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{j,' XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri 
10-11 Mayıs 2007, Mersin, 137-145. 

EYLEMDE ÇOKANLAMLlLIK VE SÖZLÜK GİRDİ
S Ķ  OLARAK KATKlSIZ EYLEMLER 

Aygül UÇAR 
Ankara Üniversitesi 

ı. Giriş 

Sözlüksel bulanıklık doğal dillerde çok yaygın olarak göriilen dilsel bir olgu-
dur. Bir türnce ya da sözce, yalnızca sözcüklerin birden fazla anlamı olması 
nedeniyle bile farklı yorumlanabilir. Çokanlamlılık, sözlüksel bulanıklığın 
türlerinden biridir ve tek bir sözlüksel birimin pek çok farklı ancak birbir-
leriyle bağlantılı anlamlan olması şeklinde tanımlanmaktadır (Aksan, 1999, 
2000; Cruse, 1986; Lyons, 1977; Panman, 1982; Taylor, 1995). Örneğin, yüz 
sözcüğü "Koltuğun yüzünün değişmesi lazım" türncesinde nesnenin yüzeyi 
ile insan yüzü arasında dışta olma özelliği açısından var olan benzerlik so-
nucunda yeni bir anlam kazanmıştır. Yüzün "Bu adamda yüz yok ki" tümce-
sindeki kullanıını ise çokanlamlılık için bir diğer örnektir. Buradaki utanma 
anlamı, insan yüzünün utandıncı bir durum karşısında kızarnıası hatta yüzde 
beliren a n l a t ē r o l a  bağlantılı olarak oluşmaktadır (Aksan, 2000). 

Yukanda yer verilen çokanlamlılık tanımı genel olarak kabul görmüş 
bir tanım olmasına karşın, öntip anlamın belirlenmesi, çokanlamlılık ile eşad
lılığın ayrımı gibi pek çok kavramsal ve yöntemsel sorunu da beraberinde 
getirınektedir (Taylor, 2003 :638). Tanıının içerdiği, anlamiann farklı ancak 
birbirleriyle bağlantılı olma olgusu, sözcüklerin, özellikle eylemlerin söz-
lüklerde nasıl sunulması gerektiğine yönelik ölçütlerin oluşturulmasını da 
gerektirmektedir. Söz konusu ölçütler eylemin öntip anlamının saptanması, 
eylemlerin çokanlamlı, eşadlı ve bileşik eylem olma bakımından ayrımı ve 
sunumu, temel anlam ile yan anlamlannın anlam maddesi olarak sıralanması 
ve anlaınlan sıralayan maddelerin sayılan açısından belirleyici olmak zorun-
dadır (Uçar, 2006). 

Özellikle katlasız eylemler1 (light verbs) sözlük sunumukonusunda gi-
. 

1. Gerek sözdizimsel olarak farklı bir ulamda bulunmaları gerekse de bu yapıları içeren tümce-
lerde, eylemin tümceye sağladığı anlambilimsel katkının az olması ya da hiç olmaması (Butt, 
2004; Karimi-Doostan, 2005; Kearns, 2002; Miyamoto, 2000) nedeniyle Türkçede at-, al-, 

• 



138 Aygül Uçar 

derek daha çok tartışılan bir gözlem nesnesi haline gelmiştir (Hanks ve diğ. 
2006). Bu durum, doğal olarak, katkısız eylem tanımının hangi ölçütler kulla-
nılarak yapılacağı tartışmasını da beraberinde getirmiştir. Çünkü aynı eylemin 
hem sözlüksel hem de katkısız eylem olarak dillerde kullanımı söz konusudur. 
Ancak Türkçe Sözlükler'de katkısız eylem yapılarının (light ver b constructi-
ons) sunumuna yönelik sorunlar bulunmaktadır. 

Söz konusu sorunlara ilişkin ön gözlemlerden hareketle bu çalışmada, 
Türk Dil Kurumu (TDK) (2005, 10.baskı) ve Dil Derneği'nin (DD) (2005, 2. 
baskı) bastığı Türkçe Sözlükler taranarak elde edilen çokanlamlı kök eylemler 
ile internetten ve doğal konuşma ortamlanndan toplanan sözlüğe girmemiş 
katkısız eylem yapılannı içeren bir veri tabanı oluşturulmuş ve bu veri tabanı 
üzerinde çokanlamlı eylemler açısından Türkçede katkısız eylem kullanımı 
aynmının yapılıp yapılamadığı gözlemlenmiştir. 

Çalışmanın akışı içinde, veri üzerinde yapılan gözlemleTle ulaşılan kat-
kısız eylem betimlemelerine yer verilmekte ve ardından bir sözlük girdisi ola-
rak katkısız eylemlerin sözlüktenasıl yer alacağı konusunda bir sunum önerisi 
geliştirilmektedir. Sözlüksel sunum önerisinin örneklenmesi aşamasında, bu 
yazının sınırlan içinde yalnızca çek- ve ver- eylemlerine yer verilmiştir. · 

2. Türkçe Sözlükler ve Dilbilgisi Kitaplarında Katkısız Eylemler 

Geleneksel dilbilgisi kitaplan (Banguoğlu, 1974; Ediskun, 1985; Ergin, 2003; 
Gencan, 2001; Lewis, 2000; Underhill, 1976) ve Türkçe Sözlükler'de katkısız 
eylemler için benzer tanımlar verilmektedir. Bu eylemlerin Türkçenin söz var-
lığında farklı kullammlan olduğu belirtilmesine karşın, özellikle sözlüklerde 
et-, ol- ve yap- gibi eylemler dışında kalan eylemler için tatmin edici açıkla
malar bulmak zordur. Mevcut açıklamalarda da bu eylemler yardımcı eylemler 
(auxiliaries) olarak adlandınlmıştır. Aynca, TDK (2005, 10. baskı) ve DD'nin 
(2005, 2. baskı) bastığı Türkçe Sözlükler'de katkısız eylem yapılannın birer 
parçası olan eylemler, çokanlamlılık gösteren sözlüksel eylem eşlerinin birer 
alt anlam maddesi olarak konumlandınlmıştır. Dahası, aynı katkısız eylem ile 
oluşturulan yapılar farklı anlam maddelerinde ya da farklı katkısız eylemlerle 
oluşturulan yapılar aynı anlam maddesinde yer almaktadır. 

Modem dilbilgisi kitaplannda, katkısız eylem yapılan ya katkısız ey-
lemleri içeren ve ad-eylem bileşiğiyle sonuçlanan özel bir tür geçişme (incor-
poration) olarak görülmüş (Kornfilt, 1997:477) ya da bağımsız yardımcı ey-
lemlerle (free auxiliaries) kurulan ad-eylem bileşikleri olarak adiandınımıştır 
(Göksel ve Kerslake, 2005: 160). Katkısız eylemler işlevsellik ile sözlüksellik 
arasında bir sözdizimsel dağılım gösterdikleri ve yardımcı eylemler gibi dil-
bilgiselleşme süremine girmedikleri için farklı bir ulam içerisinde ele alınma-

çek-, et-, ol-, ver- ve yap- gibi eylemler için bu çalışmada katlasız eylemler ve bu eylemlerin 
bir ad ile birlikte oluşturduğu yapılar için de katkısız eylem yapıları terimleri önerilmekte ve ilk 
defa kullaıulmaktadır. , 
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Iıdırlar. Butt (2004) bu durumu şöyle gösteıınektedir: 

(1) Temel eylem > yardımcı eylem> kaynaşık> ek(ler) 

Katkısız eylem 

3. Katkısız Eylem Yapıları 
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Katkısız eylemler türnce içerisinde kendi başına bulunmayan ve başka bir 
eylem ya da adsıl (nominal) ile birlikte kullanılan eylemlerdir (Butt, 2004; 
Karimi-Doostan, 2005; Kearns, 2002). Katkısız eylem yapılan diller arası bir 
olgudur ve Japonca, Korece, Farsça, İngilizce, Fransızca, Almanca gibi pek 
çok dilde oldukça sık göriilen yapılardır. Genellikle yabancı bir dilden alıntı
lanan sözcüklerle birlikte kullanılırlar. Türkçedeki al-, at-, çek-, dur-, et-, ol-, 
ver-, yap- gibi eylemler, katkısız eylemlerin örneklerini oluşturmaktadır. 

Katkısız eylem içeren tümeelerde eylemin tümceye sağladığı anlambi-
limsel katkıyı belirlemek zor, hatta olanaksız göıünmektedir. Çünkü katkısız 
eylemin anlamı ayrılamaz bir biçimde tümleeine bağlıdır; eylemin kendisi an-
lan1a ya oldukça az bir katkı sağlar ya da hiç katkısı yoktur (Butt, 2004; Kari-
mi-Doostan, 2005; Kearns, 2002; Miyamoto, 2000). Bir eylem tüm kullanım
lannda katkısız eylem olmak zorunda değildir. Örneğin, Ali Ahmet 'e hediye 
verdi ya da Ali kitabı Ahmet 'e verdi türncelerinde ver- eylemi katkısız eylem 
olarak değil, sözlüksel bir eylem olarak kullanılmaktadır. Göıüldüğü gibi, bir 
eylemin hem sözlüksel hem de katkısız eylem olarak kullanımından söz et-
mek mümkündür. Ayrıca, katkısız eylemlerin anlambilimsel olarak tümceye 
sağladığı katkı derecelidir. Bazı kullanımlarda eylemin anlambilimsel olarak 
hiç katkısı yoktur. Örneğin, tebessüm et- ve inkar et- yapılanndaki et- eylemi, 
bu yapılarm anlamına tek başına bir katkıda bulunmamaktadır ve kalıplaşmış 
bir anlatım ya da deyim yapısına eş değer göıünmektedir. 

Hatta bazı katkısız eylem yapılan deyimlerle kanştırılmakta ve deyim 
sözlüklerinde yer almaktadır. Ancak, Subaşı (1 988) ve Subaşı Uzun (199 l )'in 
de söylediği gibi ikinci dereceden deyimlerde göstergelerden biri ya da bir 
kaçı yan anlamlı olma niteliği gösterir ve "deyim anlamının oluşmasında bas-
kın olan öğe, henüz, deyimlik anlam yapılanmasının içindeyken bir anlam 
aktanını geçinniş d u r u m d a d ē r " .  Deyim örnekleri arasında yer verilenfiyat kır
mak, fiyat vermek, haklı çıkmak gibi örnekler ise yan anlamlı ve göndergesel 
anlamlı öğeler içererek kalıplaşmış anlatımlar olmalarına karşın, deyimlerden 
farklı yapısal özellikler göstermektedir. Bu tür yapılarda anlam aktanını yok-
tur ve bu örnekler dolaylı anlatım özelliği göstennemektedir. Bu nedenle bu 
yapılar et-, yap-, ol- gibi eylemlerle kurulan birleşik eylem yapılan gibi düşü
nülmelidir (Subaşı, I 988; Subaşı Uzun, 1991 ). 

3.1. Katkısız Eylem Yapılarının Türleri 
Bir katkısız eylem yapısında, tümlecin sözdizimsel ve anlambilimsel özellik-
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lerinden dolayı farklı türde yapılardan söz edilebilir. Kearns (2002) katkısız 
eylem yapılanndaki katkısız eylemlerin iki ayn tür kullanımı olduğunu söy. 
ler: give a groan 'inlemek' yapısında olduğu gibi tam katlasız eylemler (true 
light verbs) ve give a speech 'konuşma yapmak' yapısında olduğu gibi bulanık 
eylem eylemleri (vague action verbs). 

Bulanık eylem eylemlerinin tersine tam katkısız eylemlerin tümleci 
(2)'de olduğu gibi belirli (definite), (3)'te olduğu gibi edilgen bir yapının öz-
nesi olamaz, ( 4)'te olduğu gibi soru sözcüğünün önüne gelemez ve (5)'te ol-
duğu gibi eşanlamhsı ile yer değiştiremez. 

(2) a. *Ali tebessümi.ı etti. 
*Ali inkan etti. 

b. Ali cevabı verdi. 
Ali bilgiyi verdi. 

(3) a. *Tebessüm Ali tarafından edildi. 
* İnkar Ali tarafından edildi. 

b. Cevap Ali tarafından verildi. 
Bilgi Ali tarafından verildi. 

( 4) a. * Ali hangi tebessümü etti? 
* Ali hangi inkan etti? 

b. Ali hangi cevabı verdi? 
Ali hangi bilgiyi verdi? 

(5) a. *Ali gülümseme etti. 
* Ali yadsıına etti. 

b. Ali yanıt verdi. 
Ali cevap verdi. 
Aynca tam katkısız eylemler ile kurulan yapılar (6a)'da olduğu gibi 

belirteç eklenmesine izin vermezler ve (7a)' da olduğu gibi boşluk (gapping) 
bileşiğin parçasına uygulanamaz. 

( 6) a. * Ali tifo dün oldu. 
b. Ali dün tifo oldu. 

(7) a. * Ali dün tifo ____ , Mine de bugün tifo oldu. 0 = oldu 
b. Ali dün ____ , Mine de bugün tifo oldu. 0 = tifo oldu 

(Kuribayashi, 1 997: 90-91) 
Bu sözdizimsel bu kısıtlamalara karşın, yalın ad ile katkısız eylem ara-

sına (8a)'da olduğu gibi odak sözcükleri (focus partide) eklenebilir ya da 
(8b )'de o lduğu gibi başka bir ad ile sıralaması ( coordination) yapılabilir. 
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(8) Ali suçunu inkar etti. 
a. Ali suçunu inkar mı etti? 
b. Ali suçunu hem kabul hem inkar etti. (Öztürk, 2004: 179) 
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Sözdizimsel olarak daha esnek olan, örneğinfotokopi çek- gibi, bula-
nık eylem yapılan da daha önce sözünü ettiğimiz gibi katkısız eylem yapılan 
olarak sınıflandınhr. Tam katkısız eylem yapılarının tersine bu yapılar (9)' da 
olduğu gibi edilgenleştirilebilir ve ( 1 O)' da olduğu gibi boşluk bileşiğe uygu-
lanabilir. 

(9) Fotokopi Ali tarafından çekildi. 
(lO) a. Ali dün fotokopi çekti, Veli ise bugün _ __ . 

b. Ali dün , Veli bugün fotokopi çekti. 
c. * Ali dün fotokopi çekti, Veli ise bugün çekti. 
d. * Ali dün çekti, Veli ise bugün fotokopi çekti. 

(bkz. Özbek, baskıda) 
Sözdizimsel ölçütlerin zayıflığına karşın, bu anlatımlardaki eylemler 

anlambilimsel nedenlerden dolayı katkısız eylemler olarak düşünülür. Öme-
ğin,fotokopi çek- yapısında, çek- katkısız eylemi, 'bir şeyin fotokopisini çek-
me' olayı üzerine odaklanmaktadır ancak yapıya açıkça tanımlanabilen bir 
anlambilimsel katkısı yoktur. Böylece, önerilen sözdizimsel ölçütler katkısız 
eylem yapılannın tanımlanmasında yeterli görünmemektedir. 

3.3. Katkısız Eylem Olarak Çek- ve Ver-
Türkçe Sözlüklerde kırkı aşkın anlam maddesi ile çek- eylemi tipik bir çokan-
lamlı eylem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çek- eyleminin öntip anlamı söz-
lüklerdeki girdisi, etimolojisi ve anadili konuşuculannın sezgileri doğrultu
sunda "bir şeyi tutup kendine veya başka bir yöne doğru yürütmek" tanımı ile 
bağlantılı görünmektedir. Çek- eyleminin daha önce sıraladığımız, çokanlamlı 
eylemlerin Türkçe Sözlük'te tanım ve sunum sorunlarının tamamını yansıt
ması (bkz. Uçar, baskıda) ve hem sözlüksel hem de katkısız eylem olarak 
Türkçede kullanımlannın olması bakımından üretken bir eylemdir. Türkçede 
katkısız eylem olarakfotokopi çek-,fotoğraf çek-, kahve çek-, telgraf çek-, çile 
çek- gibi yapılarda kullanılmaktadır. 

Sözlüklerde yinniyi aşkın anlam maddesi ile sunulan ver- eyleminin 
öntip anlaını ise "birine bir şeyi iletmek" şeklinde tanımlanabilir. Ver- eylemi 
de çek- eylemi gibi günlük konuşmada sıkça kullanılan bir eylemdir. Katkısız 
eylem olarak ise karar ver- , ders ver-, demeç ver-, son ver-, bilgi ver-, destek 
ver- gibi yapılarda görülmektedir. 

Yazının bir önceki alt bölümünde sözü edilen, bir eylemin katkısız ey-
lem olup olmadığına yönelik testler, aynı zamanda çek- ve ver- .eylemlerinin 
tam katkısız eylem ve bulanık eylem eylemi olarak aynlmasma yönelik testler 
olma niteliğini taşımaktadır. Örneğin, (ll)'de, tam katkısız eylem ile kurulan 
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ziyafet çek- ve ah/oh çek- katkısız eylem yapılarına bakıldığında bu yapılann 
belirli (ll b,g) ve edilgen (llc,h) yapıya izin veımediği göıülecektir. Aynca 
"hangi" soru sözcüğünün önüne gelmemekte (ll d,i) ve eş anlamiısı ile yer d e ~  
ğiştirememektedir (llej). Ancak, (12)'deki bulanık eylem eylemi ile kurulan 
fotoğraf çek- katkısız eylem yapısında söz konusu testler geçerli gibi görün-
mektedir. Aynı durum ver- eylemi için de geçerlidir. Örneğin, son ver- tam 
katkısız eylem yapısı olduğu için belirli (13b) ve edilgen (ı3c) olamamakta, 
soru sözcüğü önüne gelememekte (13d) ve eşanlamlısı ile yer değiştireme
mektedir (13e). Buna karşın, (14)'teki bulanık eylem eylemi ile kurulan tali-
mat ver- katkısız eylem yapısı bu yapılara izin vermektedir. 

(ı 1) a. Ali arkadaşına ziyafet çekti. 
b. *Ali arkadaşına ziyafeti çekti. 
c. *Ziyafet Ali tarafından çekildi. 
d. *Ali hangi ziyafeti çekti? 
e. *Ali şölen çekti. 
f. Ali ah 1 oh çekti. 
g. *Ali ahı 1 ohu çekti. 
h. *Ah 1 oh Ali tarafından çekildi. 

' i. *Ali hangi ahı 1 oh u çekti? 
j. *Ali ay çekti. 

(ı2) a. Ali fotoğraf çekti. 
b. Ali fotoğrafı çekti. 
c. Fotoğraf Ali tarafından çekildi. 
d. Ali hangi fotoğrafı çekti? 
e. Ali resim çekti. 

( 13) a. Ali bu olaya son verdi. 
b. *Ali sonu verdi. 
c. *Son Ali tarafından verildi. 
d. *Ali hangi sonu verdi? 
e. *Ali olaya bitiş verdi. 

(ı 4) a. Ali talimat verdi. 
b. Talimat Ali tarafından verildi. 
c. Ali talimatı verdi. 
d. Ali hangi talimatı verdi? 
e. Ali direktif verdi. 
Katkısız eylem yapılan her zaman bu testierin hepsine uymak zorunda 

değildir. Örneğin, zarar ver- ve huzur ver- katkısız eylem yapılan edilgen 
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(15b)-(16b) ve belirli (15c)-(16c) yapılanna ve hangi s o ~  s º z c ¿ ĵ ¿ ~ . e  ~ 1 5 ~ ) -
(16d) izin vermemekte ancak yapılardaki adsıl eşanlamlısı ıle yer degıştırebıl
rnektedir ( 15 e)-( ı 6e). 

(15) a. Deprem evlere zarar verdi. 
b. *Zarar evlere deprem tarafından verildi. 
c. *Deprem zaran verdi. 
d. *Deprem hangi zararı verdi? 
e. Deprem evlere hasar verdi. 

(ı 6) a. Ortam insana huzur verdi. 
b. *Huzur insana ortam tarafından verildi. 
c. *Ortam insana huzuru verdi. , . . 
d. *Ortam insana hangi huzuru verdi? 
e. Ortam insana rahatlık verdi. 
Katkısız eylem yapılannın sözkonusu testlerden bazılarına uyup bazıla

nna uymaması, katkısız eylemlerin bir derecelenme içerdiğini göstermektedir. 
Bu derecelenme ise sözlüklerde katkısız eylem yapılannın sunumunda bir sı
ralama yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

4. Çek- ve Ver- Katkısız Eylemleri için Sözlükte Sunum Önerisi 
Sözlüklerde anlam açıklamalan vermenin ve tanım içeriği oluşturmanın başka 
bir çalışma konusu olması nedeniyle, sözlük sunum önerisi yapılırken TDK ve 
DD sözlüklerindeki tanım içerikleri olduğu gibi kullanılmıştır. Aynca, çek- ve 
ver- eylemlerinin sözlüksel eylem olarak kullanımlan bu öneride gösterilme-
miş, yalnızca katkısız eylem olarak kullanımlan ele alınmıştır. Katkısız ey-
lemlerin,full çek-, start ver- gibi Türkçe'ye yerleşmemiş yabancı sözcüklerle 
kullanımlan sözlük önerisinin içerisine alınmazken, Türkçe Sözlükler'de yer 
almayan ancak veri tabanında karşılaşılan rnekilc çek-, barfiks çek- gibi yapılar 
sözlük sunumuna dahil edilmişlerdir. 

Sözlük önerisinde, çek- eylemi ile kurulan katlasız eylem yapılarının 
sunumunda ziyafet çek-, ah 1 oh 1 of çek- gibi tam katkısız eylem yapıları ilk 
iki sırada yer almaktadır. Bunları bulanık eylem eylemleri ile kurulanfotoğraf 
çek-, kahve çek-, dikkat çek- gibi yapılar izlemektedir. Aynı şekilde ver- eyle-
mi için de son ver-, güven ver- gibi tam katkısız eylem ile kurulan yapılara ilk 
sıralarda, talimat ver-, konferans ver-, haber ver- gibi bulanık eylem eylemleri 
ile kurulan yapılara daha sonraki sıralarda yer verilmiştir. 

Çekmek (katkısız eylem) 

1. Konukları yemek sunarak ağırlamak. Ziyafet çekmek. 
2. Demek, söylemek. Ah çekmek. Oh çekmek. Of çekmek. 
3. Görüntüyü bir aletle özel bir nesne üzerine kaydetmek. Fotoğraf 1 resim çekmek. 
Film 1 klip çekmek. Fotokopi çekmek 
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4. Öğütrnek Kahve çekmek. Salça çekmek 
5. Yollamak Telgraf çekmek. Mesaj çekmek 
6. Bir duyguyu içinde yaşatmak, etkisi altında olmak. Sevda çekmek. Hasret çekmek. 
Çile çelemek Dert çekmek. Acı çekmek. Azap çekmek. 
7. Üzerine toplamak. Dikkat çekmek. İlgi çekmek. 
8. Oynamak. Halay çekmek. 
9. Atmak, vurmak Dayak çekmek. ķ u t  çelone k 

. 
10. Işlenen suçtan ötürü hapis yatmak. Ceza çekmek. 
ll. Söylemek, bildirmek. Rest çekmek. 
12. Yapmak. Mekik çekmek. ķ ē n a v  çekmek. Barfiks çekmek. 
Vermek (katkısız eylem) 
1. Bitirmek Son vermek. 
2. Herhangi bir duruma yol açmak. Güven vermek. Korku vermek. Moral vermek. 
Huzur vermek. Ümit vermek Zevk vermek. Sıkıntı vermek. Acı vermek. 
3. Kazandırmak, katmak, etki yapmak. Biçim vermek. ķ e k i l  vermek Tat vermek 
4. Düzenlemek. ķ º l e n  vermek. Davet vermek Balo vermek. Yemek vermek. 
5. Ortaya çıkmak, oluşturmak. Sonuç vermek. Zarar vermek 
6. İletmek, bildiımek. Talimat vennek Taktik vermek. Bilgi vermek. Buyruk vermek. 
Yanıt vermek. Haber vermek. Fikir vermek. 
7. Topluluk önünde bilimsel konudaki bildirisini sunmak. Konferans vermek. Seminer 
vermek. 
8. Topluluk önünde sanatını göstermek, i cra etmek. Konser vermek. Resital vermek. 
9. Söylemek, bildirmek. İzin vermek. Söz vermek. Hak vermek. Vaat vermek. Yetki 
vermek. Nota vermek. Muhtıra vermek. Yemin vermek. 

S. Sonuç 
Dilbilimsel bulgular ışığında saptanan ölçütler doğrultusunda bir dilin tüm düz-
Iemieri için betimlemeli birer kaynak olmalan beklenen Türkçe Sözlükler'de, 
özellikle çokanlamlı eylemlerin tanımına ve sunumuna yönelik sorunlar 
bulunmaktadır. Sözlüklerde çokanlamlı sözlüksel eylem eşlerinin alt 
anlamlan şeklinde sunulan katkısız eylem yapılarının tanımlanması ve bu 
yolla çokanlamlı eylemlerden ayrımı, eylemlerde çokanlamlılığı betimlemek 
açısından gereklidir. Yapılacak olan bu ayrım aynı zamanda katkısız eylem-
lerin sözlük girdisi olarak özel bir düzenleme ile sunulması gerekliliğini de 
beraberinde getirmektedir. 

Bu çalışmada, Türkçede çek- ve ver- eylemlerinin katkısız eylem olarak 
da kullanımları olduğu ve sözlüklerde çokanlamlılık gösteren eylem eşlerinin 
alt anlam maddesi olarak konumlandınlmamaları gerektiği tartışılmıştır. Bu 
iki katkısız eylem için, sözlüksel eylem eşlerinden ayrı olarak, sözlük sunum 
önerisi geliştirilıniştir. Sözdizimsel ölçüderin tamamına ya da bir kısmına uy-
malan nedeniyle, katkısız eylem olarak iki ayrı tür kullanıma (tam katkısız 
eylemler ve bulanık eylem eylemleri) ve dereceli yapıya sahip olduklan gös-
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terilmiştir. Bu dereceli yapı dolayısıyla çek- ve ver- katlGsız eylem yapılan, 
sözlük sunum önerisinde, tam katkısız eylemlerden bulanık eylem eylemleri-
ne doğru sıralanmıştır. 
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