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Türkiye Türkçesinde Yapõsõnda øsim-Fiil Bulunan
Birleúik Fiiller

Dilek ERGÖNENÇ AKBABA 1
Özet: Türkiye Türkçesinde birleúik Þiller 1. øsim + yardõmcõ Þilden oluúan birleúik Þiller 2.
Fiilimsi + yardõmcõ Þilden oluúan birleúik Þiller olmak üzere genel olarak ikiye ayrõlabilir. Fiilimsi +
yardõmcõ Þilden oluúan birleúik Þillerde, yardõmcõ Þiller ya isim-Þil ya sõfat-Þil veya zarf-Þil kuruluúundaki bir asõl Þile ba÷lanõr. øsim-Þil (mastar) kuruluúundaki yapõlara eklenen yardõmcõ Þiller kendi
anlamlarõnõ kaybetmezler. øsim-Þile çeúitli anlam özellikleri ekleyerek katkõda bulunurlar. Bu çalõúmada, Türkiye Türkçesinde yapõsõnda isim-Þil bulunan birleúik Þiller tespit edilerek incelenmiútir.
Anahtar Kelimeler: Birleúik Þil, isim-Þilli (mastarlõ) birleúik Þil, Türkiye Türkçesi.
Complex Verbs Which Contain InÞnitive In Its Structure In Turkey Turkish
Abstract:
Complex verbs in Turkey Turkish can generally be separated into two groups as
1. Complex verbs which are formed from noun + auxiliary verb.
2. Complex verbs which are formed from gerundial + auxiliary verb.
The auxiliary verb in complex verbs which are formed from gerundial + auxiliary verb is attached to a base verb which is in inÞnitive form or in participle form or in gerund form.
The auxiliary verbs which are attached to the structures in the forming of inÞnitive never lose
their own meanings. They contribute by adding some meanings to inÞnitives. In this work the complex verbs which contain inÞnitive in its form in Turkey Turkish are Þxed and studied.
Key Words: Complex verb, inÞnitive, Turkey Turkish.

Giriú:
Türkçe, söz varlõ÷õnõ zenginleútirmek, yeni ihtiyaç ve kavramlarõ karúõlamak
için türetme, birleútirme ve kalõplaútõrma gibi bazõ yöntemlerden faydalanmaktadõr. Bunlardan “birleútirme” yöntemiyle ortaya çõkan birleúik Þiller Türkiye Türkçesi gramerlerinde; yapõ, anlam ve sayõ itibariyle farklõ úekillerde sõnõßandõrõlmaktadõr. Özellikle de iki Þilden oluúan birleúik Þillerin birleúme úekilleri farklõlõk arz
etmektedir. Bu çalõúmada bir tarafõ genellikle yönelme hâli ile kullanõlan isim-Þil,
di÷er tarafõ ise ona eklenen bir yardõmcõ Þilden oluúan yapõlar incelenecektir.
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øki Þilden oluúan yapõlardan en çok incelenen, tasvir Þilleridir. Tasvir Þilleri
(Alm. deskriptiv verb; Fr. verbe descriptif; øng. descriptive verb; Osm. tasvirî Þil,
Þ’l-i tasviriyye); asõl Þil + zarf-Þil eki + yardõmcõ Þil kuruluúundadõr. Bir zarfÞil ile ona eklenen yardõmcõ Þilden (Alm. hilsverbum; Fr. verbe auxiliaire; øng.
auxiliary verb) oluúan yapõda, yardõmcõ Þil, kendisinden önceki asõl Þilin gösterdi÷i durum veya hareketi resmeder, tasvir eder, çeúitli bakõmlardan onun yapõlma
úeklini gösterir. Tasvir Þilinde asõl anlam zarf-Þilin anlamõdõr.
Çalõúmamõza konu olan yapõlar ise isim-Þil (yönelme hâli) + yardõmcõ Þil kuruluúundadõr. Mevcut gramerlerde genellikle bu yapõlara birleúik Þiller içinde ayrõ
yapõlarmõú gibi az yer verilmiú ve üzerlerinde fazla durulmamõútõr. Gramerlerdeki
birleúik Þillerin farklõ tanõm ve sõnõßandõrmalarõndan bazõlarõ úöyledir:
Muharrem Ergin, birleúik Þili, “Bir yardõmcõ Þille bir ismin veya bir Þil úeklinin meydana getirdi÷i kelime grubudur” úeklinde tanõmladõktan sonra yardõmcõ
Þilleri iki gruba ayõrõr: 1. øsimle birleúik Þil yapan yardõmcõ Þiller 2. Fiille birleúik Þil yapan yardõmcõ Þiller. Burada bizim ele aldõ÷õmõz yapõlar ile ilgili örnek
vermeyen Ergin, 1. grupta, isim unsurunun isim veya partisip oldu÷unu, Þil unsurunun ise et-, eyle-, ol-, bulun- ve yap- oldu÷unu ifade ederek úu örnekleri verir:
Rica et-, dost ol-, almõú ol-, alacak ol-, gezer ol-, gürültü yap-, yapmõú bulun- vb.
(Ergin 1983: 364-366). Ergin gramerinde bir tarafõ isim-Þil olan birleúik Þillerden
sadece istemeyi gör- birleúik Þilini ele almõútõr (Ergin 1983: 367).
Tahsin Banguo÷lu iki Þilden oluúan birleúik Þilleri ayõrõrken tasvir Þillerini
anlattõktan sonra karmaúõk Þiller diye isimlendirdi÷i bir grubu daha incelemektedir. Bu gruptakileri Banguo÷lu üç kõsõmda inceler: A. Öncelik Þilleri (görüúmüú
ol-, bitmiú ol-, ba÷lanmõú bulun-), B. Baúlama Þilleri (gelir ol-, utanõr ol-, görmez
olsaydõm), C. Niyet Þilleri (gidecek ol-, verici ol-, kalkacak ol-) (Banguo÷lu 1940:
152-153). Banguo÷lu örnekleri arasõnda isim-Þille kullanõlan birleúik Þilleri göstermemiútir.
M. Kaya Bilgegil, birleúik Þilleri a) Yardõmcõ Þiller ve onlarla teúkil olunan
bileúik Þiller (temenni et-, memnun kõl-), b) øki Þilin birleúmesiyle teúkil olunan
bileúik Þiller (yazabil-, bitiriver- vb.), c) Kaynaúma yoluyla teúkil edilen bileúik
Þiller (mihnet çek-, yorgun düú-) úeklinde üçe ayõrmõútõr (Bilgegil 1984: 280-282).
Bilgegil de isim-Þille kurulan birleúik Þilleri incelememiútir.
Vecihe Hatibo÷lu tasvir Þillerini iki eylem kökünden kurulan ulaçlõ birleúmiú
eylemler (tasvirî Þiller) úeklinde tanõmlayarak zarf-Þilli bu yapõlarõ kendi içinde
ayõrõr (Hatibo÷lu 1972: 45). Hatibo÷lu’nun sõnõßandõrmasõnda isim-Þille kurulan
birleúik Þiller bulunmamaktadõr.
K. H. Menges, Türkçede Þil terkibini iki grupta inceler. 1. grup “isim-Þil
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zamanõ (nomina-verbale tem-poris), øngilizcedeki “to be” anlamõ taúõyan yardõmcõ Þille meydana getirilen terkiptir”. 2. grup “iúlevini bir gerundium –ki bunlar
sadece -a ve -p gerundiumudur- ve bir yardõmcõ Þille yerine getiren isim-Þil terkipleridir”. Burada tasvir Þilleri kastedilmektedir. Tur- “dur-, ikamet et-, ol-”,
yorõ- (Karakalpak > cür-) “koú-, yürü-”, ber- (Türkiye Türkçesi > ver-), yat-, qal-,
qoy- “koy-, yerleútir-”, sal- “bõrak-”, ket- “git-” ve bunlar gibi çok sayõda Þil bu
grupta sayõlabilir. Menges’e göre bu kategorideki yardõmcõ Þiller, bir Þilin muhtelif úekillerini ifade ederler ve böylece aslî görünüú niteli÷indedirler. Bu iki grup
ele alõndõ÷õnda ilk gruptaki yardõmcõ Þiller2, ikinci gruptakilere göre daha yaygõndõr (Menges 2002: 615-620). Menges de isim-Þille kurulan birleúik Þilleri örnekleri arasõnda göstermemiútir.
A.von Gabain, genel olarak Eski Türkçe, Osmanlõca ve Türkiye Türkçesi sahalarõnda asõl Þil + yardõmcõ Þil yapõsõnõ ele aldõ÷õ “Türkçede Fiil Birleúmeleri”
adlõ makalesinde; bu yapõyõ üçe ayõrmaktadõr. Buna göre I. grupta “nominal veya
‘verbum Þnitum’ úeklinde bulunan ‘logique’ esas Þil; bir yardõmcõ Þil ile birlikte
kullanõlõr ve ‘modusu’ (kip), ara sõra da kõlõnõúõ ifade eder: yazar idim, yazmamõú
ol-vb.” “II. grup; ‘logique’ bir esas Þil ile ona eklenen bir ‘deskriptif’ (tasvir)
Þilden oluúur.” “Deskriptif” Þil tâbirinin P. Melijoranskiy (Syntax kirghize) tarafõndan kullanõldõ÷õnõ belirten Gabain’e göre; bu grubun en önemli özelli÷i “esas
Þilin bir ‘verbum Þnitum’ olmayõp, -a, -õ, -u veya -p ile yapõlmõú ‘konverbal’ bir
úekil olmasõdõr.” Bu grupta yer alan Þil birleúmeleri, tasvir Þilleridir. III. grup
da asõl Þil + yardõmcõ Þil birleúmesi úeklinde olmakla beraber, esas Þilden sonra
gelen Þiller, tasvir Þillerinin tersine birleúme esnasõnda kendi anlamlarõnõ tamamen muhafaza ederler. J. Marouzeau tarafõndan “verbe semi-auxilaire” yani “yarõ
yardõmcõ Þil” denen; Almancada “modales hilsverb” yani “modal yardõmcõ Þil”
olarak isimlendirilen bu Þil grubu için, Gabain, her iki terimi de uygun bulmamakla birlikte, baúka bir tabir bulunmadõ÷õ için modal yardõmcõ Þil sözünü tercih
etmektedir. Örnekler: Yuyunu baúladõ, saklayu bil-, isteyü git-, alõ kör- vb. (Gabain
1988: 16-27). Gabain’in iki farklõ grup olarak de÷erlendirdi÷i II. ve III. grup bize
göre tasvir Þilleridir ve aynõ grupta yer almalõdõr. Bazõ Þiller leksik anlamlarõnõ
tamamen kaybetmese de, asõl Þile bazõ anlamlar eklemesi göz önünde bulundurulmalõdõr. Gabain isim-Þille kurulan birleúik Þillerden –mAyA baúla- yapõsõnõ ele
almõútõr (Gabain 1988: 24).
A.N. Kononov, Þil tipleri kategorisi baúlõ÷õ altõnda Þilin anili÷ini, tekrarlanmasõnõ vb. bildiren yapõlarõn Türkiye Türkçesinde üç yolla yapõldõ÷õnõ ifade
eder. Bunlar 1. leksik, 2. morfolojik, 3. sentaktiktir. Bir tarafõ zarf-Þil diger tarafõ
yardõmcõ Þil olan yapõlar sentaktik olarak yapõlanlar baúlõ÷õ altõnda incelenmiútir
(yazõver-, düúeyaz-, dalõp git- vb.). Kononov bu bölümde incelememizin konusu
olan -mAyA baúla- yapõsõnõ da ele almõú ve –mAk ve –mA ekli isim-Þile yönelme
2 Bunlar isim+ yardõmcõ Þilden oluúan birleúik Þillerdir.
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hâli geldi÷ini, bu yapõnõn baúla- Þilinden önce gelerek harekete baúlama anlamõnõ
bildirdi÷ini ifade etmiútir (Kononov 1956: 207-212).
J. Deny bir hareketi tasvir eden birleúik Þilleri 1. Karmaúõk Þiller 2. Mürekkep Þiller úeklinde iki bölümde inceler. Mürekkep Þiller bir isimle onun ardõndan gelen bir Þilden teúkil edilir. Karmaúõk Þiller ise; ikincisi yardõmcõ olarak
kullanõlan, bir küme suretindeki Þillerdir. Bu Þillere karmaúõk “complexe” veya
yerindelik “périphrastique” adõ verilir. Deny bu grubu A) Ol-mak yardõmcõsõyla
yapõlan karmaúõk Þiller (yazmõú ol-, sevmiú ol-, sevecek ol-, yer ol-, unutmuú ol-,
kalkamaz ol- vb.) B) -(y)e veya -(y)i’li zarf-Þil üzerine kurulmuú karmaúõk Þiller
(seve bil-, yazõver-, düúe yaz-) úeklinde ikiye ayõrõr. B grubundaki Þiller tasvir
Þili dedi÷imiz gruptur (Deny 1941: 465-475). Deny isim-Þille kurulan birleúik
Þillerden bahsetmez.
Leylâ Karahan, birleúik Þilleri A. Bir hareketi karúõlayan birleúik Þiller, B.
Bir hareketi tasvir eden birleúik Þiller olmak üzere iki grupta incelemiútir. ølk
grupta ana yardõmcõ Þillerle kurulan birleúik Þiller (isim+ et-, ol-, yap-, eyle-, kõl-,
bulun- yardõmcõ Þilleri), di÷er Þillerle kurulan birleúik Þiller (yol al-, para ye-,
boú ver- vb.) olmak üzere iki alt grup yer almaktadõr. økinci grupta ise bir hareketi
tasvir etmek üzere zarf-Þil eki taúõyan bir Þil unsuru ile bir tasvir Þilinden kurulan
birleúik Þiller ele alõnmõútõr (yazabil-, yapõver-, sürüp git-, çõka gel-, úaúa kal-,
düúe yaz- vb.). Karahan, bu çalõúmada ele aldõ÷õmõz bir tarafõ isim-Þil olan birleúik
Þilleri de bu grupta de÷erlendirmiú ve “baúla-, çalõú-, iste-” gibi aslõnda yardõmcõ
Þil olmayan bazõ Þillerin “-maya baúla-, -mak iste-, -maya çalõú-” kalõplarõ içinde,
yardõmcõ Þil oldu÷unu ve bu Þillerin birlikte kullanõldõklarõ hareket isimlerini tasvir etti÷ini belirtmiútir (Karahan 2004: 73-79).
Zeynep Korkmaz, birleúik Þilleri anlam ve yapõ özelliklerine göre dört ana
gruba ayõrmaktadõr (Korkmaz 1998: 3-14). Korkmaz’õn sõnõßandõrmasõna göre
birleúik Þiller 1. Bir yanõ ad, bir yanõ yardõmcõ Þil olan birleúik Þiller, 2. Bir yanõ
sõfat-Þil, bir yanõ yardõmcõ Þil olan birleúik Þiller (karmaúõk Þiller, complex verb),
3. Bir yanõ zarf-Þil, bir yanõ Þil olan birleúik Þiller (tasvir Þilleri) [bu bölümün alt
baúlõ÷õ olarak a. Belirleyici birleúik Þiller, b. økili birleúik Þiller], 4. Anlam kaymasõna u÷ramõú ve deyimleúmiú olan birleúik Þiller úeklindedir (Korkmaz 2003:
791-857).
Korkmaz’õn ele aldõ÷õ bu yapõlardan “Belirleyici birleúik Þiller”
(Banguo÷lu’nun yarõ tasvir Þilleri terimi ile karúõladõ÷õ birleúikler) yapõ bakõmõndan de÷il anlam bakõmõndan de÷erlendirilmiú ve hem zarf-Þille hem de isim-Þille
birleúmiú olan yapõlar “belirleyici birleúik Þiller” arasõnda gösterilmiútir. Gabain’in
modal yardõmcõ Þilleri (modales hilfsverb) dedi÷i bu Þiller; çõkagel- (ansõzõn gel-),
alõkoy- (bõrakma-), okumaya baúla-, yemeye çalõú-, dikmeye kalk- gibi örneklerde
yer alan Þillerdir. Son örneklerde yer alan yapõlar bizim çalõúmamõza konu olan;
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birinci Þilin bir zarf-Þil olmaktan çõkõp adlaútõ÷õ yapõlardõr. Korkmaz’a göre bu
birleúiklerde zarf-Þil, ikinci Þildeki anlamõ belirleyen bir zarf görevinde kullanõlmõútõr (Korkmaz 2003: 834-837).
Korkmaz’a göre “økili birleúik Þiller” baúlõ÷õ altõnda iki ayrõ Þilin belirli biçim kalõplarõ içinde bir araya gelip anlamca kaynaúmasõndan oluúan bir birleúik
Þil çeúidi daha bulunmaktadõr3 (Örnekler: alõp ver-, atõp tut-, döküp saç-, düúüp
kalk-, gidip gel-, sayõp dök-, silip süpür-, yatõp uyu-). Bu birleúmelerde; Þillerden
bazõlarõ anlamca birbirine yakõndõr, bazõlarõ da zõttõr. Anlam bakõmõndan birleúi÷i
oluúturan her iki Þil; hem az çok kendi anlamlarõnõ sürdürmekte, hem de anlam
kaynaúmasõ yoluyla her iki anlamõ birden içeren özel bir anlam vermektedir. Burada Korkmaz her iki esas Þilin de birbirini tasvir etti÷ini belirtir (Korkmaz 2003:
834-837). Korkmaz’a göre yine de genel olarak incelendi÷inde hem belirleyici
nitelikteki Þiller hem de ikili yapõdaki Þiller bir dereceye kadar “tasvir Þilleri”
grubuna sokulabilir (Korkmaz 2003: 812).
Korkmaz ayrõca, “karmaúõk Þil” (Osm. mudil Þil) diye adlandõrõlan ve bir
sõfat-Þil ile “öncelik”, “alõúkanlõk” ve “niyet” gösterme iúlevlerindeki ol- yardõmcõ
Þilinin birleúmesinden oluúan birleúik Þilleri (anlamõú ol-, utanõr ol- vb.) ayrõ bir
grup olarak de÷erlendirmiútir. Korkmaz’õn son (dördüncü) grubu anlamca kaynaúmõú ve deyimleúmiú birleúik Þillerdir (Korkmaz 1998: 4-5; Korkmaz 2003:
150-153).
Türkiye Türkçesinde incelememize konu olan yapõlarõn birleúik Þiller içindeki yerini göstermeden önce isim-Þil (yönelme hâli) + yardõmcõ Þil kuruluúunda
tespit etti÷imiz birleúik Þilleri úu úekilde sõralayabiliriz:
1. –mAyA bakBu yapõnõn bir úeyi elde etmeye çalõúmak, elinden geleni yapmak anlamõ vardõr. Aúa÷õdaki örnekte bu birleúik Þil çekimli Þil olarak kullanõlmõútõr:
Tavlaya in, yararõndan bir hayvan seç, hopla sür, Sö÷üt’ü bir ayak önce tutmaya bak (DA, 461).
2. -mAyA baúlaBaúla- yardõmcõ Þilini Korkmaz “belirleyici birleúik Þiller” (Korkmaz 2003:
834) arasõnda göstermiútir. Gabain de, bu Þilin yardõmcõ Þil de÷il, Þil birleúmelerinde asõl anlamõnõ muhafaza eden “modal yardõmcõ Þil” (modales hilfsverb)
oldu÷unu belirtmektedir (Gabain 1988: 24). Türkiye Türkçesinde baúla- yardõmcõ
3 Banguo÷lu bu grubu yarõ tasvir Þilleri içinde incelemiútir.
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Þili –mAyA yapõsõyla birleúen asõl Þile gelerek oluú veya kõlõúõn gerçekleúmeye
baúladõ÷õnõ, yani hareketin baúlangõç safhasõnda oldu÷unu bildirir.
Bu Þil birleúmesinde her iki Þil de yani asõl Þil ve yardõmcõ Þil, tasvir Þillerinde oldu÷u gibi asõl anlamõnõ kaybetmez. ùu örneklerde bu birleúik Þil sõfat-Þil
olarak kullanõlmõútõr:
Ocaklarõn yanmaya baúladõ÷õ vakittir (OC, 98).
Karõm belirme÷e baúlayan pencerenin önünde oturuyordu (O, 42).
Daktilo makinesinde savcõlõ÷a hitaben yazõlmaya baúlanmõú istidada úu yarõm satõr vardõr (N, 39):
Bu birleúik Þilin zarf-Þil olarak kullanõldõ÷õ örnekler úunlardõr:
Bunlar tartõúmaya baúlayõnca küçük susun diye ba÷õrõyor, televizyonu seyrediyor (KE, 122).
øhale iúlerine girmeye baúlayalõ çok olmamõútõ (E, 22).
Emeti Hanõm, birdenbire haykõrmaya baúlayarak (KYAE, 17):
Bu yapõnõn çekimli Þil olarak kullanõldõ÷õ örnekler úunlardõr:
Eúekçiler daha sõk görünmeye baúlamõútõr sokak aralarõnda, bir eúek yükü
oduna dünyanõn parasõnõ isterler (OC, 98).
Onlarõ odalarõmõza kadar getiriyor, askõlarõna asõyor, bahúiúini aldõktan sonra keyiße bir sigara yakõp konuúmaya baúlõyordu (Mø, 49).
Asõl Þilin olumsuz úekliyle kullanõldõ÷õ da görülmüútür:
Kulübe yapõldõktan sonra, Muharrem artõk õvõr zõvõr iúlere pek bakmama÷a
baúladõ (MK, 126).
Bazõ cümlelerde asõl Þil ile yardõmcõ Þil yer de÷iútirilerek kullanõlabilmektedir:
Kõzlar münavebe ile baúladõlar çalõúmaya (MK, 90)...
3. –mAyA çabalaBu yapõyla oluú veya hareketi yapmaya gayret etmek anlamõ verilir. Aúa÷õdaki örnekte bu yapõ çekimli bir Þil olarak kullanõlmõútõr:
Çocuk bütün gücüyle bahçenin duvarõna yetiúmeye çabalõyordu.
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4. -mAyA çalõúTürkiye Türkçesinde bu yapõyla, hareketin tam anlamõyla yapõlamadõ÷õ, ancak hareketi gerçekleútirme gayreti içinde olundu÷u ifade edilir. Aúa÷õdaki örnekte bu yapõ cümlede isim-Þil olarak kullanõlmõútõr:
Tuhaf buldu öyle durmaya çalõúõúõnõ, ona ra÷men cõvõl cõvõl ötüúünü (A,
130).
ùu örnekte bu yapõ sõfat-Þil görevindedir:
....neúeli kõlmaya çalõútõ÷õ heyecanlõ adõmlarõ ile yürüyor... (E, 19)
Bu yapõnõn zarf-Þil olarak kullanõldõ÷õ örnekler úöyledir:
Derken, onu gördüm; kaymamaya çalõúarak, dikkatle yürüyordu (GKFN,
93).

ùövalye, bataklõ÷a abanan kurúun renkli kalõn bulutlarõn neler gizledi÷ini
seçmeye çalõúarak, meydan savaúõ yöneten bunalmõú bir komutan gibi, hõrslõ, dalgõn homurdandõ (DA, 9).
Çok iúlek olan bu yapõ çekimli Þil olarak da kullanõlmaktadõr:
Eúe÷in semeri önünde, öfkeyle orasõnõ burasõnõ çekiútiriyor, sökülmüú yerlerinden dõúarõ fõrlamõú kamõúlarõ tõkmaya, semeri onarmaya çalõúõyordu (OC,
101).
Güzelim duygularõna, pis leke gibi yapõúan bu çirkin hayali atmaya çalõútõ
zihninden (AK, 89).
Bana kalõrsa, birbirlerinin sõrlarõnõ ustaca çalmaya çalõúõyorlar (Z, 69).
5. -mAyA de÷Bu yapõ genellikle olumsuz geniú zaman kipiyle kullanõlõr. “Bunu okumaya
de÷mez” örne÷inde “bu önemsizdir, okumaya gerek yok” anlamõ vardõr. Ayrõca
de÷- Þilinin “Sana de÷mez, ona de÷mez” örne÷inde oldu÷u gibi datif eki almõú
zamirler ile de birleúebildi÷i görülmektedir. Örneklerde zamirle belirtilen úahsõn
önceden çok önem verilirken aslõnda önemli olmadõ÷õnõn anlaúõldõ÷õ ifade edilmektedir.
Bu yapõnõn sõfat-Þil olarak kullanõldõ÷õ örnek úöyledir:
...ørfan’õn kadõnlõk adõna o güne kadar tapõnmaya de÷er bir úey olarak o zamana kadar zihninde tasarladõ÷õ bir ideal de÷il miydi? (KYAE, 66)
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Bu yapõ çekimli Þil olarak da kullanõlõr:
Onunla konuúmaya de÷mez.
6. -mAyA durTürkiye Türkçesinde bu yapõ -mAyA baúla- anlamõndadõr. Bu yapõnõn çekimli
Þil olarak kullanõldõ÷õ örnekler úöyledir:
Babam, avluda kan ter içinde eúe÷in semerini onarmaya durmuútu (OC,
101).
Aúevindeki kadõnlar, içerinin loúlu÷undan yararlanarak Osman Bey’i gözetleme÷e durmuúlardõ (DA, 168).
7. -mAyA giriúBu birleúik Þilde hareketin belli bir gayretle yapõlmaya baúlandõ÷õ ifade edilmektedir. Aúa÷õdaki örnekte bu yapõ zarf-Þil olarak kullanõlmaktadõr:
Hayriye, iúittiklerini bütün önemiyle anlatmaya giriúerek (KYAE, 22).
ùu örnekte bu yapõ çekimli Þil olarak kullanõlmõútõr:
Gazetenin arkasõnõ okumaya giriútim (KYAE, 59).
8. -mAyA görErgin, Türkçede di÷er bütün birleúik Þillerin tersine, gör- yardõmcõ Þilinde
olumsuzlu÷un birinci unsurla da yapõlabildi÷ini belirtmektedir: østeyi gör-, istemeyi gör- (Ergin 1983: 367). Ergin, istemeyi gör- örne÷inde olumsuzlu÷un 1. unsurda oldu÷unu ifade eder.
Türkiye Türkçesi metinlerinde gör- yardõmcõ Þilinin bu yapõdaki kullanõlõúõna, kalõplaúmõú bir biçimde, genellikle emir kipi üçüncü úahõslarda rastlanmõútõr.
“Gücenmeye görsünler” birleúik Þili “gücenirlerse bundan sonra onlardan beklenecek hareketler olumsuz olacak” anlamõ taúõmaktadõr. Bu yapõ çekimli Þil olarak
kullanõlabilmektedir:
Hele hele a÷õzlar açõlmaya görsün; sesleri, her tonda öfkeyi, bazen sabõr,
bazen küfürle fakat daima yeknesak bir kini sõçratarak çõkmakta (GKFN, 92).
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9. -mAk isteBu yapõyla hareketi gerçekleútirme iste÷i ifade edilmektedir. Di÷er kullanõlõúlardan farklõ olarak -mAk iste- úeklinde isim-Þilden sonra yönelme hâli kullanõlmamaktadõr. Bu yapõnõn çekimli Þil olarak kullanõldõ÷õ örnekler úu úekildedir:
Ona, õúõl õúõl, kâinat gibi mânâlõ bir kelime bulmak istiyordum (O, 43).
Sanki varlõ÷õna evden baúka bir ortak kabul etmek istemiyordu (O, 44).
10. -mAyA kalkBu yapõ asõl Þille anlatõlan bir hareketi gereksiz, lüzumsuz yere yapma gayreti
içinde olmak, onu yapmaya kalkõúmak anlamõna gelmektedir. Aúa÷õdaki örnekte
bu yapõ sõfat-Þil olarak kullanõlmõútõr:
Aman bu úimdiki tazeler...Ne iúitirlerse hemen görmeye kalkan bu deli kõzlar
(KYAE, 13)...
Bu yapõnõn çekimli Þil olarak kullanõldõ÷õ örnekler úunlardõr:
Benim kim oldu÷umu araútõrmaya kalkmayõnõz (KYAE, 65).
Pazar baçõnõ arttõrmaya kalktõ, Frenk zagonuna imrenip bizim tekfurumuzun
kardeúi…(DA, 26)
Metinlerde kullanõlan kalkõú- yardõmcõ Þili kalk- Þilinin –(õ)ú ile türemiú úeklidir ve –mAyA kalk- ile aynõ iúlevdedir.
Gene bu güzellerden birine rastladõ÷õ bir gün kararlaútõrdõ÷õ denemesini yapmaya kalkõútõ (KYAE, 30).
11. –mAyA koyulBu birleúik Þil, bir oluú veya hareketin sürecini gerçekleútirmeye baúlamak
anlamõnõ verir. Aúa÷õdaki örnekte bu yapõ çekimli bir Þil olarak kullanõlmõútõr:
Polis soygundan sonra kaçan hõrsõzlarõ aramaya koyuldu.
12. -mAyA sevketBu birleúik Þil, bir úeyi yapmaya yönelmek anlamõ taúõmaktadõr. Bu yapõnõn
sõfat-Þil olarak kullanõldõ÷õ örnek úu úekildedir:
Bu, beni düúünmeye sevk eden konular arasõnda yer alõyor.
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13. -mAyA u÷raúBu kullanõlõú –mAyA çalõú- úekliyle aynõ anlamdadõr. Aúa÷õdaki örnekte yapõ
sõfat-Þil olarak kullanõlmõútõr:
...en usta ressamlarõn Bakire Meryem resimlerinde göstermeye u÷raútõklarõ
zambak beyazlõ÷õndaki yumuúak, ince eli hemen gö÷süne çekerek ateúli ateúli öpmek istiyordu (KYAE, 67).
Yapõnõn zarf-Þil olarak kullanõlmasõ úu úekildedir:
Emeti Hanõm, sa÷õna soluna kõvranõp çõkmaya u÷raúarak (KYAE, 15)
ùu örneklerde de yapõ çekimli bir Þil olarak kullanõlmõútõr:
Niçin uyanõp bu sefalet tozundan, topra÷õndan silkinmeye u÷raúmõyorsunuz
(KYAE, 26)?
Belindeki önlü÷ü çõkarma÷a u÷raúõyor, cevap arõyor gibi, düúünüyordu (MK,
8)
14. -mAyA yeltenBu yapõda da hareketi yapmaya giriúmek, heves etmek, meyletmek anlamõ
vardõr.
Hasta yürümeye yeltendi, ancak baúaramadõ.
Sonuç:
Türkiye Türkçesinde Þilimsi ve yardõmcõ Þilden oluúan birleúik Þiller, yapõ
özellikleri dikkate alõnarak üç grupta toplanabilir:
1. Zarf-Þillerle kurulan birleúik Þiller
2. Sõfat-Þillerle kurulan birleúik Þiller
3. øsim-Þillerle kurulan birleúik Þiller
Birinci grup tasvir Þilleridir. Bilindi÷i gibi tasvir Þillerinde asõl Þil zarf-Þil
kuruluúundadõr ve yardõmcõ Þilin anlamõ kendi anlamõnõn tamamen dõúõndadõr.
“Yapõ” esas alõnarak yapõlan sõnõßandõrmalarda zarf-Þilli yapõlarõn “belirleyici birleúik Þiller” arasõnda gösterilmesi do÷ru de÷ildir. Korkmaz, sõnõßandõrmasõnda çõkagel- ve alõkoy- birleúik Þillerini belirleyici birleúik Þiller arasõnda göstermiútir. Bu iki birleúik Þilin zarf-Þil ve yardõmcõ Þil kuruluúunda olan okuyabil-,
düúeyaz-, geliver- vb. yapõlardan farkõ yoktur. Yapõ olarak zarf-Þil kuruluúunda
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olmalarõ sebebiyle bu birleúik Þiller de (çõkagel-, alõkoy-) tasvir Þilleri içinde de÷erlendirilmelidir. Ancak anlam özellikleri dikkate alõndõ÷õnda, ikinci Þilin anlamõnõ tamamen yitirmemesi dolayõsõyla, verilen örneklerin tasvir Þilleri içinde ayrõ
bir baúlõk altõnda de÷erlendirilmesi uygun olur.
økinci grup olan bir tarafõ sõfat-Þil, di÷er tarafõ yardõmcõ Þil úeklindeki yapõlar
Korkmaz, Deny ve Banguo÷lu tarafõndan karmaúõk Þiller olarak de÷erlendirilmektedir (Korkmaz 2003: 801, Deny 1941: 465 ve 811, Banguo÷lu 1995: 404 ve
482).
Konumuz olan isim-Þil ve yardõmcõ Þilden oluúmuú yapõlar da Korkmaz’õn
“belirleyici birleúik Þiller” olarak de÷erlendirdi÷i gruptur. Bunlar, yapõsõna göre
zarf-Þil kuruluúunda olmamalarõ sebebiyle tasvir Þilleri arasõnda de÷erlendirilemez. Bu yapõlarda yardõmcõ Þil, asõl Þilin anlamõna çeúitli anlam özellikleri katar.
Ancak tasvir Þillerinde oldu÷u gibi yardõmcõ Þil kendi anlamõnõ yitirmez. Her iki
Þil de anlamõnõ korumaktadõr. Korkmaz’õn okumaya baúla-, yemeye çalõú-, dikmeye kalk- örnekleri bu birleúik Þillerdendir. Buna göre Türkiye Türkçesinde asõl
Þile getirilen –mAyA (-mA mastar eki + yardõmcõ ünsüz + datif eki) yapõsõyla oluúan isim Þile bak-, baúla-, çabala-, çalõú-, de÷-, dur-, giriú-, gör-, kalk-, koyul-,
sevket-, u÷raú-, yelten- yardõmcõ Þilleri eklenebilir. øste- Þili ise yönelme hâli eki
almadan, do÷rudan isim Þile eklenmektedir.
Bu incelemede genel olarak -mAk için anlamõ veren kullanõlõúlar alõnmasa da, -mAyA çabala-, -mAyA çalõú-, -mAyA u÷raú- gibi kalõplaúmõú yapõlarda bu
anlam mevcuttur.
Bu yapõlardan bazõlarõ anlamca kaynaúmõú birleúik Þiller ile karõúmakta, bir
kõsmõ tamamen bu grupta yer almaktadõr. Birleúik Þiller üzerine yapõlan bir çalõúmada Türkiye Türkçesinde anlamca kaynaúmõú (deyimleúmiú) birleúik Þller tespit
edilmiútir (Öztürk 1997). Bu birleúik Þiller arasõnda, asõl Þil + –mAyA + yardõmcõ
Þil kalõbõndaki yapõlardan bazõlarõnõn anlamca kaynaúmõú birleúik Þiller arasõnda
gösterilmesi zorunlu olsa da (konuúmaya dal- vb.)4 bizim burada de÷erlendirdi÷imiz ve ayrõ bir kategori olarak inceledi÷imiz bazõ birleúik Þiller her iki grupta
da ele alõnabilir. Örnek: -mAyA getir-. Bilindi÷i gibi anlamca kaynaúmõú birleúik
Þillerin kalõplaúmõú yapõlar olmasõ gerekmektedir.
Bazõ yazarlarõn bu yapõyõ –mAyA de÷il, –mA÷A úeklinde kullandõklarõ görülmüútür. –mAyA; -mA Þilden isim yapma eki + y yardõmcõ ünsüz + -A yönelme
hâli ekinden oluúan bir yapõdõr. Ancak -mA÷A; -mAk Þilden isim yapma eki (mastar eki) + -A yönelme hâli ekinden oluúmaktadõr: Belirme÷e baúla-, bakmama÷a
baúla- vb. Taranan eserlerde -mAyA úekli di÷erine göre daha yaygõndõr: Açõlmaya
gör-, araútõrmaya kalk- vb.
4 Konuyla ilgili yapõlan yüksek lisans tezinde yer alan bazõ örnekler úunlardõr: Akõl yatmaya baúla- (Öztürk 1997: 106), arkalamaya çalõú- (167), yalvarmaya dök- (269), çatõúmaya düú- (292), demeye getir- (374), bakmaya kõyama- (546) vb.
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