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1. Giriş 

Germen dillerinde sözcük dizilişinin en belirgin özelliklerinden biri, nesne 
AÖ’sünün, kimi durumlarda, üretildiği konumdan EÖ dışına taşınmak 
zorunda oluşudur. Nesne kaydırımı (object shift) adı verilen bu olgunun bu 
dillerdeki tipik örneği, vurgusuz belirli adılların, taban konumlarından 
olumsuzluk belirtecinin soluna zorunlu olarak taşınmasıdır:1  

(1) a.  Nemandinn  las  hana ekki  (*hana).  (İzlandaca) 
 b. Studenten  læste  den ikke  (*den).  (Danca) 

 öğrenci(belirli)  oku-   OLMZ  onu 
 ‘Öğrenci onu okumadı.’ (Thráinsson, 2001: 150) 

(2)’de görüldüğü gibi, özgül-dışı (non-specific) AÖ’lere 
uygulanamaması nedeniyle, bu olgu özgüllük ile de ilişkilendirilmiştir 
(Diesing ve Jelinek, 1995):  

(2) a. Ég  las  ekki  bók.  (İzlandaca) 
  ben  oku- OLMZ (bir) kitap 
  ’Ben kitap okumadım.’ 

b. *Ég las bók ekki ti. (Thráinsson, 2001: 190) 

Nesne kaydırımı büyük oranda Germen dillerinin bir özelliği olarak 
görülse de, alanyazında, örneğin, İngilizce (Harley & Noyer, 1998), Farsça 



(Karimi 2003, 2005), Korece (Hagstrom, 1996) ve Roman dilleri (Gallego, 
2006) için de nesne kaydırımı çözümlemeleri önerildiği görülmektedir. 
Tosun (1999), (3)-(4) karşıtlığını değerlendirerek, (4)b’nin Türkçede nesne 
kaydırımı içerdiğini belirtmektedir. Bu çalışmada biz de bu durumu nesne 
kaydırımı olarak kabul edeceğiz.   

(3) a. Ali hızlı kitap okuyor. 
 b. *Ali kitapi hızlı ti okuyor.  (Erguvanlı, 1984) 

(4) a. *Ali hızlı bu kitabı okuyor. 
 b. Ali bu kitabıi hızlı ti okuyor. (Erguvanlı, 1984) 

Türkçenin sözcük dizilişi üzerine yapılan önceki çalışmalarda, 
biçimbilimsel Durum yüklenmemiş, çıplak (bare) AÖ’lerin eylemin hemen 
solundaki konum ile sınırlı olduğu görüşü genel olarak kabul edilmektedir 
(ör. Erkü 1983; Erguvanlı, 1984; Turan, 1995; Tosun, 1999; Öztürk, 2004). 
Nesne kaydırımı açısından ele alınmamış olsa da, bu çalışmalarda dile 
getirilen ve (3)-(4)’te örneklenen bu kısıtlılık, genel olarak, Türkçede 
Durum-yüklü AÖ’lerin özgül olduğu ve yalnızca özgül AÖ’lerin 
taşınabileceği belirtilerek açıklanmaktadır (ör. Erkü 1983; Erguvanlı, 1984; 
Enç, 1991; Turan, 1995; Tosun, 1999; Öztürk, 2004). Dolayısıyla, bu 
çalışmanın konusunu oluşturan (4)b’deki nesne kaydırımı açısından 
düşünüldüğünde, önceki çalışmalar bu kitabı AÖ’sünün, (3)b’deki kitap 
AÖ’sünün tersine,  a) özgül, b) biçimbilimsel Durum-yüklü olması nedeniyle 
taşınabileceğini belirtmektedir. Diğer yandan, İşsever (2000, 2003), Emeksiz 
(2003) ve Kornfilt (2003), Türkçede Durum-yükleme ile özgüllük arasında 
doğrudan bir ilişki bulunmadığını ileri sürmekte, ayrıca Sezer (1996), İşsever 
(2000, 2003) ve Uygun (2006)’da çıplak AÖ’lerin taşınabildiği 
örneklenmektedir. 

Bu durumda, (3)-(4)’te örneklenen bağlamlarda AÖ’lerin taşınmasını 
ilgilendiren koşulların nasıl açıklanması gerektiği önemli bir soru olarak 
belirginleşmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı, (3)-(4)’te 
örneklenen taşımanın Türkçede hangi kısıtlılıklara uyduğunun, özellikle 
özgüllük ve Durum ile ilgili koşulların yeniden gözden geçirilerek 
araştırılmasıdır.  

2. Özgüllük ve Durum 

İskandinav dillerinde açık AÖ’lere nesne kaydırımının uygulanması 
genellikle yasaklanırken (bkz. (5)), Almanca ve İzlandacada bu birimlerin 
seçimlik olarak taşınabildiği görülmektedir (bkz. (6)):  

(5) a. *Studenten  læste  bogeni  ikke  ti. (Danca) 
 b. *Studenten  leste  bokeni  ikke  ti.  (Norveççe) 
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 c. *Studenten  läste  bokeni  inte  ti.  (İsveççe) 
 öğrenci(belirli)  oku-  kitap(belirli) OLMZ 
 “Öğrenci kitabı okumadı.” (Thráinsson, 2001:150) 

(6) a. Nemandinn  las  bókina  ekki (bókina). (İzlandaca) 
 öğrenci(belirli) oku-  OLMZ  kitap(belirli) 
 b. Der Student  hat  das Buch  nicht (das Buch)  gelesen. (Almanca) 
  BT öğrenci Yrd.E.  OLMZ  BT kitap  oku- 
 “Öğrenci kitabı okumadı.” (Thráinsson, 2001:148) 

(5)-(6)’da sunulan örnekler, öncelikle, özgül birimlerin üretildikleri 
konumlardan taşınmasını zorunlu kılan evrensel bir koşulun bulunmadığını 
sezdirmektedir. Dahası, (5)’teki örneklerde görüldüğü gibi, bu durum kimi 
dillerde yasaklanmaktadır. Dolayısıyla, Thráinsson (2001)’in de değindiği 
gibi, nesne kaydırımının özgüllük tarafından tetiklendiği savı fazla geneldir.  

Özgüllük ile taşıma arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığı görüşü, 
Türkçede özgül-dışı birimlerin taşınabildiği gerçeği ile de desteklenmektedir. 
Türkçenin alanyazınında biçimbilimsel Durum yüklenmemiş, özgül-dışı 
birimlerin e-önü konum ile sınırlı olduğu görüşü büyük oranda kabul 
ediliyor olsa da, aşağıdaki örnekler bu birimlerin e-ardına (bkz. (7)), 
t(ümce)-başına (bkz. (8)-(10)) ve t(ümce)-ortasına (bkz. (11)-(12)) 
taşınabileceğini, dolayısıyla, bu birimlerin eylemin hemen solundaki 
konumla sınırlı oldukları iddiasının fazla katı olduğunu göstermektedir2: 

(7) a. Ali kitap okudu. 
 a'. Ali ti okudu kitapi. (Sezer, 1996:238) 
 b. A- Yemeğini yesene oğlum. 
  B- ti Yemeyeceğim yemeki.  (İşsever, 2003:1049) 

(8) Kitapi Ali ti okudu.    (Sezer, 1996: 238)  

(9) Kahvei ALİ de ti istemişti.  (Uygun, 2006) 

(10) A- Elma ister misin? 
 B- Elmai (ben) çok  ti   yedim bugün. Sağol. 

(11) A: Oğlum yemeğini yesene. 
 B: (Ben) Yemeki daha demin ti yedim. 

(12) (Şemsiyem yoktu.) Ama Ayşe [bir tane]i dün/hemen ti verdi.  

(7)-(12)’de sunulan örneklerin hepsinde, taşınan birimler taşınmadan 
önceki özgül-dışı/gönderim-dışı (non-referential) okumalarını korumaktadır. 
Dahası, özgül-dışı/gönderim-dışı okuma, taşıma öncesinde olduğu gibi, 
taşıma sonrasında da bu birimler için olası tek okumadır.   
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Bu örneklerdeki çıplak AÖ’lerin taşındıkları sözdizimsel konumların 
belirlenebilmesi için olumlu kutuplanma birimleri (positive polarity items) 
test aracı olarak kullanılabilir. Kelepir (2003), Türkçede bazı niceleyicisinin 
olumsuzluk açısında bulunamayacağını, yani, eÖ ile ZÖ arasında olduğu 
kabul edilen OlmÖ’nün (Olumsuzluk Öbeği) üzerinde bulunması gerektiğini 
göstermiştir. Bu durumda, aşağıdaki örneklerde görülen özgül-dışı çıplak 
AÖ’nün OlmÖ’den yukarıda konumlandığı söylenebilir: 

(13) A- Herkese meyve suyu ve tatlı verildi mi?   
 B- Sanıyorum herkes meyve suyu aldı ama tatlıi bazı misafirlere henüz 

ti  verilmedi. 

(14) A- Toplantıda herkes tatlı yedi. 
 B- Tatlıi bazıları  ti  yedi ama ben yemedim. 

Son olarak, özgül-dışı çıplak AÖ’lerin taşınması ile ilgili bu durumun 
Türkçeye özgü olmadığını belirtmek gerekmektedir. Bu birimler, örneğin, 
Farsçada (bkz. (15)) karşıtsal vurgu aldıklarında (Karimi, 2003, 2005), 
Hintçede ise kendileri (bkz. (16)) ya da yanlarındaki (bkz. (17)) birimler 
karşıtsal olarak vurgulandığında (Dayal, 2003) taşınabilmektedir: 

(15) Kimea [(ye) KETÂB]i barâ-sh  ti  xarid.   
 K.          (bir) kitap    için-kendi aldı 
 “Kimea kendine (bir) KİTAP aldı.” (Karimi, 2003: 109) 

(16) KITAABİ anu  ti  paRh rahii hai (akhbaar nahiiN) 
 kitap anu oku-SÜR-PAR. (gazete   değil) 
 “Anu KİTAP okuyor (gazete değil).” (Dayal, 2003) 

(17) Kitaabi ANU  ti  paRh rahii hai (ravi nahiiN) 
 “ANU kitap okuyor (Ravi değil).”  (Dayal, 2003) 

Buraya kadar verilen örnekler, AÖ’lerin taşınması konusunda 
belirlenen özgüllük koşulunun fazla katı olduğunu göstermiştir. Bu 
birimlerin taşınması söylem bağlamından ulaşılabildiklerinde, yani konusal 
olarak yorumlandıklarında (Dayal, 2003), ya da odaklandıklarında olası 
olduğundan, ilgili koşulun anlamsal olmaktan çok, bilgi yapısına ilişkin 
olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, özgül birimlerin taşınmasını yasaklayan 
diller olduğu gibi, özgül-dışı AÖ’lerin taşınmasına izin veren dillerin de 
olması nedeniyle, (4)b’de örneklenen nesne kaydırımının doğrudan doğruya 
özgüllük koşuluna bağlanamayacağı sonucu çıkarılabilmektedir.   

Yukarıdaki tartışmanın gösterdiği çıplak nesne AÖ’lerinin uygun 
söylem bağlamlarında taşınabileceği gerçeği, bizi aynı zamanda Durum-
yükleme ile nesne kaydırımı ilişkisinin sanıldığından daha gevşek olduğu 
sonucunu da çıkartmaya itmektedir. Ancak, nesne kaydırımı ile Durum-
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yükleme arasında hiçbir ilişki bulunmadığını söylemek oldukça güçtür. 
Nitekim, Holmberg (1986), Vikner (1994) ve Holmberg & Platzack (1995), 
İzlandaca ve Anakara İskandinav dillerinde biçimbilimsel Durum ile nesne 
kaydırımı arasında ilişki bulunduğunu iddia etmiştir.3 Türkçede ise nesne 
kaydırımının Durum türünü dikkate aldığı, içsel Durum yüklü olan AÖ’lerin 
taşınmak zorunda olmamasına karşın (18), yapısal Durum yüklü olan 
AÖ’lere nesne kaydırımı uygulanmak zorunda olduğu görülmektedir (19):4 

(18) a. Bu yıl çocuklar sinemaya çok (sinemaya) gitti. 
 b. Ali küçükken merdivenden çok  (merdivenden) düştü. 
(19) Ali kitabı çok/kötü/hızlı (*kitabı) okudu. 

Sonuç olarak, Türkçede özgüllük ile nesne kaydırımı arasında 
doğrudan bir ilişki bulunmadığı, ancak bu olgunun Durum türünü 
dikkate aldığı görülmektedir. Bu doğrultuda, Türkçede Durum türü ile 
nesne kaydırımı arasındaki bu ilişkinin nasıl açıklanması gerektiği ve 
çıplak nesne AÖ’leriyle Belirtme Durumu yüklü nesne AÖ’lerinin 
taşınma karşıtlığını ilgilendiren nedenlerin neler olduğu soruları 
gündeme gelmektedir. Bundan sonraki bölümde bu sorulara yanıt 
verilmeye çalışılacaktır. 
3. Öneri 

Anımsanacağı gibi, çalışmamızın ele aldığı sorun, Türkçede hızlı gibi bir 
belirteçten sonra gelen e-önündeki çıplak AÖ’lerin taşınmasının seçimlik 
olmasına karşın, aynı sözdizimsel bağlamda bulunan Belirtme Durumu 
yüklü AÖ’lere niçin nesne kaydırımı uygulanmak zorunda olduğuydu. 
Buraya kadar yaptığımız tartışma Türkçede AÖ’lerin taşınmasında gerek 
özgüllüğün gerekse biçimbilimsel Durumun tek başına etkili olmadığını 
gösterdiğine göre, (4)b’de örneklenen nesne kaydırımının nedenlerinin nasıl 
açıklanması gerektiği sorusu yanıt beklemektedir. Bu bölümde, çıplak 
AÖ’lerle nesne kaydırımı uygulanan AÖ’lerin taşınma koşullarının farklı 
olduğu, ilkinin odaklama ve tümce vurgusu, diğerinin ise Durum eşleştirme 
(Case checking) bağlamında açıklanabileceği gösterilmeye çalışılacaktır. 
Ancak, çalışmanın önerisine geçmeden önce, temel verimizi oluşturan (3)-
(4) örneklerinde yer alan hızlı belirtecinin zorunlu olarak vurgu aldığını 
gözlemlemek, ilgili verinin tam olarak betimlenmesi açısından son derece 
önemlidir. (20)’de görüldüğü gibi, belirtisiz dizilişte bu tür belirteçlerin 
vurgu almaması tümcesel bozukluğa neden olmaktadır: 

(20) a. Ali HIZLI/KÖTÜ/ÇOK/AZ kitap/*kitabı okuyor.  
 b. *Ali hızlı/kötü/çok/az KİTAP/ KİTABI okuyor.   
 c. Ali hızlı/kötü/çok/az ??/ *kitap/*kitabı OKUYOR.  
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 Zorunlu olarak vurgu alması gerekmeyen bir belirteç söz konusu 
olduğunda ise dilbilgisellik farklılığı gözlenmemektedir: 

(21) a. Ali dün/kesinlikle/iyi ki/sanırım KİTAP/KİTABI okudu.  
 b. Ali dün/kesinlikle/iyi ki/sanırım kitap/kitabı OKUDU.  
 c. Ali DÜN/KESİNLİKLE/İYİ Kİ/SANIRIM kitap/kitabı okudu.  

Bu çalışmada, Cinque (1999)’u izleyerek, (20)’deki türden alçak 
belirteçler’in (low adverbs) EÖ sınırında, (21)’deki gibi yüksek belirteçler’in 
(high adverbs) ise eÖ’den yukarıda üretildiğini sayıltılayacağız.  

Tümce vurgusunun odaklama ile ilişkisi dikkate alındığında, 
yukarıdaki gözlemler vurgulu belirteçlerin sunumsal odak (presentational 
focus) söz konusu olduğunda vurgu alanının sınırını belirlediğini ortaya 
koymaktadır. Bu doğrultuda, aşağıdaki genellemeyi yapmak olasıdır: 

(22) Vurgulu belirteçler sunumsal odak alanında bulunduklarında, 
kendilerinden sonra [-odak] özellikli bir AÖ bulunamaz. 

(23), çok belirtecinin sunumsal odak alanının sınırını belirlediğini ve 
birincil tümce vurgusunu üzerine çektiğini göstermektedir:  

(23) A- Ali bugünlerde yorgun görünüyor.  
 B- (Çünkü (o) bugünlerde) [OD ÇOK ders[+od] çalışıyor].  

[+odak] özellikli AÖ vurgulanmak için vurgulu belirtecin üzerine (t-
başı ya da t-ortasındaki bir konuma) taşınmalıdır. Bu durumda bu AÖ 
karşıtsal olarak yorumlanır: 

(24) a. *Ali çok KİTAP[+od] okuyor. 
 b. (KİTAPi [+od]) Ali KİTAPi [+od] çok ti okuyor (gazete değil). 

Ancak, vurgulu belirteçlerin karşıtsal odak almaları durumunda, 
kendilerinden sonra gelen AÖ [-odak] özellikli olabilir ve seçimlik olarak 
taşınabilir. Bu durumda vurgu alanı yalnızca belirteçten oluşur: 

(25) A- Elma ister misin? 
 B- Bugün [OD ÇOK] elma[- od] yedim. Sağol. 
 B'-Bugün elmai [- od] [OD ÇOK] ti yedim. Sağol. 

Bu örnekler, nesne kaydırımı bağlamlarında tümce vurgusunun, 
Kahnemuyipour (2004)’te önerildiği gibi, eşik-tabanlı (phase-based) olarak 
incelenebileceğini sezdirmektedir. Buna göre, tümce vurgusu güçlü eşik’te 
(strong phase), dağıtım’a (spell out) gönderilen öğenin en üstteki (yani 
ezgisel sınırda bulunan) birimine atanır. Burada güçlü eşik e0 tarafından 
belirlenmektedir ve e0’nin altında bulunan tüm birimler, güçlü eşiğin alan’ını 
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(domain), yani vurgu alanını, oluşturmaktadır. Bu öneri bağlamında, 
aşağıdaki örnekleri inceleyelim:  

(26) Ali [OD ÇOK ders çalışıyor]   (27) Ali ders[- od] [OD ÇOK] çalışıyor. 
eÖ 

e' 

e' 

EÖ 

EÖ 

E' 

ÇOK[+od] 

ders[+od] E 

e 

çalışıyor

güçlü eşik  
(vurgu alanı) 

 

 eÖ

e' 

e'

EÖ 

EÖ 

ÇOK[+od] 
(karşıtsal) 

e 

E' 

(ders[- od]) E 

çalışıyor 

güçlü eşik  
(vurgu alanı) 

EÖ

ders[- od]

 
 
(26), tümce vurgusunun güçlü eşikte ezgisel sınırda bulunan çok belirtecine 
atandığını göstermektedir. Ancak, [-odak] özellikli ders AÖ’sünün EÖ’ye 
eklendiği (27)’de ezgisel sınırda bu kez belirteç değil, taşınmış AÖ 
bulunmaktadır. Burada AÖ’nün taşınmasını güdüleyen Durum gibi bir 
yapısal tetikleyicinin olmaması, bu taşımanın EÖ’ye eklenme olarak 
sayıltılanmasını akla yakın kılmaktadır. Odaklama-tümce vurgusu ilişkisi 
gereği [-odak] özellikli bir birim tümce vurgusu alamayacağından, (27) 
Kahnemiyupour’un önerisine uymamaktadır. Ayrıca, (28)’deki örneklerin de 
gösterdiği gibi, [-odak] özellikli dolaylı nesneler de, yine Kahnemiyupour’un 
önerisine karşı olarak, kimi zaman zorunlu kimi zamansa seçimlik olarak, 
EÖ’ye eklenebilmektedir: 

(28) a. Ali [EÖ Ayşe’ye [EÖ ÇOK [EÖ (*Ayşe’ye) [E' mektup [E gönderdi]]]]] 
 b. Ali [EÖ merdivenden [EÖ ÇOK [EÖ (merdivenden) [E' [E düştü]]]]] 

Dolayısıyla, Türkçe açısından, Kahnemiyupour’un önerisinde 
aşağıdaki gibi küçük bir değişiklik yapmak kaçınılmaz görünmektedir: 

(29) Tümce vurgusu güçlü eşikte, dağıtıma gönderilen öğenin [+odak] 
özellikli birimlerinden en üsttekine atanır. 

(24)’te gösterildiği gibi, [+odak] özellikli bir çıplak AÖ, vurgulanmak 
için vurgulu belirtecin üzerine taşınmalıdır. Bu durumda, güçlü eşikte 
dağıtıma gönderilecek olan EÖ’nün en üstündeki birim bu AÖ olacak ve, 
(29)’daki belirlemeye uygun olarak, tümce vurgusunu alacaktır: 
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(30) Ali [EÖ[OD KİTAP[+od]][EÖ çok [EÖ [E' kitap[+od] [E okuyor]]]]] (gazete değil). 

 
 
Türkçede vurgu alanı ile ilgili bu belirlemeleri yaptıktan sonra, 

belirtme durumu yüklenmiş AÖ’lerin niçin vurgulu belirteç ile eylem 
arasındaki konumdan taşınmak zorunda olduğu sorusuna geçebiliriz. Karimi 
(2005), aynı durumun Farsçadaki karşılığını ele alırken Chomsky (2001)’i 
izleyerek bir XÖ’nün eÖ’nün ezgisel sınırında Yorum yüklendiğini kabul 
etmekte ve Farsçada belirtme durumu yüklenmiş nesne AÖ’lerinin, 
üretildikleri EÖ-içi konumlarından Yorum yüklenmek, yani özgül yorum 
almak için e0’nin ikinci göstericisine (Gös) (specifier) yükseldiğini ileri 
sürmektedir. Karimi’nin önerisi aşağıdaki şemada gösterilmektedir: 

güçlü eşik (vurgu alanı) 

(31)  
 eÖ 

eÖ

AÖNesne  
 [Bel] 

e 

t Nesne 

Uyuşum 
e' 

AÖÖzne 

EylemlikÖ (=EÖ) 

(Karimi, 2005: 110’dan uyarlanmıştır)  
Ancak, buraya kadar yaptığımız tartışmanın da gösterdiği gibi, 

Türkçede AÖ’lerin taşınmasının gerek özgüllük gerekse biçimbilimsel 
Durum tarafından doğrudan ve mutlak bir biçimde sınırlandırıldığını 
söylemek oldukça zordur. Diğer yandan, (20)’de gösterildiği gibi, belirtme 
durumu yüklü AÖ’ler, çıplak AÖ’lerin tersine, [+odak] özellikli de [-odak] 
özellikli de olsalar, taban konumlarında dilbilgisidışıdır, yani taşınmak 
zorundadırlar. Bu nedenle, çıplak AÖ’lerin taşınmasına oranla, bu birimlerin 
taşınması çok daha yapısal bir gerekliliğin varlığını sezdirmektedir. Bölüm 
2’de, bu gerekliliğin yapısal Durum olduğunu belirlemiştik. Karimi’nin 
önerisini bu açıdan değerlendirirsek, Türkçede nesne kaydırımının, (32)’de 
gösterildiği gibi, bu işlemin uygulanacağı AÖ’nün yapısal durumunu (bu 
çalışma kapsamında Belirtme Durumu) eşleştirmek amacıyla e0’nin ikinci 
Gös konumuna taşınmasını içerdiğini söyleyebiliriz. Diğer bir deyişle, 
Türkçede nesne kaydırımı özgüllük tarafından değil, doğrudan doğruya 
Durum tarafından tetiklenmektedir.  

(32)  
[eÖ Ali [e' kitabıN [-od] [e'  [EÖ ÇOK/HIZLI[+od] [EÖ [E' tN tE ]]] okuduE]]] 
   güçlü eşik (vurgu alanı) 
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Diğer yandan, belirtme durumu yüklü AÖ’ler, yukarıda değinildiği 
gibi, [+odak] özellikli ve vurgulu da olabilir. Bu durumda, belirtme 
Durumunu eşleştirmek üzere e0’nin ikinci Gös’üne taşınan AÖ’nün EÖ sınırı 
ile belirlenen vurgu alanının dışında kalacağı kesindir. Ancak, (29)’daki 
tümce vurgusu ile ilgili belirleme bu durumu da içermektedir. Chomsky 
(2001)’e göre, eÖ’den sonraki güçlü eşik TÜMÖ’dür. Dolayısıyla, aşağıda 
gösterildiği gibi, ilk güçlü eşikte [+odak] özelliği bulunmadığından, tümce 
vurgusu bir sonraki güçlü eşikteki en üstte bulunan [+odak] özellikli birime 
atanacaktır; bu da e0’nin ikinci Gös’ünde bulunan Belirtme Durumu 
yüklenmiş (karşıtsal odak okumalı) nesne AÖ’südür: 

(33)  
[TÜMÖ[TÜM'  [ZÖ[eÖ Ali [e' KİTABIN [+od] [e' [EÖ çok/hızlı [EÖ[E' tN tE ]]]]]] okuduE]]] 
   
 

4. Sonuç 

Bu çalışmada, Türkçede EÖ-içi çıplak nesne AÖ’leriyle, nesne kaydırımı 
uygulanan Belirtme Durumu yüklü nesne AÖ’lerinin taşınma karşıtlıkları ele 
alınmış ve tümce vurgusu için belirlenen eşik-tabanlı çözümleme 
çerçevesinde, özgül-dışı çıplak nesne AÖ’lerinin taşınmasının odaklama ve 
tümce vurgusu olgularının birlikte ele alınmasıyla açıklanabileceği, Belirtme 
Durumu yüklü AÖ’lere uygulanan nesne kaydırımının ise, yapısal 
Durumlarının eşleştirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği iddia edilmiştir. 
Notlar 
1.  Nesne kaydırımı olgusu ilk olarak Holmberg (1986) tarafından gözlenmiş ve 

adlandırılmıştır. Sayfa sınırlamaları nedeniyle bu olgunun geniş bir tanıtımı 
verilememektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için bkz. Thráinsson (2001). 

2.  Bundan sonraki tüm örneklerde büyük harfler birincil tümce vurgusunu/sunumsal odağı, 
büyük ve koyu harfler ise karşıtsal odağı göstermek üzere kullanılacaktır. 

3.  Bu ikisi arasında bir ilişki bulunmadığını ileri süren farklı bir görüş için bkz. Holmberg 
(1999). 

4. Sayfa sınırlamaları nedeniyle, çok daha geniş bir tartışma gerektiren bu durum burada 
yalnızca örneklenmekle yetinilecektir. 
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