandığı Nedenli Devinim 

Eylemleri 

Ettirgenlikle 

Oluşturulan Nedenli 

Devinim Eylemleri 

Biçimbilimsel nedenli 

devinim eylemleri; 

girdirmek (3), kapat (6), 

düşürmek (1), fırlatmak 

(1), girdirtmek (1), 

gittirmek (1), ittirmek 

(1), kaydırmak (1), 

sıyırtmak (1). 

Sözcüksel nedenli devinim 

eylemleri 

sokmak (1), koymak (1), 

dayamak (1). 

Sözdizimsel biçimlenme 

ile oluşturulan 

git yapmak (1). 

Sözde nedenli devinim 

eylemleri 
 

getirmek (2), itmek (2), 

götürmek (1). 

43 ile 48 ay aralığında bulunan çocuklar (B2) ile diğer daha küçük 

gruplar arasında nedenli eylemler bakımından bir kesişim kümesi 

bulunmaktadır. Bu küme girdirmek, kapatmak, düşürmek, getirmek, 

götürmek ve git yapmak eylemlerini içermektedir. Bunun yanı sıra 

diğer gruplarca kullanılmamış yeni sözcükler de bulunmaktadır. 

Örneğin, fırlatmak, kaydırmak, sokmak, dayamak, itmek nedenli 

devinim eylemleri ilk defa bu grupta görülmüştür. Ayrıca sınıf olarak 

sözcüksel nedenli devinim eylemlerine de ilk defa bu grupta 

rastlanmıştır. 

Yeni sözcüklerin eklenmesiyle daha doğru kullanımlar karşımıza 

çıkmaktadır. Artık ettirilenin değil de ettirenin hareketine 

odaklanmaya başladıkları görülmektedir. Bunun sonucu olarak bu 

grupta diğerlerine kıyasla daha fazla nedenli devinim eylemi kullanımı 

bulunmaktadır. 

193. Masayı düşürdü. 

194. Koltuğu dayadı. 

195. Onları böyle böyle kaydırıyor. 

196. Kediyi fırlattı havaya. 

197. Onu duvara yapıştırdı. 

Önceki çocuklar tarafından nedenlilik içermeyen “masayı bozdu, 

koltuğu bozdu, böyle böyle gidiyorlar, kedi uçtu” tümceleriyle ifade 

edilen sahneler burada nedenli devinim eylemleri ile betimlenmiştir 

(193-197). 
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Bu doğru kullanımların yanı sıra bu grupta bazı farklı kullanımlara 

rastlanmaktadır. Bunlar ettirgenlik ekinin fazladan kullanılmasıyla 

ilgili kullanımlardır. Çocuklar bazen –DIr ettirgenlik ekinin düzenli ve 

üretken bir ek olmasından dolayı bu eki her türlü eylem köküne ekleme 

eğiliminde olmakta ve Türkçede var olmayan nedenli eylemler 

üretmektedir. Çocuklar aşağıdaki örneklerde gösterilen tümcelerin 

tümünü, farenin aslanı gemiye sokmaya çalıştığı sahneyi betimlerken 

üretmiştir.    

198. Aslanı gittiriyor. 

199. Girdirtmeye çalışıyor, girmiyor ama. 

200. İttirdi, içeriye girdirdi, aslan da girdi içeriye 

201. İçeriye girdirmeye çalışıyor, girdirdi bile. 

4.4.4. 49–54 Ay Yaş Aralığında Devinim Olayları (C1 

Grubu) 

4;0–4;6 yaşları arasında bulunan 6 çocuk C1 grubunu 

oluşturmaktadır. Bu çocukların ikisi kız, dördü ise erkektir. Yaşları tam 

olarak şöyledir; 

C11= 49 ay C12= 51 ay C13= 51 ay C14= 52 ay 

C15= 53 ay C16= 54 ay   

4.4.4.1. Niceliksel Gözlemler 

C1 grubu tarafından kullanılan eylemler tüm sözcüklerin % 41’ini 

oluşturmaktadır. Eylem kullanımı bu grupta da azalmaya devam 

etmektedir. Ancak yine de diğer sözcük türleri arasında en fazla 

kullanılan sözcük türü eylemlerdir. Eylem sınıfları içerisinde devinim 

eylemlerinin kullanım oranları ise aşağıdaki gibi görselleştirilebilir 

(Şekil 18): 
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Şekil 18 C1 Grubu Eylem Sınıfları Kullanım Oranları 

 

Şekil 18’den de takip edilebildiği gibi devinim eylemleri, eylem 

sınıfları içerisinde % 66’lık kullanım oranına sahiptir.  

Şekil 19 C1 Grubunun Kullandığı Sözcüklerin Kullanım Sıklığı 

Bakımından Genel Görünüşü 

 

Şekil 19, 49–54 ay aralığında bulunan C1 grubu çocukların 

kullandığı toplam sözcük, eylem, devinim eylemleri ve devinim eylemi 

sınıflarının kullanım sıklıklarını göstermektedir. Değerlerden de 

anlaşılacağı gibi devinim eylemi sınıfları arasında en sık kullanılan 

eylemler, diğer yaşça daha küçük gruplarda olduğu gibi, tarz 

eylemleridir. Yine, tarz eylemlerini kullanım sıklığı bakımından yol 

eylemleri takip etmektedir. Diğer devinim eylemi sınıfları olan nedenli 

ve genel devinim eylemleri ile düşünses’in kullanım sıklığı Şekil 19’da 

net olarak anlaşılamamaktadır. Bu nedenle, bu üç eylem sınıfı 

arasındaki kullanım sıklığı hiyerarşisini tanımlayabilmede Şekil 20 

yararlı olacaktır. 
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Şekil 20 C1 Grubu Devinim Eylemi Sınıflarının Kullanım 

Oranları 

 

Toplam sözcük içerisinde sahip oldukları yüzdelik dilimler göz 

önünde bulundurulduğunda devinim eylemi sınıfları arasında oluşan 

kullanım hiyerarşisi şöyledir; 

Tarz > Yol > Nedenli > Genel 

Yukarıda görülen hiyerarşi A ve B1 gruplarıyla benzerlik 

göstermektedir. Üç yaş grubu da tarz eylemlerini yol eylemlerinden 

daha fazla kullanmıştır. Oysa bir önceki yaş grubu olan B2 grubu 

çocukları, yol eylemlerini tarz eylemlerinden daha fazla kullanmıştır.  

C1 grubunda bulunan 4;0–4;6 yaş aralığındaki çocukların 

kullandığı devinim eylemleri kullanım sıklıklarıyla birlikte şöyle 

listelenebilir; 

Tablo 21 C1 Grubunun Kullandığı Devinim Eylemleri 

Tarz içeren Devinim 

Eylemleri 

vurmak (14), kaçmak (12), atmak (10),sıkmak 

(7), yakalamak (6), saklanmak (5), uçmak (4), 

çarpmak (2), kaymak (2), saklamak (2), dökmek 

(1), fışkırtmak (1), gezmek (1), kıpırdamak (1), 

sallamak (1), yapışmak (1). 

Yol içeren Devinim 

Eylemleri 

girmek (20), almak (8), çıkmak (8), açmak (7), 

düşmek (7), geçmek (2), uyanmak (kalkmak 

anlamında) (2), basmak (1), binmek (1), 

kalkmak (1), verrnek (1).  

Nedenli Devinim Eylemleri 

koymak (3), sokmak (3), getirmek (3), devirmek 

(2), götürmek (2), kapatmak (2), dayamak (1), 

düşürmek (1), fışkırtmak (1), koparmak (1). 

Genel Devinim Eylemleri gitmek (12), gelmek (3). 

Düşünses fışşt (2), pomm (2), buşşt (1), dışş (1), puşş (1). 

C1

yol

34%

tarz

46%

nedenli

11%

genel

9%
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4.4.4.2. Niteliksel Gözlemler 

Ayrıntılı betimlemelerin bu yaş grubunda da devam ettiği 

görülmektedir. Görüntüde oluşan hareketlerin neredeyse tümü oluşum 

sırasına göre anlatılmaya çalışılmaktadır.  

118. Onları koyuyor, koyuyor, sıktı içine girdi, ordan da sıktı, o da 

düştü. 

119. O içeri girdi, o dışarda, halının içine girdi, dışarı çıktı. 

120. Kedi de oraya gitti, çünkü uçtu, şimdi de düştü, onlar da 

düştü. 

121. Bütün yemekleri götürüp yuvasına veriyor. 

122. Duvardan delip geçti, gitti. 

Tarz eylemleri kullanım sıklığı bakımından yine ilk sırada yer 

almaktadır. Ancak B2 grubunda rastlanan ve sıkça kullanılan anlamlı 

tarz belirteçleri bu grubun çocukları tarafından kullanılmamıştır. Bu 

grupta göze çarpan nokta nedenlilik içeren sahneleri betimlerken 

sergiledikleri tutumdur. Kullanılan ifadelerin hemen hemen hepsi 

sorulduğu üzere ettirenin hareketini anlatmakta ve tümce içerisinde 

ettireni de belirtmektedir. 

4.4.4.2.1. Yol İçeren Devinim Eylemleri 

4;0–4;6 yaş aralığında bulunan çocuklar yaşça daha küçük olan B2 

grubu çocuklarına oranla daha az sıklıkta yol devinim eylemi 

kullanmıştır. Önceki tüm gruplar tarafından ortak olarak kullanılan yol 

eylemlerinin (açmak, almak, çıkmak, düşmek, girmek) kullanımının 

devam ettiği görülmektedir. Bu eylemlerin dışında ilk defa C1 grubu 

çocuklarının kullandığı yol devinim eylemleri de bulunmaktadır. 

Bunlar; geçmek, binmek ve vermek eylemleridir. Böylece kullanım 

sıklığı azalsa bile farklı eylem kullanma oranının arttığı görülmektedir. 

En fazla kullanılan yol eylemleri, önceki gruplarda da olduğu gibi, 

girmek, almak, çıkmak, açmak ve düşmek eylemleridir. 

123. İçine girdi, ordan da sıktı, o da düştü.. o içeri girdi o dışarda, 

halının içine girdi, dışarı çıktı.. kapıyı açıp girdi.. 

124. Onun da ayağı düştü, kalktı, böyle yapıyor.. 
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125. Silahı alıp aslanı öldürecekmiş.. kedi böyle farenin 

kuyruğuna bastı ayağıyla.  

126. Aslan oraya çıkmış lambanın üstünde.. 

127. Gemiye biniyorlar.. bütün yemekleri götürüp yuvasına 

veriyor. 

A ve B1 grubu kadar olmasa da C1 grubunun da yol içeren bazı 

sahneleri anlatırken sonuca odaklanıp tarz eylemi kullandığı 

görülmektedir. Böyle örneklere en az B2 grubunda rastlanırken C1 

grubunda biraz daha sık kullanıldığı gözlenmiştir. 

128. Fare de saklandı. (çaydanlığın içinden çıktı) 

129. Fare kaçtı, kaçtı saklandı, şimdi kediyi bulacak. (aslanla fare 

içeriye giriyor) 

130. Ayy ezildi. (aslan farenin üzerine düştü.) 

Genel devinim eylemlerinden ise en fazla gitmek eylemi 

kullanılırken tıpkı A ve B1 gruplarında olduğu gibi gelmek eyleminin 

kullanımı oldukça azdır. 

131. Kedi duvara çarptı duvar gitti, duvar yıkıldı ve kaçtı. 

132. Duvardan delip geçti gitti. 

133. Şimdi kaçmaya çalışıyor, duvarın oraya geldi. 

134. Girdi şimdi, gitti, gemiyle gidiyor. 

135. Bu yol nereye gidiyor bilmiyorum. 

Yukarıdaki son örnekte gitmek genel devinim eylemi gerçek 

devinim anlatmamaktadır. Kurgusal (fictive) devinim örneğini 

oluşturmaktadır. 

Hala girmek ve çıkmak eylemlerinin anlam içeriğiyle örtüşmeyen 

kullanımlara rastlanmaktadır. 

Kullanım sıklığı tarz devinim eylemlerine kıyasla daha az olsa bile 

çizgi film içerisinde bulunan, yol içeren sahnelerin birçoğunun yol 

eylemi kullanarak betimlendiği gözlenmiştir. 

A, B1, B2 ve C1 gruplarına genel olarak bakıldığında, yaş 

ilerledikçe çocukların betimlediği yol içeren sahnelerin arttığı 

gözlenmiştir. Bununla birlikte kullanılan yol eylemlerinin hem 

kullanım sıklığının hem de hem de eylem çeşitliliğinin arttığı 
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görülmüştür. Böyle bir gözlem çerçevesinde B2 grubunun, yaşça daha 

küçük grupların yanı sıra C1 grubundan da, yol içeren devinim 

olaylarını anlatma açısından daha verimli bir grup olduğunu söylemek 

mümkündür. 

4.4.4.2.2. Tarz İçeren Devinim Eylemleri 

4;0-4;6 yaş aralığında sıklıkla kullanılan tarz eylemleri vurmak, 

kaçmak, atmak ve sıkmak’tır. Önceki gruplarca sıklıkla kullanılan 

yakalamak, saklanmak, sallamak, uçmak ve dökmek tarz eylemleri de 

kullanılmaya devam etmektedir. Ancak kullanım sıklıkları azalmıştır. 

C1 grubunda tarz eylemlerinin kullanım sıklıkları azalmış olsa bile 

yeni tarz eylemlerinin kullanıldığı göze çarpmaktadır. Kaymak, 

fışkırtmak, gezmek, kıpırdamak ve delmek tarz devinim eylemleri ilk 

defa C1 grubu tarafından kullanılmıştır. 

136. Silahı attı, kafasına da şapkayı taktı, korktu, elinden tutup 

sallıyor. 

137. Sonra da yerinden kıpırdadı, kapıyla kapıda kapıya yapıştı. 

Duvardan delip geçti gitti. 

138. Aslan yakalamaya çalışıyordu ama yakaladı. 

139. Su fışkırttı, saklandı, atıyor, yumurta atılıyor. 

140. O da kaydı böyle, yani duvarın içinden kaydı. 

Yukarıdaki örneklerden de anlaşıldığı gibi çocuklar artık daha 

karmaşık tümceler kurup tarzı daha uygun eylemlerle anlatmaya 

çalışmaktadır. Daha önceki gruplar, eğer aynı sahne içerisinde birden 

fazla hareket varsa ve tarz içeriyorsa bu sahneyi sadeleştirmeye 

çalışıyordu. Ya hareketlerden yalnızca birini anlatıyorlar ya da tarzı 

tamamen göz ardı ediyorlardı. Ancak B2 grubundan itibaren bu 

gruptaki (C1) çocuklar da dahil olmak üzere dilsel yetkinlik 

düzeyindeki artışa koşut olarak daha çok ayrıntı gösteren ifadelere 

rastlanmaktadır. Bu ifadeler oluşum sırasına göre hareketlerin çoğunu 

içerirken tarz eylemleri ile birlikte aktarılmıştır (141). 

141. Kapıya vurdu öldü kedi. (A Grubu) 

Kedi çarptı evini bozdu. (B1 Grubu) 

Dışarıya kaçtı duvarı kırdı da. (B2 Grubu) 
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Kedi duvara çarptı, duvar gitti, duvar yıkıldı, kaçtı. (C1 

Grubu) 

Tarzı anlatmak istediklerinde çoğunlukla girişik tarz eylemlerini 

tercih ettikleri görülmektedir. Anlamlı tarz belirtecinin hiçbir örneğine 

rastlanmazken birkaç tane belirteç görevli düşünses kullanımına 

rastlanmaktadır. 

142. Kapıyı açıp içine girdi, sonra yine fısst diye sıktı. 

143. Puşş diye kapıyı çarptı. 

Çocuklar tarzı anlatmak isteyip de uygun eylemi bulamadıklarında 

düşünses kullanmaktadır. Bunun dışında ‘böyle yapıyor’ yapısının da 

kullanıldığı görülmüştür. 

144. Kalktı böyle yapıyor. (koşuşturmak anlamında) 

145. Duvarın oraya geldi şimdi öyle yapıyor. (çakılmak 

anlamında) 

C1 grubundaki çocuklar da uygun tarz eylemini bulamadıklarında 

tarz eylemi yerine düşünses kullanmıştır. 

146. Şeyy, böyle mayonezi yüzüne fısst yaptı. (sıkmak/fışkırmak 

anlamında) 

147. Kapıya buşşt kedi böyle yaptı. (çarpmak anlamında) 

148. Dışş! 

149. Pomm! 

(147–149) arasında bulunan üç ifade farklı çocuklar tarafından 

aynı sahneyi anlatmak için üretilmiştir. Bu sahnede, kedi, aslanın 

vurmasıyla duvara çakılmaktadır. 

4.4.4.2.3. Neden İçeren Devinim Eylemleri 

C1 grubundaki çocuklar da en fazla ettirgenlikle oluşturulan 

nedenli devinim eylemlerini tercih etmiştir.  
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Tablo 22 C1 Grubu Çocukların Kullandığı Nedenli Devinim 

Eylemleri 

Ettirgenlikle 

oluşturulan nedenli 

devinim eylemleri 

 

Biçimbilimsel nedenli 

devinim eylemleri 

devirmek (2), kapatmak 

(2), düşürmek (1), 

koparmak (1), fışkırtmak 

(1). 

Sözcüksel nedenli devinim 

eylemleri 

koymak (3), sokmak (3), 

dayamak (1). 

Sözde nedenli 

devinim eylemleri 
 

getirmek (3), götürmek 

(2). 

Diğer 3 grup (A, B1 ve B2) tarafından ortak olarak kullanılan 

nedenli devinim eylemleri kümesi bu grupta da görülmektedir. Ayrıca 

B1 grubunda ilk defa görülen itmek ve sokmak nedenli devinim 

eylemlerinin kullanımının bu grupta da devam ettiğini görmekteyiz. 

Bunlara ek olarak diğerlerinde rastlanmayan eylemler fışkırtmak, 

dayamak, devirmek ve koparmak nedenli devinim eylemleridir. C1 

grubunda sağlamak/neden olmak türü ettirgenlikle ise hiç 

karşılaşılmamıştır.   

Bu grup tarafından kullanılan ifadelerin hemen hemen hepsi 

sorulduğu üzere ettirenin hareketini anlatmakta, bunun yanı sıra (150–

152) arasındaki örneklerde de görüldüğü gibi tümce içerisinde ettireni 

de belirtmektedir. Ayrıca “fare de onu içine sokmaya çalışıyor” 

tümcesine dikkatlice bakıldığında, aynı sahne diğer gruplar tarafından 

girdirmek, ittirmek gibi eylemlerle anlatılmışken bu örnekte (150) 

sokmak eylemi kullanılmıştır.  

150. Fare de onu içine sokmaya çalışıyor. 

151. O da kapattı. 

152. Kedi tamirat eşyası getiriyor. 

153. Şimdi yemek getirdi ona. 

154. Su fışkırttı. 

Bu grupta nedenlilikle ilgili farklı kullanımlar olarak 

değerlendirilecek örneklere rastlanmamıştır.  
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4.4.4.2.4. Farklı Kullanımlar 

B2 grubunda olduğu gibi çok fazla farklı kullanıma 

rastlanmamaktadır. Aşağıdaki örnekler de tarzın fazladan kullanılması 

ile ilgili örneklerdir. 

155. Koltuğu attı. (getirip kapıya dayadı) 

156. Silahı attı. (eline aldı) 

C1 grubu ile ilgili olarak göze çarpan bir nokta bulunmaktadır. 

Gerek sözcük seçimi olsun gerekse ifade ediş bakımından B2 grubunda 

izlenen hızlı gelişme C1 grubunda bu kadar hızlı devam etmemektedir. 

4.4.5. 55–60 Ay Yaş Aralığında Devinim Olayları (C2 

Grubu) 

4;6–5;0 yaş aralığında bulunan 6 çocuktan oluşan C2 grubunda üç 

kız ve üç erkek bulunmaktadır. Çocukların yaşları ay olarak şöyledir; 

C21= 55 ay C22= 57 ay C23= 57 ay C24= 58 ay 

C25= 59 ay C26= 60 ay   

4.4.5.1. Niceliksel Gözlemler 

55–60 ay aralığında bulunan çocukların ürettiği toplam sözcüğün 

% 42’sini eylemler oluşturmaktadır. Bu oran diğer sözcük türleri 

arasında en yüksek orandır. Ancak önceki tüm gruplarda görülen 

eylem kullanım sıklığındaki azalma bu grupta da devam etmektedir. 

C1 grubunda % 43’lük kullanım payına sahip olan eylemler bu grupta 

% 42’ye düşmüştür.  

Şekil 21 C2 Grubu Eylem Sınıfları Kullanım Oranları 
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Kullanılan eylemler kendi aralarında kullanım sıklıkları dikkate 

alınarak oranlandığında ise yine büyük çoğunluğunu devinim 

eylemlerinin oluşturduğu görülmektedir (Şekil 21). Üstelik şimdiye 

dek % 60’larda bulunan devinim eylemi kullanım sıklığı C2 grubunda 

% 72’ye çıkmıştır. Benzer oran bir de A grubunda görülmekteydi. A 

grubunda devinim eylemlerinin bu kadar yüksek bir orana sahip 

olmasının nedenini ise gereksiz yerlerde, devinimin var olmadığı 

sahnelerde devinim eylemi kullanmaları ve birçok uydurma devinim 

eylemi üretmeleri şeklinde açıklanmıştı.  

Şekil 22 C2 Grubunun Kullandığı Sözcüklerin Kullanım Sıklığı 

Bakımından Genel Görünüşü 

 

Yukarıdaki Şekil 22’de, 55–60 aylar aralığında bulunan C2 grubu 

çocuklarının kullandığı toplam sözcük, eylem, devinim eylemi, tarz, 

yol, genel ve nedenli devinim eylemleri ile düşünses’in genel görünüşü 

gösterilmektedir. Bu şekle dayanarak en fazla kullanılan devinim 

eylemi sınıfının tarz eylemleri olduğu söylenebilir. Tıpkı yaşça daha 

küçük gruplarda olduğu gibi bu grupta da tarz eylemleri yol 

eylemlerinden daha fazla kullanılmaktadır. Yol eylemlerinden sonra 

ise kullanım sıklığı bakımından nedenli eylemler gelmektedir. 

Düşünses’in hiç kullanılmadığı C2 grubunda son sırayı ise genel 

devinim eylemleri almaktadır. 
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Şekil 23 C2 Grubu Devinim Eylemi Sınıflarının Kullanım 

Oranları 

 

Devinim eylemi sınıfları arasında, kullanım sıklığı açısından, 

oluşan fark Şekil 23’te daha net olarak görülebilmektedir. Sahip 

oldukları yüzdelik oranlara dayanarak aralarında oluşan hiyerarşi 

özetle şöyle gösterilebilir; 

Tarz > Yol > Nedenli > Genel 

Yukarıda görülen sıralama önceki gruplara ait olan sıralamanın 

aynısıdır. Sıralama aynı görünse bile kapladıkları alan bakımından 

devinim eylemi sınıflarında farklılık oluşmuştur. Bu farklılığı daha iyi 

inceleyebilmek için Şekil 24’e bakmak gerekmektedir. Şekil 24, 

kullanılan tüm sözcükleri, eylemleri, devinim eylemlerini ve devinim 

eylemi sınıflarını bir önceki grupla karşılaştırmıştır. Böylece 6 aylık 

dönemler arasında farklılık olup olmadığını da göstermiştir.  

Şekil 24 C1 ve C2 Gruplarının Kullandığı Devinim Eylemi 

Sınıflarının Karşılaştırılması 
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Şekilden anlaşılabildiği gibi, tarz eylemleri yol eylemlerine göre 

kullanım önceliğine sahip olsa bile kullanım değeri önceki grupla 

karşılaştırıldığında azalmıştır. Yol eylemlerinin ise C1 grubuna oranla 

daha fazla kullanıldığı gözlenmektedir. Bu değişiklik hiyerarşiye 

yansımasa da küçük yaş gruplarıyla karşılaştırıldığında ortaya 

çıkmaktadır. Genel devinim eylemleri ile düşünses kullanımı için pek 

bir şey söylenemese de nedenli eylemlerin kullanımının arttığı dikkati 

çekmektedir. 

Bu artış aynı zamanda sözcüksel çeşitlenmeye de yansımıştır 

(Şekil 25). Yol ve nedenli devinim eylemi çeşitlerinde artış görülürken 

her ne kadar kullanım sıklığı bakımından düşüş sergilese de tarz ve 

genel devinim eylemleri sözcüksel çeşitlilik bakımından azalma 

göstermemiş, sabit kalmıştır.  

Şekil 25 Eylem Çeşitleri Bakımından C1 ve C2 Gruplarının 

Karşılaştırılması 

  

4;6–5;0 yaş aralığındaki çocuklara ait, yukarıda kullanım oranları 

verilen devinim eylemleri kullanım sıklıklarıyla birlikte şöyle 

listelenebilir; 
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Tablo 23 C2 Grubunun Kullandığı Devinim Eylemleri 

Tarz İçeren Devinim Eylemleri 

; vurmak (20), kaçmak (19), saklanmak 

(14), yakalamak (8), dökmek (6), çarpmak 

(5), sıkmak (5), atmak (4), sallamak (4), 

ezmek (3), uçmak (3), yapışmak (2), 

çakılmak (1), çekmek (1), iteklemek (1), 

yürümek (1). 

Yol İçeren Devinim Eylemleri 

girmek (17), düşmek (14), açmak (13), 

çıkmak (12), almak (5), geçmek (4), 

kalkmak (3), uyanmak (3), binmek (2), 

basmak (1), bırakmak (1), kapamak (1). 

Nedenli Devinim Eylemleri 

kapatmak (13), getirmek (5), götürmek (4), 

koymak (2), saklandırmak (2), sokmak (2), 

bindirmek (1), çıkarmak (1), devirmek (1), 

itmek (1), sürmek (1), uçurmak (1), 

uzatmak (1), yollamak (1). 

Genel Devinim Eylemleri gitmek (13), gelmek (2). 

4.4.5.2. Niteliksel Gözlemler 

Ayrıntılı betimlemeler ve olayları oluşum sırasına göre birbirine 

bağlayarak anlatma şekli devam etmektedir. A ve B1 gruplarındaki 

basit ve birbirinden ayrı tümcelerin yerini belirteçlerle nitelenmiş 

birbirine bağlı karmaşık tümceler almaktadır.  

157. Kedi uyuyor, kaçtı, fare döküyor, kafasına döktü. (A Grubu) 

158. Kedi uyuyor, hala uyuyor, açıyor, fare suyu domatesi atıyor, 

kediyi gözüne attı, burdan kaçtırdı. (B1 Grubu) 

159. Uyuyor, düğmeye bastı, uyandı, kırıltı geldi, fare yiyecekleri 

yapıyor, tavuğu git, onları böyle böyle kaydırıyor, kediye elma döktü, 

onu götürüyor. (B2 Grubu) 

160. Uyuyor, uyandı, tabak kırıldı, saklandı, bütün yemekleri 

götürüp yuvasına veriyor, sıktı domatesi kaçıyor, kapıyı kapattı, 

altından geçti, şaka yapıyor, su fışkırttı. (C1 Grubu) 

161. Dinleniyor, elini uzattı, radyonun düğmesine bastı, uyandı 

böyle saklanıyor, fareyi gizli gizli yakalayacak, fare de bütün her şeyi 

döküyor, böyle yaparak onun üstüne sıktı, domatesi aldı kaçıyor. (C2 

Grubu)  

Yukarıdaki örnek anlatımlar aynı sahneye ait anlatımlardır. Her 

örnekteki tümcelerin tamamı bir çocuğa aittir. Gruplar arasındaki 
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gelişimsel fark açıkça görülmektedir. Her anlatım yapısında, hem de 

seçilen eylemlerde gruplar arasında belirgin bir fark bulunmaktadır. 

Yaş ilerledikçe daha doğru betimlemeler ortaya çıkmakta, görüntüdeki 

hareketle daha uyumlu devinim eylemleri seçilmektedir. 

C2 grubuna ait en önemli gelişme tarz anlatımına aittir. İlk defa 

B2 grubu tarafından kullanılan anlamlı tarz belirteçlerine C1 grubunda 

rastlanmamıştı. Ancak 4;6–5;0 yaş aralığını içeren C2 grubunda tekrar 

kullanılmaya başlanmıştır. Tarz belirteçlerinin yanı sıra ilk defa 

bağımlanmış tarz yapılarıyla karşılaşılmaktadır. 4;0-4;6 yaş 

aralığındaki çocuklar için devinim olaylarını ifade etmede kaydedilen 

gelişmede görülen yavaşlama C2 grubunda devam etmemektedir. 

Devinimi betimlerken yeni sözcüklerin yanı sıra yeni yapılarla 

karşılaşılmaktadır. 

4.4.5.2.1. Yol İçeren Devinim Eylemleri 

4;6-5;0 yaş aralığında sıklıkla kullanılan yol devinim eylemleri 

girmek, düşmek, açmak ve çıkmaktır. Diğer gruplarca ortak olarak 

kullanılan eylemler kullanılmaya devam etmektedir. Ortak olarak 

kullanılan açmak, almak, çıkmak, düşmek ve gelmek eylemleri, şimdiye 

dek üzerinde çalışılan tüm gruplar göz önünde bulundurulduğunda 

kesişim kümesi olarak adlandırılabilir. Bu eylemlerin dışında ilk defa 

bir önceki yaş grubu olan C1 grubu tarafından kullanılan geçmek, 

binmek ve vermek yol eylemleri burada da kullanılmıştır. C1 grubuna 

göre yol eylemlerinin kullanım sıklığı artmıştır. Bununla birlikte eylem 

çeşidinde de artış olmuştur. Yeni kullanılan yol eylemleri bırakmak ve 

çekmektir. Bu grup tarafından kullanılan yol eylemleri incelendiğinde 

şöyle sonuçlara varılabilmektedir; 

a. C2 grubundan önceki tüm gruplarda düşmek ve açmak eylemleri 

bu gruptaki kadar sık kullanılmamıştır. 

Düşmek; A: 3 B1: 2 B2: 5 C1: 7 C2: 14 

Açmak; A: 6 B1: 7 B2: 7 C1: 7 C2: 13 

Bu iki eylemin kullanım sıklığı 3 kat artmıştır. 

b. Geçmek, kalkmak ve binmek eylemlerinde gözle görülür bir artış 

kaydedilmiştir. 
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Bu hızlı artışın nedeni şöyle açıklanabilir; çizgi filmin içerisinde 

düşmek, açmak, geçmek ve kalkmak eylemleriyle anlatılacak birden 

fazla sahne bulunmaktadır. Çocukların her biri bu sahnelerin neredeyse 

tümünü anlatmaya çalışmıştır. 

162. Şimdi de tüfeği alıyor, saklanıyor, onun içine girmiş ordan 

çıkıyor, şimdi de tüfek aldı diye korkuyor.. Sonra da yere bıraktı. 

163. Bakıyorlar, kedi geldi mi diye, fare de onun içinden girdi, 

geliyor, ordan da çıkarken atacak.. 

164. Fare halının altından geçti.. fare kapının altından geçti.. 

bayıldı, kalktı, kalktı orda yok. 

165. Kendine vurdu kedi, fare de gözünü kapattı, şimdi düşüyor, 

düştü ama kaçıyor, o da kaçtı.. 

Düşmek eyleminin kullanımının artmasıyla gelmek genel devinim 

eyleminin kullanımı azalmıştır. Çünkü özellikle de B2 grubundaki 

çocuklar, düşmek yerine gelmek eylemini kullanıyorlardı (166–168). 

166. Taşlar kafasına geldi. 

167. Aslan kafasına geldi, kedinin. 

168. Kapının oraya geldi. 

Sonuca odaklanıp yol eylemi yerine tarz eylemi kullanımı devam 

ederken (169-171) girmek ve çıkmak eylemlerinin zıt yönlü kullanımı 

neredeyse yok gibidir (172). 

169. Oraya saklandı. (çaydanlığın içinden çıkıyor) 

170. Küçük kapıyı açıp kaçtı ordan. (kapıdan dışarı çıktı) 

171. Gizli gizli kediyi bulmaya çalışıyorlar. (gizlice içeriye 

giriyorlar) 

172. Kapının altından girdi. (çıktı olmalıydı) 

4.4.5.2.2. Tarz İçeren Devinim Eylemleri 

4;6-5;0 yaş aralığında en fazla kullanılan tarz eylemleri vurmak, 

kaçmak, saklanmak ve yakalamak eylemleridir. Bu eylemlerin 

kullanımı önceki gruplara göre oldukça artmıştır. Yaşça küçük tüm 

grupların anlatımlarında rastlanan sallamak, uçmak ve dökmek tarz 

eylemlerini bu gruptaki çocuklar da sıklıkla kullanmıştır. Daha önce 
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ilk defa bir önceki grup olan C1 grubu tarafından kullanılan sıkmak 

eyleminin kullanımının devam ettiği görülmektedir. C2 grubuna ait ilk 

defa kullanılan tarz eylemleri ise çakılmak, çekmek ve ezmek 

eylemleridir.  

173.Ordan da çıkarken atacak, kuyruğunun oraya yakalıyor 

ayağıyla aslan perdenin oraya saklandı, vurdu silahı oraya attı. 

174. Kaçıyor fare, kedi onu yakalıyor, tüfeği orda kafasına tavana 

çarptı, kafası ağrıdı mı? Onu yakalıyor ona kafasıyla vurdu, çatıya 

çakıldı, fare onun içine saklandı, dışarıya çarptı, çarptı dışarıya uçtu. 

175. Fare kapıyı kapatıyor dışarı çıkmasınlar diye, birbirine 

vuruyorlar o da yapıştı durdu, şimdi kapının arkasına saklanıp duvarı 

kırdı, aslan da böyle bakıyor el sallıyor. 

C2 grubu tarzı anlatmak için çeşitli araçlardan faydalanmıştır. 

Genellikle, yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, girişik tarz 

eylemleri kullanırlarken tarz belirteçlerine (176-178), böyle böyle 

yapısına (179-180) ve en önemlisi de ilk defa bağımlanmış tarz eylemi 

yapılarına (181-183) rastlanmaktadır. Bağımlanmış tarz yapıları daha 

önceki gruplarca hiç kullanılmamıştı, ilk defa 4;6–5;0 yaş aralığındaki 

çocukların ifadelerinde rastlanmaktadır. 

176. Gizli gizli kediyi yiyecekler. Gizli gizli fareyi bulmaya 

çalışıyorlar. 

177. Çaydanlığın içinden çıktı sessizce gidiyor. Gidiyorlar 

sessizce, halının altından böyle sessizce gidiyor. 

178. Yavaşça yürüyorlar. Kedi girdi yavaşça. 

179. Fare böyle böyle yapıyor, kediye vurmaya çalışıyor. 

180. Şöyle yapıyor, böyle vuruyor, kedi uçtu. 

181. Kuyruğuna basarak tutuyor onu. 

182. Kedi kaçtı kırarak. 

183. Fare de bütün her şeyi döküyor, böyle yaparak onun üstüne 

döktü. 

‘Böyle böyle’ yapılarının kullanımı oldukça azdır. Kullanıldığı 

zaman da hemen ardından gerekli tarz eylemi bulunarak kullanıldığı 

görülmektedir (179-180). 
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Şimdiye dek düşünses kullanılarak ifade edilen kedinin duvara 

çarpması sahnesi bu gruptaki çocuklar tarafından uygun tarz eylemi 

kullanılarak anlatılmıştır (184). Dolayısıyla bu grupta düşünses 

kullanımına rastlanmamıştır. 

184. Kedi çatıya çakıldı. 

4.4.5.2.3. Neden İçeren Devinim Eylemleri 

Bu grupta en fazla kullanılan nedenli devinim eylemi sınıfı 

ettirgenlikle kurulan nedenli eylemlerdir. Bu grubun içerisinde 

biçimbilimsel nedenli eylemler ve sözcüksel nedenli eylemler 

bulunmaktadır. C1 grubunda örneğine rastlanmayan sözdizimsel 

biçimlenme ile oluşturulan nedenli eylemler bu grupta da 

görülmemiştir.  

Tablo 24. C2 Grubunun Kullandığı Nedenli Devinim Eylemleri 

Ettirgenlikle 

oluşturulan nedenli 

devinim eylemleri 

Biçimbilimsel nedenli 

devinim eylemleri 

kapatmak (13), 

saklandırmak (2), bindirmek 

(1), çıkarmak (1), devirmek 

(1), uçurmak (1), uzatmak 

(1), yollamak (1). 

Sözcüksel nedenli 

devinim eylemleri 

koymak (2), sokmak (2). 

Sözde nedenli 

devinim eylemleri 
 

getirmek (5), götürmek (4), 

itmek (1), sürmek (1). 

Önceki yaş gruplarında sadece getirmek, götürmek ve itmek 

eylemlerini içeren sözde nedenli devinim eylemlerinde de artış olduğu 

göze çarpmaktadır. Kullanılan sözcükler incelediğinde bir önceki yaş 

grubu tarafından ilk defa kullanılan devirmek eyleminin burada da 

kullanılmaya devam ettiği görülmektedir. 55–60 ay aralığında bulunan 

C2 grubu çocukların kullandığı yeni eklenen eylemler arasında 

saklandırmak, bindirmek, çıkarmak, uçurmak, uzatmak, sürmek ve 

yollamak eylemleri yer almaktadır.   

185. Fare onu taşıyor, gemiye bindiriyor. 

186. Aslanı geminin içine itmeye çalışıyor. 

187. Saklandırıyor. 

188. Onu çıkardı saklıyor. 

189. Kedi koltuğu taşıyor. 
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190. Koltuğu çekiyor. 

191. Kediyi uçurdular. 

192. Fare onları yolluyor. 

Yaşça daha küçük gruplarda; aslan gemiye girdi, fare aslanı 

girdirdi, ittirdi, fare aslanı gemiye soktu olarak betimlenen sahne 4;6-

5;0 yaş aralığındaki çocuklar tarafından onu taşıyor, gemiye bindiriyor, 

aslanı geminin içine itmeye çalışıyor olarak betimlenmiştir.  

Daha önce Koltuğu bozdu, koltuğu dayadı olarak anlatılan sahne 

bu grubun çocukları tarafından kedi koltuğu taşıyor, koltuğu çekiyor 

olarak anlatılmıştır. Bu sahne hem nedenlilik içermekte hem de bir 

noktadan başka bir noktaya doğru devinim içerdiği için taşımak ve 

çekmek eylemleri, sahneyi anlatmak için daha uygundur. Ayrıca bir 

noktayı daha vurgulamak gerekmektedir. Örnekler incelediğinde 

tümünde nedenli olayın temel bileşenleri olan ettiren ve ettirileni 

görülmektedir. 

4.4.5.2.4. Farklı Kullanımlar 

Farklı kullanımlar olarak belirtilen kullanımlar genellikle tarzın 

fazladan kullanılmasıyla ilgilidir. Bağlama tanıdık olan çocuklar çizgi 

film kahramanları birbirini kovalamasa bile yoğunlukla kaçmak ve 

yakalamak eylemlerini kullanmaktadır. Ancak yine de diğer gruplarla 

karşılaştırıldığında böyle kullanımların gittikçe azaldığı göze 

çarpmaktadır. Tarzın fazladan kullanılmasıyla ilgili yalnızca bir örneğe 

rastlanmaktadır. 

193. Şimdi de kaçtı fare aslan da kaçıyor, bakıyorlar kedi geldi mi 

diye.  

(Bağlam: Parmaklarının ucunda içeriye giriyorlar.) 

4.4.6. 61–66 Ay Yaş Aralığında Devinim Olayları (D1 

Grubu) 

5;0–5;6 yaş aralığında bulunan 6 çocuktan oluşan D1 grubunda iki 

kız ve dört erkek bulunmaktadır. Çocukların yaşları ay olarak şöyledir; 

D11= 61 ay D12= 63 ay D13= 64 ay D14= 64 ay 

D15= 65 ay D16= 66 ay   
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4.4.6.1. Niceliksel Gözlemler 

D1 grubu tarafından kullanılan eylemler, toplam sözcüğün % 

40’ını oluşturmaktadır. Bu grup da, sözcük türleri (ad, sıfat, adıl, 

belirteç vs.) arasından en fazla eylemleri kullanmıştır. Ancak daha 

küçük yaş gruplarıyla karşılaştırıldığında eylem kullanımının giderek 

azaldığı göze çarpmaktadır. Eylemler kendi içerisinde incelendiğinde 

ise tüm eylemlerin % 67’sini devinim eylemleri oluştururken geri 

kalan % 33’lük kısmını devinim anlatmayan diğer eylem türleri 

oluşturmaktadır (Şekil 26). 

Şekil 26. D1 Grubu Eylem Sınıfları Kullanım Oranları 

 

Aşağıdaki Şekil 27’de D1 grubuna ait sözcük kullanım grafiği 

görülmektedir. Bu grafik 61–66 aylar aralığında bulunan çocuklara ait 

toplam sözcük, eylem, devinim eylemleri ve devinim eylemi alt 

sınıfları olan tarz, yol, genel ve nedenli devinim eylemleri kullanım 

değerini göstermektedir.  

Şekil 27. D1 Grubunun Kullandığı Sözcüklerin Kullanım Sıklığı 

Bakımından Genel Görünüşü 
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Devinim eylemi sınıfları arasından en fazla tarz eylemlerinin 

kullanıldığı görülmektedir. Tarz eylemlerini ise diğer gruplarda olduğu 

gibi yol eylemleri izlemektedir. Bu grupta dikkati çeken bir nokta tarz 

eylemleri ile yol eylemleri arasında kullanım sıklığı bakımından çok 

fazla farkın bulunmadığıdır. Bir başka deyişle yol eylemlerinin 

kullanımı artarken tarz eylemi azalmaya devam etmektedir ve her 

ikisinin kullanım oranı birbirine çok yakındır. Şekil 27’den 

aralarındaki farkın sayısal olarak ne kadar olduğu net olarak 

çıkarılamamaktadır. Ancak Şekil 28’den yararlanıldığı zaman bu fark 

açıkça izlenebilmektedir. Yol eylemlerini ise nedenli devinim 

eylemleri ile genel devinim eylemleri takip etmektedir. C2 grubunda 

olduğu gibi bu gruptaki çocuklar da düşünses kullanmamıştır.  

Şekil 28. D1 Grubu Devinim Eylemi Sınıflarının Kullanım Oranları 

 

Şekil 28’de gösterilen devinim eylemi sınıflarının kullanım 

oranları göz önünde bulundurularak 5;0-5;6 yaş aralığındaki çocuklara 

ait devinim eylemi sınıfı kullanım hiyerarşisi şöyle gösterilebilir; 

Tarz > Yol > Nedenli > Genel 

Her ne kadar yol eylemlerinin kullanım oranı diğer gruplara oranla 

artmış olsa ve tarz kullanımı da bir o kadar azalmış olsa bile 

hiyerarşinin değişmediği görülmektedir. 

D1 grubunun kullandığı devinim eylemleri kullanım sıklıklarıyla 

birlikte aşağıda listelenmiştir;  
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Tablo 25. D1 Grubunun Kullandığı Devinim Eylemleri 

Tarz İçeren Devinim 

Eylemleri 

saklanmak (20), kaçmak (12), atmak (11), 

yakalamak (9), vurmak (8), sıkmak (4), 

fırlatmak (3), iteklemek (3), uçmak (3), 

sallamak (2), bulmak (1), dökmek (1), koşmak 

(1), patlatmak (1). 

Yol İçeren Devinim Eylemleri 

girmek (15), açmak (13), almak (13), 

çıkmak(12), düşmek (8), uyanmak (3), 

bırakmak (2), dönmek (2),  vermek (2), 

basmak (1), çekmek (1), geçmek (1). 

Neden İçeren Devinim 

Eylemleri 

kapatmak (10), koymak (5), fırlatmak (3), 

bindirmek (2), devirmek (2), getirmek (2), 

götürmek (2), taşımak (2), batırmak (1), 

çıkarmak (1), girdirmek (1), indirmek (1), 

itmek (1), kaçırmak (1), sıkıştırmak (1), 

sokmak (1), sürmek (1). 

Genel Devinim Eylemleri gitmek (10), gelmek (3). 

4.4.6.2. Niteliksel Gözlemler 

C2 grubundaki ayrıntılı betimlemeler devam etmektedir. Çocuklar 

daha fazla yol anlatmaya çalışmaktadır. Önceki gruplarda rastlanan 

yön bakımından farklı kullanımlar bu grupta hiç denecek kadar azdır. 

Ayrıca daha az sonuca odaklanıp daha fazla yol anlatmışlardır. Tarzı 

anlatırken de olabildiğince uygun olan eylemi tercih etmekte oldukları 

görülmüştür. Böylece de farklı kullanımlar ortaya çıkmamıştır. Artık 

tarz gereksiz yere kullanılmamakta, anlamsal açıdan aşırı 

genellemelere başvurulmamaktadır. Tarz kullanmak istediklerinde ise 

çeşitli araçların kullanıldığı görülmektedir. Bunlar; çoğunlukla tarz 

eylemleri, tarz belirteçleri ve bağımlanmış tarz yapılarıdır. Düşünses 

hiç kullanılmamıştır. Bu da çocukların aradıkları tarz eylemini 

bulabildiklerini göstermektedir. Nedenli yapılar incelendiğinde ise 

ifadelerin büyük çoğunluğunun doğru ve yerinde olduğu, ettirenin 

istenildiği gibi özne olduğu ifadelerdir. 

4.4.6.2.1. Yol İçeren Devinim Eylemleri 

5;0-5;6 yaş aralığında bulunan çocuklar en fazla girmek, açmak, 

almak ve çıkmak yol eylemlerini kullanmıştır. Önceki gruplar 

tarafından ortak olarak kullanılan yol eylemleri bu grupta da 
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görülmektedir. Ayrıca ilk defa C2 grubunda rastlanan bırakmak ve 

çekmek eylemleri D1 grubu çocuklarınca da kullanıldığına göre ortak 

eylem kümesine yerleştirilebilir. Bu eylemlerin dışında dönmek yol 

eylemi ilk defa D1 grubunda kullanılmıştır. 

194. Fare yorganın içine girdi, et aldı, yine yorganın içine girdi. 

195. Saklanıyorlar, aslanı çekiyor. 

196. Bay bay yapıyor yuvasına geri dönüyor. 

197. İçinde aslan vardı, kedi açtı, aslan düştü. 

Yalnızca yol içeren sahneler betimlenirken çoğunlukla yol 

eylemlerinin tercih edildiği görülmektedir. Sonuca odaklanıp da yol 

eylemi yerine tarz eylemi kullanımı C2 grubuna kıyasla daha da 

azalmıştır. Bunun mutlak sonucu olarak da bu grupta yol eylemi 

kullanım sıklığı artarken tarz eylemi azalmıştır. 

Genel devinim eylemlerinden de yine en fazla gitmek eylemi 

kullanılmıştır. Gelmek eylemi ise çoğunlukla çarpmak tarz eylemi 

yerine kullanılmıştır. 

198. Sonra da bacaya geldi, düştü. (çarptı) 

199. Kedi de kapıya geldi. (çarptı) 

Yukarıdaki sahnelerde tarz eylemi yerine kullanılabilecek en 

uygun genel devinim eylemi gitmek olabilirdi. Çünkü gitmek 

eyleminin anlam içeriğinde ‘konuşucudan uzağa hareket etmek’ 

bulunmaktadır. Kedinin yapmış olduğu harekette de konuşucudan 

uzaklaşma bulunmaktadır. Dolayısıyla burada gelmek eylemi gitmek 

eylemi yerine kullanılmıştır.  

Aynı şekilde girmek ve çıkmak eylemlerinin birbirlerinin yerine 

çok az sıklıkta da olsa kullanıldığı görülmektedir. 

200. Çaydanlığın içine girdi. (çıktı olmalıydı) 

4.4.6.2.2. Tarz İçeren Devinim Eylemleri 

En sıklıkla kullanılan tarz eylemleri saklanmak, kaçmak, atmak ve 

yakalamak eylemleridir. Bu eylemlerin dışında diğer gruplar 

tarafından ortak olarak kullanılan tarz elemleri hala kullanılmaya 

devam etmektedir. Ortak kullanılan tarz eylemleri grubuna ilk defa C2 
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tarafından kullanılan eylemler de katılmıştır. Çünkü bu eylemler 

kullanılmaya devam etmektedir (sıkmak, çakılmak ve ezmek). 5;0-5;6 

yaş aralığında ait ilk defa kullanılan tarz eylemleri de bulunmaktadır. 

Bunlar fırlatmak, patlatmak ve koşmak eylemleridir.  

201. Hepsini döküyor, yüzüne sıktı, koşuyor ve saklanıyor. 

202. Yakaladı, kediye tırnağını batırmaya başlıyor. 

203. Kedinin üstüne domatesi fırlattı. 

204. Aslan oraya saklanıyor, bi patlattı. 

205. Kediye vuruyorlar fırlatacaklar kediyi. Ona vurdu, kedi de 

uçtu, çakıldı oraya. 

Diğer çocuk gruplarında da olduğu gibi tarz anlatım araçlarından 

en fazla tarz eylemlerini kullandıkları görülmektedir (201-205). 

Bununla birlikte ilk defa 4;6–5;0 yaş aralığındaki çocuklar tarafından 

kullanılan bağımlanmış tarz yapılarına burada da rastlanmaktadır 

(206). Tarz belirteçlerinin de kullanıldığı görülürken (207) ‘böyle 

böyle’ yapısı hiç kullanılmamıştır. 

206. Taşlara vurarak gitti. 

207. Yavaşça yürüdüler. 

4.4.6.2.3. Neden İçeren Devinim Eylemleri 

D1 grubu en fazla ettirgenlikle kurulan nedenli devinim 

eylemlerini kullanmıştır. Kullanılan eylemler aşağıda listelenmiştir. 

Tablo 26 D1 Grubunun Kullandığı Nedenli Devinim Eylemleri 

Ettirgenlikle 

oluşturulan nedenli 

devinim eylemleri 

Biçimbilimsel 

nedenli devinim 

eylemleri 

kapatmak (10), fırlatmak (3), 

devirmek (2), bindirmek (2), 

çıkarmak (1), indirmek (1), 

kaçırmak (1), sıkıştırmak (1), 

batırmak (1), girdirmek (1). 

Sözcüksel nedenli 

devinim eylemleri 

koymak (5), sokmak (1). 

Sözde nedenli 

devinim eylemleri 
 

getirmek (2), götürmek (2), 

taşımak (2), itmek (1),  

sürmek (1). 

İlk defa bir önceki grup tarafından kullanılmış olan sürmek, 

çıkarmak ve bindirmek nedenli devinim eylemlerinin bu grupta da 

kullanıldığı görülmektedir. Yeni eklenen eylemler ise batırmak, 
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indirmek ve kaçırmak eylemleridir. Yalnızca B2 grubunda kullanılan 

ve bir kez kullanılan fırlatmak nedenli eyleminin burada daha sık 

kullanıldığı görülmektedir.  

208. Kapıya oturma odası koltuk koydu. 

209. Yumurtaları indirdi. 

210. Onları deviriyor. 

211. Peynirleri götürüyor eve. 

212. Kedinin üstüne domatesi fırlattı. 

213. Kediye vuruyorlar, fırlatacaklar kediyi. 

214. Aslanı geminin içine sokuyor. 

D1 grubundaki çocukların tümü nedenli olayları doğru bir şekilde 

betimlemiştir. Çocukların ifadelerinin tümü ettirenin özne olduğu 

ifadelerdir. Kendilerine sorulan sorularda ettirenin hareketini 

betimlemeleri istenmiştir ve hepsi ettiren odaklı olarak cevaplamıştır. 

D1 grubu 5;0-5;6 yaş aralığındaki çocukları içermektedir ancak 

3;0-4;0 yaş aralığındaki (B1 ve B2 grubundaki) çocukların kullandığı 

farklı kullanımın benzerini görmekteyiz. Örneğin ilk tümcede 

kullanılan girdirmek nedenli eylemi B2 grubundan sonraki yaş 

gruplarında hiç kullanılmamıştır.   

Fare aslanı oraya girdirmeye çalışıyor. 

4.4.7. 67–72 Ay Yaş Aralığında Devinim Olayları (D2 

Grubu) 

6;0–6;6 yaşları arasında bulunan 6 çocuk D2 grubunu 

oluşturmaktadır. Bu çocukların üçü kız, üçü ise erkektir. Yaşları tam 

olarak şöyledir; 

D21= 67 ay D22= 68 ay D23= 68 ay D24= 69 ay 

D25= 70 ay D26= 72 ay   

4.4.7.1. Niceliksel Gözlemler 

D2 grubu tarafından kullanılan eylemler, toplam sözcüğün % 

40’ını oluşturmaktadır. Bu oran D1 grubu ile aynıdır. Şimdiye kadar 

azalma gösteren eylem oranı D1 grubundan sonra sabit kalmıştır. Diğer 
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sözcük türleri arasından en fazla yine eylemler kullanılmıştır. Eylemler 

kendi içerisinde incelendiğinde ise tüm eylemlerin % 65’ini devinim 

eylemleri oluştururken geri kalan % 35’lik kısmını devinim 

anlatmayan diğer eylemler oluşturmaktadır (Şekil 29). 

Şekil 29. D2 Grubu Eylem Sınıfları Kullanım Oranları 

 

Aşağıdaki Şekil (30), 67–72 aylar aralığında bulunan çocuklara ait 

toplam sözcük, eylem, devinim eylemleri ve devinim eylemi alt 

sınıfları olan tarz, yol, genel ve nedenli devinim eylemleri kullanım 

değerini göstermektedir.  

Şekil 30. D2 Grubunun Kullandığı Sözcüklerin Kullanım Sıklığı 

Bakımından Genel Görünüşü 

 

Bu şekle dayanarak en fazla kullanılan devinim eylemi sınıfının 

tarz eylemleri olduğu söylenebilir. Tıpkı yaşça daha küçük gruplarda 

olduğu gibi bu grupta da tarz eylemleri yol eylemlerinden daha fazla 
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kullanılmaktadır. Ancak her ikisinin kullanım oranı birbirine çok 

yakındır. Şekil 30’dan aralarındaki farkın sayısal olarak ne kadar 

olduğu tam olarak çıkarılamamaktadır. Ancak Şekil 31’den 

yararlanıldığı zaman bu fark daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Yol eylemlerinden sonra ise kullanım sıklığı bakımından nedenli 

eylemler gelmektedir. Düşünses’in hiç kullanılmadığı D2 grubunda 

son sırayı ise genel devinim eylemleri almaktadır.  

Şekil 31. D2 Grubu Devinim Eylemi Sınıflarının Kullanım Oranları 

 

Şekil 31’de gösterilen devinim eylemi sınıflarının kullanım 

oranları göz önünde bulundurularak 5;6–6;0 yaş aralığındaki çocuklara 

ait devinim eylemi sınıfı kullanım hiyerarşisi şöyle gösterilebilir; 

Tarz > Yol > Nedenli > Genel 

Her ne kadar yol eylemlerinin kullanım oranı diğer gruplara oranla 

artmış olsa ve tarz kullanımı da bir o kadar azalmış olsa bile 

hiyerarşinin değişmediği görülmektedir. 

Hiyerarşi değişmese bile her iki denek grubu (D1 ve D2) arasında 

kullanım sıklığı bakımından farklılık olduğu açıktır. Bunu daha iyi 

takip edebilmek için her iki grubun kullandığı toplam sözcük, eylem, 

devinim eylemi ve devinim eylemi sınıflarını elde edilen değerler 

bakımından karşılaştıran Şekil 32 ye bakmak yararlı olacaktır. 

Böylelikle altı aylık dönemler arasında gelişim olup olmadığı da ortaya 

konulmuş olacaktır.  
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Şekil 32. D1 ve D2 Gruplarının Kullandığı Devinim Eylemi 

Sınıflarının Karşılaştırılması 

 

Yukarıdaki Şekil 32’de açık bir biçimde görüldüğü üzere D2 

grubu, D1 grubuna göre tüm sözcük gruplarında artış sergilerken tarz 

eylemlerinde düşüş gerçekleştiği dikkati çekmektedir. Bir başka 

deyişle yol eylemlerinin kullanımı artarken tarz eylemi azalmaya 

devam etmektedir.  

Sözcük değerlerindeki bu gelişme ya da tarz eylemlerinde 

meydana gelen azalmanın sözcük çeşidine yansıyıp yansımadığı da 

Şekil 33’te görülmektedir. 

Şekil 33. Eylem Çeşidi Bakımından D1-D2 Gruplarının 

Karşılaştırılması 

 

Görüldüğü gibi Şekil 32’den elde edilen veriler doğrulanmaktadır. 

Yol ve nedenli eylemler kullanım sıklıklarıyla doğru orantılı olarak 
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eylem çeşitlerinde artış sergilemiştir. Burada dikkatimizi çekmesi 

gereken nokta tarz eylemleridir. Kullanım sıklıkları son iki yaş 

grubundan itibaren yani 4;6 yaşından itibaren azalmaya başlamıştır. 

Ancak eylem çeşidi bakımından incelendiğinde kullanım sıklığındaki 

azalmanın hiç etkili olmadığı görülmektedir. 4;6 yaşından bu yana 

daha az kullanılan tarz eylemleri çeşit olarak gittikçe artmaktadır. 

D2 grubunun kullandığı devinim eylemleri kullanım sıklıklarıyla 

birlikte aşağıda listelenmiştir; 

Tablo 27 D2 Grubunun Kullandığı Devinim Eylemleri 

Tarz İçeren 

Devinim Eylemleri 

vurmak (12), saklanmak (7), sıkmak (6), kaçmak (5), 

yakalamak (5), çakılmak (3), atmak (2), dökmek (2), 

sallamak (2), atlamak (1), çarpmak (1), ezmek (1), 

fırlatmak (1), koşmak (1), şaplatmak (1), uçmak (1), 

yürümek (1) 

Yol İçeren Devinim 

Eylemleri 

girmek (15), almak (7), çıkmak (7), açmak (5), düşmek 

(5), geçmek (4), uyanmak (3), vermek (2), kapamak (1). 

Neden İçeren 

Devinim Eylemleri 

sokmak (6), götürmek (4), kapatmak (4), fışkırtmak (2), 

bindirmek (1), çevirmek (1) devirmek (1), dikmek (1), 

fırlatmak (1), getirmek (1), itmek (1), kaldırmak (1), 

örtmek (1), sıkıştırmak (1), yatırmak (1). 

Genel Devinim 

Eylemleri 

gitmek (16), gelmek (9). 

4.4.7.2. Niteliksel Gözlemler 

4.4.7.2.1. Yol İçeren Devinim Eylemleri 

Okul öncesi dönemde bulunan son yaş grubu olan 5;6–6;0 yaş 

grubu en sık girmek, almak ve çıkmak yol eylemlerini kullanmıştır. 

Önceki grup olan D1’in kullandığı dönmek yol eylemi buradaki 

çocuklar tarafından da kullanılmaktadır. Bu eylemlerin yanı sıra 

basmak, düşmek, geçmek, kapamak, uyanmak (kalkmak anlamında) ve 

vermek eylemleri de kullanılmaktadır. D2 grubunda göze çarpan bir 

nokta bulunmaktadır. Yol içeren sahnelerin bir kısmını yol eylemi 

kullanmak yerine yol anlatan belirteçlerle anlatmaktadırlar. Şimdiye 

dek diğer gruplarda bir ya da iki örneğine rastlanan yol belirteçlerine 

bu grupta daha sık rastlanmaktadır. Hareket sorulmasına karşın (kedi 

ne yapıyor? gibi) bulunma anlatan yol belirteçleri kullanılmaktadır. 

216. Aslan yukarıda. (aslan ne yapıyor?) 
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217. Burada fare. (fare ne yapıyor?) 

218. İçinde aslan. (aslan ne yapıyor?) 

219. Aslan perdenin tam arkasında. (aslan ne yapıyor?) 

220. Orda betonlar vardı. (kediye ne oldu?) 

Sonuca odaklanma eğilimi bu grupta biraz daha azalmıştır. Hala 

örneklerine rastlanmasına rağmen önceki gruplara oranla böyle 

kullanımlara en az D2 grubunda rastlanmıştır. 

221. Yine saklandı. Girdi içine. 

222. Oraya saklandı. (kutuya girdi, olmalıydı) 

223. Duvardan kaçtı. (çıktı, olmalıydı) 

Örnek (221)’de çocuk, öncelikle saklanmak eylemini kullanırken, 

aslanın ne yaptığı tekrar sorulduğunda ise gerekli olan yol eylemini 

kullandığı görülmektedir. Genel devinim eylemlerinden yine en fazla 

gitmek eylemi kullanılmıştır. Gelmek eyleminin de kullanım sıklığının 

arttığı görülmektedir. Bunun nedeni çocukların ayrıntılara daha fazla 

dikkat etmesi ve daha önce anlatılmamış olan sahneleri anlatmış 

olmasındandır. ‘Aslan odaya girdikten sonra eliyle işaret ederek fareyi 

de içeriye çağırıyor’ işte bu sahne diğer gruplardaki çocuklar 

tarafından göz ardı edilirken 5;6-6;0 yaş aralığındaki çocukların tümü 

gelmek eylemini kullanarak betimlemiştir. 

224. Aslan girdi oraya, şimdi gel diyor. 

225. Gel diyor ama kedi de görüyor. 

226. Gel diyor pşşt gel diyor. 

Diğer gruplarda rastlanan gelmek eyleminin gitmek eylemi yerine 

kullanıldığı ifadelere bu grupta rastlanmamaktadır. Aynı şekilde 

girmek ve çıkmak eylemlerinin birbirleri yerine kullanıldığı anlatımlar 

da bulunmamaktadır. 

4.4.7.2.2. Tarz İçeren Devinim Eylemleri 

En fazla kullanılan tarz eylemleri arasında vurmak, saklanmak, 

kaçmak ve yakalamak eylemleri bulunmaktadır. İlk defa bir önceki 

çocuk grubunca kullanılan fırlatmak ve koşmak burada da 

kullanılırken, patlatmak eyleminin yerini şaplatmak eylemi 
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almaktadır. Kullanılan diğer tarz eylemleri ise şöyledir; atmak, 

atlamak, çakılmak, çarpmak, dökmek, sallamak, ezmek, sıkmak, 

şaplatmak, uçmak, yürümek.  

227. Perdenin altında çünkü saklanıyor. Kaçtılar, yukarda, 

yukarda saklanıyor, fareyi yakalayacak.  

228. Aslan yüzüne şaplattı böyle, kedinin de dişleri döküldü. 

Böyle bi fırlattı kediyi, kedi uçtu. 

Diğer yaşça daha küçük olan çocuklar çarpmak ya da çakılmak 

eylemleriyle anlatılması gereken sahneler için düşünses 

kullanmaktaydı. Ancak 5;0 yaşından itibaren çocukların 

sözlükçelerinde çakılmak eyleminin aktif olarak yer aldığını söylemek 

mümkündür. Çünkü düşünses ile anlatılmış olan sahneleri bu yaştan 

sonra çarpmak ve çakılmak eylemlerinin yardımıyla betimlemişlerdir. 

Ayrıca düşünses kullanımına 4;6 yaşından itibaren hiç rastlanmamıştır.  

229. Orda betonlar vardı, çarptı. 

230. Çünkü vurdu, çakıldı, üstüne taşlar düştü. 

231. Kapı kırıldı, o da çakıldı kapıyla beraber. 

D2 grubu da tarzı anlatmak için çeşitli araçlardan faydalanmıştır. 

Genellikle, yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, girişik tarz 

eylemleri kullanırlarken tarz belirteçlerine (232-235), böyle böyle 

yapısına (236) ve bağımlanmış tarz eylemi yapılarına (237-238) 

rastlanmaktadır. İlk defa 4;6–5;0 yaş aralığındaki çocukların kullandığı 

bağımlanmış tarz eylemleri hala kullanılmaktadır. 

232. Silahı aldı, şapkayı taktı, fare de sessizce gidiyor. 

233. Fare buraya gel diyor o da sessizce geliyor. 

234. Şimdi yavaş yavaş böyle gidiyorlar. 

235. Yavaşça gidiyor, hayalet gördü, aslanmış yakalandı. 

236. Koltuğu böyle yaptı, itti. 

237. Koşarak gitti kapıdan. 

238. Kırarak çıktı, gitti, kaçtı. 

Bir önceki grupta olduğu gibi bu grupta da “böyle böyle” yapısı 

yalnızca bir kez kullanılmıştır ve hemen ardından da uygun eylem 

bulunarak ifade edilmiştir.  
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Tarzın gereksiz kullanıldığı anlatımlar da bulunmamaktadır. 

4.4.7.2.3. Neden İçeren Devinim Eylemleri 

D2 grubundaki çocuklar tarafından kullanılan nedenli devinim 

eylemleri şunlardır: 

Tablo 28 . D2 Grubunun Kullandığı Nedenli Devinim Eylemleri 

Ettirgenlikle 

oluşturulan nedenli 

devinim eylemleri 

Biçimbilimsel nedenli 

devinim eylemleri 

kapatmak (4), 

fışkırtmak (2), 

bindirmek (1), 

çevirmek (1), devirmek 

(1), kaldırmak (1), 

sıkıştırmak (1), 

yatırmak (1), fırlatmak 

(1). 

Sözcüksel nedenli devinim 

eylemleri 

sokmak (6), dikmek 

(1), örtmek (1). 

Sözde nedenli devinim 

eylemleri 
 

getirmek (1), götürmek 

(4), itmek (1). 

Bir önceki grupların kullandığı eylemlerin hala kullanılmakta 

olduğunu görülmektedir. 

239. Fare onu kaldırıyor. 

240. Aslanı yatağın içine soktu. 

241. Fare onu yatağa sokuyor, ayy trene sokuyor. 

242. Fışkırttı portakalı. 

243. Domates fırlattı. 

244. Koltuğu yatırdı duvara. 

D2’de ettirilenin edici olduğu tümcelere rastlanmamaktadır. Ve 

nedenlilik içeren sahnelerin tümü nedenlilik ilişkisi içeren ifadelerle 

betimlenmektedir. 

Ayrıca farklı kullanımlara rastlanmamıştır. 
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4.5. Bütüncül Gözlemler 

Şekil 34. Üretilen Sözcük Türleri Bakımından 30–72 Aylar 

Aralığında Bulunan Çocukların Karşılaştırılması 

 

7 yaş grubuna ayırdığımız okul öncesi dönemde bulunan 40 

çocuğa ait devinim olaylarını içeren betimlemeler alt gruplar halinde 

ele alınmıştır. Ayrı ayrı yapılan bu incelemelerden sonra oluşturulan 

ve bütüncül bir tablo sergileyen Şekil 34’ün de yardımıyla şöyle 

sonuçlara varmak mümkündür; 

Kullanılan toplam sözcük sayısı yaşa dayalı olarak giderek artış 

göstermektedir. Buna bağlı olarak da, Şekil 34’te de görüldüğü gibi, 

kullanılan eylem sayısı artmaktadır. Ayrıca sözcük türleri arasında en 

fazla kullanım sıklığına sahip olan kategori de eylemlerdir. Ancak her 

ne kadar şekilden (34) düzenli bir artış görülse de eylem kategorisinin 

toplam sözcük içerisinde sahip olduğu alan düşüştedir. Bir başka 

deyişle 2;6–3;0 yaş aralığını içeren A grubunda toplam sözcüğün % 

49’u eylemken bu sayı B1 grubunda % 45, B2’de 44, C1’de 43, C2’de 

42, D1 ve D2’de 40’a kadar düşmüştür.  

Devinim eylemlerinin kullanımında değişken durumlar 

gözlemlense de sonuçta tüm gruplar bir öncekine göre daha fazla 

devinim eylemi kullanmıştır. Örneğin 4;0-4;6 yaşındaki çocuklar 3;6-
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4;0 yaşındakilere oranla daha az devinim eylemi kullanmış olsa bile bu 

sayı 3;6-2;0 yaş aralığındaki çocukların kullanımına göre daha 

fazladır. Aynı durum 5;0-5;6 yaş aralığı için de geçerli olmaktadır. Bir 

önceki yaş grubundan daha az devinim eylemi kullanmasına rağmen 

4;6 yaşından daha küçük çocukları kapsayan tüm gruplardan daha fazla 

kullanmış olmaktadır. 

Yol eylemleri yaş grupları bağlamında karşılaştırıldığında ilk üç 

grubun (A, B1 ve B2) dışındaki grupların bu eylem türünü 

kullanımlarında düzenli bir artış kaydedilmektedir. 2;6–4;0 yaş 

aralığında bulunan bu üç gruba biraz daha yakından bakıldığında, ilk 

yaş grubu olan A grubu içinde yer alan çocukların (2;6–3;0) belki de 

rastlantısal bir şekilde oldukça yoğun olarak yol eylemlerini kullandığı 

görülmektedir. Benzer sonuç devinim eylemlerinin edinimi üzerine 

yapılan başka bir çalışmada da ortaya çıkmıştır100. Bu çalışmaya göre 

en küçük yaş grubu olan 3 yaşındaki çocuklar (ana dili Yunanca olan 

çocuklar) yol eylemlerini fazla kullanmıştır ve bu durum rastlantısal 

olarak değerlendirilmiştir. B1 grubuna gelince burada çok daha az yol 

eylemi kullanımı görülürken B2 grubunda fazla bulunduğu göze 

çarpmaktadır. B1 grubu olan 3;0-3;6 yaş aralığındaki çocuklar için bu 

durum sadece yol eylemleri için geçerli görünmemektedir. Aynı 

şekilde devinim kullanımı, tarz kullanımı ve nedenli devinim 

eylemlerinin kullanımının da az olduğu gözlemlenmektedir. Öyleyse 

3;0–3;6 yaş aralığında bir duraklama yaşandığı tabloya (34) bakarak 

söylenebilir. Kullanılan toplam sözcük ve eylem sayısı A grubuna 

oranla fazla olmasına rağmen devinim eylemlerini kullanarak 

betimleme yapmadıkları görülmektedir. Bu grubun tam aksine hemen 

altı ay sonrasında bulunan 3;6-4;0 yaş aralığındaki çocuklar yol 

kullanımı bakımından neredeyse kendilerinden 2 yaş büyük olan D2 

grubuna eşittir. B1 grubundaki duraklamadan sonra B2 grubunda (3;6-

4;0) devinim olaylarını anlatma bakımından bir patlama 

yaşanmaktadır. Bu patlama da yaş gruplarına göre oluşturulan veri 

tabanına dönük eylemlerden hiyerarşik bir gözlem yapmaya olanak 

 
100 A. Papafragou, C. Massey ve L. Gleitman, “Motion Events in language and 

cognition”, Proceedings of the 25th annual Boston University Conference on 

Language development. Somerville, MA: Cascadilla Press, 2001. 
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vermemektedir. Yalnızca B2 grubunda (3;6–4;0) yol eylemleri tarz 

eylemlerinden daha fazla kullanarak hiyerarşide ilk sırayı almıştır. B2 

grubundan sonra gruplar arasında düzenli bir kullanım artışı 

saptanmıştır.  

Tarz devinim eylemlerine bakıldığında bu grupta yer alan 

eylemlerin yol eylemlerine oranla daha fazla kullanıldığı dikkat 

çekmektedir. Özellikle en küçük yaş grubu olan A grubu bu eylemleri 

diğer gruplara oranla çok daha fazla kullanmıştır. Daha sonraki grupta 

biraz azalma gösteren tarz eylemlerinin kullanımı B2 grubunda en aza 

inmiştir. C1 grubunda (4;0–4;6) tekrar hızla artan tarz devinim eylemi 

kullanımı bundan sonra giderek azalmaktadır. Daha önce anlatıldığı 

gibi 4;0 yaşından sonra yol eylemlerinin kullanımı artarken tarz 

eylemlerinin kullanımı da azalmaktadır.  

Çocukların nedenli eylem kullanımlarının yaş gruplarına dayalı 

gelişimsel grafiği tıpkı eylem ve devinim eylemi kullanım grafiğine 

benzemektedir. Bir artıp bir azalmaktadır. Ancak yine de daha küçük 

yaş gruplarına oranla büyük olan yaş grubu nedenli devinim 

eylemlerini daha fazla kullanmıştır. Bu grafik aşağı doğru seyreden bir 

grafik değil tam tersi bir azalıp bir artsa bile yukarı doğru 

yükselmektedir. 

Genel devinim eylemlerinin kullanımına ait olan grafik ise gelişim 

açısından önemli bir bulgu oluşturmamaktadır. 

Yukarıda değinilen gözlemlerin tamamı kısaca şöyle özetlenebilir: 

İlk üç gruba ait sözcük kategorilerinde dalgalanma görülmektedir. 

Bunun nedeni ilk grubun gereksiz yere devinim eylemi kullanması 

sonucunda fazla kullanım sıklığı göstermesidir. Daha sonraki yaş 

grubunda (B1) ise kullanım sıklığının normal olarak seyretmesi 

dolayısıyla göstergenin aşağı düşmesi son olarak da üçüncü grup olan 

3;6–4;0 yaş aralığındaki çocuklarının üretimlerinde patlama 

gerçekleştirmesi ve 6 yaş olan son gruba yakın veriler vermesi 

dalgalanmaya neden olmaktadır. Bundan sonraki gruplarda ise tüm 

kategorilerde düzenli bir artış görülmektedir. 

Üretilen devinim eylemlerinin kullanım sıklıkları bazı gruplarda 

dalgalı dahi olsa devinim eylemi çeşidi bakımından grupların 
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karşılaştırılması yapılacak olursa düzenli artış gösteren bir şekil ile 

karşılaşılmaktadır (Şekil 35). 

Şekil 35. Üretilen Devinim Eylemi Çeşitleri Bakımından 30–72 

Aylar Aralığında Bulunan Çocukların Karşılaştırılması 

 

Yukarıda anlatılan genel gözlemlere daha somut açıdan 

bakabilmek için kullanılan eylemlere ve kullanım sıklıklarına göz 

atmak gerekmektedir. Böylece bazı devinim eylemi sınıflarının 

diğerlerine göre neden daha sıklıkla kullanıldığına dönük kimi 

gözlemler yapma olanağı da doğabilecektir.  

Tablo 29’da 30–72 aylar aralığında bulunan 40 çocuğun 

betimlemelerinde kullandığı devinim eylemleri yer almaktadır. Bu 

eylemler incelendiğinde yukarıdaki Şekil 34’te gösterildiği gibi en 

fazla tarz eylemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Toplamda 32 farklı 

tarz devinim eylemi kullanılmıştır. Bunların arasından kaçmak, 

saklanmak, yakalamak, atmak, sıkmak, çarpmak, dökmek, uçmak 

eylemleri en yoğun olarak kullanılan tarz devinim eylemleridir. Bu 

eylemlerin bu kadar sıklıkla kullanılıyor olması dolayısıyla kullanım 

sıklığı açısından tarz eylemleri diğer devinim eylemi sınıflarından üst 

sırada yer almaktadır. 

Yol eylemleri ise kullanım sıklığı bakımından tarz eylemlerini 

takip etmektedir. Toplam olarak 16 çeşit yol devinim eylemi 

kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan en fazla girmek, çıkmak, açmak, 

almak, düşmek, uyanmak ve geçmek eylemleri kullanılmaktadır. 
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Nedenli eylemlerden ise en fazla ettirgenlik ekiyle oluşturulan 

nedenli devinim eylemleri kullanılmıştır. 27 çeşit ettirgenlikle kurulan 

eylem bulunmaktadır. Bunlardan beşi Türkçede var olmayan nedenli 

devinim eylemleridir. Bunlar; girdirmek, girdirtmek, gittirmek, 

ittirmek, git yapmak’tır. En fazla kullanılan eylemler ise kapatmak, 

getirmek, götürmek ve devirmek eylemleridir. Kullanılan sözcüksel 

nedenli eylemler ise 9 çeşit olmakla beraber koymak ve sokmak 

eylemleri sıklıkla kullanılan nedenli eylemlerdir. Genel devinim 

eylemlerinden ise en fazla gitmek eyleminin kullanıldığı göze 

çarpmaktadır. 

Tablo 29. 30–72 Aylar Aralığında Bulunan Çocuklar tarafından 

Üretilen Devinim Eylemleri 

GENEL Gitmek (63), gelmek (30), hareket etmek (1). 

TARZ 

Kaçmak (86), saklanmak (58), yakalamak (54), atmak (36), 

sıkmak (22), çarpmak (17), dökmek (17), uçmak (17), sallamak 

(14), bulmak (13), (duvara hızla çarpmak/çakılmak yerine 

kullanılan) yapışmak (8), yürümek (8), çakılmak (6), koşmak 

(4), fırlatmak (4), dökülmek (4), iteklemek (4), (üzerine düştü 

anlamında) ezmek (4), kapmak (4), kaymak (4), atılmak (1), 

atla (1), çarpışmak (3), gezmek (1), (üzerine abanmak 

anlamında) kapanmak (1), kıpırdamak (1), kopmak (1), 

sıyırtmak (1), şaplatmak (1), yıkmak (1), yüzmek (1), zıplamak 

(1).  

DÜŞÜNSES 
fışşt (2), buşşt (2), pomm (2), tarzz, bumm, cuup, çıkırrt, cıırrt, 

dışş, puşş, lyakk. 

YOL 

Girmek (120), çıkmak (63), açmak (48), almak (45), düşmek 

(44), (kalkmak yerine kullanılan) uyanmak (19), geçmek (11), 

kalkmak (9), basmak (9), vermek (5), binmek (4), çekmek (2), 

dönmek (2), asılmak (1), çevirmek (1), inmek (1).  

NEDENLİ 

Sözcüksel           koymak (15), sokmak (13),  itmek (4),  

dayamak (2), bırakmak (1), dikmek (1), taşımak (1), yollamak 

(1). 

Biçimbilimsel            kapatmak (37), götürmek (15), getirmek 

(14), devirmek (6), sıkıştırmak (4), düşürmek (3), fışkırtmak 

(3), açılmak (2), çıkarmak (2), saklandırmak (2), yıkılmak (2), 

indirmek (1), kaldırmak (1), batırmak (1), bindirmek (1), 

(dayamak anlamında) doldurmak (1),  

Kaçırmak (1), kaçtırmak (1), kaydırmak (1), koparmak (1), 

uçurmak (1), uzatmak (1), yatırmak (1),   

Sokmak            girdirmek (7), girdirtmek (2), gittirmek (1), 

ittirmek (1), git yapmak (1). 
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Yaş grupları bağlamında tarz, yol ve nedenli devinim eylemlerinin 

kullanım sıklıklarını inceledikten sonra sırada devinim olaylarını 

betimlerken oluşan farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkları 

betimleyebilmek için çizgi filmden 7 parça görüntü seçilmiştir. Bu 

görüntüleri betimleyen tümceler şunlardır; 

1. Duvarı kırarak dışarı kaçtı. 

2. Yiyecekleri dökerek evine gönderiyor. 

3. Kedinin yüzüne domatesi sıkıyor. 

4. Aslan kedinin üzerine düştü. 

5. Aslanı gemiye sokmaya çalışıyor. 

6. Çaydanlığın içinden çıktı. 

7. Aslanla fare gizlice içeri giriyor. 

Özellikle bu görüntülerin seçilmesindeki sebep ise bağımlanmış 

tarz eyleminin, girişik tarz eyleminin, sözcüksel nedenli devinim 

eyleminin ve yol içeren devinim eylemlerinin kullanılmasını 

gerektiren görüntüler olmalarıdır. 

Bu görüntülerin özellikleri şöyle tanımlanabilir;  

1. ve 2. tümceler bağımlanmış tarz eylemini, 3. girişik tarz 

eylemini, 7. tarz belirtecinin kullanımını, 4., 6. ve 7. yol devinim 

eylemini, 5. sözcüksel nedenli devinim eylemini içermektedir.  

Bu görüntüler yardımıyla çocukların devinim eylemi kullanımları 

daha detaylı bir şekilde incelenebilecek, gelişimleri kolayca takip 

edebilecektir.
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Tablo 30. Ortak Kullanımlar 

 

 

 

 

A GRUBU B1 GRUBU B2 GRUBU C1 GRUBU C2 GRUBU D1 GRUBU D2 GRUBU 

1) Yiyecekleri 

dökerek evine 

gönderiyor. 

- fare 

döküyor, 

masaya 

döktü. 

 

- bak yerden 

gidiyor, 

yoldan 

gidiyor. 

 

-döküyor 

elmaları 

-suyu 

domatesi 

atıyor. 

 

-şimdi o 

böyle böyle 

yapıyor, 

böyle böyle 

gidiyorlar. 

-her şeyi 

atıyor. 

 

-fare 

yiyecekleri 

yapıyor, 

tavuğu git 

yapıyor, onları 

böyle 

kaydırıyor. 

 

-yemekleri 

götürüyor. 

 

-bütün 

yemekleri 

götürüp 

yuvasına 

veriyor. 

 

-yiyecekleri 

böyle 

atıyordu. 

-atıyor, 

yumurta 

atılıyor. 

-yumurtaları 

döktü. 

-onları 

koyuyor. 

-fare onları 

yolluyor. 

 

-eşyaları oraya 

döküyor. 

 

-fare de bütün 

her şeyi 

döküyor. 

 

-yumurtaları 

döküyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-yumurtaları 

indiriyor. 

 

-hepsini 

döküyor. 

 

-onları 

deviriyor. 

 

-peynirleri 

götürüyor evine 

orada yiyecek. 

 

-her şeyi de 

alıyor, 

yemekleri 

alıyor. 

-fare 

yumurtaları 

götürüyor, 

pastaları 

elmaları 

götürüyor 

evine. 

 

-yemek için 

götürüyor. 

 

-bütün 

yemekleri 

döküyor. 



30-72 AYLAR ARALIĞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARININ  

DEVİNİM EYLEMİ KULLANIMLARI 

 139 

 

 

 

A GRUBU 
B1 GRUBU 

 
B2 GRUBU C1 GRUBU C2 GRUBU D1 GRUBU D2 GRUBU 

2) Kedinin 

yüzüne 

domatesi 

sıkıyor. 

- kafasına 

döktü. 

 

-atıyor, elma 

atıyor. 

 

-elma 

döküldü. 

-kediyi 

gözüne attı. 

-domates 

yaptı. 

 

-kediye elma 

koydu, kedi 

elma oldu, 

yine yaptı 

elma. 

 

-portakalı 

döktü. 

 

-domates attı. 

 

-Sıktı 

domatesi. 

-domatesi 

sıktı. 

 

-sıktı, su 

fışkırttı. 

 

-böyle 

mayonezi 

yüzüne fısst 

yaptı. Sonra 

yine fısst diye 

sıktı. 

-sıktı. 

-kedinin yüzüne 

domatesi attı. 

 

-yine sıktı 

domates. 

 

-domates sıktı. 

 

-böyle yaparak 

onun üstüne 

döktü. 

 

-fare kediye 

domates yaptı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-yüzüne sıktı. 

-domatesi 

yüzüne sıktı. 

 

-kedinin üstüne 

domatesi fırlattı. 

 

-domates sıktı 

yüzüne. 

-kedinin eline 

sıktı domatesi. 

 

-fışkırttı 

portakalı. 

 

-kediye şimdi 

domates sıktı. 

 

-yine domates 

fırlattı. 

 

-üzerine 

domates sıktı. 
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A GRUBU B1 GRUBU B2 GRUBU C1 GRUBU C2 GRUBU D1 GRUBU D2 GRUBU 

3) 

Çaydanlığın 

içinden çıktı. 

-Çıktı ordan. 

 

-fare çay 

kapısından 

çıkıyor. 

-fare de çıktı. 

 

-Çaydanlığın 

içinden çıktı. 

 

-çaydanlığın 

içine girdi. 

 

-içine girmiş. 

 

-çayın içine 

girmeye 

çalıştı, sonra 

çıktı. 

 

 

-fare fincanın 

içinden 

çıkıyor. 

 

-fare de 

saklandı. 

 

-fare içine 

girdi, 

gidecek. 

 

-fare de geçiyor. 

 

-çaydanlığın 

içinden çıkıyor. 

 

-oraya saklandı. 

 

-çayın içinden 

çıkıyor. 

 

 

-yuvasından 

çıkıp saklanıyor. 

 

-çaydanlığa 

girmiş ordan 

çıkıyor. 

 

-fare küllükten 

çıkıyor. 

 

 

-fare çayın 

altına girmiş 

böyle sessizce 

gidiyor. 

 

-fare de sessizce 

gidiyor. 

 

 

 

 

A GRUBU B1 GRUBU B2 GRUBU C1 GRUBU C2 GRUBU D1 GRUBU D2 GRUBU 

4) Aslanla 

fare gizlice 

içeri giriyor. 

-Dışarıya 

çıktılar. 

-gidiyorlar. 

-kaçıyorlar. 

-içeriye 

bakıyorlar. 

-kapıdan 

giriyorlar. 

-aslanla böyle 

böyle 

yapıyorlar. 

-fare içeri 

girmeye 

çalışıyor, 

aslan da. 

 

 

 

-fare kaçtı. 

-kaçtı, 

saklandı. 

-şimdi kediyi 

bulacak. 

-o içeri girdi. 

-gizli gizli 

kediyi bulmaya 

çalışıyorlar. 

-saklanıyorlar. 

-gizli gizli 

kediyi 

yiyecekler. 

-şimdi duvarın 

arkasına 

saklanıyorlar. 

-oraya gidip 

yemek bulmaya 

çalışıyorlar. 

-gizlice içeriye 

giriyorlar. 

-fare buraya gel 

diyor o da 

sessizce geliyor, 

bir de 

saklanıyorlar. 

-şimdi yavaş 

yavaş böyle 

gidiyorlar. 



30-72 AYLAR ARALIĞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARININ  

DEVİNİM EYLEMİ KULLANIMLARI 

 141 

 

 

 

 

A GRUBU B1 GRUBU B2 GRUBU C1 GRUBU C2 GRUBU D1 GRUBU D2 GRUBU 

5) Aslan 

kedinin 

üzerine düştü. 

-uçtu, gitti, 

düştü. 

-Yağmurdan 

aslan çıktı. 

-kedi yapıştı. 

-içine düştü. 

-kedi böyle 

kaldı. 

-kedi düştü 

yere. 

-aslan üstüne 

bastı. 

-aslan üstüne 

geldi. 

 

 

-aslan düştü 

kedinin 

üzerine. 

-uçtu, ayy 

ezildi. 

-aslan şimdi 

de düştü. 

-düştü yere 

yapıştı. 

-o da kedinin 

üstüne düştü. 

-onun içine 

düştü o da 

ezildi. 

-kediyi ezdi 

aslan. 

-kediyi ezdi. 

-İçinde aslan 

vardı, kedi açtı 

aslan düştü. 

-üstüne aslan 

düştü. 

-oraya 

saklanmaya 

çalışıyorlar, 

onun üstüne 

düştü, kedinin 

aynı izi çıktı 

oraya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-aslan girdi 

içine sonra 

düştü üstüne. 

-oraya saklandı 

şimdi de 

kedinin üzerine 

atladı. 

-içinde, içinde 

aslan var, ezildi 

kedi. 
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A GRUBU B1 GRUBU B2 GRUBU C1 GRUBU C2 GRUBU D1 GRUBU D2 GRUBU 

6) Duvarı 

kırarak dışarı 

kaçtı. 

 

 

 

-Çıktı, vurdu 

oraya. 

-kapıya 

vurdu, öldü 

kedi. 

 

 

 

-kedi çarptı 

evini bozdu. 

-kedi sıkıştı. 

-şimdi tarz. 

 

 

 

 

 

-kapıyı çarptı, 

duvarı sıyırttı. 

-kedi dışarıya 

çıktı, duvar da 

cırt diye 

koptu. 

-dışarıya kaçtı 

duvarı kırdı 

da. 

-şimdi çıktı, 

duvarı da 

kırdı. 

-kedi duvara 

çarptı, duvar 

gitti, duvar 

yıkıldı ve 

kaçtı. 

-dışşş, çünkü 

kapı kırıldı, 

puşş diye 

kapıya çarptı. 

-duvardan 

delip geçti 

gitti. 

-kapıya buşşt 

kedi böyle 

yaptı, şimdi 

kaçmaya 

çalışıyor, 

duvarın oraya 

geldi şimdi 

öyle yapıyor. 

-kapıyla, 

kapıya, 

kapıda 

yapıştı, kırdı 

duvarı. 

 

 

 

 

 

-kapı kırıldı, 

Tom kaçtı. 

-çarptı, dışarıya 

çarptı, çarptı 

dışarıya uçtu. 

-kapının 

arkasına 

saklanıp duvarı 

kırdı. 

-kaçıyor kedi, 

duvara çarptı 

-kedi gitti, ora 

kırıldı. 

-kediye 

vurdular, o da 

kapı oldu, 

tahtayı kırdı, 

gitti. 

-o açtı kapıyı 

sonra taşlara 

gidip gitti. 

-orayı kapı 

zannediyordu, 

kapıyı açtı, 

duvar yıkıldı. 

-Yine çakıldı, 

dışarı çıktı. 

-hemen kaçtı 

duvardan kaçtı. 

-şimdi aa diye 

bağırdı, 

duvardan geçti, 

sonra çıktı 

evden. 

-duvarı kırarak 

çıktı evden. 

-koşarak gitti 

kapıdan. 
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A GRUBU B1 GRUBU 

B2 GRUBU 

 

 

C1 GRUBU C2 GRUBU D1 GRUBU D2 GRUBU 

7) Aslanı 

gemiye 

sokmaya 

çalışıyor. 

-Onu 

girdirmeye 

çalışıyor. 

-gir diyor, 

girdi. 

-aslan araba 

kafasına 

girmiş. 

-girdirtmeye 

çalışıyor, 

girmiyor ama. 

-aslanı 

gittiriyor. 

-içeri girmeye 

çalışıyor. 

-içeriye 

girdirmeye 

çalışıyor, 

girdirdi bile. 

 

 

-fare aslanı 

içine 

sokmaya 

çalışıyor. 

-gemiye 

biniyorlar. 

-geçmeye 

çalışıyor. 

-aslan 

geminin içine 

girecek, girdi 

şimdi. 

-fare de onu 

içine 

sokmaya 

çalışıyor, 

aslan da girdi 

içine. 

-gemiye 

biniyorlar, aslan 

girmeye 

çalışıyor, 

giriyor. 

-onu çıkardı, 

saklıyor, aslan 

gemiye binip 

gitti. 

-böyle içine 

sokuyor. 

-saklandırıyor. 

-aslanı onun 

içine koyup 

saklamaya 

çalışıyor 

-aslanı geminin 

içine sokuyor. 

-fare aslanı 

oraya 

girdirmeye 

çalışıyor. 

-aslanı yatağın 

içine soktu. 

-içine sokuyor. 

-Fare onu 

kafasına 

sokuyor, ayy 

trene sokuyor. 

-fare onu 

kaldırıyor. 
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Yukarıdaki tümceler incelendiği zaman aynı olayı anlatan 

çocukların arasında sözcük seçimi bakımından farklılık göze 

çarpmaktadır. A ve B1 gibi küçük yaş gruplarındaki çocukların farklı 

olayları betimlerken aynı eylemi kullandıkları görülmektedir. Bununla 

beraber, bazı olaylar için de uygun eylemi bulamayıp hiç 

anlatmadıkları görülmüştür. Çocukların farklı devinim eylemi 

kullanımları, dilsel yetkinlik düzeylerine koşut olarak küçük yaşlarda 

daha azdır ve yaşları ilerledikçe artmaktadır. Ayrıca daha detaylı 

anlatımlar sergilemekle beraber ayrıntılar için de ayrı devinim eylemi 

kullanmakta oldukları gözlenmektedir. 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar da bu önermeyi 

desteklemektedir. Yaş ilerledikçe kullanılan devinim eylemi çeşidi 

artmaktadır. Bunun nedeni çocukların küçük yaşlarda farklı ontolojik 

çeşitleri tanımamalarından kaynaklanmaktadır. Yaşın ilerlemesine 

bağlı olarak dünya bilgisi arttıkça ve bilişsel gelişim hızlandıkça 

çocuğun ontolojik farklılaşmaları algılama kapasitesi artıyor 

dolayısıyla farklı hareketler için ayrı devinim eylemi kullanmaya 

başlıyor. Böylece yaş ilerledikçe devinim eylemi kullanım sıklığı ve 

eylem çeşitliliği artmaktadır. Gelişen devinim eylemi sözlükçesinin 

doğal sonucu olarak çocuklar artık farklı hareketleri aynı eylemle 

anlatmamaktadırlar. 101 

4.5.1. Yol Devinim Eylemlerinin Kullanımı 

Çizgi filmin içeriği bağlamında yol içeren sahneler göz önünde 

bulundurulduğunda, yetişkin gözlemleri çerçevesinde daha fazla yol 

eylemi kullanılması beklenmekteyse de beklenilenin altında veri elde 

edilmiştir. Bunun nedenini araştırmak için yapılan bir çalışma 

çerçevesinde, sadece yol içeren yani girmek ve çıkmak eylemleriyle 

anlatılması beklenen 6 sahnenin nasıl betimlendiği incelenmiştir. Bu 

çalışmada elde edilen veriler 3 ulam çerçevesinde çözümlenmiştir. 

Çocuklar tarafından kullanılan eylemler yol eylemleri, tarz eylemleri 

ve diğer olarak gruplandırılmıştır. Diğer grubu, devinim eylemi 

 
101 A. Setti, N. Caramelli, D. D. Maurizzi, The Production of Motion Verbs in 

School-aged Children and Adults, 2005. 
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olmayan eylemleri ya da yön belirteçlerini içermektedir. Bu çalışma 

sonucunda çocukların sadece yol eylemi kullanılması gereken yerlerde 

tarz eylemi ya da diğer grubu içerisinde yer alan sözcükleri kullandığı 

ortaya çıkmıştır (Şekil 36).  

Şekil 36. Sadece Girmek ve Çıkmak Eylemlerini İçeren Sahnelerin 

Betimlenmesi Sonucunda Ortaya Çıkan Kullanımlar102 

 

Şekil 36’da açıkça görüldüğü gibi yol eylemi kullanılması 

beklenirken sahnelerin neredeyse yarısı tarz eylemi (saklanmak, 

kaçmak, yakalamak) ya da diğer olarak adlandırılan yön belirteçleri 

(evinde, içinde, dışarıda) ile anlatılmıştır. Bu iki grubun ortak özelliği 

ise her ikisi de girmek ya da çıkmak olayının sonucunda ortaya çıkan 

durumu anlatmaktadır. Böylece bu kullanım yol anlatımının 

azalmasına neden olmaktadır. 

245. Oraya saklandı. (kutuya girdi, olmalıydı) 

246. Duvardan kaçtı. (çıktı, olmalıydı) 

247. İçinde aslan. (girdi olmalıydı) 

248. Aslan perdenin tam arkasında. (girdi olmalıydı 

249. Orda betonlar vardı. (girdi olmalıydı) 

 
102 S. Yelkenaç, Ve A. Uçar, “Are there Paths to Result?: The Use of Path Verbs Gir- 

‘Enter’ and Çık- ‘Exit’ in Turkish” Journal of Cognitive Science, Kore, (basılacak). 

0%
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A B1 B2 C1 C2 D1 D2

gir-', 'çık-' tarz eylemleri Diğer
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250. Dışarıda. 

251. Fare saklanıyor. 

252. Fare kayboldu (halının altına girdi). 

“Bu kullanım yalnızca çocuk verisiyle mi sınırlıdır?” sorusunun 

cevabını aramak amacıyla aynı çizgi film yetişkinlere de izlettirilmiş 

ve öyküyü anlatmaları istenmiştir. Yetişkin verisi yine aynı şekilde 

analiz edildikten sonra çocuk verisiyle karşılaştırıldığında hemen 

hemen aynı sonuçla karşılaşılmaktadır (Şekil 37–38). Hem 

yetişkinlerin betimlemelerini gösteren Şekil 37’e bakıldığında hem de 

tüm çocuk gruplarının ifadelerini içeren Şekil 38’e bakıldığında her iki 

grup için de aynı yorumu yapmanın mümkün olduğu görülmektedir. 

Her iki grubun yol içeren sahneleri betimlerken kullandığı yol 

eylemleri toplam eylemlerin % 70’ini oluştururken, yol eylemi dışında 

kullandıkları eylem oranı % 30’dur. Öyleyse sonuca odaklanma 

yalnızca çocuklar için değil yetişkinler için de geçerlidir. Aslında bu 

özellik eylem-çerçeveli dillerin genel özelliği olarak 

düşünülmelidir103. 

Şekil 37. 30-72 Aylar Aralığındaki Çocukların Sadece Girmek ve 

Çıkmak Eylemlerini İçeren Sahneleri Betimlerken Tercih Ettiği 

Kullanımlar 

 

 
103S.  Pourcel, Linguistic Relativity in Cognitive Processes, 2005a. 

S. Pourcel, Motion & Relativity Cont., 2005b. 

R. A. Berman, “Acquisition of Hebrew”, D. I. Slobin (haz.). NJ: LEA1989. 

N. Tsujimura, “Motion and Path in the Acquisition of Japanese Intransitive Verbs”, 

Proceedings of the Thirty-First Stanford Child Language Research Forum: 

Space in Language: Location, Motion, Path, and Manner, 2002a, s. 21-30. 

Tüm Çocuk Grupları

gir-', 'çık-'

69%

Diğer

7%tarz 

eylemleri

24%
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Şekil 38. Yetişkinlerin Sadece Girmek ve Çıkmak Eylemlerini 

İçeren Sahneleri Betimlerken Tercih Ettiği Kullanımlar 

 

Aşağıdaki Tablo 31, 30-72 aylar aralığında bulunan çocukların 

ortak olarak kullandığı ve yaşları ilerledikçe ekledikleri yeni yol 

devinim eylemlerini göstermektedir. Görüldüğü gibi ilk grup 

tarafından kullanılan ve tüm gruplar için kesişim kümesi olarak 

belirtilen eylemler (açmak, almak, çıkmak, düşmek ve girmek) düzenli 

olarak bütün çocuklar tarafından kullanılmıştır. Daha sonra bu kümeye 

eklenen tüm eylemlerin de kullanımı diğer gruplar tarafından 

sürdürülmektedir. Görüldüğü gibi her grupta yeni sözcükler 

eklenmiştir. 

 

Tablo 31. Edinim Sürecinde Ortak Kullanılan ve Eklenen Yol 

Devinim Eylemleri 

A B1 B2 C1 C2 D1 D2 

Açmak 

Almak 

Çıkmak  

Düşmek 

Girmek 

Açmak 

Almak 

Çıkmak  

Düşmek 

Girmek 

Kalkmak 

Uyanmak  

Açmak 

Almak 

Çıkmak  

Düşmek 

Girmek 

Kalkmak 

Uyanmak 

Basmak 

Açmak 

Almak 

Çıkmak  

Düşmek 

Girmek 

Kalkmak 

Uyanmak 

Basmak 

Binmek 

Geçmek 

Vermek 

Açmak 

Almak 

Çıkmak  

Düşmek 

Girmek 

Kalkmak 

Uyanmak 

Basmak 

Binmek 

Geçmek 

Vermek 

Bırakmak 

Çekmek 

Açmak 

Almak 

Çıkmak  

Düşmek 

Girmek 

Kalkmak 

Uyanmak 

Basmak 

Binmek 

Geçmek 

Vermek 

Bırakmak 

Çekmek 

Dönmek  

Açmak 

Almak 

Çıkmak  

Düşmek 

Girmek 

Kalkmak 

Uyanmak 

Basmak 

Binmek 

Geçmek 

Vermek 

Bırakmak 

Çekmek 

Dönmek 

Yetişkin Grubu 

gir-', 'çık-'

70%

Diğer

3%tarz 

eylemleri

27%
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4.5.2. Tarz Devinim Eylemlerinin Kullanımı 

Örneklem grubu tarafından kullanılan tarz devinim eylemleri çok 

fazla çıkmıştır. Fazladır çünkü kullanım sıklığı hiyerarşisinde yol 

devinim eylemlerinden önce gelmektedir. Oysaki Türkçe eylem-

çerçeveli bir dildir ve bu tipolojinin en belirgin özelliği yol’un 

kodlanabilirliğinin oldukça yüksek olması tarzın kodlanabilirliğinin 

oldukça düşük olmasıdır. Dolayısıyla Türkçe konuşurlarından yol 

devinim eylemlerini daha fazla kullanmaları beklenmektedir. Nitekim 

Türkçede devinim eylemlerinin kullanımı ve edinimi adına yapılan 

çalışmalarda da bu çalışmaya koşut sonuçlara ulaşılmıştır104.  

Peki bunun nedeni nedir? Bunun birinci nedeni çocukların sonuca 

odaklanma eğilimleridir. Çocuklar dil edinim sürecinin erken 

dönemlerinde dile ait bazı kısımları basitleştirirler ya da yeniden 

yorumlarlar. Örneğin bir olayı anlatırken edicinin yaptığı hareketi 

değil de sonucu betimlerler105. Tıpkı Türkçe gibi E-çerçeveli bir dil 

olan İbranice için de aynı bulgular saptanmıştır. İbranice konuşan 

çocuklar eylem dizgelerini iki zıtlık arasından seçmektedir. Ya sonuca 

odaklanmaktalar ya da kılıcıya106. Fransızca konuşan çocuklarla 

 
104 Ş. Özçalışkan ve D. I. Slobin, “Learning ‘how to search for the frog’: Expressions 

of manner of motion in English, Spanish and Turkish”, 1999. 

Ş. Özçalışkan, ve D. I. Slobin, “Manner of movement in monolingual and bilingual 

adult narratives: Turkish vs. English”, 2000a. 

Ş. Özçalışkan ve D. I. Slobin,” Climb up vs. ascend climbing: Lexicalization choices 

in expressing motion events with manner and path components”, S. Catherine-Howell, 

S. A. Fish & T. K. Lucas (Haz.), 2000b, s. 558-570. 

Ş. Özçalışkan ve D. I. Slobin,” Codability effects on the expression of manner of 

motion in Turkish and English”, 2003. 

Ş. Özçalışkan, ve diğerleri, “Language-specific and universal influences in children’s 

syntactic packaging of manner and path: A comparison of English, Japanese and 

Turkish”, Cognition, (basılacak). 

A. Özyürek, “Differences in spatial conceptualization in Turkish and English 

discourse: Evidence from both speech and gesture”, 2000.  

D. I. Slobin, “The many ways to search for a frog: Linguistic typology and the 

expression of motion events”. A. Strömqvist & L. Verhoeven (Haz.), 2004, s. 219–

257  
105 A. A. Koç, “Role of Transitivity in Acquisition.” , A.A. Koç ve E. E. Taylan (haz.) 

1984, s. 229-247. 
106 R. A. Berman, 1989. 
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yapılan çalışmada da aynı sonuçlara ulaşılmıştır107. Anadili Fransızca 

olan konuşucular devinimsel bir hareketi anlatırken olayın dinamik 

kısmına daha az sonuçsal kısmına daha fazla odaklanmaktadır. Aslında 

İbranice, Fransızca, Türkçe gibi dillerin sonuca odaklanma eğilimleri 

tarz kullanımını azaltmaktadır. Ancak burada kullanılan sonuçsal 

eylemler tarz eylemleri olduğu için tarz sayıca fazla çıkmıştır. 

Sonuca odaklandıkları için saklanmak, kaçmak, yakalamak 

eylemlerini çok sık kullanmışlardır. Oysaki bu eylemlerle anlattıkları 

sahneler yol içermektedir ve dolayısıyla da yol devinim eylemlerini 

kullanmaları gerekmektedir. Böylece tarz eylemleri yol eylemleri 

karşısında sayıca fark yaratmaktadır. 

Sonuca odaklanmanın dışında tarz kullanımının fazla olmasının 

bir diğer nedeni ise bağlamın çocuklara tanıdık olmasıdır. Daha önce 

Tom ve Jerry’nin tartışmasız birçok çizgi filmini izleyen çocuklar, bu 

iki karakterden Tom’un her zaman Jerry’i yakalamaya çalıştığını, 

Jerry’nin de her zaman kaçtığını ve saklandığını bilmektedirler. 

Dolayısıyla da anlatımlarında, bazen görüntüdeki sahneyle örtüşmese 

bile, yakalamak, kaçmak ve saklanmak eylemlerini sıklıkla 

kullanmaktadırlar. Özellikle de A grubunda bu üç eylemin birçok kez 

gereksiz yere kullanıldığı gözlenmiştir (253-254). Anlam bakımından 

da sıklıkla aşırı genellenen kullanımlar göze çarpmaktadır.  

253. Aslanla fare kaçıyor. (aslanla fare gizlice içeriye giriyor) 

254. Kedi yakaladı onları. (kedi her şeyden habersiz bir şekilde 

odaya giriyor) 

Türkçenin sağladığı çeşitli tarz anlatma araçlarından en sık olarak 

kullanılan girişik tarz eylemleridir. 3;6 yaşına kadar tarz anlatmak için 

sadece girişik tarz eylemi ve ‘böyle böyle yapıyor’ yapısının 

kullanıldığı gözlenmiştir. 3;6 yaşından itibaren de anlamlı ya da 

anlamsız tarz belirteçleri kullanılmaya başlamıştır. Bu belirteçler 

arasında yavaşça, yavaş yavaş, gizlice, gizli gizli, sessizce belirteçleri 

bulunmaktadır. 4;6 yaşından itibaren ise bağımlanmış tarz yapılarıyla 

karşılaşılmaktadır. 

 
107 Pourcel, S. 2005b.  
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Aşağıdaki Tablo 32, 30–72 aylar aralığında bulunan çocukların 

ortak olarak kullandığı ve yaşları ilerledikçe ekledikleri yeni tarz 

devinim eylemlerini göstermektedir. Görüldüğü gibi ilk grup 

tarafından kullanılan ve tüm gruplar için kesişim kümesi olarak 

belirtilen eylemler (atmak, çarpışmak, dökmek, kaçmak, sallamak, 

vurmak, yakalamak ve yürümek) düzenli olarak bütün çocuklar 

tarafından kullanılmıştır. Daha sonra bu kümeye eklenen tüm 

eylemlerin de kullanımı diğer gruplar tarafından sürdürülmektedir. 

Görüldüğü gibi her grupta yeni eylemler eklenmiştir. Ayrıca bazı 

gruplarda bazı eylemlerin artık kullanılmadığı gözlenmektedir. Bunun 

nedeni küçük gruplar tarafından kullanılan bu eylemlerin yerini, 

yaşları ilerledikçe daha büyük çocuklar tarafından kullanılan ve 

sahneyi daha ayrıntılı betimleyen eylemlerin almasıdır. Örneğin, 

çarpışmak yerine çarpmak eylemi, yapışmak yerine çarpmak ya da 

çakılmak eylemleri kullanılmaktadır.  

Tablo 32. Edinim Sürecinde Ortak Kullanılan ve Eklenen Tarz 

Devinim Eylemleri 

A B1 B2 C1 C2 D1 D2 

Atmak 

Çarpışmak 

Dökmek 

Kaçmak 

Sallamak 

Vurmak 

Yakalama

k 

Yürümek 

 

Atmak 

Çarpışmak 

Dökmek 

Kaçmak 

Sallamak 

Vurmak 

Yakalama

k 

Yürümek 

Yapışmak 

Saklanmak 

Çarpmak 

Atmak 

Çarpışmak 

Dökmek 

Kaçmak 

Sallamak 

Vurmak 

Yakalama

k 

Yürümek 

Yapışmak 

Saklanmak 

Çarpmak 

İteklemek 

 

Atmak 

............ 

Dökmek 

Kaçmak 

Sallamak 

Vurmak 

Yakalama

k 

Yürümek 

Yapışmak 

Saklanmak 

Çarpmak 

İteklemek 

Sıkmak 

Atmak 

............ 

Dökmek 

Kaçmak 

Sallamak 

Vurmak 

Yakalama

k 

Yürümek 

Yapışmak 

Saklanmak 

Çarpmak 

İteklemek 

Sıkmak 

Çakılmak 

Ezmek 

Atmak 

............ 

Dökmek 

Kaçmak 

Sallamak 

Vurmak 

Yakalama

k 

Yürümek 

............. 

Saklanmak 

Çarpmak 

İteklemek 

Sıkmak 

Çakılmak 

Ezmek 

Fırlatmak 

Patlatmak 

Koşmak 

Atmak 

............ 

Dökmek 

Kaçmak 

Sallamak 

Vurmak 

Yakalama

k 

Yürümek 

............. 

Saklanmak 

Çarpmak 

İteklemek 

Sıkmak 

Çakılmak 

Ezmek 

Fırlatmak 

Şaplatmak 

Koşmak 
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4.5.3. Nedenli Devinim Eylemlerinin Kullanımı 

Türkçede nedenli devinim eylemleri en işlek şekilde ettirgenlikle 

oluşturulduğu için öncelikle ettirgen yapıların nasıl kullanıldığına 

bakmakta fayda vardır.  

Dilsel gelişim sırasında ettirgen yapıların kullanımında diller arası 

farklılıklara neden olan etmen, bu yapıları oluştururken kullanılan 

biçimbilimsel ya da sözdizimsel araçlardır. Yani, kullanılan 

biçimbilimsel (ettirgenlik ilgeci, durum bükümü gibi) ya da 

sözdizimsel araçlar (dolaylama, sözcük dizilişi), çocukların bu yapıları 

anlamasında ve üretmesinde önemli rol oynamaktadır108. Ammon ve 

Slobin tarafından, farklı ettirgen yapıların kullanımının üretime etkisi 

araştırılmıştır. Bu çalışmada 3 farklı Hint-Avrupa dili ile Türkçe 

karşılaştırılmıştır. Bu üç Hint-Avrupa kökenli dil dolaylama 

(periphrasis) yapılarıyla ettirgenlik oluştururken Türkçe, eyleme 

ettirgenlik ekini ekleyerek oluşturmaktadır. Bu eklerle oluşturulan 

yapılar, Türkçe konuşan çocuklarda 2;6-3;0 yaş aralığında ilk defa 

ortaya çıkmaktadır. Bu yaşa kadar çocuklar etrafta sıklıkla bu yapıların 

kullanıldığını duymuştur, fakat bu yapıları işlek bir şekilde kullanmaya 

ancak 3;0 yaşından sonra başlamaktadırlar. Bizim çalışmamızda da 

benzer sonuçla karşılaşmaktayız. 2;6-3;0 yaş aralığında birkaç nedenli 

eylemle karşılaşılırken 3;6 yaşından sonra yeni ettirgen eylemlerin 

kullanılmaya başladığı görülmektedir.  

Bilindiği gibi özne-nesne-yüklem dizilişine sahip olan Türkçe, 

eklemeli bir dil olarak ettirgen yapılar oluşturmak istediğinde eyleme 

bir ya da daha fazla ettirgenlik ekini ekleyerek kolaylıkla bu yapıya 

ulaşmaktadır. Bunun sonucu olarak da en fazla kullanılan nedenli 

eylem sınıfı ettirgenlikle kurulan nedenli devinim eylemleridir. 

Yaşları ilerledikçe kullanılan eylemlerin sözcüksel çeşitlenmeleri 

de artmaktadır ve gösterilen sahneyi daha iyi anlatan eylemler 

seçilebilmektedir. 

Tüm yaş grupları tarafından ortak olarak kullanılan nedenli 

devinim eylemleri bulunmaktadır. Bunlar kesişim kümesi olarak 

 
108 M. S. Ammon, ve D. I. Slobin, 1979. 
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tanımlanmıştır. Bu kümedeki eylemler; kapatmak, getirmek, götürmek, 

düşürmek ve düşmek eylemleridir. Öyleyse bu eylemler edinim 

sürecinde ilk öğrenilen ve kullanılan nedenli eylemler olarak 

değerlendirilebilir (Tablo 33).  

Tablo 33. Edinim Sürecinde Ortak Kullanılan ve Eklenen Nedenli 

Devinim Eylemleri 

A B1 B2 C1 C2 D1 D2 

Girdirmek 

kapatmak 

düşürmek 

getirmek 

götürmek 

git yapmak 

Girdirmek 

kapatmak 

düşürmek 

getirmek 

götürmek 

git yapmak 

Girdirmek 

kapatmak 

düşürmek 

getirmek 

götürmek 

git yapmak 

koymak 

sokmak 

itmek 

............... 

kapatmak 

düşürmek 

getirmek 

götürmek 

............. 

koymak 

sokmak 

itmek 

devirmek 

............... 

kapatmak 

düşürmek 

getirmek 

götürmek 

............. 

koymak 

sokmak 

itmek 

devirmek 

sürmek 

çıkarmak 

bindirmek 

............... 

kapatmak 

düşürmek 

getirmek 

götürmek 

............. 

koymak 

sokmak 

itmek 

devirmek 

sürmek 

çıkarmak 

bindirmek 

sıkıştırmak 

............... 

kapatmak 

düşürmek 

getirmek 

götürmek 

............. 

koymak 

sokmak 

itmek 

devirmek 

sürmek 

çıkarmak 

bindirmek 

sıkıştırmak 

Sözcüksel nedenli devinim eylemleri ilk defa 3;6 yaşından sonra 

kullanılmaya başlanmıştır. 

İlk defa 2;6 yaşında görülmeye başlanan girdirmek nedenli 

devinim eylemi ise Türkçede yer almamasına rağmen örnekseme 

nedeniyle 4;0 yaşa kadar kullanılmış, özellikle 3;6-4;0 yaş aralığında 

gittirmek, girdirtmek, ittirmek çeşitleriyle yoğun olarak kullanılmıştır. 

Ancak 4;0 yaşından sonra yerini sokmak, bindirmek eylemleri almıştır.  

Ayrıca deneklerin yaşları ilerledikçe, seçtikleri eylemlerin 

yetişkin kullanımına daha yakın olduğu görülmektedir. 

Sözdizimsel biçimlenme ile oluşturulan nedenli devinim eylemleri 

sadece 2;6-4;0 yaş aralığında kullanılmıştır. 4;0 yaşından sonra tek bir 

örneğine dahi rastlanmamıştır. 

Nedenli devinim eylemleri sınıflarının kullanım özelliklerinden 

başka bir de çocuklar tarafından nedenliliğin nasıl görüldüğü ve nasıl 

betimlendiğini özetlemek gerekmektedir. 
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Yine 2;6–4;0 yaş aralığında çocukların sonuca odaklanma 

eğilimleri göz önünde bulundurularak ettirenin yaptığı hareket 

sorulmasına rağmen ettirilenin hareketi anlatılmaktadır. Kurulan 

tümceler, edici tümceler olup nedenlilik içermemektedir. Ancak 4;0 

yaşından sonra daha fazla nedenli tümceler kurulmaya başlanmış olup 

tümce içerisinde hem ettirene hem de ettirilene rastlamak mümkündür. 

5;0 yaşından sonra nedenlilik içeren sahnelerin neredeyse tümü nedenli 

devinim eylemleri kullanılarak betimlenmiştir.   

Slobin’in de söylediği gibi 3;6–4;0 yaş ettirgenliğin en verimli 

şekilde kullanılmaya başlandığı dönemdir. Bu çalışmanın veri 

tabanıyla sınırlı olmak üzere, Slobin tarafından yapılan bu saptamanın 

sadece ettirgenlik için değil aynı zamanda diğer nedenli devinim 

eylemi sınıfları için de geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır109. 

4.5.4. Genel Devinim Eylemlerinin Kullanımı 

Genel devinim eylemleri olan gelmek ve gitmek eylemlerinin 

edinimi üzerine birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar hem 

çocuk hem de yetişkinlerin dil edinim sürecinde bu iki eylemin 

kullanım sıklığı ve edinim sırası üzerine yapılmıştır. Araştırmacılar 

elde ettikleri sonuçlar bakımından 2’ye ayrılmıştır. Bir kısmı gelmek 

eyleminin gitmek eyleminden önce edinildiği sonucuna ulaşırken 110 

diğer taraf da tam tersi sonuca varmıştır111. Bu sonuçlar ana dilini 

edinmekte olan çocuklar için yapılan araştırmalara aittir. İkinci dilin 

edinimi alanında ise, Hollandaca’yı ikinci dil olarak edinen Türk 

çocuklarıyla yapılan çalışma sonucunda gelmek eyleminin gitmek 

eyleminden önce ve daha sık kullanıldığı saptanmıştır112. Bunun yanı 

sıra bir kaç kez gitmek yerine gelmek eyleminin kullanıldığı ancak 

gelmek yerine gitmek eyleminin hiçbir zaman kullanılmadığı 

 
109 S. Yelkenaç, “30-72 Aylar aralığında nedenli devinim eylemi kullanımı.” 20. 

Ulusal Dilbilim Kurultayı, 12-13 Mayıs 2006, İstanbul: Maltepe Üniversitesi’nde 

sunulan bildiri. 
110 S. Shenning, Learning to talk about space, 1998, içinde E. V. Clark. Ve O. K. 

Garnica, 1974. s. 95. 
111 S. Shenning, a.g.e. içinde Tanz, 1980, s. 95. 
112 S. Shenning, a.g.e. s. 96. 
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gözlenmiştir. Temelde, gitmek eylemi daha doğal ve daha geniş 

çerçevede kullanılabilirliği olan bir yapıya sahiptir. Gelmek ve gitmek 

ikilisi bir arada düşünüldüğünde gitmek daha doğaldır (unmarked). Bu 

nedenle de gelmek eyleminden daha önce ediniliyor olması 

gerekmektedir113.  

Bizim çalışmamızda da gitmek eyleminin daha fazla sıklıkla 

kullanıldığı görülmektedir. En küçük yaş grubu olan A grubunda 

gelmek eylemi hiç kullanılmamıştır. Bundan sonraki gruplarda ise çok 

az sıklıkla kullanılmaktadır. Bu da Extre ve Van Hout’un saptamasının 

doğru olduğunu göstermektedir. Ana dili Türkçe olan çocuklar gitmek 

eylemini gelmek eyleminden önce edinmektedir ve gitmek eylemi 

gelmek eylemine oranla çok daha fazla kullanılmaktadır. Yetişkin 

verisinde de aynı sonuçla karşılaşılmaktadır. Kullanılan gelmek 

eyleminin de çoğunlukla gitmek eylemi yerine kullanıldığı 

saptanmıştır. Ancak gitmek eylemi hiçbir zaman gelmek eylemi yerine 

kullanılmamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
113 S. Shenning, a.g.e. içinde G. Extra, ve R. Van Hout 1993, s. 98. 
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SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı, Giriş Bölümü’nde de belirtildiği gibi 

Leonard Talmy’nin önerdiği sözcükselleşme modelinin, bir devinim 

olayını açıklarken gösterdiği diller arası çeşitliliğin yanı sıra bu 

modelin Türkçede nasıl göründüğünü betimlemektir. Bu amaç 

doğrultusunda Türkçedeki devinim olaylarının ifade edilişi çocuk 

verisi üzerinden incelenmiştir. 30-72 aylar aralığındaki 40 çocuktan 

elde edilen veriler İkinci Bölüm’de sunulan devinim eylemleri 

sınıflaması doğrultusunda çözümlenmiştir. Bu çözümleme sonucunda 

şu sonuçlara ulaşılmıştır; 

Toplamda 32 farklı tarz eylemi kullanılmıştır. Bunların arasından 

kaçmak, saklanmak, yakalamak, atmak, sıkmak, çarpmak, dökmek, 

uçmak eylemleri en sık kullanılan tarz devinim eylemleridir. Bu 

eylemlerin bu kadar sıklıkla kullanılıyor olması dolayısıyla kullanım 

sıklığı açısından tarz eylemleri diğer devinim eylemi sınıflarından 

önde gelmektedir. 

Yol eylemleri ise kullanım sıklığı bakımından tarz eylemlerini 

takip etmektedir. Toplam olarak 16 çeşit yol devinim eylemi 

kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan en fazla girmek, çıkmak, açmak, 

almak, düşmek, uyanmak ve geçmek eylemleri kullanılmaktadır.  

Nedenli eylemlerden ise en fazla ettirgenlik ekiyle oluşturulan 

nedenli devinim eylemleri kullanılmıştır. 27 çeşit ettirgenlikle kurulan 

eylem bulunmaktadır. Bunların yalnızca 5’ini Türkçede var olmayan 

sözcükler oluşturmaktadır. Bunlar; girdirmek, girdirtmek, gittirmek, 

ittirmek, git yapmak’tır. En fazla kullanılan eylemler ise kapatmak, 

getirmek, götürmek ve devirmek eylemleridir. 9 çeşit sözcüksel nedenli 

devinim eylemi kullanılmıştır. Koymak ve sokmak eylemleri sıklıkla 

kullanılan sözcüksel nedenli eylemlerdir. Genel devinim 

eylemlerinden ise en fazla gitmek eyleminin kullanıldığı göze 

çarpmaktadır. 

30-72 aylar aralığında bulunan çocukların ortak olarak kullandığı 

yol eylemleri açmak, almak, çıkmak, düşmek ve girmek eylemleridir. 

Yaşları ilerledikçe yeni yol devinim eylemleri eklenmektedir. 
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Türkçenin sağladığı çeşitli tarz anlatma araçlarından en sık olarak 

kullanılan girişik tarz eylemleridir. 3;6 yaşına kadar tarz anlatmak için 

sadece tarz eylemi ve ‘böyle böyle yapıyor’ yapısı kullanılırken 3;6 

yaşından itibaren de anlamlı ya da anlamsız tarz belirteçleri 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu belirteçler arasında yavaşça, yavaş 

yavaş, gizlice, gizli gizli belirteçleri bulunmaktadır. 4;6 yaşından 

itibaren ise bağımlanmış tarz yapılarıyla karşılaşılmaktadır. Küçük yaş 

grupları, karmaşık yapıları kullanmada henüz yetkin olmadığı için 

sözdizimsel araç kullanılması gerektiği zamanlarda tarz birçok kez göz 

ardı etmektedir. Her yaş grubu tarafından çoğunlukla girişik tarz 

eylemleri kullanılmıştır. Bu sonuç alan yazınında yer alan önceki 

çalışmaların sonuçlarını destekler niteliktedir.114 Sözdizimsel araçlarla 

oluşturulan tarz yapılarına ise ancak 4;6 yaşından sonra rastlanmıştır. 

Sözdizimsel açıdan karmaşık bir yapıya sahip oldukları için çocuklar 

böyle yapıları kullanmaya henüz hazır değildir.115 

30–72 aylar aralığında bulunan çocukların ortak olarak kullandığı 

ve yaşları ilerledikçe ekledikleri yeni tarz devinim eylemleri atmak, 

çarpışmak, dökmek, kaçmak, sallamak, vurmak, yakalamak ve 

yürümek eylemleridir. Daha sonra bu kümeye eklenen tüm eylemlerin 

kullanımı diğer gruplar tarafından sürdürülmektedir. 

 
114 Ş. Özçalışkan ve D. I. Slobin, “Learning ‘how to search for the frog’: Expressions 

of manner of motion in English, Spanish and Turkish”, 1999. 

Ş. Özçalışkan ve D. I. Slobin,” Codability effects on the expression of manner of 

motion in Turkish and English”, 2003. 

S. Choi ve M. Bowerman, “Learning to express motion events in English and Korean: 

The influence of language-specific lexicalization patterns”, Cognition 41, 1991, s. 

83-121.  

M. Bowerman ve S. Choi, “Shaping meanings for language: Universal and language 

specific in the acquisition of spatial semantic categories”, M. Bowerman ve S. 

Levinson (haz.), 2001. 

A. Papafragou, C. Massey ve L. Gleitman, “Shake, rattle, ‘n’ roll: The representation 

of motion in language and cognition”, Cognition 84, 2002, s. 189-219. 
115 A. Aksu Koç ve D. I. Slobin, “The acquisiton of Turkish”, D. I. Slobin (ed.), 1985, 

vol. 1, s. 839-878. 

S. Allen, et.al., “Language-specific and universal influences in children’s syntactic 

packaging of manner and path: A comparison of English, Japanese and Turkish”, 

basılacak, Cognition xxx. 

A. Küntay ve D. I. Slobin, “Listening to a Turkish mother: Some puzzles for 

acquisition”, D. I. Slobin ve J. Gerhardt (haz.), 1996, s. 265-286.  



30-72 AYLAR ARALIĞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARININ  

DEVİNİM EYLEMİ KULLANIMLARI 

 157 

En fazla kullanılan nedenli eylem sınıfı ettirgenlikle kurulan 

nedenli devinim eylemleridir. Yaş ilerledikçe kullanılan eylemlerin 

sözcüksel çeşitlenmeleri de artmaktadır ve gösterilen sahneyi daha iyi 

anlatan eylemler seçilebilmektedir. 

Tüm yaş grupları tarafından ortak olarak kullanılan nedenli 

devinim eylemleri bulunmaktadır. Bunlar kesişim kümesi olarak 

tanımlanmıştır. Bu kümedeki eylemler; kapatmak, getirmek, götürmek, 

düşürmek ve düşmek eylemleridir. Öyleyse bu eylemler edinim 

sürecinde ilk öğrenilen ve kullanılan nedenli eylemler olarak 

değerlendirilebilir. 3;6 yaşından sonra her yaş grubunda yeni sözcükler 

kullanılmış ve bu yeni eklenen sözcüklerin kullanımının devamı diğer 

gruplarda da görülmüştür. Sözcüksel nedenli devinim eylemleri ilk 

defa 3;6 yaşından sonra kullanılmaya başlanmıştır. 

İlk defa 2;6 yaşında görülmeye başlanan girdirmek nedenli 

devinim eylemi ise Türkçede yer almamasına rağmen örnekseme 

nedeniyle 4;0 yaşa kadar kullanılmış, özellikle 3;6-4;0 yaş aralığında 

gittirmek, girdirtmek, ittirmek çeşitleriyle yoğun olarak kullanılmıştır. 

Ancak 4;0 yaşından sonra yerini sokmak, bindirmek eylemleri almıştır. 

Gitmek eyleminin daha fazla sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. 

En küçük yaş grubu olan A grubunda gelmek eylemi hiç 

kullanılmamıştır. Bundan sonraki gruplarda ise çok az sıklıkla 

kullanılmaktadır. Bu da Extre ve Van Hout’un saptamasının doğru 

olduğunu göstermektedir. Ana dili Türkçe olan çocuklar gitmek 

eylemini gelmek eyleminden önce edinmektedir ve gitmek eylemi 

gelmek eylemine oranla çok daha fazla kullanılmaktadır. Gelmek ve 

gitmek genel devinim eylemleri çoğunlukla tarz içeren olayları 

anlatmak için kullanılmıştır. Gelmek eylemi düşmek, çarpmak, 

yürümek tarz eylemleri yerine kullanılırken gitmek eylemi kaçmak tarz 

devinim eylemini ifade etmek için kullanılmıştır. Tarz eylemlerinin 

yanı sıra girmek ve çıkmak yol eylemlerinin de yerine kullanılmıştır. 

Gelmek genel devinim eylemi girmek yol devinim eylemi yerine, 

gitmek genel devinim eylemi ise gitmek yol devinim eylemi yerine 

kullanılmıştır. Girmek ve çıkmak eylemleri anlam içeriklerinin zıt 

yönünü anlatmak için kullanılmaktaydı. Aynı kullanım gelmek ve 

gitmek eylemleri için de geçerlidir. Ancak genel devinim eylemlerinde 
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değişim tek yönlüdür. Gitmek eylemi yerine gelmek kullanılıyorken 

gelmek eylemi yerine gitmek eylemi kullanılmamıştır.  
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Ek 1. Örneklem Grubu 

     
KREŞ 

ADI 
ADI CİNS. 

DOĞUM 

TARİHİ 

KARDEŞ 

SAYISI 

YAŞI* 

1 
Şirinlerin 

Evi 
A. Emre Erkek 21.03.2000 Yok 

63 Aylık 

2  Deniz Kız 15.03.2001 Yok 51 Aylık 

3  Elif Kız 15.10.1999 
1 kız 

kard. 

68 Aylık 

4  İ. İlayda Kız 05.09.2001 Yok 45 Aylık 

5  Onur Erkek 14.02.2000 Yok 64 Aylık 

6  Sarper Erkek 09.01.2002 Yok 41 Aylık 

7  Şan Erkek 27.04.2001 Yok 49 Aylık 

8  Tarık Erkek 16.03.2001 1 Abi 51 Aylık 

9  Uğur Erkek 14.05.2001 Yok 53 Aylık 

10  Zehranur Kız 14.02.2000 Yok 64 Aylık 

11 
Me. Ü. 

Kreşi 
Adil Erkek 19.09.2000 

1 kız 

kard. 

57 Aylık 

12  Barış Erkek 26.11.1999 Yok 67 Aylık 

13  Şeyda Kız 07.01.2002 Yok 43 Aylık 

14  Efe Erkek 26.01.2000 Yok 65 Aylık 

15  İdil Kız 16.11.2000 Yok 55 Aylık 

16  Kerem Erkek 20.06.2000 
1 erkek 

kardeş 

60 Aylık 

17  Sude Kız 23.10.2001 Yok 52 Aylık 

18  Uygar Erkek 12.05.1999 Yok 72 Aylık 

19  Gani Erkek 21.02.2001 Yok 54 Aylık 

20  Gülşah Kız 18.05.2000 Yok 61 Aylık 

21  Özge Kız 12.05.1999 Yok 69 Aylık 

22  Suna Kız 20.04.1999 Yok 70 Aylık  

23 
Kırmızı 

Balon 
Ataberk Erkek 11.07.2000 Yok 

59 Aylık 

24  Batuhan Erkek 14.10.1999 Yok 68 Aylık 

25  Beyza Kız 09.02.2002 Yok 40 Aylık 

26  Damla Kız 06.06.2002 1 abi 36 Aylık 

27  Defne  Kız 01.08.2002 Yok 34 Aylık 

28  Destan Kız 08.03.2002 Yok 39 Aylık 

29  Doğa Kız 16.09.2000 Yok 58 Aylık 

30  Eda  Kız 26.09.2000 Yok 57 Aylık 

31  Elif Kız 06.02.2003 Yok 33 Aylık 

32  Kardelen Kız 17.09.2001 Yok 45 Aylık 

 
* Veriyi topladığımız tarihlere göre hesaplanmıştır. Yaşları gün, ay, yıl olarak 

hesaplanıp aya dönüştürülmüştür.  Yaşlar hesaplanırken 15 günün üstüne olanlara 1 

ay eklenmiş, altında olanlar ise aynen yazılmıştır. 
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33  Kerem Erkek 23.07.2001 
1 erkek 

kardeş 

47 Aylık 

34  Mert Erkek 27.05.2003 1 abi 30 Aylık 

35  Mete Erkek 14.06.2001 Yok 48 Aylık 

36  Sarper Erkek 13.01.2000 1 abla 66 Aylık 

37  Ali Erkek 11.07.2002 Yok 35 Aylık 

38  Sezin Kız 14.12.2001 
1 kız 

kard. 

42 Aylık 

39  Sude Kız 28.02.2001 1 abi 44 Aylık 

40  Cem Erkek 18.05.2002 1 Abi 37 Aylık 
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Ek 2. Çizgi Film: Tom ve Jerry’nin Aslanla Macerası  

Tom koltuğuna uzanmış, gözleri kapalı müzik dinlerken içeriden 

bir kırılma sesi duyar. Bu sesle birlikte yattığı yerden sıçrayarak kalkar, 

hemen mutfağın kapısına koşar ancak içeri girmeden duvarın arkasına 

saklanır ve gizlice mutfağın içine bakar. Bu sırada Jerry buzdolabıyla 

yuvası arasında bir düzenek kurmuş, bu düzenek üzerinden yiyecekleri 

kaydırarak yuvasına göndermektedir. Yumurtalar, domatesler, süt, 

tavuk her şey düzenekten kayarak yuvasına gitmektedir. Tom bunları 

görünce Jerry’nin yanına gider, yiyecekleri göndermesini engellemek 

için eliyle düzeneğin önünü kapatır. Jerry, Tom’u karşısında görünce 

şaşırır ve elindeki domatesi Tom’un yüzüne sıkar. Tabağın içinden bir 

domates daha alıp kaçmaya başlar. Arkasından Tom koşarak gelir, 

kapıyı hızla kapatır ve kapının önünde durur. Ancak Jerry kapının 

altındaki küçük kapıyı açarak dışarı kaçar. Jerry’nin dışarı 

çıkabildiğini görünce Tom çok şaşırır. Ve aşağıya eğilip küçük kapıyı 

açarak dışarı bakmaya çalışır. Bu sırada dışarıdaki Jerry açık kapıdan 

Tom’un yüzüne tekrar domates sıkar. Jerry dışarı çıktıktan sonra Tom 

sinirli sinirli tekrar odasına döner, kanepesine uzanır ve sakin bir 

şekilde radyo dinlemeye başlar. Radyoda sirkten bir aslanın kaçtığı ve 

etrafa zarar verebileceği bu nedenle herkesin tedbir alması gerektiği 

konusunda anons yapılmaktadır. Tom dinlerken heyecanlanır, uzandığı 

yerden telaşla kalkıp oturarak dinlemeye devam eder. Bu sırada Jerry 

de kapının arkasından radyoyu dinlemektedir. Tom anons bittikten 

sonra koltuğundan fırladığı gibi evdeki tüm perdeleri ve pencereleri 

kapatmaya başlar. Koşarak içerden koltuğu getirir ve kapı açılmasın 

diye kapının arkasına dayar. Daha sonra koşarak bodrum katına iner, 

hızla kapıyı açıp merdivenlerden aşağı inip, tüm pencereleri çarparak 

kapatır. Sonra koşarak tekrar oturma odasına döner, duvarda asılı 

duran şapka ve silahını eline alır, masayı devirir ve arkasına geçip siper 

alır. Etrafa bakarak aslanı beklemeye başlar. Bu arada Jerry saklandığı 

çaydanlığın içinden çıkar ve sessizce, gizli gizli parmaklarının ucunda 

yürümeye başlar. Tam bu sırada karanlıkta iki göz görür, korkudan 

sıçrar ve çığlık atar. Daha sonra arkasını dönüp koşarak kaçmaya 

başlar. Ancak aslan onun üstüne atlayarak abanır. Daha sonra Jerry’i 

elinin içine alır, elinin içinden Jerry kafasını çıkarır, aslan konuşmaya 

başlar, kendisinden korkmamasını, ona zarar vermeyeceğini sirkten 
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ona çok kötü davranıldığı için kaçtığını ve evine gitmek istediğini 

söyler, Jerry’den ona yardım etmesini ister ve Jerry’i özenle yere 

bırakır. Anlaşırlar ve el sıkışırlar. Aslan ağzını açıp içini gösterir ve 

çok ama çok aç olduğunu biraz yemek bulmaları gerektiğini söyler. 

Kapıdan sessizce içeri bakarlar, ayakuçlarında yürüyerek duvarın 

arkasına saklanırlar. Jerry halının altına girer, orada gizlice ilerler, 

halının altından çıkar ve mutfağa girer. Mutfaktan elinde bir parça 

butla çıkar, butla birlikte tekrar halının altına girer, aslana doğru 

ilerlemeye başlar. Tom onları fark eder, sehpanın arkasından çıkıp 

halının ucuna gelir ve Jerry’i bekler. Jerry halının altından çıkınca 

Tom’la karşılaşır, Tom silahını Jerry’nin burnuna dayar ve elinden 

butu alır. Jerry tam kaçmaya çalışırken Tom ayağıyla Jerry’nin 

kuyruğuna basar. Bu arada aslan perdenin arkasında saklanmaktadır. 

Perdeyi aralayıp Tom’un elindeki butu ısırır. Bu arada bundan habersiz 

olan Tom butunu yemeye çalışır ama yiyemez. Ağız şapırtılarını duyan 

Tom perdeye baktığı zaman perdenin arkasında aslanın durduğunu fark 

eder. Telaşlanır, korkudan titrer ve silahını perdeye doğrultur. Tom’un 

aslanı vurmasından korkan Jerry yukarı zıplayarak silaha vurur. Silah 

yukarıya doğru çevrilir ve kendiliğinden patlar. Şapka Tom’un yüzünü 

kapattığı için Tom kimi vurduğunu göremez. Jerry vurulmuş numarası 

yapar, can çekişir ve yere düşer. Tom buna inanır içeri girip ilkyardım 

çantasını getirir. Bu sırada Jerry kalkar aslan da perdenin arkasından 

çıkar. Birlikte koşarak kaçmaya başlarlar. Tom durumu fark edince 

tekrar silahını alır, perdenin arkasına bakar, sonra da içerideki odaya 

koşar. Jerry’i görüp eline alır, Jerry vuruyormuş gibi yapar, bu arada 

lambanın üzerine çıkmış olan aslan Tom’a hızla vurarak Tom’u havaya 

fırlatır. Tom uçarak şöminenin duvarına çarpar. Duvarı kırarak 

şöminenin içine girer. Oradan aşağı düşer ve kafasına tuğlalar düşer. 

Jerry’le aslan tekrar kaçmaya başlar, şemsiye kutusunun içine girmeye 

çalışıp nihayetinde girerler. Tom gelir, kutunun içine bakar, şemsiyeyi 

eline alır ve açar, içinden aslan çıkar ve Tom’un üstüne düşer, Tom 

ezilir. Jerry de kutudan çıkar ve yine aslanla beraber kaçmaya başlarlar. 

Aslan bir odaya girmiştir ve odanın içinden başını çıkararak Jerry’i 

içeri çağırır, Jerry de koşarak içeri girer. Tom onların içeriye girdiğini 

görür ve arkalarından o da içeriye girer, kapıyı kapatır, kilitler ve 

anahtarı dışarı atar. İçerde Tom’u dövmeye başlarlar, gürültüden kapı 



30-72 AYLAR ARALIĞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARININ  

DEVİNİM EYLEMİ KULLANIMLARI 

 171 

sarsılmaktadır. Tam o sırada kapı kırılır, Tom ve kapı havaya uçarak 

duvara çarparlar. Tom yere düşer, bu arada Jerry kızgın kızgın odadan 

dışarı çıkar, Tom, Jerry’i görünce çok korkar, ayağa kalkar, kaçmak 

için kapıyı açar ancak kapının arkasında duvar olduğunu fark etmez. 

Duvara hızla çarpar, duvarı kırarak dışarı kaçar. Jerry ve aslan duruma 

çok memnun olurlar ve el sıkışırlar.  

Jerry, aslanı altından itekleyerek onu gemiye sokmaya çalışır, 

gemiye binebilen aslan kafasını dışarıya çıkarır, ağlamaya başlar ve 

Jerry’e veda eder. Gemi ilerlemeye başlar, Jerry de ağlayarak aslana el 

sallar.   
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