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1. Giriş 

Anlambilimsel bağlantılılık: Türkçe eylemlerde 
çokanlamlılık ile eşadlılığın ayrımı 

Aygül Uçar 

Ankara University 

Bu çalışmada, çokanlamlı eylemler üzerine anadili konuşucutarının y a r g ē l a r ē n ē  elde etmeye 
yönelik olarak hazırlanan bir anket çalJşmasının sonuçl arı sunulacaktır. Türkçede ilk defa 
gerçekleştirilen, çokanlamlı eylemler üzerine anadili konuşucularının yargılarını 

beli rlemeye yönelik bu anket çal ışmasının amaçları: (a) anadili konuşuculannın çokanlamlı 
eylemlerin anlambilimsel içeriği ile ilgil i yargıianna ulaşmak ve özellikle her bir eylemin 
hangi anlamını temel ya da öntip 'prototype' anlam olarak gördüklerini belirlemek, (b) 
anadi li konuşucutarının her bir eylemin an lam ları arasındaki bağlantılı olma(ma) durumuna 
ilişkin derecelendirmelerini öğrenmek ve buna bağlı olarak eşadlı ve çokanlamlı eylemleri 
ayırmaktır. Böyle bir amac ı be l irg in leşti ren neden ise gerek çokanlamlılığın ve eşadlılığın 
tanımlamalarında gerekse sözlüklerdeki sunumlarında sorun lar olmasıdır. 

Sözlüksel belirsizlik ' lexical ambiguity' doğal dillerde yaygın görülen dilsel bir olgudur. 
Geleneksel olarak, sözlüksel bel irsizliği n iki türü vardır: eşadlzltk 'homonymy' ve 
çokanlamlilik 'polysemy'. Eşadlılık sözlüksel bir birimin rastlantı sal olarak iki ya da daha 
fazla ayrı ve birbirinden bağıms ız an lam taş ı mas ıd ı r (Aksan, 1999; Aksan, 2000; Lyons, 
1977; Panman, I 982). Çokanlamlılık ise tek bir sözlüksel birimin pek çok farklı ancak 
birbiriyle bağlantılı anlamları olmasıd ı r (Aksan, I 999; Aksan, 2000; Cruse, ı 986; Lyons, 
ı 977; Pan man, ı 982; Taylor, 1995). Bu tanımlar anadili konuşucularının ne zaman aynı 
sözcüğün farklı kullanımlanyla ya da ne zaman iki farklı sözcükle karşı karşıya olduklarını 
sezgisel olarak ayırt edebileceğini varsaymaktadır (Panman, 1982, s. 1 07; Taylor, 2003, 
s. 638). Panman 'a (1982) göre, sorunun temelinde hem çokanlamlılığın hem de eşadlılığın 
anlam ve biçin yönünden farklılık içermesi yatmaktadır. Bu nedenle, çokan l amlılık ile 
eşadlılık ayrımı yapmak için çeşitli ölçütler öne sürü lmüştür. 
Bunlardan en önemli ve en çok kabul gören iki ölçüt, Lyons'ın (1 977) öne sürdüğü 
etimotojik içerik ve bağlantılı olma(ma) ölçütleridir. İlk ölçüt, sözcüklerin etimaJojik 
türetimiyle ilgilidir. Çokanlamlılık gösteren bir sözcüğün anlamlarından her birinin 
kökenine gidilebili r ve bu çokanlamlılık/eşadlılık ayrımı için yeterli bir koşul olarak 
görülür. Ancak, etimotojik içerik ölçütü her zaman güvenilir olmayabilir ve dolayısıyla 

kesin sonuca götüremeyebilir. Örneğin, bir sözcüğün anlamlarının farklı kökeniere sahip 
olduğu tarihsel dilbilimciler tarafından bilinse de, bazen anadili konuşuculan bu anlamları 
bağl antılı olarak düşünebilir (Durkin ve Manning, 1989, s. 579). Ayrıca, Uzun'un (2003) da 
söylediği gibi, köken anadili konuşucularında sezgisel olarak bulunmaz ve bu açıdan 

eşadlı lık onlar için yal nızca anlambilimsel bağlantı s ızlık demektir. 
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Çokanlamlılık ile eşadlılığın ayrımındaki ikinci ölçüt, anlamlarm birbirleriyle bağlantılı 
olup olmadığıdır. Anadili konuşucutarının belli anlamların birbirleriyle bağlantılı olup 
o lmadığına dair sezgileri çokanlamlılık ile eşadlılık arasındaki ayrımı yapmada önemlidir. 
Genel olarak, anlamlar arasında bağlantı olmaması eşadlılı ğı, bağlantı olması ise 
çokanlamlılığı göstermektedir (Lyons, 1977). Ancak, anlamların birbirleriyle bağlantılı 

olması ya hep ya hiç ilişkis inden çok anlamların derecesiyle ilgilidir. Bu yüzden, eşadlılık 
ile çokanlamlılık arasındaki ayrım, tam eşadlılıktan tam çokanlamlılığa doğru giden bir 
çizgide kendini gösterir (Lyons, 1977). Bu ayrım Şekil 1 'de olduğu gibi gösterilebilir. 

tam 
eşadlılık 

tam 
çokanlamlı lık 

Şekil 1. Eşadlılık ile çokanlamlılık arasındaki ayrım 

¢ o k a n l a m l ē l ē k  farklı anlamların birbirleriyle bağlantılı olması şeklinde tanımlandığına 
göre, bu anlamlardan bir tanesinin diğerlerine göre daha temel ya da diğer anlamlar için 
kaynak olması beklenir. ¢ o k a n l a m l ē  bir sözcüğün temel ya da öntip anlamı, sözcük 
herhangi bir bağlam içerisinde sunulmadan, anadili konuşucutarının çoğunluğunun ilk 
akıllarına gelen anlamdır (Durkin ve Manning, 1989; Gi lhooly ve Logie, 1980; Grober, 
1 976). Ruhdilbilimsel bir bakış açısıyla, anlam bulanıklığı gösteren sözcüklerin 
anlambilimsel özellikleri hakkında daha fazla araştırma yapabilmek için en yararlı kaynak, 
söz konusu sözcüklerle ilgili olarak anadili konuşucularının sezgilerini ölçmektir (Durkin 
ve Manning, 1989, s. 580). Hatta Panman (1982) anlambilimsel bağlantılılığın yalnızca 
anadili konuşuculannm yargılan ile belirlenebileceğini öne sürer. 

Tüm bu tartışmalar ve yazının başında da belirtilen amaçlar doğrultusunda, Türkçedeki 
çokanlamlı eylemler üzerine ilk defa gerçekleştirilen ve anadili konuşucularının sezgilerini 
ölçmeye yönelik olarak deneklere iki aşamadan oluşan anket uygulanmıştır. Anketler 
Durkin ve Manning (1989)'in yaptığı çalışmanın ilk kısmı örnek alınarak hazırlanmıştır. 
Deneklerden ilk aşamada, daha önce belirlenen çokanlamlı eylemlerin her biri için anlam 
üretmeleri, ikinci aşamada ise, ilk aşamada üretilen anlamlardan en yüksek orana sahip 
anlam ile daha düşük oranlı diğer anlamlar arasındaki bağlantılılık derecelerini 
bel iriemeleri istenın i ştir. 

2. Yöntem 

2.1 Evren ve örnek/em 
Araştırmanın evrenini Mersin Üniversites i İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 2007- 2008 
öğretim yılında devam eden 1 5 5 'i k ē z  51 'i erkek toplam 206 öğrenci oluşturmaktadır. 
Toplam 206 kişiden oluşan bu evrenden " t a b a k a l ē  örnekleme" yöntemine göre, tüm 
sınıflardaki öğrenci sayılannın toplam öğrenci sayısına oranı bozulmayacak ve eş it temsil 
edilecek şekilde toplam 135 kişilik bir örneklem belirlenmiştir. 
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2.2 Anlam üretimi anketi 

2.2.1 Denekler 
Anlam Üretimi Anketine, Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümünde hazırlık, birinci, 
ikinci, üçüncü ve dördüncü smıflara devam eden toplam 206 kişinin içinden örneklem 
olarak seçilen, 1 03' ü kız 32'si erkek toplam 135 öğrenci katılmıştır. Tüm denekierin anadili 
Türkçedir. 

2.2.2 Araç 
Anket için Türk Dil Kurumu ' nun (TDK) bastığı Türkçe Sözlük (1 O. baskı) ile Dil 
Derneği 'nin (DD) bastığı Türkçe Sözlük (2. baskı) taranarak elde edilen çokanlamlılık 
gösteren 90 kök eylem kullanılmıştır. Bu eylemler aynı zamanda TDK ve DD'nin internet 
sitelerindeki güncel Türkçe sözlüklerden de kontrol edilmiştir. Çalışmanın amaçları dışında 

kaldığı için, çokanlamlılık gösteren kök eylemlerden, bil- , duy-, gör-, san-, sev-, tat- gibi 
algısal, düşünsel ve b ilişsel eylemler ile katkzszz eylemleri 'light verbs' içeren et- ve ol- gibi 
madde başları veri tabanı dışında bırakılmıştır. 

2.2.3 Anketformu 
Anket formunun ilk sayfasında, denekierin kişisel bilgilerini yazacakları bir alan ile anketi 
nasıl yapacaklarına dair yazılı bir yönerge bulunmaktadır. Yönergenin altına ise dört tane 
örnek yazılmıştır. Anket formunda, 90 eylem kanşık sırada verilmiştir. Yalnız, sıralama 
yapılırken, 20 ve daha fazla sayıda anlam maddesi olan eylemlerin daha ön sıralarda 
olmasına özen gösterilmiştir. Bunun nedeni Türkçe sözlüklerde çokanlamlı eylemlerin 
anlam maddesi arttıkça temel anlam ve yan anlamların sıralamalarında daha fazla sorun 
bulunduğunun gözlemlenmesidir. 

2.2.4 Süreç 
Anlam Üretimi Anketi deneklere 25-30 kişilik gruplar halinde, her smıftaki öğrencilere ayrı 
ayrı olarak sınıf ortamında uygulanmıştır. Anket formları denekierin kendi hızlarıyla 

çalıştıkları ortalama 40 dk. süren tek bir oturumda doldurulmuştur. 

2.2.5 Verilerin çözümlenmesi 
Anadili konuşucutarının çokanlamlı eylemlerin anlambilimsel içeriği ile ilgili yargılarını ve 
hangi anlamı temel ya da öntip anlam olarak gördüklerini belirlemek amacıyla hazırlanan 
Anlam Üretimi Anketi'ndeki eylemiere denekierin verdikleri yanıtlar, SPSS 16.0 istatistik 
programı kullanılarak bilgisayara aktanlmıştır. Aktarma işlemi için her bir eylemin 
anlamları 1, 2, 3, gibi sayısal bir değer verilerek kodlanmış tır. 

Kodlama sırasında, Türkçe sözlüklerde bulunmayan ancak denekierin ürettikleri 
anlamlar da "yeni girdi" olarak değerlendirilmiş ve birer sayısal değer verilmiştir. 

Denekierin verdikleri yanıtlardan, geçişme ya da katkısız eylem ile oluşan karmaşık yüklem 
yapıları ile deyim, eğretileme ve argo kullanımlar " d i ĵ e r "  başlığı altında incelenmiştir. 
Denekierin ürettikleri anlamlar bu kodlar ile eşieşecek şekilde SPSS 'e girilmiştir. Daha 
sonra, tüm yanıtların "betimlemeli istatistik" 'descriptive statistics' yöntemiyle sıklık 

değerleri 'frequency' ve yüzdeleri bulunmuştur. 
Çokanlamlı bir sözcüğün temel anlamının, anadili konuşucularının çoğunluğunun, 
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bağlam bağımsız olarak, ilk akıllarına gelen anlam olması nedeniyle (Durkin ve Manning, 
ı 989; Gilhooly ve Logie, 1 980; Grober, ı 976), denekierin verdikleri yanıtlardan yola 
çıkılarak, her bir eylem için en sık üretilen anlam, o eylemin temel ya da öntip anlamı 
olarak belirlenmiştir. 

2. 3 Anlambilimsel bağlantzlzlık anketi 

2.3.1 Denekler 
Anlambilimsel Bağlantılılık Anketine, ilk ankete katılan 63 'ü kız 18' i erkek toplam 81 
öğrenci gönüllü olarak katılmışlardır. Ancak 2 denek anket formunun bazı sayfalarını 

yapmadan attadıkları için değerlendirmeden çıkarılmıştır. Bu durumda, toplam 79 deneğin 
yanıtlan değerlendirmeye alınmıştır. 

2.3.2 Araç 
Anlambilimsel Bağlantılılık Anketinde, denekierin ilk ankette çokanlamlı eylemler için 
ürettikleri anlamlar kullanılmıştır. Her bir eylem için, en çok üretilen anlam, denekierin 
anlamların bağlantılılık derecelerini belirlemesi ve bu yolla bizim çokanlamlı eylemler ile 
sözlüklerde çokan lamlı eylemlerin alt anlamları şeklinde sunulan eşadlı eylemler arasındaki 
ayrımı yapabilmemiz amacıyla, daha az üretilen diğer anlamlar ile eşleştirilmiştir. Bu 
eş l eştirmede, denekierin ürettiği anlamlardan " d i ĵ e r "  değeri altında toplanan ve deyim, 
katkısız eylem ve geçişme ile oluşan karmaşık yüklemler, eğretileme, argo ya da kalıp 
anlatım olarak kullanılan anlamlar göz ardı edil miştir. 

Denekierin Anlam Üretimi Anketinde ürettiği her bir anlam türnce içinde kullanılmıştır. 
Tümeelerin denekierin ürettiği anlamları yansıtmasına ve eğer denekler türnce yazmayı 
tercih etmişlerse, ürettikleri tümeelere sözdizimi ve sözcük sayısı bakımından paralel 
türnceler olmasına özen gösterilmiştir. Her bir eylemin anlamlarını içeren toplam 351 
türnce çifti oluşturulmuştur. Türnce çiftierindeki hedef eylemin altı her iki tümcede de 
çizilmiştir. Her türnce çiftinde, ilk türnce her zaman denekierin en sık ürettiği anlamı 

gösteren tümce, ikinci türnce ise diğer anlamlardan birini gösteren tümcedir. 
Her bir türnce çiftinin al tına bağlantılılık derecelemesini tutum tümeelerine verilen 

tepkilerin ölçülmesinde olduğu gibi eşit aralıklı sonuçlarla ölçmeyi sağlayacak (Nartgün, 
2002; Yıldız, 1993) metrik ölçek oluşturulmuştur. Metrik ölçek oluşturulurken "tamamen 
b a ĵ l a n t ē s ē z "  dan "çok b a ĵ l a n t ē l ē " y a  doğru giden, ı O cm.lik bir doğru parçası çizilmiştir. Bu 
doğru parçasının, daha önce de sözünü ettiğimiz, eşadlılık ile çokanlamlılık arasındaki 

ayrımın ya hep ya hiç ilişkisi şeklinde olmadığı, tam eşadlılıktan tam çokanlamlılığa doğru 

giden bir çizgide kendini gösterdiği biçimindeki tanımda (Lyons, 1977) geçen ve Şekil ı' de 
de gösterilen "çizgi"yi temsil ettiği düşünülmüştür. Bu anlamda, bir örneği Şekil 2'de 
görülen, doğru parçasının "tamamen b a ĵ l a n t ē s ē z "  yazan sol ucu eşadlılığı , "çok b a ĵ l a n t ē l ē "  
yazan sağ ucu ise çokanlamlılığı göstermektedir. 

Adam kapıyı açtı. 
Adam d ¿ ĵ ¿ m ¿  açtı. 

tamamen--- ---------- çok 
bağlantısız bağlantılı 

Şekil 2. Anlambilimsel Bağlantılılık Anketinde kullanılan metrik ölçek örneği 
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2.3.3 Anket formu 
Anket formunun ilk sayfasında, ilk ankette olduğu gibi, denekierin ad ve soyadı bilgilerini 
doldurabilecekleri bir alan ile denekierin anketİ nasıl yapacakların ilişkin yazıh bir yönerge 
bulunmaktadır. Yönergenin altına üç tane örnek açıklamaları ile birlikte yazılmıştır. Anket 
formu 351 türnce çiftini içeren toplam 40 sayfalık bir kitapçıktan oluşmuştur. 

2.3.4 Süreç 
Anlambilimsel Bağlantılılık Anketİ, deneklere ilk anketten yaklaşık 2 ay sonra 15-20 kişilik 
gruplar halinde uygulanmıştır. 2 ay sonra uygulanarak ilk ankete katılan denekierin 
hatırlamaları engellenmiştir. Deneklerden verilen türnce çiftlerini dikkatle okuyup 
tümcelerdeki altı çizili eylemlerin anlamları arasında nasıl bir bağlantı olduğunu, 

tümeelerin altındaki doğru parçası üzerinde işaretlerneleri istenmiştir. Kitapçıklar 

denekierin kendi hızlarında çalıştıkları, ortalama 50-60 dakika süren tek bir oturumda 
tamamlanmıştır. 

2.3.5 Verilerin çözümlenmesi 
Anadili konuşucularının çokanlamlı eylemlerin anlamlan arasında yaptıkları bağlantı 

derecelerini öğrenmek ve buna bağlı olarak çokanlamlılık ve eşadlılık ayrımı yapabilmek 
amacıyla hazırlanan Anlambilimsel Bağlantılılık Anketinde, denekierin doğru parçalan 
üzerine kendi belirledikleri bir noktaya koydukları işaretler sayısal değerlere 

dönüştürülmüştür. Bunun için, her bir doğru parçasının "tamamen bağlantısız"ı gösteren sol 
ucundan işaretlenen noktaya kadar olan uzaklık bir cetvel ile ölçülerek cm. ve mm. 
cinsinden puanlanmıştır. Metrik ölçekteki uzunluklar da bağlantılık derecelerini 
belirleyebilmek amacıyla gruplandırılmıştır. Buna göre uzunluklar şu şekilde 

değerlendirilmiştir: 

- 0-2 cm arası: tamamen bağlantısız 
- 2-4 cm arası: bağlantısız 
- 4-6 cm arası: az bağlantılı 
- 6-8 cm arası: bağlantılı 
- 8-1 O cm arası: çok bağlantılı 

•• 
Olçeklerde yer alan noktaların puanları SPSS 16.0 istatistik programı kullan ılarak, 

"betimlemeli istatistik" (descriptive statistics) yöntemiyle ortalama (mean) değerleri ve 
standart sapmaları (standart deviation) bulunarak hesaplanmıştır. 

3. Tartışma ve bulgular 
Eylemlerin anlamlarının sıklık değerleri ve yüzdelerinden anlaşılacağı üzere, eylemlerin 
belli bir anlamının sıklığı diğer anlamlara göre daha yüksek orandadır. Her bir eylemin 
anadili konuşucularının çoğunluğunun ilk akıllarına gelen anlamı yansıtan bu sıklık oranı 
yüksek anlamı o eylemin temel anlamıdır. 

Genel sözlüklerin, anadili konuşuculannın sözcükler hakkında bildiklerini sunma 
amacını taşıdıkları için, modem dilbilim bulgularını da içermeleri beklenmektedir. Buna 
karşın, sözlükçülüğün dilbilime göre daha eski ve köklü bir geleneği olduğu için, sözlükler 
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ile dilbilim arasında bir etkileşimsizlik görünmektedir (Uzun, 2003). Bu durum Türkçe 
Sözlükler için de geçerlidir. Öyle ki, Türkçe Sözlüklerde çokanlamlı eylemlerin eşadlı 
eylemlerden ayrımında ve sunumunda hem tutarsızlıklar hem de yanlışlıklar dikkati 
çekmektedir (Uçar, 2006). Bu yanlışhklardan bir tanesi de temel anlam ve yan anlamların 
sıralanışında görülmektedir (Uçar, 2006; Uzun, 2003). Alan yazınında temel anlamın 

sözlüklerde ilk sırada sunulması gerektiğine dair bir görüş birliği vardır. Ancak, çokanlamlı 
eylemlerin Türkçe Sözlüklerde temel anlam olması beklenen ük anlam maddeleri ile anlam 
üretimi anketinde denekierin en yüksek s ıklıkta ürettikleri anlamlar farklıdır . Bu 
farklılıkların birkaç örneği Tablo 1 'de verilmiştir. 

Tablo 1. Çokanlaml ı bazı eylemlerin 
denekierin en sık ürettikleri anlamlar 

Türkce sözlüklerdeki ilk anlam maddeleri ile 
> 

Eylem 

Ak-

Çev ir-

Dön-

Dur-

Sil-

Ser-

Türkçe sözlüklerdeki ilk anlam maddesi 

TDK 
S ē v ē  maddeler veya 
çok ince taneli katı 
maddeler bir yerden 
başka bir yere doğru 
gitmek: "Eskiden 
Sakmya, bu köprünün 
altından akarmış. "- S. 
F. Abasıyanık. 
Bir şeyin yönünü 
değiştirmek: "Nefes 
nefese koşan anneme, 
başın ı çevirmeden 
cevap verdi."-
Y.Z.Ortaç. 
Kendi ekseni üzerinde 
veya başka bir şeyin 
dolayında hareket 
etmek: "içeride 
anahtarın acı bir 
gıcırtısıyla döndüğünü 
duydum. "- Y. Z. 
Ortaç. 
Hareketsiz durumda 
olmak: "Motorlu su 
taşıtlarından biri de 
kanal r ē h t 1 m ē n ē n  tam 
bizim önümüze düşen 
bir noktasmda demir 
atmış duruyordu."- Y. 
K. Karaosmanoğlu. 

Bir şeyin ıslaklığını 
gidererek kuru 
dunıma getirmek: 
" T e r / e m i ĸ  gibi alnını 
elinin tersiyle sildi."-
Ö. Seyfettin. 
Kurutmak için asmak: 
"Kar gibi çamaşırları 
serip eve döndü."- O. 
Ri fat 

DD 

( S ē v ē  maddeler ya da çok ince 
taneli katı maddeler için) Bir 
yerden başka bir yere doğru 
gitmek: "Eskiden Sakatya, bu 
köprünün alımdan akarmış. " 
-S.Faik. 

Bir şeyin yönünü değiştirmek: 
"As iye gitti, gözümü kapıya 
çevirip beklerneye başladım. " 
-F. Baykurt 

Kendi ekseni ya da başka bir 
şeyin çevresinde devinmek: 
Topaç dönüyor .. Pervane 
ışığın çevresinde dönüp 
duruyor. 

Devimsiz kalmak, yürümez 
olmak: 

Bir şeyi n ıslaklığını gidererek 
kuru dunıma getirmek: "Ter 
damlaclklarmt, boncuklu 
tü/ benlinin ucuyla sildi. " - A. 
Ağaoğlu 

Asma k: 
"Kar gibi çamaşırlan serip 
eve döndü." -0. Rifat. 

Anlam Üretimi Anketi 

Anlam 

S ē v ē  bir madde 
bir yerden 
çıkmak. 

Döndürerek 
devindirmek 

Geri gelmek, 
geri gitmek 

Devimsiz 
kalmak, 
yürümez 
olmak: 

Bir yazı, çizgi 
vb.ni kazı yarak 

veya sürterek 
yok etmek. 

Açarak 
yaymak ya da 
d öşernek 

S ē k l ē k  

54 

34 

90 

73 

67 

75 

Yüzde 

%40,0 

%25,2 

%66,7 

%54,1 

%49,6 

%55,6 
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Tablo 1 'de de görüldüğü gibi, eylemlerin bazı anlamları denekler tarafından daha 
yüksek sıklıkla üretilmişlerdir. Örneğin, ak- eyleminin " s ē v ē  bir maddenin bir yerden 
 ē k m a s ē "  anlamının üretilme sıklığı 54 (%40) ile en yüksek orandadır. Oysa Türkçe 
sözlüklerde ak- eyleminin " s ē v ē  maddeler veya çok ince taneli katı maddeler bir yerden 
başka bir yere doğru gitmek" anlamı ilk sırada yer almaktadır. Yine, dön- eyleminin "geri 
gelmek, geri gitmek" türncesiyle ömeklenen anlamının sıklığı 90 (%66,7) ile en yüksek 
orandadır. Yani dön- eylemi için temel anlam, "Babam eve döndü" tümcesindeki, Türkçe 
sözlüklerde "geri gelmek, geri gitmek" olarak tanımlanan, anlamdır. Oysaki Türkçe 
sözlüklerde dön- eyleminin ilk anlam maddesinde yer alan "Kendi ekseni üzerinde veya 
başka bir şeyin dolayında hareket etmek" anlamı, temel anlam olarak sunulmuştur. Dur-
eyleminin "devimsiz kalmak, yürümez olmak" anlamının en yüksek sıklık derecesi 73 'tür 
(%54,1). Bu anlam DD'nin Türkçe Sözlük'ünde temel anlam olarak ilk sırada sunulurken, 
TDK'nın Türkçe Sözlük'ünde "hareketsiz duıumda olmak" anlamı ilk sırada yer 
almaktadır. Burada yalnızca birkaç eylem için değinebildiğimiz, sözlüklerde eylemlerin 
temel anlamının sıralanışına ilişkin sorunlar al-, çak-, çat-, çtrp-, çök-, çöz-, dik-, sık-, sök-, 
sür- gibi daha birçok eylemde gözlemlenmektedir. 

Anlam Üretimi Anketinde denekierin verdikleri yanıtlarda sözlüklerde bulunmayan 
anlamlarla da karşılaşılmıştır. Bu anlamların bir kısmı "Bahar gelince çiçekler a  t ē " ,  

" M ¿ z i ĵ i n  sesini a  t ē m "  ya da " A k ĸ a m  arkadaşını telefonla a r a d ē "  türncelerinde olduğu gibi 
günlük hayatta sıklıkla kullanılan anlamlar iken, bir kısmı da "Yeni aldığım oyunu 
bilgisayara kurdum" türncesinde olduğu gibi son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle dilimize 
giren kuilanımlardır. Ankette ortaya çıkan ama sözlüklerde bulunmayan bu anlamlar, 
anadili konuşucularının zihinsel sözlükçesini dolayısıyla da dilin sözvarlığını içeren 
sözlükleri yansıtması bakımından da önemlidir. Bu anlamlar yeni girdi (YG) olarak 
işaretlenmişlerdir. Teknolojinin gelişmes iyle dilimize giren bazı anlamlar da, sözlüklerde 
de var olan anlamların genişlemesi olarak düşünülmüş ve yeni girdi olarak 
değerlendirilmemiştir. Örneğin, sil- eylemi için, denekler tarafından "Telefondan mesajları 
sildim", "Telefon rehberinden numarasını sildim", "Bilgisayardan dosyayı si ldim" gibi 
ömekler yazılmıştır. Ancak bu türnceler "Adam yazdıklarını sildi" türncesiyle örneklenen 
sil- eyleminin temel anlamının içerisinde düşünülmüştür. Çünkü bu tümcelerdeki sil-
eyleminin anlamlarında da temel anlamda olduğu gibi sürterek yok etmek anlamı 

mevcuttur. Tek fark bu tümeelerde silinen nesnelerin dijital ortamda olmasıdır. 

Anlambilimsel Bağlantılı lık Anketinde, bir eylemin temel anlamı ile diğer anlamları 
arasındaki bağlantılılık, denekler tarafmdan bazı an lamlar için çok bağlantılı, bazı anlam lar 
için ise bağlantısız olarak derecelenmiştir. Bu derecelemenin metrik ölçek ile bir doğru 
parçası üzerine işaret koyularak yapılması ve nicelleştirilmesinde bir cetvel kullanılması 
sonucunda eşit aralıklı ölçme sonuçlan elde edilmi ştir. 1 O cm.lik metrik ölçekte, 
çokanlamlılık ile eşadlılık arasındaki ayrımın genel tanırnma paralel olarak, " b a ĵ l a n t ē s ē z "  
ve "tamamen b a ĵ l a n t ē s ē z "  olan bağlantılılık dereceleri (< 4) eşadlı olarak, "az b a ĵ l a n t ē l ē " ,  
" b a ĵ l a n t ē l ē "  ve "çok bağlantı l ē "  olan dereceler(> 4) çokan lamlı eylemin alt anlamları olarak 
değerlendirilmiştir. Eylemin temel anlam ile bağlantısız olarak değerlendirilen anlamı 
eşadlı (EA) olarak işaretlenmiştir. Denekierin yaptıkları işaretlerneler sonucunda ölçülen 
çokanlamlı eylemlerin anlamları arasındaki bağlantılılık derecelerinin bir kısmı Tablo 2'de 
verilmiştir. 
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Tablo 2. Çokanlamlı bazı eylemlerin bağlantılılık dereceleri 

Aç-
Adam kapıyı açtı. 
Adam kavanozun kapağını açtı. 
Adam düğümü açtı. 
(EA) Bu renk odayı açtı. 
Adam çocuğuna sarılmak için kollarını açtı. 
(YG) (EA) Bahar gelince çiçekler açtı. 
(YG) (EA) Müziğin ses ini açtım. 
(EA) Ödevimi yazmak için bilgisayan açtım. 

Ara-
Adam kaybettiği anahtarını aradı. 
(YG) (EA) Akşam arkadaşını telefonla aradı. 
Polisler evin her yerini aradı. 
(EA) Yokluğunda onu çok aradı. 

Dik-

In-

Adam bahçeye ağaç dikti. 
(EA) Annem sökük pantelonumu dikti. 
(EA) Terzi güzel bir elbise dikti. 
Adam direği sokağa dikti. 
Sahile yüksek binalar diktiler. 

Adam alt kata indi. 
Adam otobüsten indi. 
(EA) Üzülünce zavallı kadının sağ tarafına indi. 
(EA) Dersten sonra çarşıya indi. 
(EA) Adamın başındaki şişlik indi. 
Kar hastınnca dağdan kurtlar indi. 

Sök-
Ördüğü kazağı söktü. 
Vidayı duvardan söktü. 
Tamirci makineyi söktü. 
(YG) (EA) Şafak söktü. 

Bağlantılılık 

Ortalama St. Sapma 

8,15 1,63 
6,33 2,54 
0,94 0,72 
4,46 2,64 
2,08 2,12 
1,62 1,74 
3,24 2,55 

1,58 
8,01 
2,90 

1,64 
1,61 
6,73 
5,02 

6,51 
1,05 
3,03 
1,38 
4,83 

4,80 
5,40 
1,05 

1,49 
2,16 
2,44 

ı ,83 
1,75 
2,53 
2,98 

2,93 
1,27 
2,65 
1,40 
3,03 

2,89 
3,06 
1,32 

Buna göre, Tablo 2'de de görüldüğü gibi, aç- eyleminin "Adam kapıyı a  t ē "  türncesiyle 
örneklenen temel anlamı i le "Adam kavanozun kapağını a  t ē "  tümcesindeki anlamı 

arasındaki b a ĵ l a n t ē l ē l ē k  derecesi 8,15 bağlantılılık ortalaması ile "çok b a ĵ l a n t ē l ē "  olarak 
görülürken, "Bu renk odayı a  t ē "  tümcesindeki anlamın temel anlam ile bağlantılılık 
derecesi, 0,94 bağlantılık ortalaması ile "tamamen b a ĵ l a n t ē s ē z "  olarak görülmüştür. Bu 
durumda "çok b a ĵ l a n t ē l ē "  görülen anlam aç- eyleminin alt anlamı iken, "tamamen 
b a ĵ l a n t ē s ē z "  görülen anlam eşadlılık göstermektedir. Oysa bu bağlantısız anlam Türkçe 
sözlüklerde aç- eyleminin alt anlamı olarak sunulmuştur. "Bahar gelince çiçekler a  t ē "  ve 
" M ¿ z i ĵ i n  sesini a  t ē m "  tümce1eriyle örneklenen ve deneklerce bağlantısız olarak 
derecelendirilen anlamlar "yeni girdi" olduklan için zaten Türkçe Sözlüklerde yer 
almamaktadır. Ara- eyleminin "Adam kaybettiği anahtarını a r a d ē "  türncesiyle örneklenen 
temel anlamı ile "Polisler evin her yerini a r a d ē "  ile örneklenen anlamını d e n ~ k l e r  8,01 
bağlantılılık ortalamasıyla "çok b a ĵ l a n t ē l ē "  olarak derecelendirmiştir. Ancak " A k ĸ a m  
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arkadaşını telefonla a r a d ē "  ile " Y o k l u ĵ u n d a  onu çok a r a d ē "  tümcelerindeki anlamlar 1,58 ve 
2,90 bağlantılılık ortalamaları ile bağlantısız bulunmuştur. Ayrıca, " A k ĸ a m  arkadaşını 
telefonla a r a d ē "  tümcesindeki anlam, Türkçe Sözlüklerde yer almadığı için, "yeni girdi" 
olarak işaretlenmiş bir anlamdır. Dik- eyleminin "Annem sökük pantolonumu dikti" ve 
"Terzi güzel bir elbise dikti" tümceleriyle örneklenen anlamları, sırasıyla 1,64 ve 1 ,61 
bağlantılılık ortalamalarıyla denekler tarafından, " A d a ~  bahçeye ağaç dikti" ile örneklenen 
temel anlam ile tamamen bağlantısız görülmüştür. Uretilen diğer anlamlar ise 6,73 ve 
5 02'lik ortalamalada bağlantılı olarak derecelendirilmiştir. Yine in- eyleminin en sık 
' üretilen anlamını içeren "Adam alt kata indi" tümcesindeki anlam "Adam otobüsten indi" 

(6,51) ve "Kar bastırınca dağdan kurtlar indi" (4,83) tümcelerindeki anlamlar ile bağlantılı 
olarak derecelendirilirken, diğer anlamlar ile bağlantısız olarak değerlendirilmişlerdir. Sök-
eyleminin yeni girdi olan ve " ķ a f a k  söktü" ile örneklenen anlamı en sık türetiten anlam ile 
ı ,05 bağlantılılık ortalaması "tamamen b a ĵ l a n t ē s ē z "  olarak görülmüştür. Denekler temel 
anlam ile diğer anlamları ise 4,80 ve 5,40 bağlantılılık ortalamalan ile bağlantılı 

düşünmüşlerdir. 

4.Sonuç 
Çokanlamlılık bir dilin anlambilimsel olarak çalışılması ve tanımlanmasında karşılaşılan 
sorunlu konulardan biridir. Bu sorunlardan bir tanesi çokanlamlı sözcüklerin bağlantılı 
anlamlanndan hangisinin temel anlam olarak belirleneceğidir. Bu anlamda anadili 
konuşucularının ilk akıllanna gelen anlam, çokanlamlı sözcüğün temel anlamı olarak 
düşünülmektedir. Anlam Üretimi Anketinde denekler eylemlerin bazı anlamlarını daha 
yüksek oranda üretmişlerdir. Yani, bu yüksek oranda üretilen anlam o eylemin temel 
anlamıdır. Anadili konuşuculannın ürettiği anlamlar zihinsel sözlükçeyi yansıtması 

bakımından önemlidir. Nitekim sözlüklerde bulunmayan ama günlük kullanımda sıkça yer 
bulan bazı anlamlar anadili konuşucuları tarafından üretilmektedir. Sözlükler, dile yeni 
giren bu anlamlar göz önünde bulundurularak güncellenmelidir. 

Çokanlamlı sözcüklerin sözlüklerde sunulan anlamlannın birbirleriyle ne kadar 
bağlantılı olduğu ve çokanlamlı sözcüklerin eşadlı sözcüklerden nasıl ayrılacağı konuları da 
diğer sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çokanlamlılık ile eşadlılık arasındaki 
kavramsal aynının ve buna bağlı olarak sözlüksel düzenlemenin yapılabilmesi için, bizim 
anket sonuçlarımızın da gösterdiği gibi, anlamların bağlantılı olma(ma) durumunun anadili 
konuşucuları tarafından değerlendirilmesi geleneksel yöntemlerden daha geçerli ve 
tanımlayıcı bir araçtır. Çünkü çokanlamlı eylemlerin etimotojik köken ve Türkçe 
sözlüklerde sunumu açısından sorunları bulunmaktadır. Anlambilimsel Bağlantılılık 
Anketi'nde denekierin belirledikleri bağlantılılık derecelerinin ortalama puanları, anlamlar 
arasındaki bağlantıların anadili konuşuculan tarafından ya hep ya hiç olarak değil de 
dereceli olarak algılandığını ortaya koymaktadır. Yani bazı anlamlar temel anlam ile çok 
bağlantılı iken bazı anlamlar daha az bağlantılıdır. Bağlantılılık eylemin anlamlan arasında 
bir çokanlamlılık ilişkisi olduğunu gösterirken, bağlantısızlık eşadlı lığı göstermektedir. 
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