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ÖNSÖZ 

 İşaret sözcükleri, diğer bir deyişle işaret önad ve adılları, her dilde görülen 

sözcük türleridir. Bizler iletişim kurarken, farkında olmasak da sık sık işaret 

sözcüklerine başvururuz. Bu durum, bazen karşımızdaki kişiyi konuşmanın içine 

çekme isteğimizden, bazen de konuşma boyunca aynı ifadeleri kullanmaktan 

kaçınma ya da kısaltarak aktarma isteğimizden kaynaklanabilmektedir.  

 İşaret sözcükleri bilindiğinin aksine, sadece fiziki yakınlık ya da uzaklık 

belirtmelerinden ziyade, bu sözcükleri kullandığımızda karşımızdaki kişide 

yarattığımız algı açısından da önem taşıyan sözcük gruplarıdır. Bu nedenle, bu tez 

çalışmasında “ko, so, a” çatısı altında yer alan Japonca işaret sözcüklerinin bilişsel 

işlevleri üzerinde durulmuştur.  

 Sadece tez çalışmam süresince değil, eğitimim boyunca beni her anlamda 

yetiştiren ve bana her zaman yol gösteren, Sayın Danışmanım Prof. Dr. Ayşe Nur 

TEKMEN’e, hiçbir konuda yardımlarını esirgemeyen ve yeni bakış açıları sunan 

hocalarım Yab. Uz. Dr. Tsuyoshi SUGIYAMA ve Yab. Uz. Akara MATANO’ya, 

bana emeği geçen Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndaki 

tüm hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Tez çalışmam sırasında yüz yüze 

görüşme fırsatı bulduğum ve değerli düşünceleri ile yeni bakış açıları kazanmamı 

sağlayan Sayın Dr. Tomomi NIIMURA’ya, farklı bakış açıları sunan Sayın Prof. 

Shin MORIYAMA’ya, çalışmam boyunca her konuda yardımcı olan Arş. Gör. Dr. 

Ceren AKSOY SUGIYAMA’ya, manevi destekleriyle her zaman yanımda olan 

aileme, arkadaşlarıma ve Onur TATLIPINAR’a teşekkürlerimi sunuyorum. 

Nagehan AVDAN  
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GİRİŞ 

Türkçede işaret adılı ve işaret önadı olarak bilinen sözcükler, Japoncada işaret 

sözcükleri adı altında toplanmaktadır. Japoncada işaret adılları “kore, sore, are”, 

önadları “kono, sono, ano, konna, sonna, anna”, belirteçleri “kō, sō, ā”; “ko, so,  a” 

seslerinden türetilmesi ve tüm bu işaret sözcüklerinde aynı sesletimi koruması 

nedeniyle, “ko, so, a” ve bunların soru biçimleri “do” çatısı altında ele alınmaktadır. 

Bugüne kadar, Japonca işaret sözcüklerinin “ko, so, a” ve bunların soru 

biçimleri “do” çatısı altında; adıl, önad ve belirteç biçimlerinin ele alındığı 

çalışmalarda,  işaret sözcüklerinin kullanım alanları, nesnenin konuşucuya yakınlığı-

uzaklığı ya da konuşucunun alanında yer alıp almaması açısından belirlenmeye 

çalışılmıştır.  

Bu tezde, Japonca işaret sözcükleri “Bilişsel dilbilim açısından Japonca işaret 

sözcükleri ‘ko, so, a’ ” başlığı altında ele alınmıştır. Japonca işaret sözcüklerinin adıl, 

önad ve belirteç biçimlerinin bilişsel özellikleri tezin konusunu oluşturmaktadır. 
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Bu tezde, konuşucu ve dinleyici algısının, Japonca işaret sözcüklerinin 

kullanımı üzerindeki etkileri açıklanarak, işaret sözcüklerinin kullanımındaki bilişsel 

özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

İşaret sözcükleri, insanların günlük hayatta yoğun olarak kullandıkları, bazen 

eksilttikleri bazen eksiltemedikleri sözcüklerdir. Konuşucu, dinleyiciye bir durumu 

algılatmada ve ortak dikkati oluşturmada sıkça işaret sözcükleri kullanımına 

başvurmaktadır.  

Japonca ve Türkçe işaret sözcüklerinin karşılaştırmalı açıdan ele alındığı 

çalışmalarda (Hayashi, 2008, 2013, Balpınar, 2010, 2011, 2012),  Japonca “ko, so, a” 

ile başlayan işaret sözcükleri, Türkçe “bu, şu, o” işaret adıl ve önadları ile 

eşleştirilmiştir. Ancak bu eşleştirme, teoride örtüşse de gerçek söylem ortamında 

Japonca ve Türkçe arasında algı farklılıkları görüleceği düşünülmektedir. Dolayısıyla, 

görülen bu algı farklılıkları, işaret sözcükleri kullanımını da etkilemektedir. 

Japoncadaki işaret sözcüklerinin bu bağlamda ele alınması, bir yandan Japonca’ nın 

betimlenmesi diğer yandan Türkçe-Japonca işaret sözcüklerinin kullanım 

benzerlikleri ve farklılıkları üzerine ileride yapılacak karşılaştırmalı çalışmalara 

zemin oluşturması açısından önem taşımaktadır. 

Japonca işaret sözcükleri “ko, so, a” çatısı altında birçok sözcük yer 

almaktadır. Bu tezde, “ko, so, a”; adıl (“kore”, “kochira”, “koko”,  “sore”, 

“sochira”, “soko”, “are”, “achira”, “asoko”), önad (“kono”, “konna”, “sono”, 

“sonna”, “ano”, “anna”) belirteç (“kō”, “sō”, “ā”) biçimleri, bilişsel işlevleri 

açısından ele alınmıştır. Yukarıda belirtilen işaret sözcüklerinin soru biçimleri “dore, 

dono, doko, donna, dō” bu çalışmada kapsam dışı bırakılmıştır. 
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Yukarıda belirtilen işaret sözcüklerinin dışında, “koitsu, konata, soitsu, 

sonata, aitsu, anata” gibi kişi adılları ile soru biçimleri “doitsu, donata” da işaret 

sözcükleri çatısı altında yer almaktadır. Ancak, bu işaret sözcükleri doğrudan kişi 

adılı olarak kullanıldıkları için kapsam dışı tutulmuştur. Bunun yanı sıra, “yō”  

yapısının eklenmesiyle oluşturulan işaret önadları ve belirteçleri (“konoyōna, 

sonoyōna, anoyōna, konoyōni, sonoyōni, anoyōni”) ile “ko, so, a” ile oluşturulan 

zaman ifadeleri de tezin kapsam ve sınırlılıkları dışında yer almaktadır. Yukarıda 

belirtilen kapsam dışında bırakılan işaret sözcüklerinin her biri, birer araştırma 

konusu oluşturmaktadır.  

Japonca işaret sözcüklerinin bilişsel açıdan ele alındığı bu tez çalışmasında, 

işaret sözcüklerinin bilişsel işlevlerinin açıklanmasında, referans kitap ve makalelerin 

yanı sıra görsel veri olarak Japon çizgi romanı “Sazae-san”
1
 ve İngilizce çevirisi ile  

“Snoopy”
2

 çizgi romanından İngilizce ve Japoncasındaki örnek tümcelerden 

yararlanılmıştır. 

Bugüne kadar Japonca işaret sözcükleri üzerine yapılan çalışmalarda 

(Sakuma, Mikami, Takahashi, Kuno, vd.), işaret sözcükleri; (1) konuşma 

ortamındaki bir nesneyi ya da kişiyi doğrudan gösterme (“genba shiji 現場指示”), 

(2) konuşma içinde geçen bir bağlamı işaret etme (“bunmyaku shiji 文脈指示”) 

biçiminde ikiye ayrılarak ele alınmıştır. Bu tezde de bu şekilde bir sınıflandırma 

benimsenmiştir.  

                                                           
1
 Hasegawa, M, Sazae-san, sayı: 2, 4, 5, 6, 11, 12,  Asahi Shimbunsha. 1994, 1995, 2004, 2011. 

  Hasegawa, M, Sazae-san zenshū, sayı: 6,   Asahi Shimbunsha. 1997. 
2
 Schulz, C (Çev. Tanikawa S.) Snoopy, sayı: 3, 5, Kadokawa Shoten 2002, 2003. 
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Tez, kuramsal çerçeve, işaret sözcükleri üzerine yapılan çalışmalar ve 

Japonca işaret sözcüklerinin bilişsel işlevleri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. 

İlk bölümü oluşturan kuramsal çerçevede, bilişsel dilbilim ele alınmıştır. 

Bilişsel dilbilim hakkında genel bilgi verildikten sonra, bilişsel dilbilimin temel 

kavramları ve yine bilişsel dilbilim açısından büyük önem taşıyan kavrayış biçimleri 

açıklanmıştır. Daha sonra, kavrayışı etkileyen bilişsel süreçler ele alınmış, akabinde 

bu süreçlerin gösterim ve işaret yapılarının kullanımı üzerindeki etkisi belirtilmiştir. 

Farklı kavrayışa sahip dillerin (Türkçe, Japonca vs. İngilizce) konuşucularının uzam-

zaman algısı ile işaret sözcüklerinin ilişkisi ele alınarak, örneklerle 

somutlaştırılmıştır. 

İkinci bölümde, işaret sözcükleri üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi 

verilerek Sakuma (1936)’nın “nawabari” tezi ve Niimura (2006)’nın Japonca-

İngilizce işaret sözcüklerinin bilişsel işlevlerini belirlemede benimsediği “ima-koko”  

yaklaşımı açıklanmıştır. Yine bu tezde, Sakuma (1936)’nın “nawabari” tezi temel 

alınmakla birlikte, son yıllarda bilişsel dilbilimin gelişmesiyle Japonca üzerinden 

ortaya atılan “ima-koko” tezi benimsenerek işaret sözcüklerinin kullanım alanları 

üzerinde yoğunlaşılmıştır. 

Tezin üçüncü bölümünde, Japonca işaret sözcükleri “ko, so, a” nın bilişsel 

işlevleri üzerinde durulmuştur. Bu bölümde işaret sözcüklerinin bilişsel işlevleri, (1) 

doğrudan gösterme açısından (2) bağlamı belirtmesi açısından iki alt başlığa 

ayrılarak ele alınmıştır. Japonca işaret sözcüklerinin her bir dizgesi bu doğrultuda ele 

alınarak, bilişsel işlevleri üzerinde durulmuştur. Alt bölümlerin sonunda genel bir 

değerlendirme yapılmıştır.  
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Sonuç bölümünde, elde edilen bilgiler değerlendirilerek, Japonca 

konuşucusunun ve dinleyicisinin kavrayış biçiminin ve uzam-zaman-nesne algısının 

işaret sözcüklerinin kullanımına etkisi ve buna bağlı olarak işaret sözcüklerinin 

bilişsel özellikleri üzerine düşünülmüştür.  

Bu tez çalışmasında, Japonca sözcüklerin çevriyazıya aktarılmasında 

Hepburn biçimi
3
 benimsenmiştir.  Hepburn yazım biçimine göre çoğu Japonca hece 

Türkçedeki gibi sesletilmektedir. Ancak aşağıda belirtilen hecelerin sesletimlerinde 

farklılık görüldüğüne dikkat edilmesi gerekir. 

“fu” → “f” ve “h” sesleri arasında ama “h” sesine daha yakın “hu” biçiminde 

(Zülkadiroğlu, 2009: 10).  

“ji” → “ci” biçiminde 

“chi” → “çi” biçiminde 

“shi” → “şi” biçiminde 

“tsu” → “ t” ve “s” seslerinin ard arda hızlı biçimde söylenerek, daha çok “tsı” 

sesine yakın biçimde sesletilir. 

Bu sesletimlerin dışında dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda 

açıklanmıştır. 

1) Hepburn yazım biçiminde ünlü kaymaları (diftong) “y” harfi ile 

belirtilmekle birlikte “sa” ve “ta” ile başlayan hecelerdeki ünlü kaymalarında “h” 

harfi kullanılmaktadır.  

                                                           
3
 Japonca yazıların Latin alfabesi ile yazıya aktarımı için “Kunrei”, “Hepburn” ve “Nihon” biçimleri 

olmak üzere 3 yazı sistemi geliştirilmiştir. Yazım biçimi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Japonca 

Dilbilgisi (Tekmen, Takano, 2005) s. 37-40.  
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Örneğin, “みゃ ” hecesi “mya” biçiminde yazılarak yine aynı biçimde 

sesletilir. Bununla birlikte “しゃ” ve “ちゃ” heceleri “sha” ve “cha” biçiminde 

yazılıp, “şa” ve “ça” şeklinde sesletilir. Buna karşılık, 「じ(ji) 」hecesi ile yapılan 

diftong sesletimlerde “y” ve “h” sesleri kullanılmayarak, 「じゃ」→ “ja”, 「じゅ」

→ “ju”, 「じょ」→ “jo” biçiminde yazılarak “ca”, “cu” ve “co” şeklinde sesletilir.  

2) Hepburn biçiminde uzun okunuşlar iki şekilde Latin alfabesi ile yazılır
4
. 

Bunlardan biri uzun okunan harflerin üzerine uzatma işareti (-) koyma yöntemidir. 

Bu tezde, uzun okunacak harflerin üzerine uzatma işareti konularak belirtilmiştir 

(“偶然→ gūzen” gibi).  Buna karşılık, “ei” olarak yazılan sözcüklerde (Ör. 先生→ 

sensei), “ei” sesleri uzun “e” olarak okunmaktadır.  

3) Japoncada konu ilgeci olan 「 は 」 , çevriyazıya “wa” biçiminde 

aktarılarak yazıldığı biçimde sesletilmiştir. Ayrıca, yön durum ilgeci olan 「へ」 de 

“e” biçiminde yazılarak aynı biçimde sesletilmiştir. 

 

Alan Yazınında Kullanılan Terimler ve Tanımları 

Bağlam (bunmyaku 文脈, context): Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce 

ya da sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, 

değerini belirleyen birim ya da birimler bütünü (Vardar, 2002: 31). 

                                                           
4
 Ayrıntılı bilgi için bkz. Japonca Dilbilgisi (Tekmen, Takano, 2005), s. 39. 
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Biliş (ninchi 認知 , cognitive): Kişinin, duyu organları ya da fiziksel 

hareketleri aracılığıyla dış dünyayı deneyimleyerek yorumlaması, anlamlandırması 

ve kategorize etmesini kapsayan biliş yeterliği (Yamanashi, 2000: 8). 

Bilişsel (ninchi 認知, cognitive): Bilişle ve zekanın işleyişi ile ilgili, kognitif.
5
 

Bilişsel bilim (ninchi kagaku 認知科学, cognitive science): Sadece insanların 

değil, hayvanların ve makinelerin de zekasını araştıran disiplinler arası genel bilimdir 

(Tsuji, 2013: 267). 

Bilişsel dilbilim (ninchi gengogaku 認知言語学, cognitive linguistics): Dil 

olgusunu, bireyin zihinsel uğraşları açısından ele alan, araştırma alanı itibariyle 

bilişsel bilimin alanı ile kesişen, dilbilimin bir dalıdır. 

Biliş yeterliği (ninchi nōryoku 認知能力, cognitive competence): “Kıyaslama, 

genelleme ve ilişkilendirme” olmak üzere üç ana yeterlikten oluşan biliş yeterliği, 

sadece dil kullanımı açısından değil, dil dışında da geniş ve önemli bir görev üstlenir 

(Momiyama, 2010: 1-7). 

Ima-Koko (今・ここ , here and now): Konuşma eyleminin gerçekleştiği 

zamanı ve yeri belirtir.  

Nawabari ( 縄 張 り , territory): Temel anlamı, hayvanların doğrudan 

koruduğu ya da koydukları işaretler aracılığıyla diğer hayvanları uzaklaştırdığı 

kendilerine ait alanlarıdır. Bu tezde, insanların sahiplendiği alan anlamında 

kullanılmıştır. 

                                                           
5
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.539f72f74c5709

.46183361 (16.06.2014)  
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Nesnel kavrayış (kyakkanteki haaku 客観的把握 , objective construal): 

algılayıcının kendisini algıladığı sahnenin dışına koyarak yorumladığı kavrayış 

biçimidir. Algılayıcı, gerçekte yorumladığı sahnenin içinde yer alsa bile, kendini 

zihinsel olarak o sahneden ayırarak algılar ve sahnenin dışında yer aldığı için kendini 

de algılanan nesne olarak kodlar (Ikegami, 2008). 

Ortak dikkat (kyōdō chūi 共同注意 , joint attention): Konuşma eylemi 

katılımcılarının dikkatlerini aynı öğeye yöneltmesidir.  

Öznel kavrayış ( shukanteki haaku 主観的把握 , subjective construal): 

algılayıcının kendisini yorumlayacağı ve kodlayacağı sahnenin içine yerleştirerek 

algılamasıdır. Algılayıcı gerçekte, o sahnede yer almasa bile kendisini zihinsel olarak 

oraya yansıtır (Ikegami, 2008).   

Söylem (danwa 談話 , discourse):  (1) Söz; dilin sözlü ya da yazılı 

gerçekleşmesi, konuşan bireyin kullanımı. (2) Sözce; bir ya da birçok tümceden 

oluşan, başı ve sonu olan bildiri. (3) Tümce sınırlarını aşan, tümcelerin birbirine 

bağlanması açısından ele alınan sözce (Vardar, 2002: 179). 

Uzam (kūkan 空間, space):  Konuşma ortamı, mekan.  
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I. KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

 

1.1. BİLİŞSEL DİLBİLİM 

1.1.1. Genel Bilgi 

Dil, öznenin dış dünyayı algılaması ve bu dünya ile karşılıklı etkileşimi 

sonucu deneyimlerine dayalı olarak geliştirdiği göstergelerin bir türüdür. Dilin 

gerisinde, dil kullanıcısının dış dünyaya yönelik fark etme biçimi, dış dünyanın 

sınıflandırılması, kavramsallaştırma süreci birçok biçimde yansıtılmaktadır 

(Yamanashi, 2000). Bilişsel dilbilim, dil olgusunu bireyin zihinsel uğraşları 

açısından ele alan dilbilimin
6
 bir dalı olmakla birlikte, bireyin algılama süreci gibi 

                                                           
6
 Aksan (2000), dilbilimi, “dilin insanın fizik, düşünce ve ruh yapısıyla ve çeşitli eylemleriyle 

ilişkisini kendine konu edinen, diğer bilim dallarıyla sıkı sıkıya ilişkisi olan bilim dalıdır” biçiminde 

tanımlamaktadır. Kıran (2001) ise, dilbilimin, dil yetisini ve doğal dilleri inceleyen bir bilim dalı 

olduğunu belirtir. Dil yetisi, dil aracılığıyla insanlar arasında iletişimi sağlayan ve insana özgü bir yeti 

olup, evrensel bir özellik taşımasına rağmen dil, her zaman özel ve değişebilen niteliktedir. 
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zihinsel faaliyetlerini de incelemesi noktasında bilişsel bilimin
7
 araştırma alanına da 

girmektedir. Bireyin, dış dünyayı karşılıklı etkileşimlerle deneyimleyerek tanımasını, 

sınıflandırmasını ve kavramsallaştırmasını temel alır.  

Lakoff (1990)’a göre bilişsel dilbilim, genelleme yaklaşımı ve bilişsel 

yaklaşım olmak üzere iki ana yaklaşımla betimlenebilir. Genelleme yaklaşımı, dilin 

bütün görünüşlerine
8
 uygulanan genel kuralları betimlemeyi amaçlayan yaklaşımdır. 

Bilişsel yaklaşım ise, diğer bilişsel bilim dalları (felsefe, psikoloji, yapay zeka, 

sinirbilim) aracılığıyla akıl ve zihin hakkında edinilen bilgilerle bağdaşan genel dil 

kurallarını betimlemeyi amaç edinen yaklaşımdır (Evans, Green, 2006). 

Ancak bugün bilişsel dilbilim, a) deneysel (görgül) yaklaşım, b) öne çıkarma 

yaklaşımı ve c) dikkatle ilgili yaklaşım olmak üzere üç ana yaklaşım ile 

betimlenmektedir (Ungerer, Schmid, 1998, Çev. Ikegami). Bu bağlamda bilişsel 

dilbilimin de temelini oluşturan deneysel yaklaşım, nesnel tanımlamalar yerine, 

bireyin deneyimlerine dayalı ve kuramsal düşüncelerden ziyade daha uygulamalı bir 

yaklaşımı savunur. “Araba” örneğinden yola çıkan Ungerer ile Schmid (1998), 

bireylerin “araba” kavramını betimlemede, kutu gibi şekli olan, dört tekerleği, 

camları, koltukları olan ve bir motor ile hareket eden gibi tamamen nesnel tanımlar 

kullanmayacağını belirtir. Aksine, arabanın söz konusu bireyde yarattığı çağrışımlara 

bağlı olarak, araba için, rahat ve hızlı biçimde bir yerden bir yere gidebilme, 

                                                           
7
 Tsuji (2013),bilişsel bilimin sadece insanların değil, hayvanların ve makinelerin de zekasını araştıran 

disiplinler arası genel bilim olduğunu belirtir. Çok çeşitli ve karmaşık yapıda olan zihinsel uğraşlar, 

öncelikle farklı açılardan araştırılmıştır. Yapay zeka araştırmalarının ivme kazanması ve psikoloji 

alanındaki davranışçılık ilkesinden bilişsel kurama doğru gelişimin etkisiyle, bilişsel bilimin temelleri 

atılmıştır.  

8
 “Görünüş (aspect)”,  eylemin anlattığı iş, oluş, kılışı konuşucunun nasıl gördüğünü belirten 

dilbilgisel sınıflardan biridir (Vardar, 2002:105). 
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özgürlük ve sosyal statü gibi öznel ifadeler kullanırken, bazı kişilerin de “araba 

kazası” veya “yaralanma” gibi deneyimleriyle bağlantı kurabileceğini belirtir. 

Konuşucu, bir olay ya da durumu anlatırken, söz konusu durumun tamamını 

anlatmak yerine dikkatini nereye odaklayacağı, hangi kısmı ön plana çıkaracağı, 

kendisi ile bağlantılı olan kısma karar vermesi gibi birtakım bilişsel işlem sonucunda 

durumu ya da olayı betimler.  “Tren, otomobile çarptı.” örneğinde, tren kazasına 

şahit olan konuşucu, olayın en can alıcı kısmı trenin otomobile çarpması olduğu için, 

“tren” sözcüğünü ön plana çıkarma eğilimindedir. Ancak konuşucu aynı durumu 

bakış açısını değiştirerek “Otomobile tren çarptı” biçiminde de ifade eder. 

Böylelikle konuşucu bahsettiği olayı, dinleyiciye “otomobile başka bir araç değil, 

tren çarptı” şeklinde algılatabilir
9
. Bu bağlamda, öne çıkarma yaklaşımı, ifade edilen 

durumun nasıl seçildiğini ve düzenlendiğini belirten bir yaklaşımdır.  

Konuşucunun ifade edeceği durumun hangi kısımlarını görmezden geleceğini 

hangisine dikkatini yönelteceğini konu edinen bilişsel yaklaşım, dikkatle ilgili 

yaklaşımdır. Yukarıdaki “Tren, otomobile çarptı.”  Örneğinde, konuşucu, 

otomobilin tren raylarından geçerken bozulması ya da lastiğinin patlaması, trenin 

duramayarak büyük bir gürültü ile otomobile çarpması gibi kaza olmadan önceki 

kısımları hakkında bahsetmemektedir. Çünkü konuşucunun dikkati, durumun sonuç 

kısmına, yani trenin otomobile çarptığı ana odaklanmaktadır. Buradan yola çıkarak, 

                                                           
9
 “Otomobile tren çarptı” tümcesi,  Japoncaya “Kuruma ni densha ga butsukatta→ 車に電車がぶつ

かった。”  biçiminde çevrilir. Bu tümcede Japonca konuşucusu “otomobil” i ön plana çıkarma 

eğilimindedir. Diğer taraftan, böyle bir kullanım İngilizce konuşucusu için söz konusu değildir. 

Otomobilin ön plana çıkarıldığı durum, “The car was hit by the train” biçiminde edilgen anlatımla 

ifade edilir (Türkçeye birebir çevirisi: “Otomobil, tren tarafından çarpıldı.” ). Ungerer ile Schmid 

(1998)’ in görüşüne göre, İngilizce konuşucusu belirtilen durumda, hareketin merkezi tren olduğu için 

ve belirginleştirme derecesi diğer öğelere göre daha fazla olması nedeniyle cümleye bu şekilde 

başlama eğiliminde değildir.  
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dikkatle ilgili yaklaşımın, cümlede neden bazı kısımlar anlatılırken bazılarının göz 

ardı edildiğini ele aldığını söylemek mümkündür.   

 

 1.1.2. Bilişsel Dilbilim Açısından “Biliş” 

Bilişsel dilbilimin kapsamını anlayabilmek için, öncelikle kendisine adını 

veren ve temel kavramlarından biri olan biliş kavramını açıklamak gerekir. “Biliş 

(ninchi 認知 , cognition,)” kavramı üzerine bugüne kadar çeşitli tanımlamalar 

yapılmıştır. Yamanashi (2000), “biliş” kavramını “algı” ile eşdeğer tutmanın, bilişsel 

dilbilimin yanlış anlaşılmasına neden olabileceğini belirterek şu tanımlamayı yapar: 

“biliş”, bireyin duyu organları ya da fiziksel hareketleri aracılığıyla dış dünyayı 

deneyimleyerek öznel biçimde yorumlaması, anlamlandırması ve kategorize etmesini 

kapsayan geniş anlamda bir “biliş yeterliği”
10

 ni konu edinir.  Bu bağlamda, bilişsel 

dilbilim, dil olgusunu biliş yeterliği açısından ve dinamik biçimde ele alan bir 

yaklaşımdır.  Momiyama (2010), “biliş, insanların bedenini temel alarak aklı veya 

zihni ile gerçekleştirdiği uğraş, diğer bir deyişle insanların meydana getirdiği 

düşünsel-duyusal uğraşlardır” der. Biliş, kavramını “zihnin işleyişi” gibi yüzeysel 

biçimde tanımlamanın, kavramın bilişsel dilbilim açısından derinliğini ve önemini 

anlamada yetersiz kalacağını belirten İkegami (2009), bilişi, “duyumsama (kankaku 

感覚, sensation)” ve “algı (chikaku 知覚, perception)” kavramları ile birlikte ele 

alır. Yine İkegami (2009: 7-9), bu üç kavramın birbiri ile bağıntısını şu örnekle 

somutlaştırır: “Örneğin, gece yarısı uykumuzun arasında bir ses duyduğumuzda, 

                                                           
10

 Momiyama (2010), sadece dil kullanımı açısından değil, dil dışında da geniş ve önemli bir görev 

üstlenen biliş yeterliğinin, “kıyaslama, genelleme ve ilişkilendirme” olmak üzere 3 ana yeterlikten 

oluştuğunu savunur (Ayrıntılı bilgi için bkz. Momiyama, Y. (2010), Ninchi gengo gaku nyūmon  認知

言語学入門 , s. 1-7.).  
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önce bunun ne olduğunu veya neden kaynaklandığını anlayamayız. Bu nedenle, 

kulağımızdan içeri girip bir dürtü oluşturan ses, henüz bedenimizin içinde olan bir 

duyumsamadır. Daha sonra, dikkatimizi bedenimizin dışındaki çevremize yönelterek, 

duyulan sesin kaynağını düşünmeye ve olası ses kaynaklarını aklımızdan geçirmeye 

başlarız: radyo, televizyon, saat ya da insan belirtisi. Duyduğumuz sesin ne 

olduğunu anlamaya çalıştığımız bu süreç algılama sürecidir. Bunun akabinde, sesin 

niteliğine göre, duyduğumuz sesin ne olduğu yargısına vardığımız yani sesten anlam 

çıkardığımız bu süreç ise bilişi oluşturur. Yani, biliş, bireyin bedeni ve duyu 

organları aracılığıyla dış dünyayı tecrübe etmesine dayanarak anlamlandırma, diğer 

bir deyişle anlam çıkarma uğraşı olduğu söylenebilir.” 

 

1.2. KAVRAYIŞ 

Birey, dış dünyayı fark etmesi ile başlayıp kavramsallaştırması ile 

tamamlanan bu süreci dil aracılığı ile somutlaştırır. Yamanashi (2000)’nin de 

belirttiği gibi, dil ile dış dünyaya karşı kavrayış ve yorumlama biçimlerimiz yansıtılır. 

Kavrayış, konuşucunun bir durumu ya da olayı algılama biçimidir. Lee 

(2002)’nin öne sürdüğü düşüncenin
11

 aksine, herhangi bir durumun tek bir algılanış 

biçimi olduğu söylenemez. Aynı durum farklı biçimlerde algılanabilir ve buna bağlı 

olarak farklı biçimlerde kodlanabilir. Konuşucu, aynı olayı ya da durumu, hangi 

bakış açısıyla yaklaştığına, dikkatini hangi noktaya verdiğine göre değişik biçimlerde 

algılayarak yine bu algısını yansıtan çeşitli ifadelerle dilselleştirir. Yani, anlam, söz 

                                                           
11

 Lee (2002), “He brought the wine to the table. (O, şarabı masaya getirdi.)” ile “He brought the 

table to the wine. ( O, masaya şarabı getirdi.)” örneklerinden yola çıkarak, ikinci tümcedeki 

söylenişin tuhaf olduğunu, bu yüzden belirli durumlarda yalnız bir kavrayış şeklinin uygun ve doğal 

olacağını savunur.  
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konusu nesnenin kendi içinde nesne biçimde var olmayıp, onu algılayan kişi 

tarafından öznel biçimde oluşturulur (İkegami, 2008: 20). 

Örneğin, üst üste dizili kitapların arasından asıl belirtmek istediğimiz kitabı 

karşımızdaki kişiye (dinleyiciye) anlatırken, “üstten üçüncü kitap” biçiminde tarif 

edebileceğimiz gibi, “alttan ikinci kitap” şeklinde de ifade edebiliriz. Yani, bakış 

açımızı odakladığımız yere göre, nesnenin konumu aynı olmasına rağmen farklı 

biçimlerde algılanabilir. Dolayısıyla, farklı ifade biçimleriyle kodlanabilir. 

Ör. (1)  

  

 

  

 

Yukarıdaki örnekte, Ali’nin oturduğu yeri, değişik biçimlerde ifade edebiliriz. 

“Ali, Elif’in sağında oturuyor”, “Ali, Emre’nin solunda oturuyor” ve “Ali, Elif ile 

Emre’nin ortasında oturuyor” şeklinde, söz konusu duruma Elif, Ali ve Emre’nin 

bulunduğu yerden bakarak farklı biçimlerde algılayabiliriz.  

 Konuşucu, aynı zamanda algılayıcı olarak kavrayış eylemini gerçekleştirir. 

Bu kavrayış eylemi, evrensel ve göreceli özellik taşır. Kavrayışın evrensel olması, 

her dil konuşucusunun aynı durumu / olayı birçok farklı biçimde kavrama ve buna 

bağlı olarak farklı biçimlerde ifade etme yeteneğine sahip olmasıdır. Ancak bu 

bağlamda, farklı dil konuşucuları arasında hangi kavrayış ve söylem biçimini tercih 

 

 

 

 

Ali Emre Elif 
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etmeleri noktasında farklılıkların görülebilmesi, kavrayışın aynı zamanda göreceli bir 

olgu olmasından kaynaklanmaktadır (Ikegami, 2012a). 

Farklı dillerin konuşucularının yanı sıra, aynı dilin konuşucuları arasında da, 

aynı durumu ya da olayı kavrama ve sözcüklerle ifade etme açısından farklılıklar 

görülebilmektedir. Sapir – Whorf tezi
12

 bu durumu desteklemektedir. 

 

1.2.1. Kavrayış Biçimleri 

Konuşucu, bir olayı ya da durumu anlatacağı zaman, dikkatini anlatacağı 

durumun neresine odaklayacağı, hangi noktaları ön plana çıkaracağı, kendini olayın 

içine yerleştirerek mi yoksa olaya bir gözlemci olarak dışarıdan mı yaklaşacağına 

göre anlatımında çeşitlilik görülebilir. Aynı durumu dile getireceği zaman bile, bu 

duruma karşı algılayıcı olarak kendi bakış açısını yansıtması ya da konuya farklı bir 

bakış açısıyla yaklaşmasına göre farklı anlatım biçimlerini tercih edebilir.  

Dilde iki çeşit kavrayış vardır. Ikegami (2008) ve Tekmen (2012)’in de 

belirttiği üzere, her dilde hem öznel kavrayış hem de nesnel kavrayış bulunmakta, 

ancak farklı dil konuşucuları arasında bu kavrayış biçimlerine eğilim derecesinde 

farklılıklar görülmektedir. 

 

 

                                                           
12

 “Dilsel görecelik” olarak da bilinen bu teze göre, dil, kişinin düşüncelerini ve dünyayı algılama 

biçimini doğrudan etkilemektedir. Her dilin kendi içinde farklı bir mantığı ve algı biçimi 

bulunduğundan, farklı diller arasında algıda farklılıklar görülmektedir. Bu nedenle, kişinin farklı bir 

dili tam anlamıyla anlaması mümkün değildir. 
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1.2.1.1. Öznel Kavrayış 

İkegami (2008), her dilde hem nesnel hem öznel kavrayışın bulunduğunu, 

ancak dil konuşucusunun birine daha çok yatkın olduğunu ve Japoncanın öznel 

kavrayışa yatkın bir dil olduğunu belirtir. Ayrıca İkegami (2008), “kendini ayırma 

(self-split)” ve “kendini yansıtma (self-project)” kavramlarını ortaya atmıştır. 

Kendini ayırma (self-split), konuşucunun ya da algılayıcının, kendisini 3. kişi olarak 

algılaması ve o şekilde kodlaması, diğer bir deyişle nesneleştirmesidir. Kendini 

yansıtma (self-project) ise, konuşucunun, kendini ifade edeceği olay ya da durumla 

birleştirerek, doğrudan deneyimliyormuşçasına algıladığı ve o şekilde betimlemesidir. 

Bu bağlamda, Japonca konuşucusu, betimleyeceği sahneye kendini yansıtma 

eğilimindedir.  

(3) (Konuşucu, yolunu kaybedip, birine soracağı zaman) 

a) ここはどこですか。 

    Koko wa doko desu ka? 

    İş. S. Konu İş. S. K. B. S.ek  

    Burası neresi? 

 

b) Where am I?  

    Ben neredeyim? 

       (İkegami, 2008: 24) 

Japonca konuşucusu, gözlemin merkezinde yer aldığı için, kendi görüş 

alanına girmez ve bu nedenle kendini kodlamaz. Ancak, konuşucu bir harita 

üzerinden karşısındakinden bulunduğu yeri göstermesini isterken, İngilizcedeki  

(“ (Ben) şu an neredeyim?) gibi bir ifade kullanması son derece doğaldır.  Diğer 
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yandan, nesnel kavrayışa yatkın İngilizce konuşucusu, kendini ötekileştirdiği için, 

yani bulunduğu yerden kendini ayırdığı için, kodlamaktadır.   

Sonuç olarak, İkegami (2008, 2011, 2012a, 2012b), öznel ve nesnel kavrayışı 

şu şekilde tanımlamıştır: 

Öznel kavrayış, algılayıcının kendisini yorumlayacağı ve kodlayacağı 

sahnenin içine yerleştirerek algılamasıdır. Algılayıcı gerçekte, o sahnede yer almasa 

bile kendisini zihinsel olarak oraya yansıtır. Öznel kavrayış en üst seviyede 

olduğunda, algılayıcı algıladığı sahnenin başlangıç noktasını oluşturduğu için kendini 

kodlamaz. 

 Nesnel kavrayış, algılayıcının kendisini algıladığı sahnenin dışına koyarak 

yorumladığı kavrayış biçimidir. Algılayıcı, gerçekte yorumladığı sahnenin içinde yer 

alsa bile, kendini zihinsel olarak o sahneden ayırarak algılar ve sahnenin dışında yer 

aldığı için kendini de algılanan nesne olarak kodlar. 

Japonca konuşucusunun, kendini algıladığı sahneye yansıtmaya ve 

dolayısıyla öznel kavrayışa eğilimi daha fazladır (İkegami, 2008, Tekmen, 2011a). 

Bununla birlikte Tekmen (2012)’in belirttiği üzere,  Türkçe de Japonca gibi öznel 

kavrayışa yatkın bir dildir.  

 

1.2.1.2. Nesnel Kavrayış 

Langacker (1987, 1991, 2008), en uygun algı düzeninin (optimum viewing 

arragment, saiteki shiten hairetsu 最適視点配列) gerçekleşebilmesi için birçok 

şartın yerine getirilmesinin gerektiğini belirtir. Öncelikle, algılayıcı ile algılanan 
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nesne belirgin olmalıdır. Algılanan, çevresindeki diğer nesnelerden net bir şekilde 

ayrılmalı, diğer bir deyişle algılayanın hemen fark edebileceği, algısal keskinliğin en 

üst seviyede olduğu bir alanda yer almalıdır. Genellikle bu alan, algılayıcıya yakın, 

ancak algılayıcının alanını veya çevresini içine almayan bir alandır. Son olarak, 

algılayıcı bütün dikkatini algıladığı nesneye vererek, bir dereceye kadar algılayıcı 

rolündeki bütün farkındalığını kaybetmesi gerekir. Yani, “algılayıcının nesneyi 

görmesi” değil, “algılayıcının bütün gördüğü şeyin nesne olması” söz konusudur. Bu 

noktada, algılayıcı en üst seviyede öznelliğe ulaşırken, algılanan nesne de en üst 

seviyede nesnelliğe ulaşır.  

(2) “Venessa is sitting across the table from Veronica” 

     “Venessa is sitting across the table from me.” 

      “Venessa is sitting across the table.”            

    (Langacker, 1991: 326, 328) 

İlk tümcede konuşucu, algıladığı sahnede yer alan Venessa ile Veronica’ ya 

gözlemci / izleyici olarak dışardan bakıp, tamamen nesnel yaklaşarak, “Venessa, 

Veronica’ nın karşısında oturuyor.” biçiminde betimlemektedir. 2. tümcede, 

konuşucu bahsettiği durumun içinde kendisini (“me”) referans noktası olarak 

yerleştirmekte ve bu sahnenin içinde varlığının farkında olduğu için, kendini 

kodlayarak “Venessa, benim karşımda oturuyor.” biçiminde kodlamaktadır. 3. tümce, 

ise konuşucunun kendini durumun içine yerleştirerek algıladığı kavrayış biçimidir. 

Konuşucu, betimlediği durumun merkezinde yer aldığı için kendi varlığının farkında 

değildir ve bu nedenle kendini kodlamayarak “Venessa, karşımda oturuyor” 
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biçiminde ifade eder. Bu durum aşağıdaki gibi, şekil haline getirilebilir (A:Algılayıcı, 

kesik ok işareti (     ) : Algı bağıntısı). 

1) Optimum Algı Düzeni  

 

 

 

 

 

 

 

2) Benmerkezci Algı Düzeni 

        

 

 

 

 

 

 

Langacker (1991)’a göre, 1. tümce “optimum algı düzeni” ni temsil ederken, 

2. ve 3. tümceler “benmerkezci algı düzeni” ni yansıtmaktadır.  

Kavrayışın öznelleşmesini, nesnel biçimde kavranan bağıntının etkisini 

yitirerek ve sonunda yok olarak geriye özünde var olan öznelliğin kalmasıyla 

Venessa Veronica 

A 

“Venessa is sitting across the table from Veronica” 

Venessa Me 

A 

“Venessa is sitting across the table from me” 

Venessa 

A 

“Venessa is sitting across the table” 
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oluştuğunu öne süren Langacker, kavrayışın temelinde nesnelliğin yer aldığını, ancak 

nesnelliğin derecesi azaldıkça öznelliğe geçişin mümkün olduğunu belirtmektedir.   

Bu tezde, Langacker (1991)’ın öznellik algısı yerine Ikegami (2008)’nin de 

belirttiği üzere Japoncanın öznel kavrayışa yatkın olması bir dil olması nedeniyle 

Ikegami (2008)’nin öznellik algısı benimsenmiştir.    

 

1.3. BAKIŞ AÇISI 

 Örneklerden de anlaşılacağı gibi, kavrayış ile bakış açısı birbirine sıkı sıkıya 

bağlıdır. En geniş tanımıyla, bakış açısı konuşucunun algılama sürecinde olaya ya da 

duruma yaklaştığı açıdır. Konuşucu, bakış açısının farklılığına göre, söz konusu 

durumu ya da olayı değişik biçimlerde kavrayabilir.  Bu nedenle, farklı kavrayış ve 

anlatım biçimlerinin oluşmasında bakış açısının etkisi oldukça büyüktür.  

(4a) Yol, dik bir şekilde vadiye iniyor. 

        (“The path falls steeply into the valley.”) 

(4b) Yol, dik bir şekilde vadiyi çıkıyor. 

        (“The path climbs steeply out of the valley.”) 

 (Lee, 2002: 2) 

(5a) Köpeğin barakası ağacın önündedir. 

(5b) Köpeğin barakası ağacın arkasındadır. 

(4a) ve (4b) örneklerinde, konuşucunun vadiye yukarıdan aşağıya doğru ya da 

vadiden yukarıya doğru baktığını anlayabiliriz. Benzer şekilde, (5a) ve (5b) 
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örneklerinde de konuşucunun köpeğin barakasına hangi açıdan baktığına göre 

kavrayışta ve anlamda farklılıklar görülmektedir. Bununla birlikte, konuşucunun 

fiziksel hareketine göre, bakış açısı da değişiklik gösterebilir (“Köpeğin barakası 

ağacın sağında / solunda / yanında yer alıyor” gibi).  

Bakış açısını Japoncadaki verme-alma eylemleri (yarimorai dōshi やりもら

い 動 詞 ) açısından ele alan Tekmen (2005), konuşucunun bakış açısını 

konumlandırmasına göre bu eylemlerin kullanım özelliklerinde farklılıklar 

görüldüğünü belirtir. 

Gerek Türkçede gerekse Japoncada “gitmek” ve “gelmek” eylemleri gibi 

uzamsal hareket bildiren ifadeler de, konuşucunun bakış açısını yansıtmaktadır.
13

  

(6) Ａさんが名古屋から東京に行った。 

      A-san ga Nagoya-kara Tōkyō-ni it-ta. 

      A-Bey/Hanım Yal. Nagoya-Çık. Tōkyō-Yön. git-Düz. G. 

     A Bey/Hanım Nagoya’ dan Tokyo’ ya gitti. 

(7) Ａさんが名古屋から東京に来た。 

     A-san ga Nagoya-kara Tōkyō-ni ki-ta. 

     A-Bey/Hanım Yal. Nagoya-Çık. Tōkyō-Yön. gel-Düz. G. 

     A Bey/Hanım Nagoya’ dan Tokyo’ ya geldi 

 (Momiyama, 2010: 28) 

Yukarıdaki 6. ve 7. örnek tümcelerin ikisi de “A Beyin/Hanımın Nagoya’dan 

Tokyo’ya yer değiştirdiği” anlamına gelmektedir. Ancak, söz konusu durumun 

algılanması noktasında iki tümce arasında farklılık görülmektedir. 6. örnekte, 

                                                           
13

 Bunun yanı sıra Japoncadaki “verme-alma eylemleri” de konuşucunun bakış açısını yansıtan 

anlatımlardır. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Japonca Dilbilgisi (Tekmen, Takano, 2007) s. 

341. 
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konuşucu, bakış açısını hareket noktası olan Nagoya’ya yerleştirerek, yer 

değişikliğinin yönünü bu açıdan algılamaktadır. 7. örnekte ise konuşucu bu sefer 

bakış açısını varış noktası olan Tokyo’ya yerleştirerek hareketin yönünü 

algılamaktadır.  

Ancak, Japonca, benmerkezci bir dil olduğu için, Japonca konuşucusu bir 

olayı ya da durumu dinleyicinin bakış açısına göre algılama eğiliminde değildir. Bu 

bağlamda, Türkçe ile farklılık gösteren Japoncada konuşucu, kendi uzamsal 

hareketleri için dinleyicinin bakış açısını yansıtan “gelmek” eylemini kullanmaz. 

Örneğin, annesi tarafından çağırılan bir çocuk Türkçe konuşucusu ise, “Hemen 

geliyorum!”  diye karşılık verirken, Japonca konuşucusu olması halinde “Ima sugu 

iku yo. 今すぐ行くよ。”
14

 biçiminde cevap verir.  

 

1.4. NAWABARİ TEZİ (Nawabari Riron  縄張り理論 , Theory of 

Territory) 

“Nawabari” sözcüğü, ilk defa Sakuma (1936) tarafından kullanılmıştır. 

“Nawabari” sözcüğünün temel anlamı, hayvanların doğrudan koruduğu ya da 

koydukları işaretler aracılığıyla diğer hayvanları uzaklaştırdığı kendilerine ait 

alanlarıdır.
15

 İnsanların da sahiplendiği alanları olduğunu vurgulayan Sakuma (1936), 

konuşma eyleminin başlamasıyla her iki tarafın kendilerine ait nawabarileri 

oluştuğunu belirtir. 

                                                           
14

 Tümcenin çözümlemesi şu şekildedir: 

   今すぐ行くよ。 

   Ima sugu iku-yo. 

   Şimdi hemen git-Düz. S. ek  

   Hemen şimdi gidiyorum. 
15

 Bu tezde, kavram kargaşasına neden olmamak için “nawabari” olarak kullanılacaktır.  
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Sakuma (1936), “nawabari” sözcüğünü ilk defa kullanan kişi olmasına 

rağmen, nawabari tezini ortaya atan Kamio (1990) olmuştur. Kamio (1990, 2002), 

“bilgi nawabarisi” tezini oluşturarak, bahsedilen bilginin konuşucunun ya da 

dinleyicinin bilgi nawabarisinde olmasına göre anlatımlarda değişiklik görüldüğünü 

belirtir.  

Bilgi nawabarisi tezine göre, konuşucunun ifade ettiği ya da ilettiği bilginin 

kendi bilgi dahilinde olup olmaması, tümce sonu biçimlerin kullanımını 

etkilemektedir. Örneğin, konuşucu Hokkaido’ nun soğuk olduğundan bahsederken, 

bu bilginin doğrudan kendi nawabarisinde yer almaması ya da dinleyiciden teyit 

almak istemesi durumunda şu şekilde ifade eder: 

北海道、寒いらしいですね。 

Hokkaidō, samui rashii desu ne 

Hokkaidō, soğuk-tahmin K.B. S. ek  

Hokkaido, soğukmuş.  

Bu tümceden, konuşucunun bahsettiği “Hokkaido’ nun soğuk olması” 

durumunun, doğrudan kendi bilgi nawabarisinde olmadığını, sadece duyduğu bir 

bilgi olduğu anlaşılmaktadır. 

 “Nawabari” sözcüğünü işaret sözcüklerinin kullanımı açısından ele alan 

Sakuma (1936)’ya göre konuşucu ile dinleyicinin karşılıklı durması halinde gerçek 

konuşma ortamı oluşur. Bu konuşma ortamı, konuşucu ile dinleyicinin bulundukları 

konum tarafından ikiye bölünür ve böylelikle hem konuşucunun hem dinleyicinin 

kendine ait nawabarisi oluşur. Oluşan bu nawabarinin sınırlarının kendiliğinden 

belirlendiğini savunan Sakuma (1936), konuşucunun nawabarisini “ko”, dinleyicinin 
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nawabarisini ise “so” işaret sözcüğü ile belirtir. Buna göre, konuşucu kendi 

nawabarisini ya da nawabarisindeki bir nesneyi/kişiyi gösterirken “ko”, dinleyicinin 

nawabarisindeki bir nesneyi ya da nawabarisini gösterirken “so”, kendisi ile 

dinleyicinin alanı dışındaki bir yeri veya nesneyi gösterirken “a” ile başlayan işaret 

sözcüklerini kullanır. 

 Konuşma eyleminin başlangıcında, konuşucu ile dinleyicinin karşılıklı durma 

konumunda olduğunu belirten Mikami (1970), böyle bir konuşma ortamında Sakuma 

(1936)’dan farklı olarak, “a” işaret sözcüğünün kullanımının söz konusu olmadığını 

savunur.  Diğer taraftan, konuşucu ile dinleyicinin yan yana durduğu veya aynı yöne 

baktığı, diğer bir deyişle konuşucu ile dinleyicinin iki ayrı konuşma eylemi 

katılımcısı değil “biz” oldukları, söylem ortamında kullanılan işaret sözcükleri de 

değişiklik gösterir. Bu durumda konuşucu, dinleyici ile paylaştığı alanı ve bu 

alandaki nesneyi “ko” işaret sözcüğü ile belirtirken, bu alan dışındaki her şeyi “a” 

işaret sözcüğü ile gösterir.  

 II. Bölümde daha ayrıntılı biçimde belirtileceği üzere, Sakuma (1936)’nın 

oluşturduğu nawabari tezi, geniş kapsamlı olmamasına rağmen, birçok araştırmacı 

tarafından Japonca işaret sözcüklerinin kullanımında temel model olarak kabul 

edilmektedir 

 

 1.5. IMA-KOKO (今・ここ , “Here and Now”) TEZİ 

Her konuşma eylemi, konuşucunun sıfır noktasında yer alan uzamsal-

zamansal bir bağlamda gerçekleşir (Lyons, 1995). Bu bağlam, genellikle “burada-
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şimdi” (“ima-koko 今・ここ”, “here and now”) kavramı ile açıklanır. “Konuşma 

eyleminin gerçekleştiği yer ve zaman” biçiminde “burada-şimdi” kavramı üzerine 

yapılan açıklamalara (Brown, Levinson, 1987, Langacker, 1987), ek olarak Lyons 

(1995), bu kavramın sadece konuşma eyleminin değil zihinsel eylemlerin de yerini 

ve zamanını belirttiğini öne sürer. Konuşma eyleminin yerini ve zamanını belirten 

gösterimleri “düzsöz
16

 gösterimler”; zihinsel eylemlerin yerini ve zamanını belirten 

gösterimleri ise “bilişsel gösterimler” biçiminde tanımlar.   

Genel olarak gösterim yapılarının, algının somutlaşmasının merkezini 

oluşturduğunu belirten Stockwell (2002)
17

, bu yapıların aynı zamanda içeriğe bağlı 

konuşmanın temel kavramı olduğunu savunur. Konuşucuyu (ben), konuşma yerini 

(burası) ve zamanını (şimdi) belirten gösterimsel merkez, “gel - git”, “bu, şu, o” ve 

“sağ-sol, ön-arka, aşağı-yukarı” gibi bağlama bağlı sözcüklerin de kullanımını 

kavramımıza yardımcı olur.  

Bu bağlamda, konuşucunun ‘ima-koko’ çevresinde gelişen gösterimsel 

bağlamların, benmerkezci özellikte olduğu söylenebilir. Ancak, söylem, konuşucu ile 

dinleyicinin birbiriyle karşılıklı gerçekleştirdiği bir eylem olduğu için, konuşma 

eyleminde bulunan kişiyi belirten gösterimsel bağlam (“ben”), söylem boyunca 

katılımcıların arasında yer değiştirir. Buna bağlı olarak, konuşma yerini belirten 

gösterimsel bağlam (“burası”) da, söylem katılımcılarının gösterimsel merkezine 

göre yer değiştirir. Ancak, konuşma eylemi boyunca konuşucu ile dinleyici aynı 

                                                           
16

 Düzsöz, dilbilgisine uygun olarak ve bir sözlük aracılığıyla dilin gerçekleşmiş biçimi olup, edimsöz 

ve etkisöze karşıt olarak dil dışı olgulardan soyutlanmış sözdür (Vardar, 2002: 87). 
17

 Stockwell (2002), gösterimleri; algısal gösterim (perceptual deixis), uzamsal gösterim (spatial 

deixis), zamansal gösterim (temporal deixis), bağıntısal gösterim (relational deixis), metinsel gösterim 

(textual deixis) ve bileşimsel gösterim (compositional deixis) olmak üzere altı sınıfa ayırır. 
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zaman dilimini paylaştığı için, konuşma eylemi zamanını belirten “şimdi” 

gösterimsel bağlamın yer değiştirmesi söz konusu değildir.  

Langacker (2009), işaret yapılarının, çoğunlukla konuşucunun fiziki 

hareketleri ile birlikte ortaya çıkan zihinsel işaretlemelerin bir türü olduğunu belirtir. 

Konuşucu işaret yapısı kullanarak, konuşma ortamındaki göstergeler arasından birini 

seçer ve bunu yaparken kullandığı işaret yapısı seçilen göstergenin kendisine olan 

yakınlığından veya uzaklığından etkilenir. Ancak buradaki söz konusu yakınlık veya 

uzaklık, uzamsal olabileceği gibi söylem açısından ya da konuşucunun dinleyicinin 

tarafından bakması açısından da açıklanabilir.  

(8) “I like this shirt much better than that one.” 

      Bu gömleği şundan daha çok beğendim. 

       (Langacker, 2009: 121) 

Langacker (2009)’a göre, bu örnekte konuşucu, konuşmanın geçtiği alanı 

“yakın” ve “uzak” olmak üzere ikiye bölmektedir ve buradaki “yakınlık” kavramı, 

sadece uzamsal değil, aynı zamanda zamansal ve dikkatle ilgili yakınlık belirten 

öğeleri kapsamaktadır. “This”, konuşucunun söylem anında bakmakta olduğu 

nesneyi (gömleği) belirtirken, “that”, söylem anından önce baktığı nesneyi belirtir.  

(9) “Şu güzel, şu da güzel, ama şu en güzel.” 

  「これはいいね、これもいいね、でもこれがいちばんいいね。」 

       (Hayashi, 2008: 227) 
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Yukarıdaki örnekte konuşucu, konuşma ortamındaki birkaç nesne arasından 3 

tanesini işaret ederek dinleyiciye belirtmektedir. Hayashi (2008)’ye göre, Türkçedeki 

“şu” işaret sözcüğü, konuşma anından hemen öncesi gibi zamansal yakınlık belirttiği 

için, Türkçe konuşucusu aynı nesne için ard arda “şu” işaret sözcüğünü 

kullanamamaktadır. Ancak burada, zamansal yakınlığı belirtmesinden öte, 

konuşucunun dinleyicinin dikkatini bahsetmekte olduğu nesneye çekmek istemesi de 

söz konusudur. Diğer bir deyişle, yukarıdaki örneği sadece zamansal yakınlık 

kavramı ile açıklamak yeterli olmayacaktır. Bununla birlikte, yukarıdaki durumu 

Langacker (2009)’ın teziyle açıklamak birtakım yanlışlıkları da beraberinde 

getirebilir. Çünkü diller arasında uzamın ve zamanın ya da uzamdaki nesnenin 

(duruma göre kişinin de) algılanışı bakımından farklılıklar görülebilir. Buna bağlı 

olarak, diller arasında görülen bu algı farklılıkları dilin diğer anlatımlarında olduğu 

gibi, işaret sözcükleri kullanımını da etkilediğini söylemek mümkündür. 

İşaret sözcükleri aracılığıyla, fiziki uzamdaki bir nesneyi doğrudan göstererek 

işaret edebileceğimiz gibi, konuşma ortamında yer almayan ancak karşımızdaki 

kişinin (dinleyicinin) zihinsel uzamında
18

 yer alan kavramı veya bilgiyi de 

                                                           
18

 “Zihinsel uzam → mental space” kuramı, ilk defa 1985 yılında bilişsel dilbilimci Fauconnier 

tarafından oluşturulmuştur. Bu kuramın temelinde iki kavram yer almaktadır: “uzam (space)” ve 

“bağlayıcı (connector)”.  Zihinsel uzam kuramına göre, “uzam”  konuşma eyleminde bilginin 

oluşturulduğu alandır. Yine bu uzam tarafından bilgi içeriği bölümlere ayrılır ve bu sayede çok sayıda 

uzam oluşur. Bu bağlamda, bir uzamda yer alan bilgi içeriği diğer uzamda yer alamaz ve konuşma 

eylemi boyunca çok sayıda uzam oluşturulduğu için bilgi içeriklerinde de çeşitlilik görülür. Zihinsel 

uzam kuramının temel düşüncesinde, bunun gibi çok sayıdaki uzamı düzenleyip, bu uzamlar arasında 

bir bağ oluşturarak, bilginin dağılımını veya paylaştırılmasını sağlanması ve bu bilgi dağılımının 

anlam çıkarma eyleminde doğrudan yansıtılması yer almaktadır. Yine bu teze göre, “bağlayıcı”, 

sadece uzamlar değil, aynı zamanda her bir uzamda oluşturulan öğeleri de birbirine bağlama görevi 

gören birliklerdir.  

Takubo, Kinsui (1997), Fauconnier (1985, 1990)’in zihinsel uzam kuramından yola çıkarak, 

söylem yönetimi teorisini ortaya koyarlar ve dilsel ifadeler ile bellek temeli arasında bilişsel arabirim 

bulunduğunu öne sürerler. Bu arabirim, öğelerin kurulduğu ve bağıntıların söylem süresince 

tanımlandığı bir zihinsel söylem alanı işlevi görür. Söz konusu zihinsel söylem alanı, I-Alanı (içlem- 

bir kavramı tanımlayan özelliklerin tümüne verilen ad-, dolaylı alan)  ve D-Alanı (gösterimsel, 

doğrudan alan) olmak üzere ikiye ayırmaktadır. I-Alanı, geçici hafızaya bağlı olup, içinde dilsel 
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belirtebiliriz. Bu bağlamda, Langacker (2009)’ın belirttiği gibi, işaret yapılarının, 

yalnız doğrudan fiziksel gösterimle meydana gelen kavramlar olduğunu ifade etmek 

bazı noktaların aydınlatılmasını zorlaştıracaktır.  

 

1.6. ORTAK DİKKAT 

Ortak dikkat, konuşucu ile dinleyicinin dikkatlerini aynı öğe (nesne ya da 

kişi) üzerinde yoğunlaştırmaları anlamına gelmektedir. Karşılıklı konuşma eyleminin 

gerçekleşebilmesi için, konuşucu ile dinleyicinin dikkatlerini, konuşma içerisinde 

geçen öğelere yöneltmesi gerekir. Ortak dikkat, sadece söylemin gerçekleşmesi 

açısından değil, söylemin devamlılığı için de önemlidir. Bu bağlamda, ortak dikkatin, 

konuşucunun ya da dinleyicinin karşısındaki kişi ile ortak noktada buluşarak 

dikkatini paylaşması anlamına geldiğini söylemek mümkündür. 

Ortak dikkat kavramının, eylemi gerçekleştiren (konuşucu), alıcı (dinleyici) 

ve gösterilen nesne olmak üzere üç öğeden oluştuğunu öne süren Diessel (2006), 

karşılıklı iletişimin gerçekleşmesi için, konuşucu ile dinleyicinin dikkatlerini aynı 

öğe ya da durum üzerinde yoğunlaştırması gerektiğini savunur. Bir sonraki aşamada, 

konuşucu dinleyicinin dikkatini bakışlarıyla veya el hareketleriyle belirli bir öğeye 

yönlendirebileceği gibi, dil kullanımı ile de bunu gerçekleştirebilir. İletişimin başarılı 

olması durumunda, konuşucu ile dinleyici dikkatini aynı nesneye odaklar ve 

böylelikle ortak dikkat meydana gelir.  

                                                                                                                                                                     
ifadelerle söylem içerisinde henüz tanıtılmış varsayımlar barındırmaktadır, bu nedenle dolaylı 

deneyim alanıdır. D-Alanı ise, kalıcı hafızaya bağlı olup, içinde doğrudan erişilebilir varsayımlar yer 

alır ve doğrudan deneyim alanıdır.  
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Diessel (2006)’in de belirttiği üzere, konuşucu dil kullanımı ile dinleyicinin 

dikkatini hedeflediği nesneye yönlendirebilir. Bu bağlamda, işaret sözcükleri, 

konuşucu ile dinleyici arasında ortak dikkatin sağlanması bakımından önem 

taşımaktadır. Konuşucu, işaret sözcüklerini kullanarak konuşma eylemini başlatabilir 

veya dinleyicinin dikkatini asıl belirtmek istediği öğelere çekerek, konuşmanın 

devamlılığını sağlayabilir. 

Japonca açısından bakıldığında, konuşucunun, “ko” ile başlayan işaret 

sözcüklerini kullanarak, karşısındaki kişinin dikkatini belirtmek istediği nesneye ya 

da duruma çektiği görülmektedir.  

(10) ここに名前と住所、そしてここに電話番号を書いてください。 

      Koko-ni namae to jūsho, soshite koko-ni denwa-bangō-o kaite-kudasai. 

     İş. S.- Yön. ad ile adres, ve İş. S.- Yön. telefon-numara-Bel. yaz-lütfen 

   Buraya adınız ile adresinizi ve buraya da telefon numaranızı yazınız lütfen. 

       (Niimura, 2009: 131) 

 

(11) これはいいね、これもいいね、でもこれがいちばんいいね。 

         Kore-wa ii-ne, kore-mo ii-ne, demo kore-ga ichi-ban ii-ne. 

         İş. S. Konu iyi-S.ek, İş. S.- de (da) iyi-S.ek, ama İş. S.-Yal. en iyi-S.ek 

                (Hayashi, 2008: 227) 

        Bu güzel, bu da güzel, ama şu en güzel.
19

 

 

                                                           
19

 Söz konusu tümce, Hayashi (2008)’nin çalışmasında “Şu güzel, şu da güzel, ama şu en güzel” 

biçiminde çevrilmiştir.  
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Yukarıdaki örneklerde Japonca konuşucusu, “ko” ile başlayan işaret 

sözcüklerini kullanarak dinleyicinin dikkatini harekete geçirerek gösterdiği nesneye 

çeker. Böylelikle konuşucu ile dinleyicinin arasında ortak dikkat alanı oluşur. 

Buradan hareketle, Japoncada “ko” ile başlayan işaret sözcüklerinin, ortak dikkat 

sağlama işlevine sahip olduğu söylenebilir. 

Yine örnek tümcelerden yola çıkarak, Türkçede tek bir işaret sözcüğünün 

ortak dikkati sağladığı söylenemez. (10) numaralı örneğin Türkçeye çevirisinde, 

konuşucu, “bu” işaret sözcüğünü kullanarak karşısındakinin dikkatini söz konusu 

nesneye çekerken, (11). örnekte “bu” ve “şu” işaret sözcüklerinin ikisi de 

kullanılmasına rağmen, “şu” işaret sözcüğünün dinleyicinin dikkatini çekmede daha 

etkili olduğu algılanmaktadır. 

Türkçede işaret sözcükleri kullanımını, sadece nesnenin konuşucuya olan 

yakınlığı veya uzaklığı değil, gösterilen nesnenin dinleyicinin görsel dikkat alanında 

bulunup bulunmamasının da etkilediğini savunan Özyürek (1998)’e göre, Türkçedeki 

“şu” işaret sözcüğünün dinleyicinin görsel dikkat alanında yer almayan bir nesneyi 

belirtme işlevine sahiptir.  

Sonuç olarak, öznel kavrayışa yatkın Japonca ve Türkçe konuşucuları 

arasında, ortak dikkati sağlamak amacıyla kullanılan işaret sözcüklerinde farklılıklar 

görülebileceği söylenebilir. Bu nedenle, aynı kavrayış biçimine yatkın olmalarına 

rağmen, her iki dilin konuşucuları arasında nesneyi, durumu veya dinleyici 

algılamada görülen bu farklılıklar, diğer dil ifadelerini olduğu gibi işaret 

sözcüklerinin de kullanımını etkileyebilmektedir. 
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II. JAPONCADA İŞARET SÖZCÜKLERİ ÜZERİNE YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

 

 

 2.1. NAWABARİ TEZİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

İşaret sözcükleri üzerine yapılan çalışmaların öncüsünün Sakuma (1936) 

olduğu söylenebilir.
20

 Sakuma (1951), kendisinden önce yapılagelmiş, işaret 

sözcüklerinin kişi adılları ile ilişkilendirilerek ele alındığı çalışmalara karşı çıkarak; 

ilk kez “nawabari”
21

 tezini ortaya atmış ve kendisinden sonraki araştırmalara farklı 

bir bakış açısı kazandırmıştır. Sakuma (1951, 1983)’ya göre; nesne konuşucunun 

nawabarisi dahilindeyse “ko”, dinleyicinin nawabarisindeyse  “so”, her iki tarafın 

nawabarisi dışındaysa “a” ile başlayan işaret sözcükleri kullanılmaktadır (Bkz. Şkl. 

1.). 

                                                           
20

 Japonca işaret sözcükleri üzerine Sakuma (1936)’dan önce yapılmış çalışmalar da vardır. Ancak bu 

çalışmalarda, işaret sözcükleri yalnız kişi adılları ile ilintilendirilmektedir. Bu nedenle Sakuma 

(1936)’nın tezi, birçok Japonca araştırmacısı tarafından öncü olarak kabul edilmektedir. 
21

 「  縄張り」 biçiminde yazılan “nawabari”, sahiplenilen alan ya da sınır olarak Türkçeye 

çevrilebilir. Temel anlamı, hayvanların doğrudan koruduğu ya da koydukları işaretler aracılığıyla 

diğer hayvanları uzaklaştırdığı kendilerine ait alanlarıdır. Sakuma, insanların da sahiplendiği alanları 

olduğunu vurgular.  
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 Şkl. 1. Sakuma (1936)’nın Nawabari Tezi 

 Mikami (1972), Sakuma (1951)’nın bu tezini bir adım ileri götürerek, 

konuşucu ile dinleyicinin konuşma ortamındaki duruş biçimlerinin işaret 

sözcüklerinin seçimini etkilediğini öne sürmüştür. Konuşmanın başlangıcında, 

konuşucu ile dinleyicinin yüzleri birbirine dönük durumdadır. Böyle bir ortamda, her 

iki tarafın kendisine ait bir nawabarisi oluşmaktadır. Bu tür bir konuşma ortamında 

konuşucu, kendi nawabarisinde bulunan bir nesneyi “ko” ile gösterirken, 

karşısındakinin (dinleyicinin) nawabarisindeki nesneyi “so”  ve bu nawabarilerin 

dışındaki her şeyi “a” işaret sözcükleri gösterir. Bu bağlamda, Sakuma (1951)’nın 

tezi ile örtüşmektedir. Fakat konuşucu hemen arkasındaki bir nesneyi “so” işaret 

sözcüğü ile de gösterebilir. 

 Ör. その机をごらん。 

     Sono tsukue-o go-ran. 
      İş.S.. masa  Bel. bakınız. 

                    Şu masaya bakınız. 

        (Takahashi, 1975: ?) 

 

 

 

 

Konuşucu 

“ko” 

「コ」 

Dinleyici 

“so” 

「ソ」 

“a” 

「ア」 
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 Konuşucu ile dinleyicinin yüzlerinin aynı yöne dönük olduğu, diğer bir 

deyişle “biz” oldukları bir konuşma ortamında, kullanılan işaret sözcükleri de 

farklılık göstermektedir. Konuşucu ile dinleyicinin nawabarilerinin birleştiği bu yeni 

alandaki bir nesne “ko” ile başlayan işaret sözcükleri ile gösterilirken, bu 

nawabarinin dışı “a” ile belirtilir. İşaret sözcüklerini, konuşucu ile dinleyicinin bakış 

açılarının ortak ya da karşıt olması bakımından ele alan Mikami(1971)’nin bu tezi, 

Sakuma (1951)’nın tezinden ayrılmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken, 

konuşucu ile dinleyicinin alanları birleştiği için, dinleyici konuşma ortamındaki 

varlığını korumasına rağmen, “so” işaret sözcüğünün kullanım alanının yok 

olduğudur. 

 Ör. (Müşteri, taksi şoförüne)  

 そこの煉瓦色の建物の前で止めてくれ。 

 Soko-no rengairo-no tatemono-no mae-de tome-te-kure 

 İş. S.-Tam. tuğla rengi-Tam. bina-aitlik ön-Bel. dur-up-ver 

 Şuradaki tuğla rengi binanın önünde durur musunuz?
22

  

         (Shōhō, 1981: 69) 

 

 Yukarıdaki örnekte, Mikami (1971)’nin tezine göre, müşteri ile taksi 

şoförünün yüzleri aynı yöne dönük olduğu için, müşterinin “a” işaret sözcüğünü 

kullanması gerekirken, “so” işaret sözcüğünü kullandığı görülmektedir. Bu 

bağlamda, konuşucu ile dinleyicinin yüzlerinin aynı yöne dönük olduğu bir konuşma 

ortamında, “so” işaret sözcüğünün kullanım alanının yok olmayıp, net olmayan bir 

uzaklığı belirttiği söylenebilir.  

                                                           
22

 “Şu ilerideki tuğla rengi binanın önünde durun lütfen.” biçiminde de Türkçeye çevrilebilir. 
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 Sakuma (1936)’nın oluşturduğu nawabari tezi, geniş kapsamlı olmamasına 

rağmen, birçok araştırmacı tarafından Japonca işaret sözcüklerinin temel modeli 

olarak kabul edilmektedir.  Bununla birlikte, Takahashi, Suzuki (1982), Sakuma 

(1936)’nın alan modelini geliştirerek daha kapsamlı bir hale getirir. Takahashi, 

Suzuki (1982)’ye göre, konuşma ortamında konuşucu ile dinleyicinin konumları 

karşılıklı olabileceği gibi yan yana da olabilir. Konuşucu ile dinleyicinin karşılıklı 

olması durumunda, konuşucunu nawabarisi “ko”, konuşucuya biraz yakın ve 

dinleyicinin nawabarisi “so”, konuşucuya ve dinleyiciye uzak bir nawabari için “a” 

işaret sözcükleri kullanılır. Öte yandan, konuşucu ile dinleyici aynı nawabaride yer 

alıyorsa; bu nawabarideki bir nesne ya da kişi “ko”, konuşucu ile dinleyiciye biraz 

uzak nesne ya da kişi “so”, uzak nesne / kişi “a” işaret sözcükleri ile gösterilir.  

 a)        

 

 

  

 

 b) 

  

 

 

 

  

  

 Şkl. 2. Takahashi, Suzuki (1982)’nin Nawabari Modeli 

Konuşucu 

“ko” 

“so”

Dinleyici 

“so” 

“a” 

Konuşucu 

Dinleyici 

“ko” 

“so” 

“a” 
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 Sakuma (1936)’nın öne sürdüğünün aksine, konuşma ortamında konuşucu 

ile dinleyicinin nawabarilerinin sınırları kendiliğinden değil, “kontrol edebilirlik” 

kavramına göre çizilmektedir. Bu bağlamda, konuşucu kontrol edebildiği, yani elinin 

uzanabildiği her yeri kendi nawabarisi olarak algılar ve bu kontrol edebildiği 

nawabari içindeki her şeyi (nesne, kişi vb.) “ko” işaret sözcükleri gösterir. Yine, bu 

nawabarinin dışını kontrol edemediği alan olarak algılayan konuşucu, kontrol dışında 

kalan bu alanı dinleyicinin nawabarisi olarak algılar ve “so” işaret sözcükleri ile 

gösterir. Ancak, bu alan dinleyicinin sadece elini uzattığı, yani fiziksel hareketlerle 

kontrol edebildiği bir alan değildir. Dinleyicinin görüş alanına giren alan veya nesne 

de, konuşucu tarafından dinleyicinin nawabarisi olarak algılanır ve “so” işaret 

sözcüğü ile gösterilir. Bununla birlikte, konuşucu ile dinleyicinin kontrol alanları 

dışında kalan her nesne, kişi veya alan “a” işaret sözcüğü ile belirtilir. 

 Kinsui, Takubo (1992), Kamio (1990)’nun bilgi nawabarisi tezine “deneyim” 

kavramını ekleyerek daha gelişmiş bir model oluştururlar. Bu alan modeline göre, 

konuşucu doğrudan deneyimlediği nesne veya durum “ko” ve “a” işaret sözcükleri 

ile belirtilir. “ko” işaret sözcüğü gösterilen nesneyi belirginleştirirken, “a” işaret 

sözcüğü vurgulanmayan nesneyi belirtir. Yine “ko” işaret sözcüğü konuşucunun 

kontrol veya etki alanındaki bir nesneyi belirtirken, “a” işaret sözcüğü konuşucunun 

kontrol alanı ötesinde kalan nesneyi belirtir. Diğer taraftan konuşucu, doğrudan 

deneyimlemediği veya dinleyicinin doğrudan deneyimlediği nesneyi kendi kontrol 

alanı dışında algılar ve  “so” işaret sözcüğü ile gösterir. 
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 Konuşucunun doğrudan    Konuşucunun doğrudan  

 deneyim alanı     deneyimlemediği alan 

  

  

 

 

 

Şkl. 3. Kinsui, Takubo (1990, 1992)’nun Alan Modeli
23

 

 

 İşaret sözcükleri göz önünde olan bir nesneyi işaret etmenin yanı sıra, tümce 

ya da konuşma içerisinde geçen kişi, nesne, yer, durum ve biçim belirtme işlevine de 

sahiptir. İşaret sözcüklerini bağlam işaretleme açısından ele alan Kuno (1973), 

özellikle “a” ve “so” dizgesinin kullanımı hakkında önemli bir tez ortaya koymuştur.  

Ayrıca, nawabari tezine bilgi kavramını ekleyerek, kendisinden sonraki çalışmalara 

yeni bir yön kazandırmıştır. Kuno (1973)’ya göre, bahsi geçen olay ya da durum 

yalnız konuşucu tarafından biliniyorsa “ko”, konuşucu ile dinleyicinin ortak bilgisi 

söz konusuysa “a” ile başlayan işaret sözcükleri kullanılır. Konuşucunun bahsettiği 

olayı veya durumu çok iyi bilmemesi ya da kendisi bilmesine karşın karşısındaki 

kişinin (dinleyicinin) bilmediğini tahmin etmesi halinde, diğer bir deyişle konuşucu 

ile dinleyici arasında ortak bilgi söz konusu değilse “so” ile başlayan işaret 

sözcükleri kullanılır. 

 Ör. 昨日、山田さんに会いました。あの人いつも元気ですね。 

   Kinō, Yamada-san ni ai-mashi-ta.      ano hito itsumo genki desu ne.  

dün, Yamada-Bey/Hanım Yak. karşılaş-Kib. B.-G. O kişi her zaman iyi Kib. B. S. ek 

                                                           
23

 Bu alan modeli şekli Niimura (1994)’nın “English and Japanese Demonstratives: A Contrastive 

Analysis of Second Language Acquisition” başlıklı makalesinden alınmıştır. 

“ko” / “a” 
Dinleyicinin bilgisi ve 

algısı 

“so” 
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        Dün, Yamada Bey/Hanım ile karşılaştım. O (kişi), her zaman iyi (sağlıklı) değil 

mi? 

 Yukarıdaki örnekte konuşucu, tümce sonunda “ne” tümce sonu ilgecini 

kullanarak, bahsettiği kişinin (Yamada’nın) her zaman sağlıklı olduğu konusunda 

dinleyicinin kendisiyle aynı fikirde olduğunu belirtmesini beklediği için dinleyicinin 

Yamada’yı tanıdığını bilmektedir. Bu nedenle konuşucu, ikinci tümcede Yamada’nın 

yerine “ano” işaret önadını kullanmaktadır. Burada, “ano” yerine “sono” işaret 

sözcüğünün kullanılması halinde, konuşucu Yamada’yı tanımayan dinleyiciden 

Yamada’nın her zaman sağlıklı olması konusunda kendisiyle aynı fikirde olması 

beklemesi çelişki oluşturacaktır. 

 

 Ör. 昨日、山田さんという人に会いました。その人道に迷っていたの

で助けてあげました。 

       Kinō, Yamada-san to iu hito ni ai-mashi-ta. sono hito michi ni mayot-te i-

ta node tasuke-te age-mashi-ta. 

      Dün, Yamada Bey/Hanım diye kişi-Yak. karşılaş-Kib. B.-G. O kişi yol-

Bul. kaybol-muş ol-G. neden yardım ver-Kib. B.-G. 

 

 Dün, Yamada Bey/Hanım diye biriyle karşılaştım. O (kişi), yolunu kaybettiği 

için yardım ettim. 

 Konuşucu, dinleyicinin Yamada’yı tanıyıp tanımadığını bilmediği için, ikinci 

tümcede “sono” işaret önadını kullanmıştır. 

 Japonca işaret sözcükleri üzerine yapılan bu çalışmalar, kendilerinden sonra 

gelen araştırmalara yeni bir bakış açısı kazandırmış ve bu araştırmaların temelini 
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oluşturmuşlardır. Ancak, sadece bu tezlerde benimsenen yaklaşımlarla işaret 

sözcüklerinin kullanım alanlarını açıklanamamaktadır.  

 

 2.2. IMA-KOKO TEZİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 I. Bölümde belirtildiği üzere, “ima-koko” konuşma eyleminin gerçekleştiği 

uzamı ve zamanı belirtir.  

Niimura (2003), “Konuşucu iletişim kurarken, kendisi ile karşısındakinin 

insan ilişkilerini ve konumunu göz önünde bulundurarak, uygun ifadelerle kendi 

düşüncesini iletir. İçeriğinde ve derecesinde farklılıklar bulunsa da, her dil 

kültüründe görülen bir durumdur. Ancak, kendisinin karşısındaki kişiyle ilişkisini ve 

konumu ya da konuşma mekanını algılama ve düşüncelerini iletmede kullandığı 

ifadelerin tümü her bir dil kültürünün kendine özgü öğeleridir.” der. 

Bu düşünceden hareketle, işaret sözcüklerinin kullanımını etkileyen “uzaklık-

yakınlık” gibi kavramların ya da konuşucunun uzam, zaman ve uzamda yer alan 

nesneye / dinleyiciye yönelttiği algısal yaklaşımın, tamamen göreceli olup, farklı dil 

konuşucuları arasında farklılıkların görülebildiğini söylemek mümkündür. 

Öznel kavrayışa yatkın Japoncada konuşucu, konuşma eyleminin 

gerçekleştiği uzamı ve zamanı temel alarak bir durumu veya nesneyi algılama 

eğilimindedir. Ayrıca konuşucu, sadece nesneyi değil, konuşma ortamındaki 

dinleyiciyi de bu alana dahil ederek algılar. Bu bağlamda, söz konusu uzamın içinde 

konuşucu, nesne ve dinleyici hep birlikte yer alır. 
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 Ör.   

  

       (Niimura, 2006: 37) 

Yukarıdaki örnekte nesnel kavrayışa yatkın İngilizce konuşucusu, elinde 

tuttuğu nesne (kitap) için ilk önce “that” işaret sözcüğünü kullanırken, bir sonraki 

tümcesinde “this” işaret sözcüğünü kullanmaktadır. Burada, konuşucu, kitabı 

okuyup bitirdiği için, konuşma eyleminin gerçekleştiği fiziksel uzamdan ayırarak 

kavramsal bir uzama taşır, diğer bir deyişle kendinden psikolojik olarak uzaklaştırır 

ve bu nedenle söz konusu nesneyi “that” işaret sözcüğü ile belirtir. İkinci tümcedeki 

“this” işaret sözcüğünün kullanımı ise, konuşucunun “başka kitap değil, bu kitap” 

biçiminde vurgu yapmasından kaynaklanmaktadır (Niimura, 2006). 

Buna karşıt olarak, Japonca konuşucusu, İngilizce konuşucusu gibi nesneyi 

fiziksel uzamdan ve ayırarak algılamaya eğilimli değildir. Konuşmanın gerçekleştiği 

fiziksel uzam ve zaman, Japonca konuşucusunun algı temelini oluşturmaktadır. Bu 

nedenle, yukarıdaki örnekte konuşucu kitabı elinde tuttuğu için, diğer bir deyişle 

uzamsal olarak kendi alanında gördüğü için, “ko” işaret sözcüğü ile belirtir.  



40 
 

Diğer taraftan, Türkçe de Japonca gibi öznel kavrayışa yatkın bir dildir 

(Tekmen, 2011a, 2011b). Ancak, Türkçe ve Japoncada uzam ve zamanın algılanışı 

bakımından farklılıklar olması sebebiyle işaret sözcüklerinin kullanım özellikleri de 

her iki dilde değişiklik gösterebilmektedir.  

 

2.3. JAPONCA-TÜRKÇE İŞARET SÖZCÜKLERİ ÜZERİNE 

YAPILAN KARŞITSAL ÇALIŞMALAR 

Tekmen (2011a)’in de belirttiği üzere, Japonca ile Türkçe arasında, dil yapısı 

ve algılama şekilleri bakımından benzerlikler görülmektedir. Bununla birlikte, 

kavrayış açısından dilin derinliklerine inildikçe farklılıklar görülmektedir. Yine işaret 

sözcükleri açısından bakıldığında, Japoncadaki işaret sözcükleri Türkçeye nazaran 

daha çok çeşitlilik göstermektedir. Bu bağlamda, Japonca öz konuşucusunun işaret 

sözcüklerini algılayışı ve kullanım özelliklerinin farklı olduğunu söylemek 

mümkündür. 

Türkçe ve Japonca işaret sözcüklerinin karşıtsal açıdan ele alındığı 

çalışmalarda (Hayashi, 2008, 2013, Balpınar, 2010, 2011, 2012 ) Japoncada “ko, so, 

a” ile başlayan işaret sözcüklerinin Türkçede “bu, şu, o” işaret önad ve adılları ile 

işlevsel açıdan benzer olduğu öne sürülerek, aşağıdaki tablodaki gibi bir eşleştirme 

yapılmaktadır. 
24

 

 

                                                           
24

 Bu bölümde, Japonca-Türkçe işaret sözcükleri üzerine yapılan karşıtsal çalışmalar hakkında genel 

bilgi verilmiştir. Japonca-Türkçe işaret sözcüklerinin karşılaştırmalı açıdan ele alınarak kullanım 

özelliklerinin belirlenmesi, bu tez çalışmasının konusu dışında yer almaktadır. 
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Türkçe İşaret Sözcükleri 

 “bu” dizgesi “şu” dizgesi “o” dizgesi 

kore / sore / are, 

kono / sono / ano  
これ／それ／あれ、

この／その／あの 

Bu şu O 

koko / soko / asoko 
ここ／そこ／あそこ 

bura / burası şura / şurası ora / orası 

kō / sō / ā 

こう／そう／ああ 

Böyle şöyle Öyle 

konnani / sonnani / 

annani  
こんなに／そんなに

／あんなに 

Bunca Şunca Onca 

       (Hayashi, 2008: 217) 

Türkçe ve Japoncadaki işaret sözcüklerinin yukarıdaki gibi denkliği teoride 

örtüşse de, gerçek söylem ortamında her iki dilin konuşucuları arasında algı 

açısından farklılıklar görülmektedir.  

Hayashi (2008), Türkçe konuşucusunun “şu” işaret sözcüğünü aynı nesne 

için ard arda kullanamayacağını, “şu” işaret sözcüğünün oldukça kısa bir zaman 

aralığını belirttiği için zamansal yakınlık bildirdiğini öne sürmektedir. 

“şu güzel, şu da güzel, ama şu en güzel.” 

これ よい これ も よい しかし これ 最も よい 

「これはいいね、これもいいね、でもこれがいちばんいいね。」 

       (Hayashi, 2008: 227) 

Balpınar (2012), Türkçede “şu” işaret sözcüğünün kullanımını, konuşucunun 

gösterdiği nesnenin kendisi ile dinleyiciye eşit uzaklıkta olmasına ve dinleyicinin 

henüz farkında olmamasına dayandırarak açıklamaktadır. 
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Ör. (Konuşucu ile dinleyicinin birbirlerinden uzak olduğu konuşma ortamında, 

konuşucu uzaktaki bir dağı gösterirken) 

Ahmet, {*bu/şu/*?o} dağa bak! 

Afumetto, ano yama o miro!  

アフメット、あの山を見ろ！ 

 

(Konuşucu ile dinleyicinin aynı masada oturduğu konuşma ortamında, 

konuşucu masadaki bir fotoğrafı gösterirken) 

Ahmet, {*bu/şu/*o} fotoğrafa bak! 

Afumetto, kono shashin o miro!  

アフメット、この写真を見ろ！ 

       (Balpınar, 2012: 6) 

Yine Balpınar (2010.3), Hayashi (2008)’nin belirttiği gibi “şu” işaret 

sözcüğünün sadece zamansal yakınlık değil, psikolojik yakınlık bildirdiğini öne 

sürmektedir. Bununla birlikte, Balpınar (2012)’a göre, konuşucu kontrol edebildiği 

bir nesneyi ya da durumu “bu” işaret sözcüğü ile gösterirken, kontrol edemediği 

nesneyi “o” işaret sözcüğü ile gösterir. Bağlamsal kullanıma ilişkin olarak, “bu, o” 

işaret sözcükleri hem doğrudan gösterme hem de bağlam işaretleme işlevine 

sahipken, “şu” işaret sözcüğü sadece konuşma ortamındaki nesneyi doğrudan 

gösterme işlevine sahiptir (Balpınar, 2012). 

Yukarıdaki örneklere bakıldığında, Türkçe tümcelerin Japonca çevirisinde, 

Türkçede “şu” işaret sözcüğünün Japoncada “ko” ve “a” işaret sözcüklerine denk 

geldiği ve Hayashi (2008, 2013)’nin Japonca ve Türkçe işaret sözcükleri üzerine 

yaptığı sınıflandırma ile çeliştiği görülmektedir. Buradan yola çıkarak, Japonca ve 
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Türkçe işaret sözcüklerinin kullanım özelliklerini etkileyen öğelerin farklı olduğunu 

söylemek mümkündür.  

Sonuç olarak, Türkçe ve Japonca işaret sözcüklerinin kullanımını etkileyen 

bilişsel öğeler arasında farklılıklar görülebileceği için, işaret sözcüklerinin algısal 

özellikleri de her iki dilde değişiklik gösterebilir. Bu durum, Japonca ve Türkçe 

anadil konuşucularının algısını etkileyen öğelerin ve dolayısıyla işaret sözcüklerinin 

kullanımını belirleyen etmenlerin de farklı olmasından kaynaklanabilir.  

Bu bağlamda, Japonca ve Türkçe işaret sözcüklerinin karşıtsal açıdan ele 

alındığı bu çalışmalarda, konuşucunun algısı göz önünde bulundurulmadığı için 

birtakım sorunsallar tespit edilmiştir. Bu sorunsallar üzerine kapsamlı araştırmaların 

yapılması gerektiği düşünülmektedir. 

 Özetle, Japonca ve Türkçe işaret sözcükleri üzerine de çalışmalar yapılmasına 

rağmen, yapılan bu çalışmalara nawabari ve ima-koko tezleri sindirilememiştir. Bu 

nedenle, bu tezde işaret sözcüklerinin bilişsel işlevlerinin belirlenmesinde, Sakuma 

(1936)’nın ve Niimura (2006)’ nın işaret sözcüklerinin kullanım özelliklerini 

belirlemede benimsedikleri nawabari ve ima-koko tezleri temel alınarak, işaret 

sözcüklerinin bilişsel işlevleri üzerinde durulmuştur. 
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III. JAPONCA İŞARET SÖZCÜKLERİNİN BİLİŞSEL İŞLEVİ 

 

3.1. DOĞRUDAN GÖSTERME AÇISINDAN JAPONCA İŞARET 

SÖZCÜKLERİ  

Bu bölümde, Japonca işaret sözcükleri “ko, so, a” nın, konuşma ortamında 

bulunan, konuşucu ile dinleyicinin gözü önünde olan bir nesneyi, kişiyi ya da 

durumu doğrudan gösterme bakımından bilişsel özellikleri üzerinde durulacaktır. 

 

3.1.1. “ko” Dizgesinin Bilişsel İşlevi 

Buraya kadar anlaşılacağı üzere, Japonca işaret sözcükleri üzerine yapılan 

çalışmalarda, işaret sözcüklerinin kullanım özellikleri, nesnenin konuşucuya olan 

fiziksel mesafesine göre çeşitlilik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır (Sakuma, 1936, 

1951, Mikami, 1970, Kuno, 1973 vd.).  

Sadece yapılan çalışmalarda değil, Japonca öğretimi üzerine hazırlanmış ders 

kitaplarında (Sasaki, 2007) ve Japonca sözlüklerde (Morita, 1989) de, “ko” ile 
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başlayan işaret sözcüklerinin  “konuşucuya yakın” bir öğeyi belirttiği yönünde bir 

açıklama ile karşılaşmak mümkündür.  

Benmerkezci yaklaşıma sahip bir dil olan Japoncada, konuşma ortamında, 

göz önünde bulunan bir nesneyi veya kişiyi doğrudan işaret ederek belirtmede 

fiziksel uzam temel alınır. Ancak bu uzamda, sadece söz konusu öğenin konuşucuya 

olan fiziksel konumu değil; konuşucunun öğeyi nasıl algıladığı da büyük önem 

taşımaktadır. 

Öznel kavrayışa yatkın Japonca konuşucusu, “ko” ile başlayan işaret 

sözcüklerini çok fazla kullanma eğilimindedir. Konuşucu, konuşma ortamındaki bir 

öğeyi, konuşma eyleminin gerçekleştiği yerde ve zamanda algılar. Bu bağlamda, 

“ima-koko” algısı işaret sözcüklerinin kullanımının temelini oluşturur.  Bu algıya 

bağlı olarak konuşucu, gösterdiği nesneyi konuşma eylemi sahnesinden ayırarak 

değil, konuşmanın gerçekleştiği uzamda ve zamanda algılayarak konumlandırır ve 

buna göre kullanacağı işaret sözcüğünü belirler (Niimura, 2009).  

Bunun yanı sıra, işaret sözcüklerinin kullanımı üzerinde etkili olan “yakınlık-

uzaklık” kavramları, tamamen konuşucunun algısına bağlıdır ve bu nedenle öznel 

nitelik taşımaktadır. Konuşucunun, nereye kadar yakın, nereden sonrasını uzak 

algıladığı, konuşma ortamını, bu ortamdaki nesneyi ve dinleyiciyi nasıl kavradığı ve 

bakış açısı ile yakından ilişkilidir.  

Konuşma eyleminin gerçekleşmesi ile konuşucu ile dinleyicinin kendilerine 

ait alanları oluşur. Bu alanı belirlerken, konuşucu elinin uzanacağı en son yeri sınır 

olarak algılar. Diğer bir deyişle, konuşucunun elinin uzandığı her yer alanını 
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oluşturur. Buna göre, bu alanın içinde yer alan nesne, “ko” ile başlayan işaret 

sözcükleri ile gösterilir. 

Ör. (1) (A, B’nin yanındaki çantayı işaret ederek) 

A: そのカバン、素敵ですね。 

     Sono-kaban, suteki desu-ne. 

     İş. S.- çanta, muhteşem K.B.-S. ek  

    O çanta, çok güzel (muhteşem). 

B: これですか。イタリアで買いました。 

    Kore desu-ka. Itaria-de kai-mashi-ta. 

    İş. S. K.B.-Soru. İtalya-Bul. Satın al-K.B.-G. 

    Bu mu? İtalya’dan aldım. 

Yukarıdaki örnekte, A konuşucusu işaret ettiği nesne (çanta), dinleyicinin 

yanında yer aldığı için “so” işaret sözcüğü ile belirtir. Buna karşılık, B konuşucusu 

çanta yanında, dolayısıyla kendi alanında yer aldığı için “ko” işaret sözcüğünü 

kullanarak cevap verir.
25

  

Alan bilincinin çok kuvvetli olduğu Japoncada, konuşucunun alanının 

sınırları “kontrol edebilme” kavramına göre belirlenmekte ve bu kavram işaret 

sözcüklerinin kullanımı açısından büyük önem taşımaktadır.  

İşaret sözcükleri, konuşucuyu referans noktası alan doğrudan gösterim 

ifadeleri olduğu için, konuşucu nesneyi kendisi ile aynı sahnede konumlandırarak 

algılar (Niimura, 2004: 46). 

                                                           
25

 Burada, konuşmanın devamlılığının sağlanabilmesi için “konuşucu” rolünün, konuşma eylemine 

katılan kişiler arasında yer değiştirdiğine dikkat edilmesi gerekir. Yani, konuşucu aynı zamanda 

dinleyici görevini de üstlenmektedir. 
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(2)  

 

これ、どうでしょう。にあいますかなぁ。 

Kore dō deshō, niai-masu ka nā. 

İş. S., nasıl tahmin, yakış-K.B. soru-S.ek 

Bu nasıl, yakıştı mı acaba? 

       (Hasegawa, 1995: 112) 

Yukarıdaki örnekte konuşucu, karşısındaki kişiye elindeki kumaşı 

göstermektedir. Burada konuşucu, söz konusu nesneyi (kumaşı) elinde tuttuğu için, 

yani fiziki bir uzamda kendine yakın olarak algıladığı için “ko” ile başlayan işaret 

sözcüğünü kullanmıştır. Burada, diğer işaret sözcüklerinin kullanımı söz konusu 

değildir. 

(3) (Konuşucu elinde tuttuğu broşürleri karşısındakine uzatırken) 

これ、敷きませんか。 

Kore, shiki-masen-ka? 

İş. S. dağıt-Kib. Olsz. – S.ek 

Şunları dağıtır mısınız? 

       (Hasegawa, 2004: 14) 
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Japonca konuşucusu, nesneyi fiziksel uzamdan ayırarak algılamaya eğilimli 

değildir. Niimura (2006)’nın da belirttiği üzere, konuşmanın gerçekleştiği fiziksel 

uzam ve zaman, Japonca konuşucusunun algı temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, 

yukarıdaki örneklerde konuşucu nesneyi (2 numaralı örnekte “kumaş”, 3 numaralı 

örnekte ise “broşür”) elinde tuttuğu için, diğer bir deyişle uzamsal olarak kendi 

alanında gördüğü için, “ko” işaret sözcüğü ile belirtir.  

(4)  

     

Father: Oh. No. If you must watch television, watch this educational 

children’s programme! 

父：だめだめ、テレビ見るんだったらこっちのためになる子供番組に

しなさい。 

Dame dame, terebi miru-n-dat-tara kocchi-no tame ni naru kodomo bangumi 

ni shi-nasai. 

Yok yok, televizyon bak-D.B.-Kşl. İş. S.-Tam. için-Yön. ol çocuklar 

program-Yön. Yap-Emir 

 

Baba: Yok yok, televizyon izleyeceksen bu eğitici çocuk programını izle. 

Child: But, that’s for tiny tots! 
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子：だって、それちびっ子のだよ。 

       Datte, sore chibikko-no da yo. 

     Ama İş. S. küçük çocuk-Tam. D.B. S. ek  

Çocuk: Ama (bu/o) küçük çocuklar için. 

        (Niimura, 2004: 42) 

Niimura (2004), yukarıdaki örnekte konuşucunun (babanın), söz konusu 

nesneyi kendine yakın bir yerde, dolayısıyla kontrol edebildiği bir alanda, diğer bir 

deyişle kendi alanı içinde algıladığı için “ko” işaret sözcüğünü kullandığını belirtir.  

Diğer taraftan, dinleyici konumundaki çocuk, nesneyi, babasının alanında, 

dolayısıyla kendinin kontrol edebildiği alanın dışında algıladığı için “so” işaret 

sözcüğü ile karşılık vermektedir. 

Sakuma (1936)’nın nawabari tezini destekleyen bu örneklerden yola çıkarak, 

Japonca konuşucusunun alan bilincinin oldukça güçlü olduğu söylenebilir. Konuşucu, 

işaret edeceği nesneyi konuşma eyleminin gerçekleştiği somut bir sahneye 

yerleştirerek algılar. Bu algılama biçimine göre, nesne konuşucunun alanı içindeyse 

mutlaka “ko” ile başlayan işaret sözcükleri ile gösterilir. 

Japoncada, konuşucunun alanı içinde sadece nesne değil, kişi de yer alabilir.  

(5)  
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こちらが社長でございます。 

Kochira ga shachou de gozaimasu. 

İş. S. Yal. müdür var (K.B.) 

Bu, benim müdürüm. 

       (Hasegawa, 1997: 18) 

Yukarıdaki örnekte konuşucu, yanındaki kişiyi (müdürünü) tanıtmaktadır. 

Burada konuşucu, gösterdiği kişi yanında yer aldığı için, kendi alanının içinde algılar 

ve bu nedenle “ko” ile başlayan işaret sözcüğünü kullanır. 

Konuşucu, sadece alanındaki bir kişi için değil, kendisi için de “ko” işaret 

sözcüğünü kullanabilir. 

(6) こちらとしては、この計画が良いと思います。 

     Kochira-toshite-wa, kono-keikaku ga yoi to omoi-masu. 

     İş. S.- (-e) göre, İş. S.- plan- Yal. iyi diye düşün-K.B. 

     Bana göre, bu plan iyi. (Ben, bu planın iyi olduğunu düşünüyorum.) 

Alan algısı kuvvetli olan Japonca konuşucusu, alanında olmayan ancak 

dinleyici tarafından alanına yönlendirilen nesneyi, “ko” işaret sözcüğü ile gösterir. 

(7)  
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これ何よ？ 

Kore nani yo? 

İş. S. Ne S. ek 

Bu, nedir? 

     (Schulz, Çev. Tanikawa, 2003: 92)  

“Snoopy” adlı çizgi romandan alınan bu örnekte, konuşucu kendisine uzatılan 

zarfı sorarken “ko” işaret sözcüğünü kullanmaktadır. Burada, söz konusu nesne 

fiziksel olarak henüz konuşucunun alanında yer almasa da, konuşucunun alanına 

girmekte olduğu için, nesneyi kendine yakın olarak algılar ve “ko” işaret sözcüğü ile 

belirtir. 

Bilişsel dilbilimin temelini oluşturan “deneyim”, işaret sözcüklerinin de 

kullanımını belirleyen bir olgudur. Konuşucu, duyu organları aracılığıyla doğrudan 

deneyimlediği nesneyi ya da durumu, mutlak suretle “ko” ile başlayan işaret 

sözcükleriyle belirtir.  

(8) クンクン、何だ、このひどい匂いは？ 

      Kunkun, nan-da, kono hidoi nioi wa 

     Burun çekme, ne-D.B. İş. S. Kötü koku Konu Bel. 

     Bu kötü koku da ne? 

        (Niimura, 2006: 39) 

Yukarıdaki örnekte konuşucu, koklama duyusu aracılığıyla doğrudan 

deneyimlediği nesneyi (kokuyu) “ko” işaret sözcüğü ile belirtir. 
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(9) (Deniz kenarında yürüyen iki kişinin konuşması) 

この潮風すてき 

Kono shio-kaze suteki  

İş. S. tuzlu-rüzgar muhteşem 

Bu tuzlu deniz havası muhteşem. 

       (Niimura, a. g. e)  

8. örnekle benzer biçimde, deniz kenarında yürüyen konuşucu, rüzgarı 

doğrudan hissettiği için “ko” ile ifade eder. 

 

(10) この音楽はだれの曲ですか。 

    Kono ongaku wa dare-no kyoku-desu-ka? 

    İş. S. müzik konu Bel. kim-aitlik beste-K. B. S. ek  

    Bu müzik, kimin bestesi? 

(10) numaralı örneğe bakıldığında da, (8) ve (9). örneklerde olduğu gibi, 

konuşucunun işitime duyusu aracılığıyla nesneyi doğrudan deneyimlemesi söz 

konusu olduğu için, işittiği müziği “ko” işaret sözcüğü ile belirtmektedir. 

Japonca konuşucusu, konuşma eyleminin gerçekleştiği yeri ve zamanı temel 

alarak algılama eğiliminde olduğu için, bir durumu veya olayı dile getireceği zaman 

söz konusu duruma/olaya dışarıdan bakma gibi bir kavrayışa sahip değildir. Yani, 

konuşucu, olayın gerçekleştiği sahnenin içine kendini yerleştirerek algılar ve 

algıladığı gibi ifade eder.  
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(11) ここはどこですか。 

       Koko wa doko-desu-ka? 

      İş. S. Konu nere-K.B.-S. Ek 

      Burası neresi? 

       (Ikegami, 2008: 24)  

Yolunu kaybeden konuşucu, bilmediği bir yerde olduğunu fark ettiğinde 

yukarıdaki gibi ifade eder. Yani, kendini bulunduğu sahneden ayırmayıp, sahneyi 

gördüğü gibi kodlamaktadır.  

Ancak konuşucu, İkegami (2008)’nin de belirttiği üzere, yolunu kaybettiğinin 

farkına varıp birisinden harita üzerinden bulunduğu yeri göstermesini isteyeceği 

zaman aşağıdaki gibi ifade edecektir: 

(12) 私はどこにいますか。 

       Watashi-wa doko-ni i-masu-ka? 

       Ben-Konu nere-Bul. Ol-K.B. S.ek 

       Ben neredeyim?  

       (İkegami, a.g.e.)  

 Konuşucu, “ko” işaret sözcüğünü kullanarak anlatmakta olduğu durumu 

vurgular ve böylelikle dinleyicinin dikkatini bahsettiği duruma çeker. Yine “ko” 

işaret sözcüğünün önad işlevinde kullanılmasıyla konuşucu tarafından eleştiri, 

küçümseme gibi olumsuz duygular da belirtilebilir 
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(13) 

                   

 イソノこんなやさしいもんだいがとけんのか。 

 İsono, konna yasashii mondai-ga token no ka. 

 İsono, İş. S. Kolay problem-Yal. çözemi-Soru  

  Isono, bu kadar kolay bir problemi çözemiyor musun? 

        (Hasegawa, a.g.e.)  

Yukarıdaki örnekte, öğretmen, problemin kolaylığına vurgu yapmakta ve bu 

kadar kolay problemi çözemediği için öğrencisini eleştirdiği algılanmaktadır. 

  

(14) こんなお城に住める人なんていないわよ！ 

         Konna o-shiro-ni sumeru hito-nante i-nai-wa-yo! 

        İş. S. kale-Bul. yaşayabilmek insan-falan ol-Düz. Olsz.-S.ek-S.ek 

        Böyle bir kalede birinin yaşaması mümkün değil! 

                (Schulz, Çev. Tanikawa, 2002: 90) 

 Benzer olarak, (14). örnekte konuşucunun “Böyle bir kalede birinin yaşaması 

mümkün değil.” tümcesinden, dinleyicinin yapmış olduğu kaleyi beğenmediği 

anlaşılmaktadır.  

 Sonuç olarak, Japonca konuşucusu, gösterdiği nesneyi, kişiyi ya da durumu 

konuşma eyleminin gerçekleştiği zaman ve uzamda algılama eğilimine sahip olduğu 

görülmektedir. Konuşmanın gerçekleştiği mekana sıkı sıkıya bağlı olan algı biçimine 
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ve güçlü bir alan bilincine sahip Japonca konuşucusu, nesneyi ve dinleyiciyi bu 

mekana veya alana konumlandırarak algılar. Bununla birlikte, konuşucu doğrudan 

deneyimlediği nesneyi veya durumu da mutlak suretle “ko” işaret sözcüğü ile belirtir.  

 

3.1.2. “so” Dizgesinin Bilişsel İşlevi 

Konuşucu, dinleyicinin nawabarisindeki bir nesneyi göstereceği zaman “so” 

işaret sözcüğünü kullanır (Sakuma, 1983). Konuşucu ile dinleyicinin birbirine 

karşılık durduğu bir konuşma ortamında konuşucu kendi nawabarisindeki nesneyi 

“ko” ile belirtirken, dinleyiciye yakın ya da dinleyicinin nawabarisindeki bir öğeyi 

“so” işaret sözcüğü ile gösterir. Sakuma (1936, 1983)’nın nawabari tezine dayanan 

bu yaklaşıma göre, konuşucu kontrol edemediği alanı dinleyicinin alanı olarak 

değerlendirdiği için “so” işaret sözcüğünün kullanım alanı doğar. 

(15) A: その傘、きれいですね。 

             Sono-kasa, kirei-desu-ne. 

 İş. S.-şemsiye güzel-K. B. S.ek  

 O şemsiye güzel değil mi? 

 

B: この傘ですか。昨日買いました。 

   Kono-kasa-desu-ka? Kinou kai-mashi-ta. 

   İş. S.-şemsiye-K.B.-S.ek Dün al-K. B. G. 

  Bu şemsiye mi? Dün aldım. 

      (Kondō, Himeno, 2012: 12) 
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Yukarıdaki örnekte A konuşucusu tarafından işaret edilen nesne (şemsiye), 

dinleyicinin elinde olduğu için, konuşucunun kontrol edebildiği alanın dışında yer 

almaktadır. Konuşucu, nesneyi dinleyicinin alanında algıladığı için şemsiyeyi 

gösterirken “so” işaret sözcüğünü kullanmaktadır.  Buna karşılık bir sonraki 

tümcede konuşucu konumuna geçen dinleyici, A kişisinin gösterdiği nesneyi elinde 

tuttuğu için, fiziksel konuşma ortamında konumlandırarak kendine yakın olarak 

algılamaktadır. Diğer bir deyişle, şemsiye elinde olduğu için, kendi kontrol alanında 

görmekte ve bu nedenle  “ko” işaret sözcüğü ile karşılık vermektedir. 

(16) A: そこの窓を開けてくれますか。 

             Soko-no mado o akete-kure-masu-ka.  

 İş. S.-Tam. cam-Bel. aç-ver-K.B.-S.ek 

 Şu camı açar mısın?  

       B: これでいいですか。 

 Kore-de ii-desu-ka. 

 İş. S.-Sın. İyi-K. B.-S.ek 

 Böyle iyi mi? (Bu şekilde iyi mi?)  

     A: はい、それでいいです。ありがとう。 

          Hai, sore-de ii-desu. Arigatō. 

          Evet, İş. S.-Sın. İyi-K. B. Teşekkürler. 

          Evet, öyle iyi. Teşekkürler.  

Yukarıdaki örnekte, A konuşucusu gösterdiği nesne (cam), dinleyiciye daha 

yakın olduğu için onun alanında algılamaktadır. Camı açan B konuşucusu, açtığı 

kadarın yeterli olup olmadığını sorarken, camı açma eylemini bizzat kendisi yaptığı 
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için, “ko” işaret sözcüğü ile belirtir. Buna karşılık, A konuşucusu, muhatabına, yani 

dinleyiciye, ait eylemi belirttiği için “so” işaret sözcüğünü kullanır. 

Bununla birlikte konuşucu, kendi alanında bulunan fakat görüş alanında yer 

almayan nesneyi gösterirken de “so” işaret sözcüğünü kullanır. 

(17) その机をごらん。 

        Sono-tsukue o goran. 

        Şu masaya bakınız. 

        (2.1. : 33) 

Burada gösterilen nesne, konuşucunun arkasında olduğu için, görüş alanında 

değildir. Fakat konuşucu, gösterdiği nesneyi dinleyicinin görebileceğini bildiği için, 

onun görüş alanında, dolayısıyla dinleyicinin kontrol alanında olduğunu algılar ve bu 

nedenle “so” işaret sözcüğünü kullanır.
26

 

Konuşma eyleminin gerçekleştiği uzamda, konuşucu ile dinleyicinin kendine 

ait alanları olabileceği gibi, aynı uzamda da yer alabilirler. Böyle bir konuşma 

ortamında, konuşucu ile dinleyici iki ayrı katılımcı olmayıp “biz” oldukları için 

kontrol alanları da birleşir. Bu bağlamda, “so” işaret sözcüğünün ne çok yakın ne 

çok uzak, yani net olmayan, muğlak bir mesafeyi belirttiği söylenebilir. 

 

                                                           
26

 Yine aynı konuşma ortamında, bu defa konuşucu dinleyici ile arasındaki bir nesneyi göstereceği 

zaman kullandığı işaret sözcüğü de değişir. Konuşucu, dinleyici ile ortak görüş alanındaki bir nesneyi 

göstereceği için, söz konusu nesneyi “ko” işaret sözcüğü ile belirtir. Böylelikle konuşucu ile dinleyici 

arasında ortak dikkat alanı oluşur. 

Ör. この写真をごらんください。 

       Kono-shashin o goran kudasai.  

      Bu fotoğrafa bakınız, lütfen. 
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(18) そこのレンが色の建物の前で止めてくれ。 

       Soko-no renga-iro-no tatemono-no mae-de tomete-kure. 

       Şu tuğla rengi binanın önünde durun. 

        

Niimura (2006), konuşma eyleminin gerçekleştiği uzamda dinleyicinin 

bulunmasıyla “so” işaret sözcüğünün kullanım alanının doğduğunu belirtir. Diğer bir 

deyişle, “so” ile başlayan işaret sözcüklerinin kullanılabilmesi için konuşma 

ortamında dinleyicinin yer alması gerekmektedir.
27

 

Alan bilincinin kuvvetli olduğu, konuşucu ile dinleyicinin alanlarının net 

biçimde belirlendiği Japoncada konuşucu, dinleyicinin alanını veya alanındaki bir 

nesneyi mutlaka “so” ile başlayan işaret sözcükleri ile belirtir.   

 

 

 

                                                           
27

 Buna göre, monologlarda “so” işaret sözcüğünün kullanılmadığı sonucuna varılabilir. Ancak 

Japonca işaret sözcüklerini monologlardaki kullanımı bakımından da ele alan Kuroda (1979), 

konuşucunun kendi kendine konuşurken de “so” işaret sözcüğünü kullanabileceğini savunmaktadır. 
Kuroda (1979)’ ya göre, muayene sonucu midesinde ülser olduğunu öğrenen biri, sabah uyandığında 

bu durum aklına geldiğinde “Ittai sore wa donna iro o shite iru no darō ka?  一体それはどんな色を

しているのだろうか。(Acaba o ne renk?)” diye kendi kendine düşünebilir. Bu nedenle “so” işaret 

sözcüğü, monologlarda doğrudan gösterme işleviyle kullanılabilir. 

 Buna karşılık, Hasegawa (2007),  “ko” ve “a” işaret sözcüklerinin monologlarda doğrudan 

gösterme işleviyle kullanılabileceğini, ancak “so” işaret sözcüğünün böyle bir işleve sahip olmadığını 

savunmaktadır. 

 Ancak Niimura, Kuroda (1979)’nın örneğinden yola çıkarak monologlardaki “so” işaret 

sözcüğü kullanımını şu şekilde açıklamaktadır: “Konuşucu, doktora muayene olması sonucunda 

hastalığını öğrenmektedir. Yani, ‘hastalık’ konuşucunun kendisine ait bir şey olmasına rağmen bunun 

farkına varabilmesi için, bir başkasının (bu durumda doktorun) müdahalesi gerekmektedir. Bu nedenle, 

konuşucu, kendisinin kontrol edemediği bir durumdan bahsettiği için, söz konusu durumu “so” işaret 

sözcüğü ile belirtir (24.02.2014 tarihli özel görüşme). 
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 (19)  

 
 

        

その木はお母さんとおんなじ年なんだ。 

Sono ki wa okāsan to onnaji toshi nan-da. 

İş. S. Ağaç Konu anne ile aynı yaş –D.B. 

Anne, (o/bu) ağaç seninle aynı yaşta. 

       (Hasegawa, 2004: 115) 

 

Yukarıdaki örnekte çocuğun gösterdiği ağaç annesine daha yakın olduğu için 

kendi kontrol alanı dışında algılamakta ve bu nedenle “so” işaret sözcüğü ile 

göstermektedir. 

(20) 

 

そのけいさんはまちがってる。 

Sono keisan wa machigatteru. 

İş S. Hesap Konu yanlış-Şim. 
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O hesap yanlış. 

       (Hasegawa, 1997:151) 

 

(21)  

 

もしもしそのにもつはなんですか。 

Moshi moshi, sono nimotsu wa nan desu ka? 

Hey, İş. S. Çanta Konu ne K.B. Soru 

Hey! O çantada ne var? 

       (Hasegawa, a.g.e. : 262) 

 

Yukarıdaki  (20) ve (21). örneklerde gösterilen nesne (hesap ve çanta), 

konuşucunun gözünün önünde olmasına rağmen dinleyicinin elinde ve sırtında 

olduğu için, konuşucunun kontrol edemediği alanda yer almaktadır. Yani konuşucu, 

nesneyi dinleyicinin alanında algılar ve bu nedenle “so” işaret sözcüğü ile gösterir. 
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(22) 

 

そこで何してるのよ、チャーリー・ブラウン？ 

Soko de nani shi-teru no yo, Chārī Buraun? 

İş. S. Bul. Ne yap-Şim. Soru S. ek, Charlie Brown 

Orada n’apıyorsun Charlie Brown? 

     (Schulz, Çev. Tanikawa, 2002: 57) 

Yine yukarıdaki örnekte, konuşucu, dinleyicinin (Charlie’nin) söylem 

esnasındaki bulunduğu yeri, onun alanı olarak algıladığı için “so” işaret sözcüğü ile 

belirtir.  

 Bunun yanı sıra konuşucu, sadece dinleyicinin alanını ya da alanındaki bir 

nesneyi değil, dinleyicinin konuşma eyleminin gerçekleştiği andaki durumunu ve 

hareketlerini de “so” işaret sözcüğü ile belirtir. 

 (23) (İki kişi origami
28

 yaparken) 

 そうすると花にならないよ。 

 Sō suru to, hana ni nara-nai-yo. 

 İş. S. yapmak Kşl. Çiçek-Yön. ol-Olsz. D.-S. ek  

                                                           
28

 Japoncada (折り紙 ) biçiminde yazılan origami, “katlamak” anlamına gelen “ori” ve “kağıt” 

anlamındaki “kami” sözcüklerinin birleşmesiyle meydana gelmiş olan, kağıt katlama sanatına verilen 

addır (http://tr.wikipedia.org/wiki/Origami Erişim Tarihi: 03.07.2014).  
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 Öyle yaparsan, çiçek olmaz. 

 

(24) (Fotoğraf çekerken) 

 そのポーズで頼みます。 

 Sono-pōzu-de tanomi-masu.  

 İş. S.-poz-bul.  rica-K.B. 

 Öyle kalmanızı rica edeceğim. / Öyle kalın, lütfen. 

        (Hasegawa, 1997: 161) 

 (25) みんな笑って！そうだ！行くぞ！ 

   Minna waratte! Sō-da! Iku-zo! 

         Herkes gülün! İş. S.-D.B. Git-S.ek 

         Gülümseyin! (Evet) Öyle! Çekiyorum!   

(Schulz, Çev. Tanikawa, 2003: 97) 

 Yukarıdaki örneklerde, konuşucu belirttiği durumun ya da eylemin 

dinleyiciye ait olduğunu ve kontrol alanı dışında yer aldığını “so” işaret sözcüğünü 

kullanarak algılatmaktadır. 

Daha önce de belirtildiği üzere, Japoncada konuşucu ile dinleyicinin 

alanlarının sınırları “kontrol edebilme” kavramına göre çizilmektedir. Konuşucu, 

elinin uzanabildiği en son noktayı, alanının sınırı olarak algılayıp, bu sınırın ötesini 

dinleyicinin alanı olarak algılama eğilimindedir.  
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 Bu bağlamda konuşucu, kendi alanında olan fakat müdahale edemediği 

nesneyi veya durumu “so” işaret sözcüğü ile gösterir. Doktor-hasta örneği bu durum 

için oldukça uygun bir örnektir. 

(26) A: ここは痛いですか。 

       Koko wa itai-desu-ka? 

  İş. S. Konu ağrı- K.B. S.ek 

       Burası ağrıyor mu? 

 

B: はい、そこです。 

     Hai, soko-desu. 

     Evet,  İş. S. K.B.  

     Evet, orası. 

 

Yukarıdaki örnekte, hasta konumundaki B konuşucusu, gösterdiği yer kendi 

bedeninden bir parça olmasına rağmen, doğrudan dokunamadığı için kontrol alanı 

dışında algılamaktadır. Bu nedenle, ağrıyan yeri “so” işaret sözcüğü ile 

belirtmektedir. Burada B konuşucusunun “Hai, koko desu. → はい、ここです。

(Evet, burası.)” demesi mümkün değildir. 

Diğer taraftan, doktor görevindeki A konuşucusu, muhatabının sırtına 

doğrudan dokunduğu için kontrol alanında algılamakta ve  “ko” işaret sözcüğü ile 

göstermektedir. 

Bu bağlamda, konuşucu, dinleyicinin doğrudan temasta bulunabileceği alanı 

kendi alanı dışında algıladığı için “so” işaret sözcüğü ile gösterdiği söylenebilir. 

Yukarıdaki örnekte, konuşucunun elini sırtına götürüp ağrıyan yeri dokunarak 

göstermesi halinde, söz konusu alan, konuşucu tarafından kontrol edilebildiği için, 

“ko” işaret sözcüğü ile gösterilecektir. 
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Niimura (2006)’nın da belirttiği üzere, konuşucu dinleyici ile kendisini aynı 

konuşma uzamında algılayacağı gibi, dinleyiciyi bu uzamın dışına da koyabilir. Bu 

noktada, konuşucu ile dinleyici arasında karşılıklı konuşma ortamı oluştuğu için, her 

iki katılımcının da kendilerine ait alanları oluşur ve böylelikle “so” işaret 

sözcüğünün de kullanım alanı doğar. 

 Konuşucu, karşısındaki kişiye ait bir durumu ya da eylemi de “so” ile 

başlayan işaret sözcüklerinden, önad görevindeki “sonna” işaret sözcüğü ile belirtir. 

(27) 

 

そんなのスケートじゃないわ･･ただ滑ってるだけよ！ 

Sonna-no sukēto janai wa… Tada subetteru dake yo! 

İş. S.-Tam. buz pateni D. Olsz. S.ek… yalnız kaymak sadece S. ek  

Öyle buz pateni olmaz ki. Sadece kayıyorsun! 

      (Schulz, Çev. Tanikawa, 2003: 8) 

 

Yukarıdaki örnekte belirtilen durum, dinleyicinin doğrudan deneyimlediği 

bir durum olduğu için konuşucu, bu durumu dinleyiciye ait algılar ve “so” işaret 

sözcüğü ile ifade eder.  Diğer bir deyişle konuşucu, “so” işaret sözcüğünü kullanarak 

muhatabında “senin yapmakta olduğun şey, buz pateni değil” algısını yaratmaktadır.  
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“sonna” işaret sözcüğünün bir diğer özelliği, kurulduğu tümcenin biçimce 

ve anlamca olumsuz olmasıdır.  

“so” işaret sözcüğü kullanılarak, dinleyicinin alanında yer alan bir nesne 

veya dinleyicinin doğrudan deneyimlediği durum ya da olay belirtilebileceği gibi, 

dinleyicinin kendisi için de kullanılabilir. 

Niimura (2006)’nın da belirttiği üzere, Japonca işaret sözcükleri zaman 

içinde değişikliğe uğramasına rağmen eskiden beri kişi adılı olarak kullanılagelmiştir. 

Bu durum, konuşucunun konuşmanın gerçekleştiği uzama dinleyiciyi de 

konumlandırarak algılaması ile ilintilidir.  

 

(28) こちらは都合つきますが、そちらはいかがですか。 

 Kochira wa tsugō-tsuki-masu-ga, sochira wa ikaga desu-ka. 

 İş. S. Konu durum-uygun-K.B-?, İş. S. Konu nasıl K.B.-S.ek  

 Benim için uygun, sizin için nasıl? 

 

“ko” ile başlayan işaret sözcükleri ile ilgili bölümde de belirtildiği gibi, 

konuşucu “ko”, dinleyici “so” işaret sözcükleri ile gösterilebilir. 

Dinleyiciye yönelik kullanılan “so” işaret sözcüğü, Japonca konuşucusunun 

kendisini merkez aldığı bir alana dinleyiciyi de yerleştirerek algılamasını ve aynı 

zamanda dinleyiciyi kendi alanının dışında, yani kontrol edemeyeceği bir varlık 

olarak algılamasını ifade eder (Niimura, 2009: 133).  

 Bununla birlikte konuşucu “so” işaret sözcüğünü kullanarak, dinleyiciyi 

kontrol edemeyeceği bir alanda algılamasının yanı sıra, dinleyicinin alanını tanıdığını 

ve saygı duyduğu anlamına da gelir. 
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 Ancak konuşucunun kendi hakimiyetini, sağduyusunu kaybettiği zamanlar da 

olmaktadır. Böyle bir durumda konuşucu, dinleyiciyi kontrol edebileceği alana alarak 

dinleyicinin kendine ait alanını ortadan kaldırır. Yani konuşucu, dinleyicinin alanını 

görmezden gelerek, onu kendi alanına alır ve ancak o zaman hakaret eder (Niimura, 

2006).  

 Dinleyicinin veya dinleyicinin alanındaki bir nesnenin “ko” ile başlayan 

işaret sözcükleri ile gösterilmesi, Japonca konuşucusunun kendini merkez aldığı 

alanda dinleyiciyi de algılama eğiliminde olması nedeniyle açıklanabilir.  

 

3.1.3. “a” Dizgesinin Bilişsel İşlevi 

 Sakuma (1936)’nın alan kuramına göre, konuşucu ile dinleyicinin karşılıklı 

durduğu konuşma ortamında, konuşucu kendisi ile karşısındakinin alanlarının dışını, 

dışındaki bir nesneyi “a” ile başlayan işaret sözcükleri ile belirtir. Diğer bir deyişle 

konuşucu, kendi alanı dışındaki her yeri kontrol edemediği alan olarak algılar. 

Kontrol edemediği bu alan, dinleyicinin alanını ve hem kendisinin hem muhatabının 

alanı dışını kapsamaktadır. Bu noktada, “a” işaret sözcüğünün kullanımında fiziksel 

mesafenin etkili olduğu söylenebilir. Ancak bazı durumlarda, konuşucu gösterdiği 

nesne dinleyiciye yakın olsa bile her iki tarafın kontrol alanı dışında algılama 

eğilimine sahiptir. 
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(29)  

       

 あの奥から二番目のいくらですか。 

 Ano-oku-kara ni-ban-me-no ikura desu ka? 

 İş. S. dip-Çık. İkinci-Tam. ne kadar K.B. Soru  

 Şu arkadan ikinci ne kadar?  

        (Hasegawa, 1997: 275) 

Yukarıdaki örnekte konuşucu, gösterdiği nesne dinleyiciye daha yakın 

olmasına rağmen, nesneyi kendisinin ve muhatabının kontrol alanı dışında 

algılayarak, “a” işaret sözcüğü ile gösterir. 

 Konuşucu ile dinleyicinin kontrol alanlarının birleştiği, yani biz oldukları bir 

konuşma ortamında, konuşucu bu alanın dışını veya dışındaki bir nesneyi “a” işaret 

sözcükleri ile belirtir. 

 Konuşucu ile dinleyicinin kontrol alanlarını oluşturan nawabarilerin birleşimi 

ile konuşma ortamında tek bir nawabari oluşur. Böyle bir konuşma ortamında, 

konuşucu ile dinleyici iki ayrı konuşma katılımcısı olmayıp “biz (wareware われわ

れ)” olurlar. Buna göre, konuşucu dinleyici ile paylaştığı nawabarinin dışını “a” 

işaret sözcükleri ile belirtir.  
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(30) 

  

 あの小鳥たちが大きな鳥を追い回すのを見たかい。 

 Ano-ko-tori-tachi ga ōkina tori o oimawasu-no o mi-ta-kai? 

 İş. S. Küçük-kuş-Çğl. Yal. büyük-kuş-Bel. takip etmek-Tam. Bel. gör-G.-S.ek 

 Şu küçük kuşların, büyük kuşu nasıl takip ettiğini görüyor musun? 

      (Schulz, Çev.  Tanikawa, 2002: 44) 

Yukarıdaki örnekte, konuşucu (Snoopy), kendilerine epey uzak olan kuşları 

kontrol edebildikleri alanın, diğer bir deyişle nawabarinin dışında algıladığı için, “a” 

işaret sözcüğü ile gösterir. 

(31) 
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あの丘を越えて谷に下り、川を渡ってあの森を抜けなきゃ．．． 

Ano-oka o koe-te tani-ni kudari, kawa o watat-te ano-mori o nuke-nakya... 

İş. S.-tepe Bel. aş-ıp vadi-Yön. inip, nehir Bel. geç-erek İş. S.-orman Bel. çık-Zorun.  

  O tepeyi aşıp, vadiye inip nehri geçerek o ormanın içinden geçmeliyiz… 

 

     (Schulz, Çev. Tanikawa, a.g.e. : 51) 

 

Benzer şekilde, (31) numaralı örnekte, konuşucu (Snoopy) bu sefer yanındaki 

dinleyicilere gidecekleri rotayı anlatırken, bahsettiği yer kendilerine uzak olduğu için, 

nawabarilerinin dışında yer alır. Bu nedenle, “a” işaret sözcüğü ile belirtir.  

 (32) 

  

 あ、映画館ね、あそこですわ。 

 A, eigakan ne, asoko desu-wa. 

 A, sinema S. ek, İş. S. K. B.-S. ek 

 Aa, sinema değil mi, orası. 

        (Hasegawa, a.g.e. : 15) 

 Yine yukarıdaki örnekte, konuşucu dinleyiciye sinemanın nerede olduğunu 

gösterirken “a” işaret sözcüğünü kullanmaktadır. Konuşucunun işaret ettiği yer 

dinleyici ile kendisinin kontrol edebildiği alanın dışında, yani kendilerine uzak bir 

alanda bulunduğu algılanmaktadır. 
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(33) 

 

ハ！あのバカな子見て…先生がロンドンがどこにあるか訊いたら知ら

なかったわ。 

Ha! Ano bakana ko mi-te… Sensei ga Rondon ga doko-ni aru ka kii-tara shi-

rana-katta-wa… 

Ha! İş. S. Aptal çocuk bak-Emir D. B. Öğretmen Yal. Londra Yal. nerede-Bul. 

var-  sor-Kşl. bil-Olsz.-D. B.-G.-S. ek  

Ha!/Hey! Şu aptal çocuğa bak… Öğretmen Londra’nın nerede olduğunu 

sorunca bilemedi. 

     (Schulz, Çev. Tanikawa, 2003: 76) 

 

 

(34) 見て！あの子私のまん前に座ってる！ 

   Mi-te! Ano-ko watashi-no man-mae-ni suwat-te-ru! 

   Bak-Emir-D.! İş. S.-çocuk ben-Tam. tam-ön-Yön. otur-Şim. 

   Baksana! (Şu/O) çocuk benim tam önümde oturuyor! 
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(35) 

  

A: あれお兄ちゃんじゃない。／B: ともだちだよボクの。 

A: Are o-nȋ-chan ja-nai. / B: tomodachi-da-yo boku-no.  

A: İş. S. abi-Düz. Olsz. / B: Arkadaş-Düz.-S. ek ben-Tam.  

A: O, abim değil. / B: Benim arkadaşım. 

        (Hasegawa, 1994: 64) 

Yukarıdaki örneklerde, konuşucu dinleyici ile aynı yöne bakmakta ve 

kendilerine uzak olan bir kişiyi göstermektedir. Konuşucu ile dinleyicinin 

nawabarileri birleştiği için, bu nawabarinin dışında kalan kişiyi “a” işaret sözcükleri 

ile gösterilir.  

Konuşucu, dinleyici ile nawabarilerinin birleştiği diğer bir deyişle yüzlerinin 

aynı yöne dönük olduğu bir konuşma ortamında sadece nesne ya da kişi değil, bir 

yeri de “a” işaret sözcükleri ile belirtir. 
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(36)  

 

 A: あのーブドウ園はどちらで？ 

      Anō, budōen wa dochira-de? 

      Pardon, üzüm bağı Konu ne taraf-Bul. 

      Pardon, üzüm bağı ne tarafta? 

 B: あっちだってさ。 

      Acchi datte sa. 

      İş. S. Riv.-S. ek  

      O taraftaymış. 

        (Hasegawa, 2004: 132) 

Yukarıdaki örnekte, ilk bölümde konuşucu üzüm bağının nerede olduğunu 

sormaktadır. İkinci kısımda, “a” işaret sözcüğünün kullanımıyla, konuşucu ile 

dinleyicinin nawabarilerinin dışında bir yerden bahsedildiği anlaşılmaktadır.  
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 (37) 

   

 父：もうひるだね。べんとうにしよう。 

 Chichi: Mō hiru-da-ne. Bentō-ni shi-yō. 

Baba: Artık öğle-Düz.-S. ek. Yemek-Yön. yap-İst.  

Baba: Artık öğlen oldu. (Haydi) Yemek yiyelim. 

子：お父さんここで？ 

Ko: O-tō-san koko-de? 

Çocuk: Babacığım, bura-Bul.? 

Çocuk: Babacığım, burası (burada)? 

父：あそこでくおう。 

Chichi: Asoko-de ku-ou. 

Baba: İş. S.-Bul. ye-İst. 

Baba: Şurada/Orada yiyelim. 

       (Hasegawa, 1994: 74)  

 Yukarıdaki örnekte, ilk resimde konuşucu konumundaki çocuk, söylem 

esnasında bulundukları yeri kendi nawabarisinde algıladığı için “ko” işaret sözcüğü 

ile belirtmektedir. 2. resimde, bu defa konuşucu olan baba, kendilerine uzak olan, 

dolayısıyla nawabarileri dışında algıladığı bir yeri gösterdiği için “a” işaret sözcüğü 

ile göstermektedir. 
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 3.1.4. Değerlendirme 

 Bu bölümde, işaret sözcükleri konuşma ortamındaki nesneyi, kişiyi ya da 

durumu doğrudan belirtme işlevleri açısından ele alınmıştır. Elde edilen sonuçları şu 

şekilde sıralamak mümkündür: 

1) İşaret sözcüklerinin kullanım alanlarını, sadece nesnenin konuşucuya olan 

fiziki mesafesini temel alarak açıklamanın yeterli olmayacağı anlaşılmıştır. 

Bu nedenle işaret sözcüklerinin kullanım özelliklerini açıklarken, 

konuşucunun uzam-zaman algısı, konuşma ortamındaki nesneyi veya 

dinleyiciyi ne şekilde algıladığı göz önünde bulundurulması gerektiği 

söylenebilir. 

2) (1), (2) ve (3) numaralı örneklerden yola çıkarak, Japonca konuşucusunun, 

konuşma eyleminin gerçekleştiği zamana ve uzama sıkı sıkıya bağlı bir algı 

biçimine ve güçlü alan bilincine sahip oluşunun, işaret sözcüklerinin 

kullanımı üzerinde oldukça etkili olduğunu söylemek mümkündür.  

3) Konuşma eyleminin başlamasıyla konuşucu ile dinleyicinin kendilerine ait 

alanları oluştuğu düşünülmektedir. 15 ve 26. örneklerden yola çıkarak, 

konuşma esnasında oluşan bu alanların belirlenmesinde “kontrol edebilirlik” 

kavramı büyük önem taşıdığı görülmüştür. Bu bağlamda Sakuma (1983)’nın 

da belirttiği üzere, konuşucunun kontrol edebildiği alan kendi alanını 

oluştururken, kontrol edemediği alanı dinleyicinin alanı olarak algıladığı 

söylenebilir. 

4) Japonca konuşucusu, gösterdiği nesne kendi alanındaysa “ko” işaret sözcüğü 

ile gösterebilir. Bu durumun Niimura (2003, 2006b)’nın “konuşucunun, 
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nesneyi ya da dinleyiciyi konuşma ortamına konumlandırarak algılama 

eğilimine sahip olduğu” yönündeki tezini desteklediği görülmüştür.  

5) Öte yandan konuşucunun, gösterdiği nesneyi kendisi göremese bile, 

dinleyicinin görüş alanı içinde yer alıyorsa, onu dinleyicinin alanında 

algılama eğilimine sahip olduğu ve bu alanı “so” işaret sözcüğü ile 

belirtebileceğini söylemek mümkündür (17. ve 26. örnekler). 

6) Bununla birlikte konuşucu, “so” işaret sözcüğünü kullanarak dinleyiciye 

onun alanını tanıdığını ve saygısını algılatabilir (bkz. 3.1.2).   

7) Konuşucu kendisi ile dinleyicinin kontrol edemediği alanı, alandaki bir 

nesneyi kendilerine uzak olarak algılayıp “a” işaret sözcüğü ile gösterebilir. 

“a” ile başlayan işaret sözcüklerinin kullanım özelliklerinin belirlenmesinde 

daha çok fiziksel uzaklık olgusu etkili olduğu söylenebilir. Ancak, yakınlık-

uzaklık gibi kavramların da öznel nitelik taşıdığı, gerek aynı dil gerek farklı 

dil konuşucuları arasında farklılıkların görülebileceği göz ardı edilmemelidir.  

 

 

3.2. BAĞLAMI BELİRTMESİ AÇISINDAN JAPONCA İŞARET 

SÖZCÜKLERİ 

 

 Bu bölümde, Japonca işaret sözcükleri bağlamı belirtme açısından bilişsel 

işlevleri üzerinde durulacaktır. 
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Bağlam (bunmyaku 文脈, context), bir dil birimini çevreleyen, ondan önce ya 

da sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini 

belirleyen birimler ya da birimler bütünüdür (Vardar, 2002: 31).  

 İşaret sözcükleri, konuşma ortamında göz önünde bulunan bir nesne ya da 

kişiyi belirtebileceği gibi, konuşma ya da tümce içinde geçen nesne, kişi, yer ve 

durumu da işaret edebilir.
29

  

 

 

3.2.1. “ko” ile Başlayan İşaret Sözcükleri  

 Daha önce de belirtildiği gibi, Japoncada konuşucu, konuşma eyleminin 

gerçekleştiği zamana ve uzama sıkı sıkıya bağlı biçimde, konuşma ortamındaki 

dinleyiciyi ya da nesneyi algılama eğilimine sahiptir. Japonca konuşucusu, “ko” 

işaret sözcüklerini kullanarak, dinleyiciye konuşma içinde geçen yeni bir bilgiyi 

aktarır. Doğrudan gösterme işlevinde olduğu gibi konuşucu, aktardığı bu bilgiyi 

kendisi kontrol edebildiği için, kendi nawabarisinde algılar.  

 (38) 私には、酒好きという変わった名前の友人がいる。この人は、名

前と逆に一滴も酒が飲めない。 

 Watashi-ni wa, sakezuki to iu kawat-ta namae-no yūjin ga iru. Kono-hito wa, 

namae to gyaku-ni ichi-teki mo sake ga nome-nai.  

 Ben-. Konu, içki seven diye demek değiş-Düz G. B. isim-Tam. arkadaş Yal. 

ol. İş. S.-kişi Konu, isim ile ters-Bul bir-damla bile içki Yal. iç- Düz Olsz. 

                                                           
29

 Türkçede işaret adılına denk gelen bu kullanım şekli, Japoncada “bunmyaku shiji”, İngilizcede ise 

“anaphoric pronoun” biçiminde ifade edilir. 
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 Benim, adı “içkiyi seven” diye değiştirilen bir arkadaşım var. Bu kişi, adının 

aksine bir damla bile içki içmez.  

       (Kinsui, Takubo, 1992: 139) 

 Yukarıdaki örnekte, 2. tümcede geçen “kono hito” tamlaması, bir önceki 

tümcede yer alan “yūjin” sözcüğünün yerini tutmaktadır. Burada konuşucu, 

bahsettiği kişi kendi arkadaşı olduğu ve karşısındakine (dinleyiciye), arkadaşı ile 

yeni bir bilgi verdiği için “ko” işaret sözcüğü ile belirtir.  

 (39) この大学で毎年９月入学を検討しています。これは優秀な学生を

獲得するための一つの方法です。 

 Kono-daigaku-de mai-toshi 9-gatsu nyūgaku o kentō-shite-i-masu. Kore wa 

yūshūna gakusei o kakutoku-suru tame-no hitotsu-no hōhō-desu. 

 İş. S. üniversite-Bul. her-yıl 9-ay üniversiteye giriş Bel. sınav yap-Şim.-K.B. 

İş. S. Konu zeki öğrenci Bel. kazanma-yap için-Tam. Bir-Tam. yöntem-K.B. 

 

 Bu üniversitede, her yıl 9. ayda üniversiteye giriş sınavı yapılmaktadır. Bu, 

zeki öğrencileri seçmenin bir yöntemidir.  

 Yukarıdaki örneğin ikinci kısmındaki, “kore” işaret adılı bir önceki tümcede 

geçen “üniversiteye giriş sınavı yapılmaktadır” yargısını belirtmektedir. Bu şekilde, 

konuşucu, konuşma esnasında hemen önceki bir nesneyi, kişiyi ya da durumu 

belirteceği zaman “ko” işaret sözcüklerini kullanır. Konuşucu, ‘hemen az önce’ gibi 

kısa bir süre içinde gerçekleşmiş olan konuşma eyleminin herhangi bir öğesini, halen 

kendi nawabarisinde algıladığı için “ko” dışındaki işaret sözcüklerinin kullanımı söz 

konusu değildir.  Yine konuşucu, hemen sonra bahsedeceği bir öğeyi de “ko” işaret 

sözcükleriyle belirtir. Diğer bir deyişle, “ko” ile başlayan işaret sözcükleri zamansal 

yakınlık bildirme işlevine sahiptir. 
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(40) カプチーノにシナモンを付けて。こうするといい匂いがするよ。                

Kapuchȋno-ni shinamon-o tsuke-te. Kō suru to ii nioi-ga suru-yo.  

Kapuçino-Yön. tarçın-Bel. Ekle-Emir Düz. İş. S. Yapmak-Kşl. iyi koku-Yal. 

yapmak-S. ek  

 

Kapuçinoya tarçın ekleyin. Böylelikle hoş bir koku oluşacaktır. 

 

Yukarıdaki örnekte, “ko” işaret sözcüğü “kapuçinoya tarçın ekleyin” 

ifadesinin yerini tutmaktadır. Burada konuşucu, bir önceki örnekte olduğu gibi, 

konuşma esnasında hemen önceki ve kendisine ait bir ifadeyi belirttiği için “ko” 

işaret sözcüğünü kullanmaktadır. 

(41) こんな話、聞いたことがあるの？田中さん、国にかえるんだって。 

     Konna-hanashi, kii-ta koto ga aru no? Tanaka-san, kuni-ni kaeru-n-datte. 

     İş. S.-konuşma, duy-Düz G. Şey Yal. var S.ek? Tanaka-Bey/Hanım, ülke-

Yön. geri dön-Riv. 

 

 Böyle bir konuşma duymuşluğun var mı? Tanaka Bey/Hanım, ülkesine 

dönecekmiş. 

 “ko” ile başlayan işaret sözcüklerinin bağlamı belirtme işlevinin bir diğer 

özelliği de, bu işaret sözcüğüyle belirtilen öğenin (nesne, kişi ya da durum), 

belirginleştirilmesidir. Yani konuşucu, “ko” işaret sözcüğünü kullanarak, dinleyiciye 

algılatmak istediği öğeyi belirginleştirir ve onun dikkatini bahsettiği öğeye çeker. 

Böylelikle konuşucu, bahsettiği öğenin dinleyici tarafından daha kolay kavranmasını 

sağlayarak, ortak dikkat alanının oluşumunu hızlandırır.   
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3.2.2. “so” ile Başlayan İşaret Sözcükleri  

 Kuno (1973)’nun da belirttiği üzere, konuşucu bir nesne, kişi ya da durumdan 

bahsederken, bahsettiği öğeyi kendisi çok iyi bilmiyorsa, dinleyicinin bilmediğini 

biliyor ya da tahmin ediyorsa “so” ile başlayan işaret sözcüklerini kullanır. 

 (42) 昨日、山田さんという人に会いました。その人道に迷っていたの

で助けてあげました。 

       kino, Yamada-san to iu hito ni ai-mashi-ta. sono hito michi ni mayot-te i-

ta node tasuke-te age-mashi-ta. 

      dün, Yamada-Bey/Hanım diye kişi-Yak. karşılaş-K. B.-G. O kişi yol-Bul. 

kaybol-muş ol-G. neden yardım ver-K. B.-G. 

 

 Dün, Yamada diye biriyle karşılaştım. O (kişi), yolunu kaybettiği için yardım 

ettim. 

       (Kinsui, Takubo, 1992: 70) 

 Burada konuşucu, bahsettiği kişiyi (Yamada) dinleyicinin bilmediğini 

düşündüğü ya da tahmin ettiği için, “so” işaret sözcüğü ile belirtmektedir. 

 (43) A: 先週神田で火事がありました。その火事で、学生が二人死んだ

そうです。 

     A: Senshū Kanda-de kaji-ga ari-mashi-ta. Sono-kaji-de, gakusei-ga futari 

shin-da-sō-desu.  

        Geçen hafta Kanda-Bul. yangın-Yal. ol-K. B.-G. İş. S.-yangın-Bul. , 

öğrenci-Yal. iki kişi öl-G.-Riv.-K. B.  

 

        Geçen hafta Kanda’ da yangın çıktı. (O) yangında, iki öğrenci ölmüş.  

 B: その火事のことは、新聞で読みました。 

 Sono-kaji-no koto wa, shinbun-de yomi-mashi-ta. 

 İş. S.-yangın-Tam. şey Konu, gazete-Bul. oku-K. B.-G. 
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 O yangını, gazetede okudum.   

(Kinsui, Takubo, a. g. e. ) 

 (43) numaralı örnekte, A konuşucusunun bahsettiği yangın hakkında 

dinleyicinin bilgisi olmadığını düşündüğü “so” işaret sözcüğü kullanımı ile 

anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, dinleyici konumundaki B konuşucusu, yangına 

bizzat kendisi şahitlik etmediği, dolayısıyla doğrudan deneyimlediği bir durum 

olmadığı için “so” işaret sözcüğü ile cevap vermektedir.    

 “So” işaret sözcükleri, doğrudan gösterme işlevinde olduğu gibi, bağlamı 

belirtme açısından da dinleyiciye ait bir öğeyi belirtir. 

(44)  

 

 

A: 八百五十円でございます。 

    Hap-pyaku go-jū en de gozaimasu. 

    Sekiz-yüz beş-on yen K. B. 

    850 Japon yeni (dir). 

B: はあ…そのくらいですか。 

    Hā… Sono kurai desu ka? 

    Hā… İş. S. Kadar K. B. Soru 
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    Hmm, o kadar mı? 

       (Hasegawa, 1997: 275) 

 

Yukarıdaki örnekte konuşucu, “850 Japon yeni” tümcesine karşılık, “Hmm, o 

kadar mı?” biçiminde karşılık vermektedir. Burada konuşucu, “sono kurai” diyerek, 

dinleyici konumundaki tezgahtar bayanın söylemiş olduğu “850 Japon yeni” ni 

kastetmektedir. Konuşucu, dinleyiciye ait ifadeyi işaret ettiği için, “so” işaret 

sözcüğünü kullanmaktadır.  

(45) A: 日本語が上手ですね。 

 Nihongo ga jōzu-desu-ne. 

 Japonca-Yal. çok iyi-K. B.-S. ek 

 Çok güzel Japonca konuşuyorsunuz. 

       B: いいえ、そんなことはありません。 

 Iie, sonna koto wa ari-masen. 

 Hayır, İş. S. Şey Konu var-K. Olsz. 

 Hayır, öyle değil. 

 Yine bir önceki örnekle benzer olarak, yukarıdaki örnek tümcede de B 

konuşucusu, “Hayır, öyle değil.” diyerek aslında karşısındakine “sizin dediğiniz gibi 

Japoncam çok iyi değil” düşüncesini algılatmaktadır.  

 (46) 木の周りを掘って、太い根を 2〜3 本切ってしまうんです。そう

すると花が咲くんです。30 
 Ki-no mawari-o kut-te, futoi ne-o 2-3-pon kit-te shimau-n-desu. Sō suru to 

hana-ga saku-n-desu. 

 Ağaç-Tam. etraf-Bel. kaz-ıp. kalın kök-Bel. 2-3-tane kes-Emir Düz. Tamam.-

K. B. İş. S. yapmak Kşl. çiçek-Yal. açmak-K. B. 

                                                           
30

 Bu örnek, “http://www.boenkyo.com/archives/2538”  internet sitesinden alınmıştır (Erişim tarihi: 

03.07.2014).  
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Ağacın etrafını kazıp, 2-3 tane kalın kökü kesin. Öyle yapınca/Böylece (ağaç) 

çiçek açacaktır. 

 Yukarıdaki örnekte, “so” işaret sözcüğü önceki tümcede geçen 

yönlendirmeleri belirtmektedir. Burada konuşucu, karşısındaki kişiye ait bir eylemi 

belirttiği için,  bu eylemleri kendi nawabarisinde algılamamakta ve bu nedenle “so” 

işaret sözcüğünü kullanmaktadır. 

   

Ogawa (2008), “so” ile başlayan işaret sözcüklerinin dinleyicinin dahil 

olduğu bir durumu belirttiğini savunmaktadır. 

 (47) (konuşucu, menüye bakarken garsona sorar) 

 本当にそんなに新鮮なんですか。 

 Hontō-ni sonna-ni shinsenna-n-desu-ka. 

 Gerçek-Yön. İş. S.-Yön. taze-K. B.-S. Ek 

 Gerçekten o kadar taze mi? 

         (Ogawa, 2008: 71) 

Ogawa (2008), yukarıdaki örnekte “so” işaret sözcüğünün bilişsel özelliğini 

şu şekilde açıklamaktadır: “Dinleyici konumundaki garson, menüyü hazırlayan 

restoranın bir çalışanı olduğu için restorana bağlıdır. Konuşucu, restoranın menü 

aracılığıyla gönderdiği bilgiyi, sanki dinleyicinin bildirdiği bir bilgi olarak 

yorumlayıp, dolaylı olarak dinleyiciye ait bilgi olarak algıladığı için “sonna ni” 

işaret sözcüğünü kullanır.”
31

 (s. 71)  

                                                           
31

 Ogawa (2008)’ nın bu tezine göre (29) numaralı örnekte de “so” işaret sözcüğü kullanılması 

gerekmektedir. Ancak, söz konusu örnekte, konuşucu tezgahtar bayana dükkana ait bir ürünü sorarken 

“a” işaret sözcüğünü kullanmaktadır. Bu durumda, konuşucu gösterdiği nesne dükkana ait olduğu için 
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3.2.3. “a” ile Başlayan İşaret Sözcükleri 

Konuşucu, dinleyicinin bilgisi olduğunu bildiği ya da dinleyici ile ortak 

deneyimlediği bir durumdan bahsetmesi halinde, söz konusu durumu “a” işaret 

sözcükleri ile belirtir.  Konuşucu, “a” işaret sözcüklerini kullanarak, dinleyicinin 

dikkatini bahsetmekte olduğu durumun içine çekerek dinleyici ile ortak paydada 

buluşmayı sağlar. Böylelikle konuşucunun bahsettiği ve dinleyicinin kavradığı 

durum arasında farklılık görülmez. 

 (48) 昨日、山田さんに会いました。あの人いつも元気ですね。 

        kino, Yamada-san ni ai-mashi-ta.     Ano-hito itsumo genki desu ne. 

       Dün, Yamada-Bey/Hanım Yön. karşılaş-K. B.-G. İş. S. her zaman iyi K. B. S. ek 

Dün, Yamada Bey/Hanım ile karşılaştım. O (kişi), her zaman iyi/sağlıklı 

değil mi?  

 Burada konuşucu, tümce sonunda “ne” ilgecini kullanarak, bahsettiği kişinin 

(Yamada’ nın) her zaman sağlıklı olduğu konusunda dinleyicinin kendisiyle aynı 

fikirde olduğunu belirtmesini beklediği için dinleyicinin Yamada’ yı tanıdığını 

bilmektedir. Bu nedenle konuşucu, ikinci tümcede Yamada’ nın yerine “ano” işaret 

önadını kullanmaktadır. Burada, “ano” yerine “sono” işaret sözcüğünün 

kullanılması halinde, konuşucu Yamada’ yı tanımayan dinleyiciden Yamada’ nın her 

zaman sağlıklı olması konusunda kendisiyle aynı fikirde olması beklediği için çelişki 

oluşturabilir. 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                     
dinleyicinin nawabarisinde algılamadığı söylenebilir. Buradan hareketle, “so” işaret sözcüğünün 

bağlamı işaret etme işlevi ile “a” işaret sözcüğünün doğrudan gösterme işlevleri arasında dinleyiciye  

algılatma noktasında benzerlik olduğu sonucu çıkarılabilir. 
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 (49) A: 読売新聞をとろうと思っている。 

  Yomiuri shinbun o torō to omotte-iru. 

  Yomiuri gazete Bel. alayım diye düşün-D. B. 

  Yomiuri gazetesi almayı düşünüyorum. 

        B: ｛その/あの｝新聞はやめたほうがいい。朝日にしなさい。 

     (Sono/Ano) shinbun wa yame-ta hō ga ii. Asahi-ni shi-nasai.  

  (İş. S. / İş. S.) gazete-Konu bırak-G. yol-Yal. iyi. Asahi-Yön. yap-Emir 

      (O) gazeteyi bıraksan iyi olur. Asahi al. 

       (Kinsui, Takubo, 1992: 133) 

 Yukarıdaki örnekte, “sono” ve “ano” işaret önadları, ‘Yomiuri’ gazetesinin 

yerine kullanılmaktadır. B konuşucusu “so” ve “a” işaret sözcüklerinden ikisini de 

kullanabilir. Ancak kullandığı işaret sözcüğüne göre, karşısındaki kişiye algılattığı 

durum da farklılık gösterir. B konuşucusu, A konuşucusu ile aralarında ortak bilgi 

alanının olmaması halinde, söz konusu nesneyi “so” işaret sözcüğü ile belirtirken, 

dinleyici ile aynı bilgiyi paylaşması durumunda “a” işaret sözcüğünü kullanmaktadır.  

  

(50) (A ve B, buluşma yerini kararlaştırırken) 

A: では、先週行ったあの喫茶店にしましょう。 

     Dewa, senshū it-ta ano-kissaten-ni shi-mashō. 

     Öyleyse, geçen hafta git-Düz G. İş. S.-kafe-Yön. yap-K. B.-Dav. 

     Öyleyse, geçen hafta gittiğimiz kafe olsun.  

 

 

B: ああ、あそこですね。分りました。 

     Ā, asoko-desu-ne. Wakari-mashi-ta. 

     A, İş. S.-K. B.-S. ek. Anla-K. B.-G. 
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     A, orası mı? Anladım.  

       (Tekmen, Takano, 2005: 202) 

 Yukarıdaki örnekten, konuşucu ile dinleyicinin bahsedilen yer hakkında ortak 

bilgiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, konuşucu ile dinleyicinin anladığı 

durumlar birbirinden farklı olması halinde, söylemde  “a” işaret sözcüğünden “so” 

işaret sözcüğüne geçiş görülmektedir.  

 (51) A: 駅前に新しいレストランがオープンしたんだって。 

       Eki-mae-ni atarashii resutoran ga ōpun-shi-ta-n-datte. 

  İstasyonun önünde yeni bir restoran açılmış. 

         B: ああ、あの店ね。薬屋の隣の店だろう。 

  Ā, Ano-ten-ne. Kusuriya-no tonari-no ten- darō. 

  A, İş. S. dükkan-S. ek. Eczane-Tam. yan-Tam. dükkan-herhalde 

             A, o dükkan mı? Eczanenin yanındaki dükkan herhalde.  

         A: その店じゃなくて、スーパーの隣の店。 

    Sono-ten janaku-te, sūpā-no tonari-no ten. 

    İş. S. -dükkan D. Olsz. , market-Tam. yan-Tam. dükkan  

    O dükkan değil, marketin yanındaki dükkan.  

 B konuşucusu, A konuşucusu ile bahsedilen dükkan hakkında ortak bilgiye 

sahip olduğunu düşünerek “a” işaret sözcüğünü kullanmaktadır. Diğer bir deyişle, B 

konuşucusu, A konuşucusunun bahsettiği dükkan ile kendisinin bildiği dükkanın aynı 

olduğu düşünmektedir. Ancak bir sonraki tümceden de anlaşılacağı gibi, A 

konuşucusu, bahsettiği yerin dinleyici konumuna geçen B konuşucusunun anladığı 



86 
 

yer ile aynı olmadığını kavrayıp, “so” işaret sözcüğünü kullanarak dinleyiciye 

aralarında ortak bilgi alanının oluşmadığını algılatmaktadır. 

 Bu şekilde, konuşma sürecinin herhangi bir aşamasında, konuşucu ile 

dinleyicinin arasında ortak bilgi alanın bozulması halinde, “a” işaret sözcüğünden 

“so” işaret sözcüğüne geçiş görülebilmektedir. 

 “a” ile başlayan işaret sözcükleri, dinleyiciye ortak deneyimlenen bir durumu 

algılattığı için, konuşma esnasında, dinleyicinin ortak bilgisi göz önüne alınmadan, 

dikkatsizce ve çok sık kullanımının, dinleyicide rahatsızlık uyandırabileceğine dikkat 

edilmelidir. 

 İşaret sözcüklerinin bağlamı belirtmesi bakımından yukarıda belirtilen 

kullanım özelliklerinin yanı sıra, “ko, so, a”, konuşma içinde önceki tümcede 

bağlamı belirtirken, bir sonraki tümcede doğrudan gösterme işlevi gösterebilir. 

 (52) a) 私は 10年前に 1冊の本を書いた。 

            Watashi wa jūnen mae ni issatsu no hon o kaita. 

             (Ben) 10 yıl önce bir kitap yazdım.           

 

    b)｛その／？あの｝本は人々に高く評価され、賞をとった。 

         (Sono/?Ano) hon wa hitobito ni takaku hyōkasare, shō o totta. 

          (Bu) kitap, insanlar tarafında çok beğenildi ve ödül aldı. 

 

     c) それがこの本だ。 

         Sore ga kono hon da. 

         O, bu kitap.      
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    d)｛この／？その｝本は今でも多くの学生に読まれている。 

          (Kono/?Sono) hon wa ima demo ooku no gakusei ni yomarete iru. 

          (Bu/ ?Şu, ?O) kitap halen birçok öğrenci tarafından okunmaktadır. 

       (Kinsui, Takubo, a.g.e. :143) 

 (52b) örnek tümcesinde kullanılan “sono, ano” işaret sözcükleri bir önceki 

tümcede geçen konuşucunun ‘10 yıl önce yazdığı kitap’ öğesini belirtmektedir. 

Burada “sono” işaret sözcüğünün kullanılmasıyla, konuşucu ile dinleyici arasında 

ortak bilgi olmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla konuşucu ile dinleyici arasındaki 

ortak bilgiyi belirten “a” işaret sözcüğünün kullanımı söz konusu değildir. Benzer 

şekilde, (52c)  tümcesinde geçen “sore” işaret sözcüğü, yine konuşucunun ‘10 yıl 

önce yazdığı ve insanlar tarafından çok beğenilen ve ödül alan” kitabı belirtmektedir. 

Bu nedenle “so” işaret sözcüğü, burada da bağlamı belirtme işleviyle kullanılmakta; 

konuşucunun, dinleyicinin konu hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığını bildiğini 

ya da tahmin ettiği algılanmaktadır. Yine (52c) ve (52d) örnek tümcelerinde geçen 

“kono” işaret sözcüğü, konuşma uzamındaki bir nesneyi (kitabı) belirttiği ve bu 

nesnenin konuşucunun nawabarisinde yer aldığı algılanmaktadır.  

 

3.2.3. Değerlendirme 

 Bu bölümde Japonca işaret sözcükleri “ko, so, a”, konuşma içinde geçen bir 

bağlamı belirtme işlevi açısından ele alınmış ve şu sonuçlar elde edilmiştir: 

1. Konuşucu, “ko” ile başlayan işaret sözcüklerini kullanarak, konuşma 

sırasında dinleyicinin zihninde yeni bir bilgi oluşturabilir. Yine “ko” işaret 

sözcükleri, konuşucunun dile getireceği ya da getirdiği hemen az önceki veya 
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sonraki bir ifadesini belirttiği için, zamansal yakınlık bildirdiği görülmüştür 

(bkz. 39, 40 ve 41. örnekler).  

2. Yine 41. örnekten yola çıkarak, konuşucunun, özellikle vurgulamak ya da ön 

plana çıkarmak istediği bir öğeyi “ko” işaret sözcüğü ile belirtebileceğini 

söylemek mümkündür. Bu nedenle “ko” işaret sözcüğünün belirginleştirme 

derecesi diğer işaret sözcüklerinden (“so, a”) daha fazla olduğu 

düşünülmektedir. 

3. Konuşucu, “so” işaret sözcüklerini kullanarak, dinleyiciyle aralarında ortak 

deneyim ve buna bağlı olarak ortak bilgi alanı oluşmadığını algılatabilir. 42 

ve 43. örneklerin bu durumu desteklediği görülmüştür.  

4.  “so” işaret sözcükleri, doğrudan gösterme işlevinde olduğu gibi dinleyiciye 

ait bir söylemi belirttiği görülmüştür. Konuşucu, dinleyiciye ait bir durumu 

ya da söylemi kontrol edemediği için, dinleyicinin nawabarisinde algıladığı 

düşünülebilir (bkz. 44 ve 45. örnekler).  

5.  49 ve 50. örneklerden, “a” ile başlayan işaret sözcüklerinin, konuşucu ile 

dinleyici arasında ortak bilgi alanın oluştuğunu, aynı zamanda konuşucu ile 

dinleyicinin birlikte deneyimledikleri olayları ya da durumları da 

belirtebileceği anlaşılmıştır.  

6. Bazı durumlarda, konuşucunun algısındaki durum ile dinleyicini algısındaki 

farklılık gösterebilir. Diğer bir deyişle, konuşucu ile dinleyici söylem 

esnasında farklı şeyleri anlayabilirler. Böyle bir durumda konuşucu ile 

dinleyicinin ortak bilgi alanı bozularak, iki ayrı bilgi alanı haline gelir. Bu iki 

ayrı bilgi alanının yeniden ortak noktada buluşabilmesi için, konuşucu “so” 

işaret sözcüğüne geçiş yapar ve dinleyici de konuşucunun “so” işaret 
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sözcüğü ile tetiklediği bilgiyi konuşucunun bahsettiği bilgi ile eşleştirmeye 

çalışır. 51 numaralı örneğin, bu durumu desteklediği söylenebilir. 

7. “a” işaret sözcükleri dinleyiciye ortak deneyimi algılattığı için, “a” işaret 

sözcüklerinin kullanımında bu algısal özelliğin göz önünde bulundurulması 

gerektiği düşünülmektedir. 
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SONUÇ 

 

Bu tezde Japonca işaret sözcükleri “ko, so, a” çatısı altında, doğrudan 

gösterme ve bağlamı işaret etme işlevleri bakımından ikiye ayrılarak ele alınmıştır. 

Japonca işaret sözcükleri adı altına birçok yapı girdiği için “ko, so, a” adıl, önad ve 

belirteç biçimleri ile sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada, Sakuma (1936, 1983)’nın 

nawabari tezi temel alınmakla birlikte, Niimura (2006)’nın işaret sözcüklerinin 

kullanım alanlarını belirlemede kullandığı “ima-koko” tezi benimsenerek işaret 

sözcüklerinin bilişsel özellikleri ve kullanım alanları üzerine yoğunlaşılmıştır.   

Bu tez çalışmasından elde edilen sonuçlar şu şekilde maddeler haline 

getirilebilir: 

1. Japonca işaret sözcükleri çatısı altında yer alan “ko, so, a”, bugüne 

kadar yapılan çalışmalarda, konuşucunun ve dinleyicinin algısı göz 

önünde bulundurulmayıp, fiziksel mesafe temel alınarak kullanım 

özellikleri belirlenmiştir. Ancak bu tez çalışması sonucunda, işaret 
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sözcükleri, konuşucunun söylem ortamındaki bir öğeyi dinleyiciye 

algılatması açısından büyük öneme sahip olduğu anlaşılmıştır. 

2. Kavrayış biçiminin, işaret sözcüklerinin kullanım özelliklerini 

belirlediğini söylemek mümkündür. Tezde kullanılan örneklerin, 

Niimura (2006a, 2006b)’nın öznel kavrayışa yatkın Japonca 

konuşucusunun, nesneyi ve dinleyiciyi konuşma eyleminin 

gerçekleştiği zamanda ve uzamda algılayarak, uygun işaret 

sözcüklerini kullandığı yönündeki tezini desteklediği görülmüştür 

(bkz. 3.1.).   

3. Japonca konuşucusunun, nawabari bilincinin oldukça güçlü olduğunu 

söylemek mümkündür. Ancak Sakuma (1936)’nın belirttiği gibi 

konuşucu, sadece elinin uzandığı yere kadar değil, görüş alanına giren 

yerleri de kendi nawabarisi olarak algılama eğiliminde olduğu 

düşünülmektedir. Benzer şekilde, kontrol edemediği ve dinleyicinin 

görüş alanına giren yerleri de dinleyicinin nawabarisi olarak algıladığı 

söylenebilir (bkz. 7 ve 17 numaralı örnekler).     

4. 8, 9 ve 10. örneklerden yola çıkarak, bilişsel dilbilimin temel 

kavramlarından birini oluşturan deneyimin, Niimura (2006)’nın da 

belirttiği üzere, işaret sözcüklerinin kullanımı açısından büyük önem 

taşıdığı ve bu kavramın işaret sözcüklerinin kullanımı üzerinde etkili 

olduğu düşünülmektedir. 

5. Nawabari tezinin, işaret sözcüklerinin sadece doğrudan gösterme 

işlevi açısından değil, konuşma içindeki bağlamı belirtmesi açısından 

da önem taşıdığını söylemek mümkündür (3.2).    
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6. Ortak bilgi ve ortak deneyim kavramlarının, işaret sözcüklerinin 

bağlamı belirtme işlevini belirleyen etkenlerden biri olduğu 

söylenebilir. Bununla birlikte, konuşucunun özellikle “a” ile başlayan 

işaret sözcüklerini kullanarak dinleyici ile aralarında ortak dikkat alanı 

oluşturabileceği düşünülmektedir (bkz. 3.2.3).  

7. Türkçe ve Japonca işaret sözcüklerinin karşılaştırmalı açıdan ele 

alındığı çalışmalarda belirtilenin aksine, Japonca “ko, so, a” ile 

Türkçe “bu, şu, o” işaret sözcüklerinin birbirleriyle eşleşmediği 

durumlar görülebilmektedir. Bu nedenle, her iki dildeki işaret 

sözcüklerinin her bir dizgesi karşılaştırmalı açıdan ele alınarak, bu 

işaret sözcüklerinin bilişsel işlevlerinin belirlenmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Bu konu, yeni bir çalışma alanını işaret etmektedir. 
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ÖZET 

 

BİLİŞSEL DİLBİLİM AÇISINDAN JAPONCA İŞARET SÖZCÜKLERİ 
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 Bu çalışmada, Japonca işaret sözcükleri “ko, so, a” bilişsel dilbilim açısından 

ele alınarak, işaret sözcüklerinin bilişsel işlevlerinin betimlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaç doğrultusunda, işaret sözcüklerinin her bir dizgesi, nesneyi doğrudan gösterme 

ve bağlamı belirtme kullanımları bakımından iki bölüme ayrılmış, bu bölümlerde 

işaret sözcükleri nawabari ve ima-koko tezi benimsenerek ele alınmıştır. 

Ayrıca bu tezde, konuşucunun uzam-zaman algısının yanı sıra dinleyicinin 

algısının da işaret sözcüklerinin kullanımına etkileri üzerinde durulmuştur. 

Sonuç olarak, kavrayış, bakış açısı, ortak dikkat gibi bilişsel öğelerin işaret 

sözcükleri kullanımını etkilediği söylenebilir.  

ANAHTAR KELİMELER: Japonca, işaret sözcükleri, bilişsel dilbilim, ‘nawabari’, 

‘ima-koko’ 
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要旨 

 

認知言語学の観点から日本語の指示詞 

「コ･ソ･ア」 

ナーゲハン・アヴダン 

修士論文 

指導教官：アイシェヌール･テキメン教授 

２０１４年、６月、１０４ページ 

本研究では、日本語の指示詞「コ・ソ・ア」を認知言語学の観点から

捉えて、指示詞の認知的機能を検証することを目的としている。この目的に 

沿う形で、指示詞それぞれの系列は、現場指示と文脈指示機能の 2 つに分け

られており、更にこの２つの範疇において「縄張り」と「今・ここ」の理論

が認められている。 

更に、本論文では話し手の空時間把握と共に聞き手の事態把握も指示

詞の使用に影響を与えるという点にも注目した。 

結果として、事態把握、視点と共同注意のような認知的概念が指示詞

の使用に影響を与えていることが論じられた。 

キーワード:日本語、指示詞、認知言語学、縄張り、今・ここ 
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JAPANESE DEMONSTRATİVES “ko, so, a” 

- COGNITIVE LINGUISTICS APPROACH 
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In this study, Japanese demonstratives “ko, so, a” will try to be evaluated 

from the point of cognitive linguistics. For this purpose, each system of Japanese 

demonstratives was subdivided into two subclasses defined as “direct pointing” and 

“context indication” respectively. In these subsections, demonstratives were analysed 

refering to the thesis of territory and ‘here and now’. 

Besides, in this study, both the affects of listener’s construal and the speaker’s 

construal of space and time were analysed. 

As a result, it can be argued that the cognitive notions like construal, 

viewpoint and joint attention can influence the usage of demonstratives.   

KEYWORDS: Japanese, demonstratives, cognitive linguistics, thesis of territory, 

‘here and now’ 

 


