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Türkçedeki dur- konumlama eyleminin derlem temelli bilişsel anlam çözümlemesi 

Yasemin ERKÖSE, Aygül UÇAR 

 

 

Dil, bilişsel işleve açlan bir penceredir; düşünce örüntülerini, yaplarn, zihindeki işleyişlerini yanstr (Evans & 
Green, 2006, s.50). Bu yaklaşma göre anlam, kavramsal yapnn, zihinsel gösterimlerin doğasnn ve işleyişinin 
dşavurumudur (Evans & Green, 2006, s.156). Sözcük birimleri, çoğunlukla birbiri ile ilişkili birden çok anlama 
sahiptir (Lindner, 1982; Tuggy, 2003; Tyler & Evans, 2003). Dil derlemi, sözcükleri yer aldklar bağlam 
içerisinde sunmas bakmndan, bir sözcüğün farkl anlamlarnn tanmlanmasna ve gerçek bağlamsal anlamnn 
belirlenmesine olanak sağlamas açsndan oldukça önem taşr. Çokanlamllk gibi dilbilgiselleşme süreci de 
bilişsel yaklaşm çerçevesinde incelenmektedir. Bu süreçte somut bir anlam sk sk tekrar eden bağlamlar 
sayesinde daha soyut alanlara doğru gelişme gösterir (Hoffmann, 2005, s.67). Temelde insan vücudunun belli bir 
duruş pozisyonuna gönderimde bulunan konumlama eylemleri, çokanlamllk ve dilbilgiselleşme açsndan 
bilişsel dilbilimde önemli bir gözlem konusu olmuştur (Newman, 2002).  

Bu çalşmada, Türkçedeki dur- konumlama eyleminin gözlenen sklğ, temel ve değişmeceli anlamlarnn yan 
sra dilbilgisel kullanmlar, derlem temelli bir yaklaşm ile 48 milyon sözcüklük Türkçe Ulusal Derlemi (TUD)-
Tantm sürümünde (Aksan vd., 2012) incelenecektir. Çalşmann amac, betimleyici ve bilişsel bir bakş 
açsyla, derlem temelli bir yöntem izleyerek dur- konumlama eyleminin öntip anlamlarnn yannda anlam 
genişlemesine uğrayarak kazandğ diğer anlamlarn, birlikte kullanldğ sözcüklerle oluşturduğu örüntüleri ve 
dilbilgiselleşmiş kullanmlarn, bağml dizinler araclğyla belirleyip dil kullanclarnn zihninde nasl 
kavramlaştrldklarn ortaya koymaktr. 

Anahtar sözcükler: Konumlama eylemleri, dur-, derlem, bilişsel dilbilim 

 

1. Giriş  

Bilişsel dilbilim, dilin çalşlmasna yönelik olan diğer yaklaşmlardan insan zihninin işleyişini ortaya koymas 
yönünden farkllaşr. Bilişsel dilbilimcilere göre dili çalşmak, aslnda zihindeki kavramlaştrma örüntülerini 
çalşmak demektir, çünkü dil düşünce örüntülerini yanstr. Bilişsel işleve açlan bir penceredir ve düşüncelerin 
doğasn, yapsn, zihindeki işleyişini yanstr.  

Bilişsel yaklaşm, bilişsel anlambilim (cognitive semantics) ve bilişsel dilbilgisi (cognitive grammar) olmak 
üzere iki araştrma alanna ayrlabilir. Bilişsel anlambilim deneyimler, kavramsal dizge ve dil ile kodlanan 
anlambilimsel yap arasndaki ilişkiyi araştrp insan zihnini modellemeyi amaçlar. Anlam, kavramsal yapnn, 
zihinsel gösterimlerin doğasnn ve işleyişinin dşavurumudur (Evans & Green, 2006, s.156). Bilişsel dilbilimin 
1970’lerdeki öncülerinden Talmy (2001, s.4) bilişsel anlambilim çalşmann dildeki kavramsal içeriği ve onun 
işleyişini çalşmak anlamna geldiğini belirtir. 

Bilişsel dilbilgisi biçim-anlam eşleşmeleri halindeki biçimbirim, sözcük ve dilbilgisel yaplardan oluşur. 
Dilbilgisini oluşturan birimler, dil kullanmndan türer. Bunlar soyutlama ve şemalaştrma işlemleri ile 
gerçekleşir. Soyutlama, yapnn dil kullanmndaki gerçekleşme örüntülerinin genellenmesiyle yaplan işlemken, 
şemalaştrma gerçekleşmiş sözceleri meydana getiren ve onlardan daha az detayl simgelerin oluşmasna neden 
olan özel bir soyutlama türüdür. Aşağdaki örneklerde İngilizcedeki in sözcük biriminin anlamnn üç sözcede de 
birbirinden farkllaştğ gözlemlenmektedir: 

 

a. The kitten is in the box. 

b. The flower is in the vase. 

c. The crack is in the vase. 

 

Burada farkl anlamlarn olmas bağlamdan kaynaklanmaktadr. Üç örneğin de ortak özelliği in biriminin soyut 
bir çevreleme, kuşatma kavram içermesidir ve bu ortaklk in için şema oluşturur. Sonuç olarak sembolik 
birleşmeler, yani dilbilgisel birimler aslnda zihnimizde yer alan birer şemadr (Evans & Green, 2006, s.115).  
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Örnek tümcelerde olduğu gibi, bilişsel dilbilime göre sadece sözcük snflar ya da dilbilgisel ulamlar değil 
sözcük birimleri de genel bilişsel ilkeleri yanstan kavramsal ulamlardr ve bu açdan bilişsel işlevlerinin 
çalşlmas gerekir (Cuyckens & Zawada, 1997, s.5; Cuyckens, Dirven & Taylor, 2003, s.1). Sözcük birimleri 
birden fazla kavramsal ulam temsil edebilir. 

Lakoff (1987), Langacker (1987) ve Taylor (2004)’a göre dildeki ulamlar genellikle karmaşktr ve tam 
betimlemeleri birbiriyle ilişkili değişkenlerden oluşan bir ağ (network) halini alr. Bu ağ içerisindeki birbirleri ile 
bağlantl olan anlamlardan bir tanesi öntip, diğerleri ise öntip anlamdan yaknlğ ya da uzaklğ derecesinde 
zayf ya da güçlü anlamlara sahip kullanmlardr.  

Çokanlamllk gibi dilbilgiselleşme süreci de bilişsel yaklaşm çerçevesinde incelenmektedir. Dilbilgiselleşme, 
bir biçimbirimin sözcüksel bir birim olmaktan dilbilgisel birim olma durumuna ya da daha az dilbilgisel 
olmaktan daha çok dilbilgisel nitelik taşma durumuna gelmesi şeklinde tanmlanr (Kurylowicz, 1975, s.52; 
Evans vd., 2006, s.46). Bu süreçte içerik bildiren sözcükler dilbilgisel işlev bildiren biçimbirimler haline gelir, 
dolaysyla bu değişime uğrayan sözcükler o dilde skça kullanlma özelliğini gösteriyor olmaldr (Hoffman, 
2005, s.144-146; Evans vd., 2006, s.46).  

Hem çokanlamllk hem de dilbilgiselleşme yönünden zengin kullanma sahip olduklar belirtilen konumlama 
eylemleri, temelde insan bedeninin belli bir duruş pozisyonuna gönderimde bulunurlar (Newman, 2002). Fakat 
insan duruşuna gönderimde bulunmann yan sra bu eylem snf geniş anlam ve kullanm alanna sahiptir. Baz 
dillerde insan duruşunu bildirme, somut varlklarn yerlerini bildirme, değişmeceli varlklarn soyut uzamdaki 
yerlerini bildirme ve varlk bildirme, yaşama, kalma gibi farkl anlamlara gelirken, dilbilgisel bir sürece 
uğramazlar. Diğer dillerde ise konumlama eylemleri, çok çeşitli anlamlara gelirken dilbilgisel işlevlerde de 
bulunurlar. Türkçede bu eylem grubuna dur-, otur-, yat-, uzan-, sark-, diz çök-, tüne-, çöm- gibi eylemler 
girmektedir.  

Derlem dilbilim yöntemine dayal dil çalşmalar oldukça yaygnken, Türkçe için bilişsel bir yaklaşm temel 
alnarak çokanlamllk alannda yaplan derlem temelli çalşmalar hem evrensel hem de Türkçe alanyaznda 
oldukça azdr. Oysa dil derlemi, sözcükleri yer aldklar bağlam içerisinde sunmas bakmndan, bir sözcüğün 
farkl anlamlarnn tanmlanmas ve gerçek bağlamsal anlamnn belirlenmesi açsndan oldukça önemlidir. 
Birçok dilde çalşlan bir konu alan olmasna rağmen Türkçede konumlama eylemleri üzerine bilişsel 
anlambilim alannda yaplmş bir çalşma bulunmamaktadr. Bu çalşmada Türkçedeki konumlama 
eylemlerinden dur- eyleminin bilişsel temelleri ele alnp nitel ve nicel yönden incelenecektir.  

 

1.1. Amaç 

Bu çalşmada Türkçe konumlama eylemlerinden dur- eyleminin temel ve mecaz anlamlar ve dilbilgisel 
kullanmlar derlem temelli bir yaklaşm ile ele alnacaktr. Çalşmann amac, betimleyici ve bilişsel bir bakş 
açsyla ve derlem temelli bir yöntem izleyerek dur- konumlama eyleminin öntip anlamlarnn yan sra anlam 
genişlemesine uğrayarak kazandğ diğer anlamlarn, birlikte kullanldğ sözcüklerle oluşturduğu örüntüleri ve 
dilbilgiselleşmiş kullanmlarn bağml dizinler araclğyla belirleyip dil kullanclarnn zihninde nasl 
kavramlaştrldklarn ortaya koymak amacyla gözlemler sunmaktr. 

 

1.2. Veri toplama teknikleri 

Çalşmann veri taban olarak Türkçe Ulusal Derlemi (TUD)-tantm sürümü kullanlmştr (Aksan vd., 2012). 50 
milyon sözcüklük Türkçe Ulusal Derlemi (TUD)’nin tantm sürümü yaklaşk 48 milyon sözcük içermektedir. 

Verinin derlemden edinilmesi sürecinde, dur- eylemi durdu, duran, durur, durdurulmal gibi çekimleriyle 
anahtar sözcük (keyword) olarak derlemimizde aratlmştr, daha sonra anlamlar, sklklar, örüntüleri ve 
eşdizimli sözcükleri derlem dilbilimi yöntemiyle, elde edilen bağml dizinlerin ve eşdizimliliklerinin 
incelenmesiyle belirlenmiştir. Eylemlerin bağml dizinleri düğüm sözcüğün (node word) öncesi ve sonrasnda 
10’ar sözcük olacak şekilde yaplandrlmştr. Elde edilen bağml dizinler ise FileMaker Pro 10 veritaban 
program yardmyla incelenmiştir. Bu veritaban programnda eylemlerin farkl anlam ve kullanmlar birer 
etiket verilerek kodlanmştr. Bu şekilde, bir eyleme ait her bir anlamn sklğ da program tarafndan 
bulunabilmiştir.  Bağml dizinlere ek olarak eşdizimliliklere de bir derlem arac olarak başvurulmuştur. Eylemin 
anlamlarn belirlemede Türk Dil Kurumu Sözlüğü (2012) temel alnmştr. Ancak dur- eyleminin sözlükte 
bulunmayan vücudu konumlandrmak, görünmek/gibi olmak, sona ermek ve eyleme son vermek, 
engellemek/önlemek, ilerleme kaydetmemek, sabretmek/dayanmak, kesintiye uğramak, bitki ksmlarnn 
oluşmas, başlamak, güçlü olmak, değişmek/değişmemek gibi anlamlar da belirlenmiştir. 

 

 

2. Bulgu ve yorumlar 

Türkçe Ulusal Derlemi'nden elde edilen 40.352 bağml dizininin değerlendirilmesi sonucunda dur- eyleminin 
gözlenen anlamlar, gözlenme sklklar ve örnek bağml dizinleri aşağda verilmiştir. Eylemin en sk geçen 
anlam ve kullanm alanlar 13968 bağml dizinle eylem bildirme, 10697 bağml dizinle yer/varlk bildirme, 
6750 bağml dizinle durum/özellik bildirme ve 5690 bağml dizinle dilbilgisel kullanm alandr. Türk Dil 
Kurumu Sözlüğü'nde “bir yerde bir süre oyalanmak, eğlenmek, eğleşmek, tevakkuf etmek” şeklinde yer alan 
anlam, ayr bir anlam snf olarak alnmamş, bu anlam taşyan tümcelerde “oyalanmak eğlenmek” 
anlamlarnn dur- eyleminden değil tümcedeki diğer önermelerden kaynaklanmas ve anadili konuşucular 
tarafndan aralarnda bir fark görülmemesinden dolay (Uçar, 2009) eyleme son vermek snfna dâhil edilmiştir. 
Ayrca, dur- eyleminin bileşik eylem yaplarnda yer alarak dilbilgisel bir kullanm sergilediği 
gözlemlenmektedir. Dur-, tümcenin eyleminin hemen ardndan gelmekte ve eylemin ifade ettiği olayn zamansal 
özelliklerini belirlemektedir. Bu şekilde tümcenin görünüş anlamna katkda bulunmakta ve bir durumun ya da 
olayn sürekliliğini anlatmaktadr. Tümcenin eyleminden sonra ayr bir sözcük biçimi olarak kullanlrken, 
tümcenin eylemine bir ek olarak da eklenebilir. Bir ek olarak dilbilgisel işaretleme yaptğ kullanmlarn 
verimizde bulunmas beklenmemesine rağmen, ekin eylemden ayr yazlmas nedeniyle 77 bağml dizinde 
karşmza çkmaktadr. 

 

Tablo 1  -dur eyleminin gözlenen anlamlar, anlamlarn sklklar ve bağml dizin örnekleri 

ANLAM VE KULLANIM  ÖRÜNTÜ VE ÖRNEK CÜMLE  GÖZLENEN 
SIKLIK 

DİLBİLGİSEL 
İŞARETLEME(BİLEŞİK EYLEM) 

 5690 

 Eylem+dur- kimseler  konuşmuyor  kucağmda  bir  bebe  
akşama  kadar  dolaş dur akşam  eve   

5613 

 Eylem+-adur- GL'den  korku  ruhlar  kemire dursun... Merhaba 77 

BEKLENTİYİ OLUMSUZLAMAK  460 
 -mak+dur+aorist+(i)ken Daha  insanca,  daha  uygarca  yaşamak  için  

kavga  vermek dururken, baş  örtmek  için  
çrpnmak,  dinsel  inanc  gerekçe  göstermek  bu  
yüzyld 

154 

 şöyle dursun Türklere  karş  gelmek  şöyle dursun, onlar  
sevinçle  karşlamşlard. 

306 

EYLEM BİLDİRME   13968 
 Eyleme Son Vermek  bu  ülkenin  uranyum  zenginleştirme  çalşmalarn 

durdurmak amacyla  söz  konusu  planlar  
açklamş   

7055 

 Hareketsiz Durumda olmak Yeşil  şk  yannca  koşuyor,  krmzda 
durmuyordum. Sokaklara  tükürüyor 

1370 

 Beklemek   -  Paşam dur bir  dakika  yahu.  Niye  gidiyorsun  
şimdi? 

434 

 Kesintiye Uğramak  Tren  seferleri  Bombay'da  geçici  olarak 
durduruldu. 

148 

 Sona ermek  Ayşe'nin  ateşi  düşmüyor,  sayklamalar 
durmuyordu. 

1006 

 İşlevsiz hale gelmek  Korkudan  kalbim duracak gibiydi.   337 

 İlerleme kaydetmemek  Duran ekonomide  imalat  sanayinde  reel  ücretler  
%  36  geriledi 

247 
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 -mak+dur+aorist+(i)ken Daha  insanca,  daha  uygarca  yaşamak  için  

kavga  vermek dururken, baş  örtmek  için  
çrpnmak,  dinsel  inanc  gerekçe  göstermek  bu  
yüzyld 

154 

 şöyle dursun Türklere  karş  gelmek  şöyle dursun, onlar  
sevinçle  karşlamşlard. 

306 

EYLEM BİLDİRME   13968 
 Eyleme Son Vermek  bu  ülkenin  uranyum  zenginleştirme  çalşmalarn 

durdurmak amacyla  söz  konusu  planlar  
açklamş   

7055 

 Hareketsiz Durumda olmak Yeşil  şk  yannca  koşuyor,  krmzda 
durmuyordum. Sokaklara  tükürüyor 

1370 

 Beklemek   -  Paşam dur bir  dakika  yahu.  Niye  gidiyorsun  
şimdi? 

434 

 Kesintiye Uğramak  Tren  seferleri  Bombay'da  geçici  olarak 
durduruldu. 

148 

 Sona ermek  Ayşe'nin  ateşi  düşmüyor,  sayklamalar 
durmuyordu. 

1006 

 İşlevsiz hale gelmek  Korkudan  kalbim duracak gibiydi.   337 

 İlerleme kaydetmemek  Duran ekonomide  imalat  sanayinde  reel  ücretler  
%  36  geriledi 

247 



354

 

 Dayanmak  Pilot  titreyen  sesiyle  sormadan duramad. 253 

 Ara vermek  Davul  sesleri  duyuyorum.  Kan  ter  içinde  bir  
an durup soluklanyorum 

2902 

 Dinmek  Hale  kaybolduktan  sonra  dolu  yağş dururken, 
gökyüzü  masmavi  oldu."   

216 

YER/VARLIK BİLDİRME Ad+Bulunma eki+dur- 10697 
 Bir yerde bulunmak Pikenin  üstünde duran damarl  elleri  titriyordu.   4921 

 Göz kulak olmak / 
denetlemek  

Gelip  çocuklarn  başnda durur muymuşuz  da.  
Hem  sevindirirmişiz  de.   

37 

 Sadk kalmak  O  sözünde durdu, şimdi  sra  bizde  değil  mi?   154 

 Destek olmak  bu  konuda  politik  bir  olgu  olarak  verdiğimiz  
yantn  arkasnda duruyorum. 

118 

 Bir konuyla ilgilenmek Leibniz  dilin  nitelikleri  üzerinde dururken, dilin  
ksan  zihninin  en  iyi  aynas  olduğuna,   

4301 

 Engellemek Güz  çadrm  kurmaya  başlaynca  hangi  direniş  
onun  karşsnda durabilir? 

81 

 Kalmak  cam  yumruklamaya  başlaynca  artk  orada  
daha  fazla duramad. 

329 

 Mücadele etmek Tek  başna  ayakta duramyorsan sanat  çevresi  
üstüne  basp  geçer.   

319 

 Varlğn sürdürmek zalim  bir  yönetim.  Uzun  süre  ayakta durabilmesi 
mümkün  değil. 

408 

 Yaşamak  Hiç  kimsenin  giremeyeceği  yangna  uğramş  
viranelerde dururlard. 

29 

KONUMLANMA/DURUŞ 
BİLDİRME(POSTURE) 

Ad+Bulunma eki+dur- 

 
842 

 Bedeni konumlandrmak  Burada  ancak  ayakta durabiliyor, zorlukla  
çömelebiliyor,  yatmak  bir   

842 

DURUM/ÖZELLİK BİLDİRME  Sfat + dur- 6750 
 Belli Bir Durumda Olmak  Sen  gelinceye  kadar  Pencerem  kapal duracak 2992 

 EylemsizDurumda 
Bulunmak  

Hüseyin  Paşa  bu  esnada  yine  boş durmad. 985 

 Görünmek/Gibi Olmak  Taş  bir  heykel  gibi duran yaratğa  dokunmak  
istediğinde  eli  boşlukla  karşlaşt. 

799 

 Güçlü Olmak  Şimdi  hepimiz  dik durmalyz, özellikle  sen.  
Babam  bizim  çöktüğümüzü  görmemeli 

53 

 Değişmemek  Cengiz  Tuncer'lerin  evi  braktğmz  gibi 
duruyordu. 

72 

 Kişi ya da nesnenin yannda 
olmak 

Anglosakson  sinemaclar  alt  filmle  altn  Aslan'a  
yakn duruyor. 

117 

 Kaçnmak Katk  maddeleri  suni  olan  besinlerden  uzak 
durun. 

başndan  itibaren  hareketi  bastrmak  için  önlem  

1345 

 

 

 

 

Son olarak, veride dur- eyleminin eşdizimlilik gösterdiği eylemler incelenmiştir. Ancak inceleme yaplrken dur- 
eyleminin birinci eylem olmas şart aranmştr. Diğer bir deyişle “Dururken ya da durup ne yapyoruz”? 
sorusuna cevap aranmştr. 

 

Tablo 2. Dur- eyleminin eşdizimlilikleri 

1. yüze  geldiğin  insanlar  gerçekten  gör.  Gözlerdeki  her  türden  duyguyu  gör. Dur ve  tadna  bak!  
Karnn  şişirmek  için  acele  etme,  yediklerinin  lezzetini 

2. -  Karar  senin.  Bir  milyarlk  soruya  cevap  vermek  istiyorsan,  az dur ve  düşün  derim.  -  Ben  
uslu  kzmdr,  sözünü  dinleyeyim,  fakat 

3. yol  almyorsun.  Dur  ve  bak!  Beş  duyunu  ne  kadar  kullanyorsun? Dur ve  dokun!  En  son  ne  
zaman  bir  nesneye  veya  bir 

4. hiçte  bir  snr  yoktur."  Burada  Yadoha  lafa  karşt:  -  Önce dur ve  derin  bir  nefes  al  ve  biraz  

almaktan  geri durmadlar. 

 Direnmek/boyun eğmemek Ne  yapaym,  belki  çocukla  karş durabilirdim 
ölüme,  ya  da  bir  parça  olsun  geciktirebilirdim   

310 

 Olumsuz davranşta 
bulunmak 

,  -  Uslu durun yoksa  öcüyü  çağrrm 

krp  döküyor,  bir  yandan  da  "Yahu  sen  rahat 
dur da  burada  yaşa"   

77 

YÖNELME BİLDİRME Ad+Yönelme Eki+ dur- 184 
 Başlamak Çevreye,  herşeye  yabanc  bakmaya dururlard. 

İlkyazdan   
101 

 Bitki ksmlarnn oluşmas Böğürtlenler  çiçeğe durmuştu. 83 

Ad+dur-  12 
 Bir görevde bulunmak Amacm  ona  portremi  yaptrmak  değil,  çrak 

durmakt. 
12 

SÖYLEM BELİRLEYİCİSİ Dur tahmin  edeyim,  sen  az  önce  gördüğüm  
şeylerin  yani  kâbusun  devamsn. 

590 

KALIP ANLATIM  1159 
 Durmuş oturmuş Yine  öyle  sakin, durmuş oturmuş  bir  hali  vard.   25 

 Durduk yere Durduk yere  müminin  kalbini  krma,  Bartom.   135 

 Durup dururken Meğer  bütün  o  mesut  saatler,  durup dururken 
gülüşmeler,  öpüşmeler,  hepsi,  aniden  sizi  
kaybetmek  içinmiş.   

909 

 Boğazna/gözüne/dizine 
durmak 

  Kahrolasca,  gözüne,  dizine durur inşaallah...   4 

 Akan sularn durmas Belgeler  gösterilince  akan  sular durdu. 83 

 Salta durmak âmirlerinin,  müdürlerinin  ya  da  bakanlarnn  
karşsnda  nasl  salta durup avuç  
ovuşturduklarn  görseler, 

3 

TOPLAM 40352 
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Son olarak, veride dur- eyleminin eşdizimlilik gösterdiği eylemler incelenmiştir. Ancak inceleme yaplrken dur- 
eyleminin birinci eylem olmas şart aranmştr. Diğer bir deyişle “Dururken ya da durup ne yapyoruz”? 
sorusuna cevap aranmştr. 

 

Tablo 2. Dur- eyleminin eşdizimlilikleri 

1. yüze  geldiğin  insanlar  gerçekten  gör.  Gözlerdeki  her  türden  duyguyu  gör. Dur ve  tadna  bak!  
Karnn  şişirmek  için  acele  etme,  yediklerinin  lezzetini 

2. -  Karar  senin.  Bir  milyarlk  soruya  cevap  vermek  istiyorsan,  az dur ve  düşün  derim.  -  Ben  
uslu  kzmdr,  sözünü  dinleyeyim,  fakat 

3. yol  almyorsun.  Dur  ve  bak!  Beş  duyunu  ne  kadar  kullanyorsun? Dur ve  dokun!  En  son  ne  
zaman  bir  nesneye  veya  bir 

4. hiçte  bir  snr  yoktur."  Burada  Yadoha  lafa  karşt:  -  Önce dur ve  derin  bir  nefes  al  ve  biraz  

almaktan  geri durmadlar. 

 Direnmek/boyun eğmemek Ne  yapaym,  belki  çocukla  karş durabilirdim 
ölüme,  ya  da  bir  parça  olsun  geciktirebilirdim   

310 

 Olumsuz davranşta 
bulunmak 

,  -  Uslu durun yoksa  öcüyü  çağrrm 

krp  döküyor,  bir  yandan  da  "Yahu  sen  rahat 
dur da  burada  yaşa"   

77 

YÖNELME BİLDİRME Ad+Yönelme Eki+ dur- 184 
 Başlamak Çevreye,  herşeye  yabanc  bakmaya dururlard. 

İlkyazdan   
101 

 Bitki ksmlarnn oluşmas Böğürtlenler  çiçeğe durmuştu. 83 

Ad+dur-  12 
 Bir görevde bulunmak Amacm  ona  portremi  yaptrmak  değil,  çrak 

durmakt. 
12 

SÖYLEM BELİRLEYİCİSİ Dur tahmin  edeyim,  sen  az  önce  gördüğüm  
şeylerin  yani  kâbusun  devamsn. 

590 

KALIP ANLATIM  1159 
 Durmuş oturmuş Yine  öyle  sakin, durmuş oturmuş  bir  hali  vard.   25 

 Durduk yere Durduk yere  müminin  kalbini  krma,  Bartom.   135 

 Durup dururken Meğer  bütün  o  mesut  saatler,  durup dururken 
gülüşmeler,  öpüşmeler,  hepsi,  aniden  sizi  
kaybetmek  içinmiş.   

909 

 Boğazna/gözüne/dizine 
durmak 

  Kahrolasca,  gözüne,  dizine durur inşaallah...   4 

 Akan sularn durmas Belgeler  gösterilince  akan  sular durdu. 83 

 Salta durmak âmirlerinin,  müdürlerinin  ya  da  bakanlarnn  
karşsnda  nasl  salta durup avuç  
ovuşturduklarn  görseler, 

3 
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da  beni  dinle 

5. yöntemidir.  Dur  ve  zihninden  akan  düşüncelere  dşardan  bak.  Ya  da dur ve  dinle;  dur  ve  izle;  
dur  ve  hisset;  dur  ve  kokla.  Ancak  o  zaman  bilinçli  seçimler  yapmak  kolaylaşr.  
Düşüncelerinizde 

6. Bir  çocuğun  sesindeki  canllğ,  bir  annenin  sesindeki  şefkati  duyuyor  musun? Dur ve  gerçekten  
gör!  Yanndaki  adam  bankay  soysa  robot  resmini  çizdirebilir 

7. olmadan  geçme.  Karşdan  karşya  geçişlerde;  Park  etmiş  arabalarn  arasndan  geçme. Dur ve  
kaldrmda  bekle.  Etrafna  (Sağa-sola)  bak  ve  dinle.  Trafiğin  geçmesine 

8. düştüler.  Küçük  Kar  Tanesi,  gene  sol  eldivenin  avuçlarndayd.  Sol  eldiven durdu ve  
"Avucumda  bir  slaklk  var  millet!"  diye  bağrd.  İnci  Kar 

9. sağa-sola  baknma!"  Hazret-i  Ali  -radyallâhu  anh-  derhâl  hareket  etti,  sonra durdu ve  arkasna  
dönmeden  seslendi:  "Ey  Allâh'n  Rasûlü!  Onlarla  ne  (yapmalar) 

10. Atatürk,  istikametini  bana  tevcih  etmişti.  Birkaç  adm  sonra  motörün  yannda durdu ve  elini  
bana  uzatt.  Sert,  fakat,  tatl,  müşfik  bir  sesle: 

11. görünce,  hemen  doktorun  önerisini  uygulamaya  başlad.  Karsndan  beş  adm  geride durdu ve  
sordu:  "Bu  akşam  yemekte  ne  var  karcğm?"  Karsnn  bir 

12. Yadoha  eline  almşt...  Dikkatle  sayfalar  çeviriyor  ve  kitaba  göz  atyordu. Durdu ve  bir  cümle  
okudu:  "Beyin,  gelişimi  ve  yaşam  süresince  kendisindeki 

13. niçin  kaçtnz?  Yüzünde  ac  bir  tebessüm  belirdi  yaşl  adamn.  Biraz durdu ve  yavaşça  
doğrulup  anlatmaya  başlad:  -  Ben  Rusya'da  bir  askeri 

14. Neyse  dur  asl  olaya  gelmedim.  Adam  bir  şeyler  zrvalarken  durdu, durdu vee  "siz  lezbiyenler  
sadece  öpüşüyorsunuz  değil  mi"  dedi?  Aghhh  ah 

15. Kadn  banyoya  doğru  giderken  pencerenin  önündeki  masann  üzerindeki  kitaplara  bakt. Durdu 
ve  birer  birer  inceledi  onlar.  "Sen  neler  okuyorsun  böyle  Hans?" 

16. yürüdü.  Sadi  de  peşinden  geliyordu.  Bir  süre  yürüdükten  sonra,  Anahit durdu ve  ağlamaya  
başlad.  Haykra  haykra  ağlyordu.  Sahil  yolundan  geçen  arabalar 

17. gerekecekti.  Hay  Allah!  Zor  bir  karar  bu.  Ya  camn  ardnda dur ve  harfler  çiz  buğuya,  ya  da  
dşar  çkp  ayan  beyan 

18. Hiç  konuşmadan.  Çünkü  rolü  konuşmaszd.  Beklemeli.  Ofelya'nn  iki  adm  gerisinde duracak ve  
hiç  konuşmayacak.  Rejisörün  sözü  var,  bu  ylbaş  gelsin,  kadroya 

19. aramzdaki.  Gülüşerek  yürüyorduk  yağmurun  altnda.  Keyifliydik,  slanyor,  dert  etmiyorduk.  
Birden durdu ve  döndü  bana.  "Öp  beni"  dedi.  İnsann  başna  sk  sk 

20. çok  ağr  seyredeceklermiş.  Sabaha  karş  4.30  civarnda  Aydn'da  olabilirlermiş.  Faruk durdu, 
solukland.  "Meral'in  yanna  hepimiz  için  birer  çiçek  koyduk.  Senin  için 

21. biraz  daha  geriye  yaslanp  elini  tekrar  Paşa'nn  omzuna  att.  Paşa durdu, başn  yana  çevirerek  
bir  süre  Seçkin'i  süzdü.  Sonra  biraz  buruk 

22. eli  beş  duyargal  bir  amip  olup  buldu  çiviyi.  Adam  usulca durdu, gövdesindeki  yabancya  
kulak  kabartt.  O  mzmz  ağr  taban  ile  kaval 

23. fakat  edemedi;  civardan,  üst  üste,  birkaç  silâh  sesi  duydular.  Paşa durdu, dşarya  kulak  verdi;  
birkaç  silâh  sesi  daha  işitilince,  emin  olmak 

24. diyen  Nil  de  bayldlar  bana...  Öğretmenimin  gözleri  önce  kocaman  açld... Durdu, yutkundu  
ve:  "Saliha"  dedi,  "Bu  çiçekler  nenin  nesidir  yavrum?..  Kardeşlerin 

25. çaydanlğ  oturttu.  Küçük  siniye  zeytini,  peyniri,  yağ,  reçeli  dizerken  birden durdu, 
parmaklaryla  hesap  etti,  bir  ay  sonra  iki  sene  dolacakt  evlendi, 

26. haricinde  toprağ  görmek  zor.  Tepeden  bu  tarihi  ilçeyi  ilk  gördüğünüzde durup şöyle  bir  güzel  
manzaray  seyredin.  Deniziyle,  yeşiliyle,  kalesiyle,  köprüsüyle  ve 

27. aşağdaki  adamlarda  birkaç  adm  trenin  ardndan  hzl  hzl  yürüdü  sonra durup el  salladlar.  

 

İhtiyar  bir  kadn  yaşl  gözlerini  sildi...  (Aslnda  gözleri, 

28. geldiğim  andan  itibaren  gerçekleştiğini;  belime,  pantolon  kemerimin  arkasna  skştrdğm  
Krkkale'nin durup oturduğum  zamanki  sertliğinden  anladm.  Kaç  ihtilal,  kaç  darbe  sonlarnda;  
kaç 

29. Bu  kadar  komedi  nineler  olamaz  ya.  Ağlayarak  ağt  yakarken  birden durup gülebilen,  yannda  
kkrdayan  teyzeye  "ne  taklan  g"  diye  çekişen,  sonra 

30. el  ele  tutuşmuş,  güzel  bir  gece  geçirmek  için  yürüyorlar.  Bazlar durup öpüşüyor.  Sahil  sevişip  
koklaşan  insanlarla  dolu.  İnsanlar  yaz  günlerini  dolu 

31. hani  Beyoğlu'na  dadanan  sakall  bir  meczup  var  ya,  sokak  başlarnda durup vaaz  veriyor,  kötü  
kehanetlerde  bulunuyor."  Söylediği  adam  tanyordum,  ad  Davut'tu. 

32. şeyler  söylediler.  Kz  durdu.  Bezini  içeri  çekti  ama  gitmedi  hemen. Durdu ve  bakt.  Sokağn  ta  
öbür  köşesine  bakt.  Kaldrmdakiler  de  sokağn 

 

İncelenen bağml dizinlerden örneklerin sunulduğu Tablo 2'ye bakldğnda, 

- gör-, süz-, kulak kabart-, dinle-, seyret-, bak-,  tadna bak-, kokla-, seyret-, hisset-, incele- gibi algya ilişkin 
eylemler 

- de-, sor-, bağr-, seslen-, anlat-, konuş-, vaaz ver- gibi iletişim kurma eylemleri 
- nefes al-, elini uzat-, ağla-, otur-, yutkun-, soluklan-, el salla-, gül-, öpüş-, dön- gibi bedensel hareket bildiren 

eylemler 
- çiz-, hesap et- gibi yaratma, dönüşüm bildiren eylemler 
- düşün-, oku- gibi bilişsel, zihinsel aktivite bildiren eylemler, ve 
- bekle- gibi varlk ifade eden eylemlerle birlikte kullanldğ görülmektedir. 

 

3. Sonuç 

Dur- eyleminin derlem temelli bilişsel anlam incelemesinin sonucunda aşağdaki sonuçlara ulaşlmştr:  

- Dur- eylemi, insan duruşuna gönderimde bulunmann yan sra geniş anlam ve kullanm alanna sahiptir ve 
bu yönden insan zihninde farkl kavramlaştrma örüntülerini temsil etmektedir. 

- Dur-, otur-, yat-, uzan-, sark-, diz çök-, tüne-, çöm- gibi eylemler evrensel alanyaznda temelde bedenin belli 
bir pozisyonuna gönderimde bulunan konumlama eylemleri olarak ifade edilse de dur- eyleminin bu anlamda 
kullanlma sklğ 842 bağml dizin ile oldukça düşük oranda gözlenmektedir. 40.352 kullanmnn sadece 
842'sinde bedenin konumlandrlmas anlamna gelmektedir. 

- Dur- çokanlaml eylemi farkl anlamlarnda farkl örüntüler gözlenmektedir. 

- Dur- sadece bir eylem olarak değil dilbilgisel bir öge olarak ta kullanlmakta, süreklilik görünüşü bildirmekte 
ve böylece dilbilgisel bir kullanm sergilemektedir. 

- Bir eylem olarak gözlendiği bağlamlarda, durma eylemi gerçekleştirildiğinde ya da gerçekleştirilirken 
bulunduğumuz eylemler alg, iletişim, bedensel hareket, bilişsel, zihinsel aktivite, yaratma, dönüşüm ve 
varlk bildiren eylemlerdir. 
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İhtiyar  bir  kadn  yaşl  gözlerini  sildi...  (Aslnda  gözleri, 

28. geldiğim  andan  itibaren  gerçekleştiğini;  belime,  pantolon  kemerimin  arkasna  skştrdğm  
Krkkale'nin durup oturduğum  zamanki  sertliğinden  anladm.  Kaç  ihtilal,  kaç  darbe  sonlarnda;  
kaç 

29. Bu  kadar  komedi  nineler  olamaz  ya.  Ağlayarak  ağt  yakarken  birden durup gülebilen,  yannda  
kkrdayan  teyzeye  "ne  taklan  g"  diye  çekişen,  sonra 

30. el  ele  tutuşmuş,  güzel  bir  gece  geçirmek  için  yürüyorlar.  Bazlar durup öpüşüyor.  Sahil  sevişip  
koklaşan  insanlarla  dolu.  İnsanlar  yaz  günlerini  dolu 

31. hani  Beyoğlu'na  dadanan  sakall  bir  meczup  var  ya,  sokak  başlarnda durup vaaz  veriyor,  kötü  
kehanetlerde  bulunuyor."  Söylediği  adam  tanyordum,  ad  Davut'tu. 

32. şeyler  söylediler.  Kz  durdu.  Bezini  içeri  çekti  ama  gitmedi  hemen. Durdu ve  bakt.  Sokağn  ta  
öbür  köşesine  bakt.  Kaldrmdakiler  de  sokağn 

 

İncelenen bağml dizinlerden örneklerin sunulduğu Tablo 2'ye bakldğnda, 

- gör-, süz-, kulak kabart-, dinle-, seyret-, bak-,  tadna bak-, kokla-, seyret-, hisset-, incele- gibi algya ilişkin 
eylemler 

- de-, sor-, bağr-, seslen-, anlat-, konuş-, vaaz ver- gibi iletişim kurma eylemleri 
- nefes al-, elini uzat-, ağla-, otur-, yutkun-, soluklan-, el salla-, gül-, öpüş-, dön- gibi bedensel hareket bildiren 

eylemler 
- çiz-, hesap et- gibi yaratma, dönüşüm bildiren eylemler 
- düşün-, oku- gibi bilişsel, zihinsel aktivite bildiren eylemler, ve 
- bekle- gibi varlk ifade eden eylemlerle birlikte kullanldğ görülmektedir. 

 

3. Sonuç 

Dur- eyleminin derlem temelli bilişsel anlam incelemesinin sonucunda aşağdaki sonuçlara ulaşlmştr:  

- Dur- eylemi, insan duruşuna gönderimde bulunmann yan sra geniş anlam ve kullanm alanna sahiptir ve 
bu yönden insan zihninde farkl kavramlaştrma örüntülerini temsil etmektedir. 

- Dur-, otur-, yat-, uzan-, sark-, diz çök-, tüne-, çöm- gibi eylemler evrensel alanyaznda temelde bedenin belli 
bir pozisyonuna gönderimde bulunan konumlama eylemleri olarak ifade edilse de dur- eyleminin bu anlamda 
kullanlma sklğ 842 bağml dizin ile oldukça düşük oranda gözlenmektedir. 40.352 kullanmnn sadece 
842'sinde bedenin konumlandrlmas anlamna gelmektedir. 

- Dur- çokanlaml eylemi farkl anlamlarnda farkl örüntüler gözlenmektedir. 

- Dur- sadece bir eylem olarak değil dilbilgisel bir öge olarak ta kullanlmakta, süreklilik görünüşü bildirmekte 
ve böylece dilbilgisel bir kullanm sergilemektedir. 

- Bir eylem olarak gözlendiği bağlamlarda, durma eylemi gerçekleştirildiğinde ya da gerçekleştirilirken 
bulunduğumuz eylemler alg, iletişim, bedensel hareket, bilişsel, zihinsel aktivite, yaratma, dönüşüm ve 
varlk bildiren eylemlerdir. 
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