
691

TATAR TÜRKÇESİ’NDEKİ BAZI BİRLEŞİK EYLEM 
YAPILARININ TÜRKİYE TÜRKÇESİ’NE TERCÜMESİ 

KONUSUNDA BAZI MESELELER

GÜNEY, Fatma Şahan* 

TÜRKİYE/TУРЦИЯ

ÖZET

Olayların (events), tek tek eylemlerin birleşiminden nasıl inşa edildiği 
süregelen bir araştırma konusudur (Wechsler, Stephen M., 2003). Herhangi bir 
eylemin olay yapısı (event structure), o eyleme bağlı olan unsurlar, örneğin yer 
bildiren bir zarf öbeği, ya da sonuç bildiren sıfat öbekleri tarafından belirlenirken 
ya da bu unsurlardan etkilenirken, söz konusu eylemin ikinci ya da üçüncü bir 
eylemle birleşmesinin de olayın yapısını etkileyen ya da değiştiren bir başka 
faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Birinci eyleme ikinci ya da üçüncü bir eylemin (yardımcı eylem) eklenmesiyle 
oluşan çoklu eylem yapılarındaki (multi-verb construction) ikincil ya da üçüncül 
eylemin, durağan/dinamik (static/dynamic), bitimli/bitimsiz (telic/atelic), sürekli/
noktasal (durative/punctual), (Smith, 1997: 20) gibi ikili temel öğeleri etkilemek 
suretiyle asıl eylemin olay tipini (event typology) oluşturduğu ya da var olan 
yapıyı değiştirdiği bilinmekle beraber bu etkileşimin nasıl gerçekleştiği henüz tam 
olarak anlaşılabilmiş değildir (Olay tiplerinin sınıflandırılması Vendler (1967), 
Dowty (1979), ve Smith (1997)’de verilmiştir.). Batı Afrika ve Güneydoğu 
Asya dillerinde olduğu gibi bazı dillerde sıralı eylem (serial verb), diğerlerinde 
ise birleşik eylem (auxiliary verb construction) yapısıyla karşımıza çıkan çoklu 
eylem yapıları, birbiri ardına dizilmiş birden fazla farklı olaylar yerine basit ya 
da karmaşık tek bir olayı ifade etmektedir (Durie, 1997). Durie (1997: 291) bunu 
şöyle ifade etmektedir: “Tek bir sıralı eylem yapısı karmaşık yapıdaki tek bir olayı 
tanımlar: Bir dilin konuşanları bunu her defasında kendi ana dili içgüdülerinin 
kesin ifadesi olarak dile getirirler. Bu durum ayrıca semantik analizlerle de açıkça 
ortaya konabilir. Bunun bir sonucu olarak, bir sıralı eylem yapısı, sıralı eylemleri 
kullanmayan bir dile (non-serializing language), en iyi, basit eylemli tümceler 
yardımıyla tercüme edilebilir. Bu tespit ve gözlem, sıralı eylemler yerine birleşik 
eylemleri kullanan Türk dillerinin bazılarındaki birleşik eylem yapıları için de 
geçerli görünmektedir. Tatar Türkçesi’ndeki bazı çoklu eylem yapıları, birleşik 
eylemleri sınırlı olarak kullanan ve yardımcı eylem sayısı diğer Türk dillerine 
göre oldukça az olan Türkiye Türkçesi’ne, (1), (2), (3), (4) (5), (6)’da görüldüğü 
üzere, en iyi, tekli eylemler kullanılarak tercüme edilebilmektedir. Kanımızca 
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bunun başlıca sebebi, belli bir eylemin olay yapısı ve kılınış (Aktionsart) 
yönünden müphemliğidir. Bu müphemlik, Tatar Türkçesi’nde yardımcı eylemler 
yardımıyla giderilerek olay yapısı belirginleştirilirken, Türkiye Türkçesi’nde bu, 
başka yollara başvurularak (bağlam ya da çeşitli zarf öbeklerini kullanmak gibi) 
gerçekleştirilmektedir.

1)  Tat. Zavodta eşläp aldım. 
 Tü. Bir süreliğine fabrikada çalıştım.

2)  Tat. Kinder agara bara.
  Tü. Keten git gide ağarıyor.

3)  Tat. Tön buyı söyläşep çıktık.
  Tü. Gece boyunca (ya da bütün gece) konuştuk.

4)  Tat. Toz betep kilä. (end point)
 Tü. Tuz (neredeyse) bitmek üzere.

5) Tat. Ukıy ukıy baş awırtıp kitte.
 Tü. Okuya okuya başım ağrıdı.

6)  Tat. Beraz wakıt zavodta eşläp yörde.
  Tü. Bir süreliğine fabrikada çalıştı.

Anahtar Kelimeler: Birleşik eylem, kılınış, bitmişlik, olay yapısı, olay tipi, 
Kazan Tatar Türkçesi, Türkiye Türkçesi. 

ABSTRACT

It is an ongoing research question how events get built up compositionally 
from its component verbs (Wechsler, Stephen M, 2003). While the event structure 
of a verb or a verb phrase is determined or affected by dependents, such as a PP 
or a resultative AP a specific verb is combined with, the combination of a second 
or a third verb with the main verb (by using either serialization for serializing 
languages or auxiliation for non-serializing languages) is another instrument 
which affects the event structure. Interaction of V2 with the event typology of 
the main verb (The classification of event typology is given in Vendler (1967), 
Dowty (1979), and Smith (1997) among others) in a multi-verb construction is 
less understood while it is certain to have impacts on the event structure by either 
making up or overriding the event structure primitives, namely the binary features 
of static/dynamic, durative/punctual, and telic/atelic as described in (Smith 1997: 
20). It is observed that multi-verb constructions, which are conceptualized as 
“serial verb constructions” for some languages such as languages of West Africa, 
Southeast Asia (including Chinese), for instance, while it is investigated under 
the term “auxiliary verb constructions” express a single, perhaps complex event, 
rather than a series of distinct events (Durie 1997). Durie (1997:291) puts it this 
way: “a single serial verb complex describes what is conceptualized as a single 
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event: this is repeatedly reported to be a clear intuition of native speakers, and 
can be demonstrated through semantic analysis. It follows that a serial verb 
complex can often be best translated into a nonserializing language using a 
single, mono-verbal clause.” This observation seems to hold for the auxiliary 
verb constructions (traditionally named “compound verb construction”) in some 
members of the Turkic group consisting of nonserialising languages. Tranlations 
of multi-verb constructions from Tatar into Turkish, which, in comparison with 
Tatar, has a comparatively low frequency in using auxiliary verb constructions in 
addition to its smaller number of auxiliary verb inventory, are best represented by 
mono-verbal phrases in the latter as illustrated in (1), (2), (3), (4), (5), (6). This is 
mainly due to the event structure and ambiguous situation aspect (Aktionsart) of 
a given verb which is frequently disambiguated by using auxiliary verbs in Tatar, 
while it is taken care of by resorting to other ways (using adverbs or leaving it to 
the context, for instance). 

1)  Tat. Zavodta eşläp aldım. 
 Tü. Bir süreliğine fabrikada çalıştım.

2)  Tat. Kinder agara bara.
  Tü. Keten git gide ağarıyor.

3)  Tat. Tön buyı söyläşep çıktık.
  Tü. Gece boyunca (ya da bütün gece) konuştuk.

4)  Tat. Toz betep kilä. (end point)
 Tü. Tuz (neredeyse) bitmek üzere.

5) Tat. Ukıy ukıy baş awırtıp kitte.
 Tü. Okuya okuya başım ağrıdı.

6)  Tat. Beraz wakıt zavodta eşläp yörde.
  Tü. Bir süreliğine fabrikada çalıştı.

Key Words: Compound verbs, actionality, telicity, event structure, event 
type, Kazan Tatar Turkish, Turkey Turkish.

GİRİŞ

Batı Afrika ve Güneydoğu Asya dillerinde olduğu gibi bazı dillerde sıralı 
eylem (serial verb), diğerlerinde ise birleşik eylem (auxiliary verb construction) 
yapısıyla karşımıza çıkan çoklu eylem yapıları, birbiri ardına dizilmiş birden 
fazla farklı olaylar yerine basit ya da karmaşık yapıdaki tek bir olayı ifade 
etmektedir (Durie, 1997). Durie (1997: 291) bunu şöyle ifade etmektedir: 
“Tek bir sıralı eylem yapısı karmaşık yapıdaki tek bir olayı tanımlar: Bir dilin 
konuşanları bunu her defasında kendi ana dili içgüdülerinin kesin ifadesi olarak 
dile getirirler. Bu durum ayrıca semantik analizlerle de açıkça ortaya konabilir. 
Bunun bir sonucu olarak, bir sıralı eylem yapısı, sıralı eylemleri kullanmayan bir 
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dile (non-serializing language), en iyi, basit eylemli tümceler yardımıyla tercüme 
edilebilir. Bu tespit ve gözlem, sıralı eylemler yerine birleşik eylemleri kullanan 
Türk dillerinin bazılarındaki birleşik eylem yapıları için de geçerli görünmektedir. 
Tatar Türkçesi’ndeki bazı çoklu eylem yapıları, birleşik eylemleri sınırlı olarak 
kullanan ve yardımcı eylem sayısı diğer Türk dilleriyle karşılaştırıldığında görece 
sınırlı olan Türkiye Türkçesi’ne, (1), (2), (3), (4) (5), (6)’da görüldüğü üzere, en 
iyi, tekli eylemler kullanılarak tercüme edilebilmektedir. 

1)  Tat. Zavodta eşläp aldım. 
 Tü. Bir süreliğine fabrikada çalıştım.

2)  Tat. Kinder agara bara.
  Tü. Keten git gide ağarıyor.

3)  Tat. Tön buyı söyläşep çıktık.
  Tü. Gece boyunca (ya da bütün gece) konuştuk.

4)  Tat. Toz betep kilä. (end point)
 Tü. Tuz (neredeyse) bitmek üzere.

5) Tat. Ukıy ukıy baş awırtıp kitte.
 Tü. Okuya okuya başım ağrıdı.

6)  Tat. Beraz wakıt zavodta eşläp yörde.
  Tü. Bir süreliğine fabrikada çalıştı.

Yukarıda, Tatar Türkçesi'ne ait tümcelerde kullanılan birleşik eylem 
yapılarının Türkiye Türkçesi’nde tekli eylemlerle karşılandığı görülmektedir. 
Elbette söz konusu tümceler Tatar Türkçesi’nden Türkiye Türkçesi’ne değişik 
şekillerde çevrilebilir. Ancak burada söz konusu olan, bu tümcelerin Tatar 
Türkçesi versiyonlarında kullanılan birleşik eylemlerin Türkiye Türkçesi’nde 
birleşik eylemlerle ifade edilmeyişidir. Ayrıca dikkate değer bir başka nokta 
da Tatar Türkçesi tümcelerde geçen eşläp aldım, agara bara gibi bazı birleşik 
eylemlerin ifade ettiği nüansın yakalanması için, Türkiye Türkçesi’nde altı çizili 
olarak gösterilen bir süreliğine, git gide zarflarının kullanılmasıdır. Bazı birleşik 
eylemler ise söyläşep çıktık, eşläp yörde örneklerinde olduğu gibi, Türkiye 
Türkçesi’ne doğrudan “konuştu” ve “çalıştı” şeklinde basit eylemler olarak 
tercüme edilmektedir.

Bunun başlıca sebebi, eylemlerin olay yapısı ya da kılınış (Aktionsart, 
actionality) yönünden birbirlerinden ayrılmalarıdır. Bir sonraki bölümde 
değinileceği üzere, eylemlerin ve/veya eylem öbeklerinin kılınış özellikleri 
ve bunların, kullanıldıkları tümce ya da sözcede bulunan diğer unsurlarla, söz 
gelimi, zaman, görünüş, tümleç ya da belirteçlerle nasıl etkileşimde bulundukları 
konusunda bir takım tezler ortaya atılmış ve bu tezler doğrultusunda bazı 
kuramlar geliştirilmiştir. Kılınış ulamının tümce ya da sözcedeki diğer unsurlarla 
nasıl etkileştiği konusunda ortaya atılan tezler ve geliştirilen kuramlar çeşitli 
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olmakla birlikte, belirli bir tümce ya da sözcenin anlamlandırılmasında ve 
yorumlanmasında saydığımız tüm bu unsurların etkili olduğu artık tartışmasız 
kabul edilen bir gerçektir. 

Yukarıdaki örneklere dönecek olursak, örneklerde geçen eşläp al-, agara bar-
, söyläşep çık-, betep kil-, awırtıp kit-, eşläp yör- gibi birleşik eylem yapılarındaki 
al-, bar-, çık-, kil-, kit-, yör- eylemleri Tatar Türkçesi’nde çok sayıda bulunan 
ve oldukça yaygın bir biçimde kullanılan yardımcı eylemlerin yalnızca küçük 
bir bölümünü teşkil etmektedir. Tatar Türkçesi’nden alıntılanan örnek tümcelerin 
Türkiye Türkçesi’ne en iyi tekli eylem yapılarıyla çevrilmesinin çeşitli sebepleri 
olabilir. Ancak bizce bunun başlıca nedeni Tatar Türkçesi’nde çok sayıda bulunan 
ve yaygın olarak kullanılan tasviri (deskriptif) eylemlerin birleşik eylemler 
oluşturmak suretiyle tümce ya da sözcelerdeki eylem ya da eylem öbeklerinin 
görünüş ya da kılınış bilgilerini/özelliklerini değiştiren ya da niteleyen unsurlar 
olarak işlev görmeleridir1. Türkiye Türkçesi’nde ise bu işlevlerin tümce içi ve 
dışı başka unsurlar, söz gelimi bağlam (context), belirteçler kullanma ya da 
zaman ve görünüş eklerinin seçimi yoluyla gerçekleştirildiği ileri sürülebilir2. 
Türkiye Türkçesi’nde bağlamın aynı zamanda tamamlanmış görünüşün (perfect) 
yorumlanmasında önemli rol oynadığı da düşünülmektedir (Arslan, 2006: 246-
271). 

Bu bildirinin çıkış noktasını, Tatar Türkçesi’nden Türkiye Türkçesi’ne 
yaptığımız çeviriler sırasında, yüklemi birleşik eylemden oluşan tümcelerin 
kaynak dildeki anlamının korunarak Türkiye Türkçesi’nde en iyi şekilde ifade 
edilmesi konusunda karşılaştığımız birtakım güçlükler oluşturmaktadır. Konunun 
çeviri tekniklerini ilgilendiren yönü bulunmakla birlikte, dilbilimin son derece 
güncel ve aktif olarak işlenen konularından biri olan, eylemlerin kılınış özellikleri 
ve bunların görünüş ulamı ile etkileşimi sorununa veri teşkil ettiği gözlenmiştir. 
Eylemlerin ve/veya eylem öbeklerinin –ki bununla kastedilen birleşik eylem 
değil, eylem ve ona bağlı öğelerin oluşturduğu birliktir– kılınışı türü ve bunların 
tümce içi veya tümce dışı hangi unsurlarla etkileşim içinde bulunduğu, ya 
da belli bir eylem ya da eylem öbeğinin kılınış türünü hangi dilbilgisel ya da 
leksik unsurların belirledi veya değiştirdiği konusu işlevsel dilbilim, üretici 

1 Bu önermenin temelini Tatar Türkçesi’nin de bir üyesi olduğu Kıpçak Türkçesi’nde kılınış ve 
görünüş ulamlarının etkileşimi konusunda Johanson’un yapmış olduğu tespitler ve dile getirdiği 
görüşler oluşturmaktadır. Söz konusu tespit ve görüşler ile bu etkileşimde yukarıda sözü 
edilen türden etkileşimde birleşik eylem oluşturan tasviri eylemlerin rolünün tipolojik yönden 
irdelenmesi hususunda bkz. Johanson (1999). Uygur Türkçesi’nde birleşik eylemler kuran tasviri 
fiillerin benzer işlevleri ile bu işlevlere Johanson’un Kıpçak Türkçesi alanında yaptığı çalışmaya 
benzer bir çizgide yaklaşan başka bir çalışma için bkz. Rentzsch (2006).

2 Türkiye Türkçesi’nde tümcede kullanılan belirteç (adverbs) ve partikeller gibi leksik (lexical) 
yöntemler ve eyleme getirilen eklerle yani dilbilgisel yollarla (grammatical means) ifade edilen 
“aspect” ulamının (görünüş ve kılınış ulamlarının her ikisini birden ifade etmek üzere yazar 
tarafından kullanılan terim) nasıl etkileştiği konusunda bkz. Taylan (2001).
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dilbilim gibi dilbilimin farklı disiplinlerince irdelenmektedir. Konuyla ilgili 
olarak, Johanson’un, Türkçenin özgün dilbilgisel ifade yollarını temel alarak, 
başlangıçta Türkiye Türkçesi’nin zaman, görünüş ve kılınış örgüsünü açıklamak 
ve aydınlatmak üzere geliştirdiği (Johanson, 1971), sonraları Türkçenin diğer 
kollarını, söz gelimi Kıpçak Türkçesi’ni (Johanson, 1999) ve Avrupa dillerini 
de kapsayacak şekilde geliştirdiği (Johanson, 2000) kuramından ve bu kuram 
doğrultusunda geliştirdiği modelden de söz etmek gerekir3. Aşağıda, kılınış ve 
görünüş ulamları konusuna farklı dilbilim disiplinlerinin yaklaşımı özetlenerek, 
bu çalışmanın konusu olan birleşik eylemlerin, tümcelerin olay yapısının 
oluşmasında üstlendiği rol, dilbilim perspektifi içerisinde ele alınacaktır. 
Bildirinin devamında ise Tatar Türkçesi’nde yüklemi bir birleşik eylem iken, 
Türkiye Türkçesi’ne tekli eylem yapısı ile çevrilen örnek tümceler üzerinde tasviri 
eylemlerin, eylemin ve/veya eylem öbeğinin tanımladığı olay tipini/kılınışını 
nasıl etkilediği konusu irdelenecektir. Ancak hatırlatmak gerekir ki bu bildirinin 
amacı Tatar Türkçesi’ndeki birleşik eylem yapılarının tamamının dökümünü 
yaparak her birinin dilbilgisel işlevlerini tanımlamak değildir. Literatürde bu 
amaca hizmet etmek üzere Almanca (Schönig, 1984), Rusça (Ganiyev, 1963) 
ve Tatarca olarak hazırlanmış monografiler vardır ya da dilbilgisi kitaplarında 
konuya ilişkin betimlemeli bilgiler bolca mevcuttur (örn. bk. Zakiyev, M. F. vd. 
(Hzl.) 1997). Burada amaç, eylem tabanlarının temsil ettiği kılınış türünün Tatar 
Türkçesi ve Türkiye Türkçesi’nde etkileşim içinde bulunduğu leksik unsurları 
ya da dilbilgisi unsurlarını tümce örnekleri üzerinde tartışmaktır. Yinelemek 
gerekirse bu çalışmanın hareket noktası Tatar Türkçesi’ndeki birleşik eyleme 
dayalı tümcelerin Türkiye Türkçesi’ne çevrilmesi sırasında ortaya çıkan bazı 
sorular ve bu soruların dilbilim zeminine taşınması olmuştur. Dolayısıyla, Tatar 
Türkçesi’ndeki kılınış ve görünüş ulamlarının etkileşimi irdelenirken yalnızca 
birleşik eylemler üzerine odaklanılmış, başka leksik unsurlar (belirteçler gibi) ya 
da dilbilgisel unsurlar (görünüş, zaman ekleri gibi) göz ardı edilmiştir.

1. Olay Tiplerinin Sınıflandırılması Konusunda Bazı Dilbilimsel 
Yaklaşımlar: (Vendler, Smith, Johanson vd.)

Aksan (2003) bir bildirinin düzenlenişinde rol oynayan 3 temel unsur olan 
zaman, görünüş ve kılınış ulamları hakkında aşağıdaki tanımları yapmaktadır: 

Zaman (Tense): Sözcede belirtilen oluş anının, konuşanın konuşma anına 
bağlanmasıdır.

Görünüş (Aspect): konuşma anına bağlı kalmadan, eylemin sunduğu durum 
veya olayın konuşan tarafından farklı biçimlerde görüntülenmesidir (subjektif): 

(7) Ali eve döndüğünde kızı uyuyordu 
cümlesinde -yor-du bitmemişlik görünüşü (imperfect); 

3 Johanson’un Türkiye Türkçesi özelinde geliştirdiği görünüş-kılınış kuramının Türkiye 
Türkçesi’nde ana hatlarıyla anlatımı için bkz.: Uğurlu (2003) ve Aksan (2003: 73-79).
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(8) Ali masanın üstünde bir not buldu. Notu eşi yazmıştı 
sözcesinde, -mıştı “bitmişlik görünüşü” (perfect) ifade eder.

Kılınış (actionality, actional content, situation type): eylemin anlattığı 
olay (event), ya da durumun (state) zaman içyapısıdır (objektif). Eylemin doğal 
olarak sahip olduğu bu içyapı, birlikte olduğu tümleçler, belirteçler, görünüş 
ekleri yoluyla değişime uğrar.

Vendler (1967) eylem öbeklerini (verb phrase), durum (state), edim (activity), 
erişme (achievement), tamamlama (accomplishment) adı altında sınıflandırır. 
Bunlardan bil-, iste- uzun boylu ol- gibi eylemler durum, koş-, yürü-, yüz- 
gibi eylemler edim, bir mil koş-, daire çiz-, bir resim yap- gibi eylem öbekleri 
tamamlama, fark et-, yarışı kazan- ve öl- gibi eylem ya da eylem öbekleri ise 
erişim eylemleridir (Aksan, 2003: 69). Ancak şunu hatırlamak gerekir ki bir 
eylemin ya da eylem öbeğinin kılınış özelliği hiçbir zaman değiştirilemez değildir. 
Yukarıda Aksan’ın da belirttiği gibi, eylemin temel kılınış özelliği tümcede 
bulunan belirteç, zaman ya da görünüş eklerine ya da bağlama göre değişebilir.

Aksan’a göre, Smith’in (1997) kılınış ve görünüş katmanlarından oluşan 
iki bileşenli yaklaşımında, sözcüksel görünüş (lexical aspect) ve bakış açısı 
görünüşü (viewpoint aspect) art arda uygulanan iki semantik değişkendir. 
Temel düzlem (basic level) ve türemiş düzlem (derived level), hâl türleri 
(situation types) için geliştirilmiş katmanlardır. Temel düzlem, eylem tabanı ile 
eylemin istemi doğrultusunda ona bağlanan öğelerin toplamının, türemiş düzlem 
ise belirteç ve bakış açısı işaretlerinin etkisi ile temel düzlemdeki hâl türünün 
kaydırılması (shift) ile oluşan hâl türleridir. Smith’in belirlediği hâl türleri ile 
bunları sınıflandırmada kullandığı ikili semantik değerler aşağıdaki gibidir 
(Aksan, 2003: 72-73): 

Hâl Türleri (Smith 1997: 20)

Hâl türleri örnekler durağan 
(static)

sürer 
(durative)

son noktalı 
(telic)

durum (states) uzun ol-,  
cevabı bil- + + -

edim (activity) koş-, pipo iç- - + -
tamamlama 
(accomplishment)

bir mil koş-, daire 
çiz- - + +

anlıksal edim 
(semelfactive)

tıkla-, vur-  
(to knock), hıçkır- - - -

erişme 
(achievement) öl-, zirveye ulaş- - - +
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Hâl Türlerine Tatar Türkçesi’ndeki Eylem ya da  
Eylem Öbeklerinden Örnekler

Hâl türleri örnekler durağan 
(static)

sürer 
(durative) 

son 
noktalı 
(telic) 

durum (states)

asılınıp tor- “asılı 
dur-”, çıgıp tor- 
“çık-, görün-”, 
awırıp tor- “hasta 
ol-”

+ + -

edim (activity )
köl- “gül-”, bar- 
“git-”, biy- “dans 
et-”

- + -

tamamlama 
(accomplishment)

barıp cit- “ulaş-”, 
cıynap al- “topla-”,

äytep beter- “hepsini 
söyle-”, buşatılıp 
bet- “tamamen 
boşaltıl-”

- + +

anlıksal edim 
(semelfactive)

siker- “sıçra-”, 
sikerep kuy- “bir 
defa sıçra-”, etep 
kuy- “bir defa it-”

- - -

erişme 
(achievement)

ül- “öl-”, tap- 
“bul-” - - +

Seçici Kuram: Seçici kurama göre, Türkiye Türkçesi’ndeki -mAktAydI,       
-Iyordu, -mIş gibi, olayın anlamını belirleyen zaman katmanında yerleşmiş 
bulunan görünüş işaretleri, nitelemek ve değiştirmek için devinim öbeğinin sürek 
ya da sınırlarından birini (yani, baçlangıç ya da bitiş noktasını) seçen dilbilgisel 
unsurlardır. Dolayısıyla eylemler kendi iç zamanlarında bulunan sınırlar ve sürek 
aşamalarına göre sınıflandırılır. Dinamik ve durağan aşamalar arasında bir seçim 
yapmak gerekir. Bu gerekliliğin varlığı Türkiye Türkçesi’ndeki -mAktAydI, 
-Iyordu gibi görünüş işaretleyicilerinin dinamik aşamayı, -mIş işaretleyicisinin 
ise durağan aşamayı (hâl aşamasını) seçmelerinde kendini gösterir. Leksik içerik 
demek olan görünüş sınıfı (aspectual class) ile görünüş işlemcileri (aspectual 
operators) birbirinden ayrı tutulmalıdır. Çünkü bunlardan ilki, yani görünüş 
sınıfı, seçilebilecek aşamalara iye olması nedeniyle görünüş işlemcilerinin 
işlemleri için bir zemin olarak işlev görür. Seçim kavramı, eylemin aşamalarını 
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oluşturan sürek ya da sınırları, ya da her iki aşamayı birden, belirli bir zamandaki 
gerçeklik değerlendirmesi için erişilebilir kılan bir kavram olarak anlaşılmalıdır 
(Sonnenhauser, 2004)4. 

Türkçede tasviri fiillerin “kılınış belirleyicileri” olarak ilk tespiti: Gabain 
(1953), “Verbalkompositionen im Türkischen”5 başlıklı yazısında, Osmanlıcada 
bulunan ve “fiil birleşmeleri” adını verdiği eylem + eylem tarzında kurulan 
birleşik eylemleri 3 grupta incelemektedir. Bunlardan birincisi, -mış, -yor, -acak, 
-dı, -malı, -a gibi bitimli bir eyleme getirilen ekler taşıyan asıl eylem ile i-, ol- 
ve bulun- gibi bir yardımcı eylemden oluşan yapılar; ikincisi, zarf fiil eki almış 
asıl eylem ile deskriptif (tasviri) bir eylemden oluşan birleşik eylem yapılarını 
(örn. ezberleyü yürürken, bul-ı verdi gibi); üçüncüsü de asıl eylem ile “modal 
yardımcı eylem” olarak adlandırdığı başla- ve bil- gibi bazı yardımcı eylemlerle 
oluşturulan –ı/-u başla- (örn.: yuyunu başladı), ve -a/-u bil- (örn.: saklayu bildi) 
tarzındaki yapılardır. Gabain, burada konumuzla ilgili olarak ikinci grup, yani bir 
asıl eylem ve “deskriptif” dediği tasviri eylemden oluşan, kendi deyimiyle, “fiil 
birleşmelerinin” ikinci türü hakkında şu tespiti yapmaktadır: “fiil birleşmelerinin 
başka bir çeşidi bir esas fiil ile ona ilave edilen deskriptif bir fiilden meydana 
gelir. ...Bu grupla birinci grup (yani, -i, ol- ve bulun- yardımcı eylemleriyle 
gerçekleştirilenler) arasındaki en çarpıcı fark, esas fiilin bir verbum finitum 
olmayıp, -a, -ı, -u veya -p ile yapılmış konverbal bir şekil olmasıdır. Deskriptif 
fiil aslında fiil birleşmesinde kendi anlamını hemen tamamıyle kaybetmiş normal 
bir esas fiildir. Bu fiil, birleşmede esas fiilin kılınış çeşidini göstermeye yarar” 
(Gabain, 1953: 18). 

Gabain’in son cümleyle yapmış olduğu bu tespit, belki de yıllar öncesinden 
(makale 1953 yılında yayımlanmış) Gabain’in terimi ile “deskriptif” ve bunun 
Türkiye Türkçesi’ndeki terim karşılığı olan tasviri fiillerin Türkçedeki işlevleri 
hakkında ortaya atılmış öncül bir hüküm olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanımızca 
bu hükmün önemi, Türkçenin eylem sisteminde çok önemli bir yeri olan, yazarın 
deyimiyle “fiil birleşmelerinin”, asıl eylemi bir “konverb” olan birleşik eylem 
türünde ikinci unsur olarak bulunan tasviri (deskriptif) eylemin, anlamı esasında 
değil de işlevi esasında bir genellemeyi içermesi ve bu doğrultuda, Türkçede bu 
tarzda kurulan birleşik eylemlerin Türkçenin gramerinde üstlendiği işlevlerin 
formülleştirilmesi yolunda atılmış çok önemli bir adım olmasında yatar. Bugün 
bu görüşün, Türkçenin farklı kolları üzerine yapılan çalışmalarda kılınış 
niteleyicileri (actional specifier) (Johanson, 19999) ya da kılınış işlemcileri 
(actionality operators), (Rentzsch, 2006) gibi değişik adlandırmalarda yankı 
bulduğunu düşünüyoruz.

4 Seçici Kuram’ın ayrıntıları ve Johanson’un Kılınış türlerini sınıflaması hakkında bilgi için bkz.: 
Aksan (2003), Uğurlu (2003).

5 Türkiye Türkçesi’ne “Türkçede Fiil Birleşmeleri” olarak çevrilmiştir
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2. Tatar Türkçesi ve Türkiye Türkçesi’ndeki Eylemlerde Kılınış ve 
Birleşik eylemler

2.1. Tatar Türkçesi’nde Devinim Eylemleri (Motion Verbs) ve cit- 
yardımcı eylemi 

Tatar Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında, basit eylemlerin kılınış özellikleri 
bakımından önemli bir ayrılık düş-, ulaş-, gel-, var- gibi devinim eylemlerinde 
karşımıza çıkmaktadır. 

Tümcede özne olarak gerçekleşen biricik üyesinin yer bakımından değişimini 
ifade eden geçişsiz eylemler, güzergâh nesneli- geçişsiz (path unaccusatives) 
eylemler olarak tanımlanmakta ve bu tür eylemlerin biricik öğesi görünüş 
bakımından güzergâh (path) rolü (aspectual role) ile ilişkilendirilmektedir. 
Nakipoğlu (2002: 71-72) söz konusu nesneli-geçişsiz eylemleri, eylemin, 
geçilen güzergâhın (path) hangi noktası üzerinde odaklandığına bakarak 3 grupta 
incelemeyi teklif etmektedir: 

1. Eylemin bildirdiği son noktanın geçilmesine odaklananlar: düş-, ulaş-, gel-, 
var- vb.

2. Güzergâhın bitim noktasına değil de başlangıç noktasına odaklananlar. Bu 
tür geçişsiz-nesneli devinim eylemlerinin tanımladığı devinimin kritik noktası 
başlangıç nokatsıdır: ayrıl-, çık-, git-, gir-, kalk- vb.

3. Güzergâhın başlangıç ya da bitiş noktasına herhangi bir gönderme yapmaksızın 
yalnızca kendisi üzerine odaklananlar: alçal-, ilerle-, yüksel-, çekil- vb.

Nakipoğlu’nun birinci grupta sıraladığı gel-, var- gibi devinim eylemleri 
Tatar Türkçesi’nde de (sırasıyla kil- ve bar- şeklinde leksik olarak bulunmakla 
birlikte) eylemin bildirdiği son noktanın geçilmesine değil, 3. grupta sözü edilen, 
güzergâhın kendisi üzerine odaklanan son noktasız ya da açık uçlu (atelic) 
eylemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Devinimin son noktasına odaklanan son 
noktalı (telic) eylemler ise cit- yardımcı eylemi yoluyla ifade edilmektedir. Söz 
konusu durum, aşağıda verilen Tatar Türkçesi örneklerde görülebilir:

(9) Eh, yämle peçän vakıtları da kilep citte! 

(10) Yazğı taşqınnar belän Äsxädulla ağaynıñ tuğan köne dä kilep citte.

(11) Ul balıqlar yanına da kilep citte.

(12) Şulay da, bara torğaç, biyek taw buyına barıp citte, di.

(13)  Ul un minut yıraqlıqta, häm bez ciñel genä qarañğığa qadär barıp  
citärbez.

Aşağıdaki örneklerde görüleceği üzere, Tatar Türkçesi’nde yine son noktasız 
(atelic) bir devinim eylemi olan kayt- “dön-” eylemi de cit- “ulaş-” yardımcı 
eylemi yoluyla son noktalı (telic) kılınış özelliği kazanmaktadır:
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(14) Ber yıllık yulnı bir sägat’ eçendä uçıp kaytıp citä 

Tatar Türkçesi’nde cit- yardımcı eylemi, bar-, kil-, kayt- gibi devinim 
eylemleriyle birlikte çok sık karşımıza çıkmaktadır. Kanımızca cit- yardımcı 
eylemi bar-, kil-, kayt- gibi son noktasız ya da açık uçlu (atelic) nesneli-
geçişsiz eylemleri (path unaccusatives) son noktalı eylemler (telic) hâline 
dönüştürmektedir.

Yukarıdaki örneklerde geçen bar-, kil-, kayt- gibi devinim eylemleri Tatar 
Türkçesi’nde, Türkiye Türkçesi’ndeki karşılıklarının aksine, çoğu zaman 
tek başlarına eylemin kendiliğinden son bulmasına (yani belirli bir hedefte 
noktalanmasına) işaret etmezler. Eylemin bildirdiği hareketin biyek taw buyına, 
qarañğığa qadär ya da bir sägat’ eçende belirteçlerinin tanımladığı son 
noktalılık şartını yerine getirmeleri bazı durumlarda cit- “ulaş-” yardımcı eylemi 
aracılığıyla mümkün olmaktadır. Demek oluyor ki, Türkiye Türkçesi ile Tatar 
Türkçesi’ndeki eylemlerin bir kısmı kılınış yönünden son noktalı (telic) / açık 
uçlu (atelic) olarak birbirinden ayrıldığı için yukarıdaki bu farklılık söz konusu 
eylemlerin her iki lehçedeki “kılınış” farklılıklarına indirgenebilir. 

2.2. Tatar Türkçesi’nde Başlangıç Dönüşümlü (initio-transformative) 
Eylemler ve Birlikte Kullanıldıkları Yardımcı eylemler

Güven (2003) Türkiye Türkçesi’ndeki dur- eyleminin aşağıdaki örneklerde 
iki farklı kılınış türü sergilemesini “Türkçedeki bazı fiillerde karşılaştığımız 
bu durum fiilin semantik tipindeki (edimden erişmeye) kayma (shift) olarak 
açıklamakta ve bundan da 1.b.deki “hemen” belirtecini sorumlu tutmaktadır 
(Güven, 2003: 198). 

(15)  a. O heykel yıllardır orada duruyor. (hâl türü bakımından “durum”)

 b. Sadece bazı sürücüler kırmızı ışıkta duruyor. (hâl türü bakımından  
“erişme”)

Diğer diller yanında Kıpçak Türkçesi’nde de var olduğu saptanan benzer 
türdeki eylemler Tatar Türkçesi’ndeki şu örneklerde karşımıza çıkar: Tat. awır- 
“hastalanmak; hasta ol- (stative)”, qara- “bakmak; bakmaya başla-”, kür- “gör-, 
fark et-; görmeye devam et-”, tot- “tut-; tutmaya devam et-”. Johanson, kılınış 
yönünden belirsiz/kararsız olarak nitelendirdiği bu tür eylemlerin6 söz konusu 
kararsızlıklarının Kıpçak Türkçesi’nde yaygın olarak kullanılan -p tur- ile 
oluşturdukları birleşik eylem yapısı içerisinde çözümlendiğini ileri sürmektedir 
(1999: 174). Johanson’a göre söz konusu eylemler -p tur- birleşik eylem yapısı 
ile birlikte kullanıldıklarında dinamik olmayan (statal), yani dönüşümsüz 

6 Johanson (1999), bu türden eylemleri, başlangıç dönüşümlü (initio-transformative) ve 
dönüşümsüz (non -transformative) özellikleri birlikte barındıran eylemler olarak sınıflandırmakta 
ve bu tür eylemlerin Türkçede özel bir sınıf teşkil ettiğini düşünmektedir.
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(non-transformative) bir özellik kazanmakta ve dolayısıyla kılınış yönünden 
sergiledikleri müphemlikten kurtularak belirginleşmektedirler7: 

(16)  Awırıp tora. (durum)

 “Hasta.”

(17)  Qarap tora. (durum)

  “Bakıyor.”

(18)  Kürep tora. (durum)

 “Görüyor.”

Johanson, özellikle başlangıç-dönüşümlü (initio-transformative) adını verdiği 
ve iki safhalı (phase) olarak gördüğü (dinamik ve dinamik olmayan safhalar) 
eylemlerle birlikte kullanıldığında -p tur- yardımcı eyleminin asıl eylemin kılınış 
yönünden karasızlığını çözümlemedeki etkisinin çok daha açık olduğunu ve söz 
konusu eylemlerin ikinci yani dinamik olamayan safhasını nitelediğini ileri sürer. 
Tatar Tü. totıp tor- “tutup dur-; tutmaya devam et-”, Kumuk Tü. yuxlab tur- “uyu- 
(uykuya dalmak değil)”, Karaçayca olturub tur- “oturuyor ol- (bir yere oturmak 
değil)” örneklerinde -p tur- birleşik eylem yapısıyla, asıl fiilin kılınış yönünden 
dinamik safhası değil, durağan safhası nitelenmektedir (Johanson, 1999: 174)

-p tor- birleşik eylem yapısı erişme (achievement) ve durum (state) arasında 
kararsızlık gösteren eylemlerle (Johanson’un terminolojisi ile başlangıç-
dönüşümlü eylemler) birlikte kullanıldığında, söz konusu yapının bu kararsızlığı, 
durum (state) yönünde çözümlediği görülür. Örneğin aşağıdaki tümcede asıl 
eylem durumunda olan kütär- “kaldır-” eylemi kılınış açısından erişme ve durum 
arasında kararsızdır (Johanson’a göre her ikisi birden, yani dinamik (erişim) ve 
durağan (durum) safhalardan oluşan bir başlangıç-dönüşümlü eylem). Bir 
başka deyişle, söz konusu eylem, Tatar Türkçesi’ndeki hem “kaldırmak, yani 
bir şeyi bir yerden alıp yükseltmek” anlamını ve hem de “kaldırılan, yükseltilen 
nesneyi bu konumda tutmak ve taşımak, götürmek” anlamlarını karşılamaktadır. 
Sonuç olarak, kütärep tor- birleşik eyleminde bulunan -p tor yapısı kütär- 
eyleminin erişme, yani olayın meydana geliş, oluşumunu ifade eden dinamik 
safhasını değil, bu dinamik başlangıç safhası sonucunda oluşan durum (state) 
safhasını ön plana çıkarmaktadır.

(19)  Arkalarına öyelgän awır yökne işäklärneñ neçkä botları kütärep tora  
almas, işäklär menä- menä yığılıp kitär tösle toyıldı tatar xatın- kızlarına. 
7 Johanson, zarf-fiil eki getirilmiş asıl eylem ile tasviri (deskriptif) bir eylemin birleşmesiyle 

kurulan birleşik eylem yapılarını, süreklilik, tekrar gibi devinim şekillerinden birine işaret eden 
“kılınış niteleyici” dilbilgisi unsurlarından biri olarak görmektedir. Bunların, asıl eylemi ya nitelik 
ya da nicelik yönünden niteleyen “tasviri” (deskriptif) işlevleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, 
devinim öbeğinin (actional phrase) başlangıç (initial), süre (stative) ve son (final) olmak üzere üç 
iç aşamasından birini belirginleştirme (phasal) işlevleri de bulunmaktadır (1999: 173). 
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“Eşeklerin zayıf bacakları arkalarına yüklenen ağır yükü taşıyamayacak/
kaldıramayacak (ve) eşekler neredeyse yıkılacak gibi geldi genç kızlara.”

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, Tatar Türkçesi’ndeki kütärep tor- birleşik 
eyleminin bildirdiği anlam Türkiye Türkçesi’nde “taşı-/kaldır-” gibi basit 
eylemlerle karşılanabilir. Kaldır- eylemi, hem “kaldırmak, yani bir şeyi bir 
yerden alıp yükseltmek” ve hem de “kaldırılan, yükseltilen nesneyi bu konumda 
tutmak ve taşımak, götürmek” anlamlarını karşıladığı için kılınış yönünden Tatar 
Türkçesi’ndeki karşılığı olan kütär- eylemine benzer bir müphemlik taşımaktadır. 
Ancak Tatar Türkçesi’nde kütär- eyleminin sergilediği söz konusu müphemlik, 
eylemin “durum” safhasını ön plana çıkaran -p tor- yapısı ile birlikte kullanılması 
yoluyla giderilirken aynı anlamın Türkiye Türkçesi’nde kaldır- ya da taşı- gibi 
basit fiillerle ifade edilebilmesi, Türkiye Türkçesi’nde eylemlerin gösterdiği 
bu türden belirsizliklerin başka dilbilgisel yollarla çözümlendiği kanısını 
güçlendirmektedir.

2.3. Türkiye Türkçesi’nde Kılınış İşlemcileri (Kılınışı Niteleyen ya da 
Değiştiren Unsurlar) Olarak Tasviri Eylemler

Kerslake, “Osmanlıcada kılınış” başlığı altında, “birden fazla fiilin art arda 
gelmesiyle oluşan fiil birleşmeleri olarak tanımladığı birleşik eylemlerin, kılınış 
ulamıyla etkileşimi konusunda şu gözlemini dile getirmektedir: “eylemlerin 
kılınış kategorisini nitelemede belki de -p ya da -A, -I ve bazen de -U zarf fiil ekli 
yardımcı eylemlerin (tasviri eylemlerin) kullanımına (Osmanlıcada?) çok daha 
sık rastlanıyordu. Örn.: Hareketin düzenli olarak tekrarlanmasını bildiren, ya da 
alışkanlık ifade eden: 

-a gel- 

(20)  Ma teqaddemden fuqaraya virilü gelmiş mal (16. yy.)
“Eskiden beri fukaraya verilmekte olan mal”

-I gör-: 

(21)  İşbu uzaq yollar içün yaraguŋuz kılu görüŋ. (15. yy.)
  “Bu uzun yollar için gerekli olan hazırlıkları yapın” 

-I tur: 

(22)  Ne turursuŋ, inegüŋ agu yimiş öli turur. (15. yy.)
  “Ne duruyorsun, ineğin zehir yemiş (zehirlenmiş) ölüyor.”

Bunun yanında vėr-, yaz- tasviri fiilleri de Modern Türkçede olduğu gibi sıkça 
kullanıldı.” Kerslake, daha seyrek kullanılanlar arasında ise düş-, qo-, git-, yat-, 
qal- gibi tasviri eylemleri sıralamaktadır (Kerslake, 1998: 192-193).

Kerslake, ayrıca, 16. yy. Osmanlıcasında -p dur/-p durur yapısının, Osmanlı 
Türkçesi’nde tamamlanmışlık görünüşü geçmiş zamanı (past tense of 
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postterminal (perfective) aspect) olarak kullanıldığına işaret eder. Yazar, söz 
konusu yapının Osmanlıcada, Johanson’un iki aşamalı olarak tanımladığı, 
başlangıç-dönüşümlü (initio-transformative) ya da son-dönüşümlü (finitio-
transformative) eylemlerin kritik dönüşüm noktası geçildikten sonra ulaşılan 
ikinci aşamasının yani hâlin (stative) ifadesinde kullanıldığını bildirmektedir:

(23)  Ben pır olıp dururam, unutdum.

(24)  Şikâyeti nedür? Niçün gelübdür?

-p dur/-p durur yapısının bu anlamda kullanımı16. yüzyılda son bulmuştur, 
ancak -p dur- yapısı birleşik eylem olarak Türkiye Türkçesi yazı dilinde süreklilik 
bildiren kılınış unsuru olarak hâlen kullanılmaktadır (Kerslake, 1998: 193).

Türkçede bazı eylemler kılınış yönünden belirsiz ya da kararsızdır 
(unspesified): örn. uyu-, yat-, otur-, dur-. İlk bakışta bu eylemlerin devamlı bir 
hâli mi (state) yoksa bir erişmeyi mi (achievement) bildirdikleri belli değildir. 
Ancak tümce içerisinde birlikte kullanıldıkları diğer bazı öğelerin varlığı bu 
kararsızlığın çözümlenmesinde etkili olur. Örn;

(25)  a. Saatlerce uyumuşum. (edim)

 b. Hemen uyumuşum. (erişme)

Delice, Türkiye Türkçesi’nde zaman eki olarak bilinen -mIş ve -yor eklerinin, 
eklendikleri eylem tabanının kılınış türü ile etkileşimini şu şekilde ifade etmektedir 
(2002: 203): “Bu noktada fiil kipleri fiil tabanına geldiği zaman asli işlevi ile 
kullanılmaktadır. Örn. Geliyorum fiiline ulanmış olan -yor-, gel- fiilinin zamanını 
göstermektedir. Bu morfemler bir yardımcı eylemden önce kullanıldıklarında 
ise dilbilimcilerin fiil tabanlarında başlama, sürerlik ve bitiş (Aksan, 1983: 
206-208) olarak adlandırdıkları fiilin tabanında zaten var olan zaman ilgisi için 
kullanıldıkları kılınış kavramının netleştiricisi ve pekiştiricisi işlevi ile ortaya 
çıkmaktadır. Örn. Okuyordum öbek fiiline eklenen -yor-, oku- sürerli (durative) 
fiilinin pekiştiricisi olarak kullanılırken, asıl zaman göstergesi -DI yardımcı 
eyleme ulanmıştır. O hâlde bu durumu şöyle genelleştirebiliriz: Kip ekleri basit 
ve bileşik fiile geldikleri zaman dizge içinde görünüşlerini değiştirecek fiilin 
zamanını belirleyici zarf gibi biçim birimler yoksa asli işlevlerinde kullanılır. 
Kiplik için kurulan öbek fiillerde ise asli işlev için yardımcı eyleme ulanır, asıl 
fiile gelen kip ekleri ise fiilin tabanında var olan kılınış, (yani) başlama, sürerlik 
ve bitiş anlamlarını netleştirmek ve pekiştirmek için kullanılır.” 

Delice’nin Türkiye Türkçesi için yapmış olduğu bu saptama bu dil özelinde 
çalışan dilbilimcilerin çok az sorguladığı bir noktadır. Türkçe için henüz tam 
olarak anlaşılmamış bir konu da şudur: Özellikle birleşik çekim olarak adlandırılan 
eylem + i- ek eyleminden oluşan yapılarda ya da eylem + ol-, bulun- şeklinde 
kurulan eylem öbeklerinde asıl eyleme getirilen -yor, -mIş gibi hem görünüş hem 
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de zaman ifade etme özelliğine sahip biçimbirimlerin kullanılmasında eklendikleri 
asıl eylemin ya da eylem öbeğinin kılınış özellikleri belirleyici midir? Söz konusu 
ekler eklendikleri eylemin ya da eylem öbeğinin kılınış özellikleriyle herhangi bir 
etkileşim içine girmekte midir? Örneğin -mIş bulun- eylem öbeğini bulunduran 
Bu kitabı okumuş bulundum ve Bu kızı sevmiş bulundum tümceleri dilbilgisel ve 
semantik açıdan doğru kabul edilirken ?Kitap okumuş bulundum ve ?Kız sevmiş 
bulundum tümceleri öncekiler kadar anlamlı ya da dilbilgisel görünmemektedir. 
Bunun başkaca sebepleri olabileceği gibi, Türkiye Türkçesi’nde, Delice’nin 
deyimiyle “pişmanlık” ifade eden (2002: 203) ve semantik açıdan kullanım 
alanı oldukça sınırlı olan -mIş bulun- eylem öbeğinde kullanılan bulun- yardımcı 
eyleminin son-noktalı (telic) olay tiplerini (ister yalnızca basit bir eylemden 
ibaret olsun isterse bir eylem ve ona bağlı öğelerden oluşan bir eylem öbeği olsun) 
seçtiği düşünülebilir. Buna göre son iki tümcedeki anlam bozukluğu, kanımızca, 
tümcelerdeki sırasıyla kitap oku- ve kız sev- eylem öbeklerinin son-noktasız ya 
da açık uçlu (atelic) oluşundan kaynaklanmaktadır.

Türkiye Türkçesi’nde kılınış ve görünüş ulamlarının nasıl bir etkileşim içinde 
olduğunun ve bunun nasıl gerçekleştiğinin güzel bir örneği olarak Osmanlıcada 
kullanılan, ancak artık günümüz Türkiye Türkçesi’nin yazı dilinde yalnızca 
birkaç örnekte bulunan (Ancak belki ağızlarda daha fazla örneğe ya da yaygın 
kullanıma rastlanabilir.) -r/-maz ol- yapısına bakmak gerekir. Söz konusu 
yapı, çağdaş Türkiye Türkçesi’nin yazı dilinde yalnızca değişen alışkanlıkları 
işaretlemek için kullanılmaktadır: örn. ağzını bıçak açmaz oldu. Tarihî Türkiye 
Türkçesi’nde ve ağızlarda ise aynı yapı, önceki bir hâlin (stative) değişmesini 
işaretleyen dönüşümü (inchoative) ifade eden bir kılınış niteleyicisi işlevine 
sahip görünmektedir. 

(26)  Ellerini çekip benden yârim bugün gider oldu. (Türkü Sözü)

(27)  Bu dünyadan gider olduk 
  Kalanlara selâm olsun (Yunus Emre)

Yukarıdaki türkü sözünde ve Yunus’un şiirinde geçen sırasıyla gider oldu 
ve gider olduk “fiil birleşmelerinde” -r ol- yapısının, git- eyleminin başlangıç 
noktasını işaretlediğini ya da Johanson’un deyimiyle nitelediğini söylemek 
mümkündür. Kılınış yönünden git- eylemi, Johanson’a göre, kritik dönüşüm 
noktası başlangıç noktası olan ve ikinci aşaması sürek (state) olan iki aşamalı 
bir başlangıç-dönüşümlü eylemdir. Buna göre -r ol- yapısı bu hâliyle, hareketin/
eylemin başlangıç noktasını yani dinamik aşamasını seçen bir kılınış işlemcisidir. 

SONUÇ 

Kornfilt (1997) ve Johanson’a (1994) dayandırarak Taylan’ın da ifade ettiği 
gibi, Türkiye Türkçesi’nde zaman ulamı ile görünüş-kılınış (Taylan’ın ifadesiyle 
“aspectuality”) ulamları, arasında çok sıkı bir ilişki mevcuttur ve bu durum, 
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eyleme getirilen biçimbirimlerde ifadesini bulmaktadır8 (Taylan, 2001: 97). Her 
ne kadar bu hüküm Türkiye Türkçesi için verilmiş görünse de, Türkçenin diğer 
kolları için de geçerli görünmektedir. Söz gelimi Orta Türkçe'nin Harezm koluna 
ait olduğu düşünülen Nehcü’l Feradis’te de -p tur birleşik eylem yapısı, -Ar 
geniş zaman eki ile kalıplaşmış olarak -p turur şeklinde çok yaygın bir kullanıma 
sahiptir. Söz konusu yapı için Harezm Türkçesi gramerlerinde geçmiş zaman 
terimi kullanılmaktadır. -p turur yapısı, söz konusu eserde Türkiye Türkçesi’ndeki 
-mIş ekinin işlevine az çok benzer bir biçimde, konuşma zamanından önce 
tamamlanmış olan ancak, etkileri şimdiki zamanda devam eden, Johanson’un 
terimiyle sınır ötesi9 (postterminal) olayların ifadesinde kullanılan bir görünüş 
(aspect) eki işlevine sahip görünmektedir:

(28) Yana su’āl qıldı kim: Aŋar nişe kirmekke destūr bėrilip turur? tėp. (NF. 
302: 11-12)

(29) Ėkki etmek üçün lakar iş qılur erken tutup saçını kesip turur[lar]  
(NF. 332: 10-11).

Diğer yandan, -p tur- yapısının bazı eylemlerle birlikte kullanıldığında iddia 
edildiği gibi geçmiş zaman değil, şimdiki zamanda (30), (31) ya da geçmişte belli 
bir zaman noktasında (32) devam eden edimi veya hâli bildirdiği görülmektedir:

(30) Qaçan kim Ādam peyġāmbar uyqusıdın oyġandı, baqar qatında    
 bir ṣāḥib-cemāl ḫatun olturup turur. (NF. 79: 13-14)

(31) Kamugları saŋa küδüp tururlar. (Rab. 244 v: 21) 

(32) Peyġāmbar ‘as ḥażratında Aqra‘bin Ḥābis rażhu olturup turur    
 erdi kim Ḥasan rażhu keldi, Nāras[i]da erdi. (NF. 291: 16-17)

Yukarıdaki örneklerde geçen olturup turur birleşik eylem yapısını -p turur’un 
“geçmiş zaman” işlevi doğrultusunda açıklamak olanaklı görünmemektedir. 
Ayrıca söz konusu yapının aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi bu dönem 
Türkçesi’nin bir başka geçmiş zaman eki olan -DI (erdi içerisinde) ile birlikte 
kullanılması da yapının zaman değil görünüş (aspect) bildirme işlevine sahip 
olduğu konusunda şüphe bırakmamaktadır: 

(33) Bu māl tavarını Ḥaq te‘ālā bėrip turur erdi, yana Ḥaq te‘ālā aldı. (NF. 
329: 14-15)

-p turur birleşik eylem yapısını, birleştiği asıl eylemlerin kılınış özelliklerine, 
yani iç zamanlarına gönderme yapmaksızın geçmiş zaman yapısı olarak 
nitelemek olsa olsa bir yanılgıdır (Eğer öyle olsaydı, aynı eserden alınan 
8 Johanson her iki ulamın melez karakterine istinaden, zaman ulamı ile görünüş-kılınış ulamlarını 

birlikte temsil eden “aspekto-tempora” terimini kullanmaktadır. 
9 Johanson’un “postterminalitet” terimine Türkiye Türkçesi’nde karşılık olarak önerilen bu terim 

için bkz.: Uğurlu (2003).
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örnekte geçen geniş zamanda çekimlenmiş olturup turur birleşik eyleminin 
şimdide devam eden hâli bildirmesini açıklamak olanaklı olmayacaktı). Ancak, 
-p turur yapısının oltur- örneğinde olduğu gibi, kılınış yönünden ilki dinamik, 
ikincisi ise durağan olan iki safhadan oluşan son sınırı vurgulayan (yani fini-
transformative) bir eylemle birleştiğinde, tıpkı günümüz Kıpçak Türkçesi’nde 
olduğu gibi (Johanson’un Tatar Türkçesi ve Karaçaycadan verdiği örnekleri 
hatırlayalım), eylemin ikinci yani dinamik olmayan safhasını vurguladığı 
görülmektedir. 

Sonuç olarak denilebilir ki, Tatar Türkçesi’nde gerek konuşma gerekse yazı 
dilinde sık olarak kullanılan birleşik eylemlere karşılık Türkiye Türkçesi’nde 
basit eylemlerin tercih edilmesinin sebeplerinden biri, Tatar Türkçesi ile Türkiye 
Türkçesi’ndeki fiil tabanlarının kılınış yönünden sergilediği farklılıklar olarak 
görünmektedir. Tatar Türkçesi’ndeki devinim fiillerinin Türkiye Türkçesi’ndeki 
karşılıkları arasında kılınış yönünden farklılıkların bulunması bu görüşü destekler 
niteliktedir.
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