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Turgay SEBZECİOĞLU1 

{-(y)ErEk} ULAÇ EKİNİN YÜKLEM-İÇİ YAPIŞMA SÜRECİNE 

GİREMEME NEDENLERİ 

Özet 

Yüklem-içi Yapışma Koşulunu yerine getiren {-(y)Ip} ulacı, Yükleme Çekilim 

İlkesinin etkisiyle deyimleşmiş bileşik eylemlerin içerisinde yer alabilmekte, 

kavramlaşabilmekte ve buna koşut başka sözcüklerle öbekleşerek sözlükselleşme 

sürecine doğru bir eğilim gösterebilmektedir. Geleceğe yönelik tarihsel sürecin 

sonunda dilbilgiselleşen {-(y)A/bil-}, {-(y)I/ver-}, {-(y)A/yaz-} yapıları gibi, 

betimleyici bileşik eylemde temel kurucu olma yolunda ilerlediği sezilmektedir. 

Bunun nedeni, ünlülü ulaçların betimleyici bileşik eylem oluşturma işlekliğini 

yitirmiş, görevi {-(yIp} ulacına bırakmış olmasıdır. {-(y)Ip} gibi; aynı anda veya art 

arda gerçekleşen önermeleri bağlayarak veya ana tümcenin anlamını durum 

açısından niteleyerek bileşik tümce oluşturan {-(y)ErEk} ekinin deyimleşmiş 

bileşik eylemlerde yer almaması, yüklem-içi alana yapışma hususunda bazı 

özellikleri taşımadığı sonucunu vermektedir. Bu çalışmada, {-(y)ErEk} ulacının 

yüklem-içi alana yapışmama nedenleri kendisine en yakın ulaç eki olan {-(y)Ip} ile 

karşılaştırılarak ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yükleme Çekilim İlkesi, Yüklem-içi Yapışma Koşulu, {-

(y)ErEk}, bileşik eylem, sözlükselleşme, dilbilgiselleşme 

THE REASONS OF {-(y)ErEk} GERUND’S NOT TAKING PLACE IN THE 

PROCESS OF INTER-PREDICATE ADHESION 

Abstract 

The {-(y)Ip} gerund which forms the Condition of Inter-predicate adhesion can 

take place in compound verbs that become idioms with the impact of the  

Gravitation Principle onto Predicate  can be conceptualized and correspondingly 

be classified with another words and may tend to a process of lexicalization as 

well. In the end of a future historical process grammaticalized structures like {-

y/A/bil-}, {-(y)I/ver-}, {-(y)A/yaz-}, they are anticipated to make progress on the 
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way to become a main formative in descriptive compound verbs. The reason is that 

gerunds with vowels fail to make descriptive compound verbs and give the 

function to {-(y)Ip} gerund. The  {-(y)ErEk} appendix which forms a compound 

sentence by describing the meaning of main clause in terms of condition or 

connecting propositional sentences that occur at the same time or successively, 

produces the result of not carrying some characteristics in regard to adhesion of 

interpredicate field when it doesn’t take place in compound verbs that become 

idioms.In this study the reasons of {-(y)ErEk} gerund’s not adhesion to  

interpredicate field is discussed by making comparisons with the {-(y)Ip} gerund 

which is closest to it. 

Key Words: Principle of Gravitation onto Predicate, Condition of Inter-predicate 

Adhesion, {-(y)ErEk}, compound verb, lexicalization, grammaticalisation 

1. Giriş 

Eski Anadolu Türkçesinin sonlarına doğru oluşan {-(y)ErEk}, günümüzde yaygın olarak 

kullanılan ulaç eklerinden biridir (Ergin 1993: 322; Korkmaz 2009: 993). Oğuz grubu 

lehçelerine özgü bir ektir (Korkmaz 2009: 993). Bu ekin {-E} ulaç eki ile sıfat ve zarf yapan 

karşılaştırma eki {+rEk}’in birleşmesi sonucu oluştuğunu iddia eden araştırmacılar (Deny 1941: 

852; Ergin 1993: 322; Banguoğlu 2000: 430) olduğu gibi, istek eki olan {-E} ile {+rEk} ekinin 

birleşimine; yine, geniş zaman ekiyle pekiştirme eki {+ok}’un kalıplaşmasına bağlayan 

araştırmacılar da bulunmaktadır (bk. Korkmaz 2009: 993). Öyle anlaşılıyor ki, tarihsel süreçte 

ünlülü ulaçlar işlekliğini yitirerek betimleme (“tasvir”) eylemlerinde dilbilgiselleşme 

(grammaticalisation) sürecini tamamlamış yapıların parçası olarak görev alabilirken {-(y)ErEk} 

ulaç eki onların bıraktığı yan tümce kurma görevini devralmış görünmektedir (Yüzeol Özezen 

2008: 331). {-(I)p} ulaç eki de {-(y)ErEk} gibi yan tümce kurma işlevini işlek olarak yerine 

getirirken ondan farklı olarak betimleme işlevli bileşik eylemlerle ana tümcenin yüklemine, 

dilbilgisel olmasa da sözlüksel düzeyde yanaşabilmeyi gerçekleştirebilmiştir. Bu çalışmada, {-

(I)p} ulaç eki, eklendiği eylemle birlikte Yükleme Çekilim İlkesinin etkisi altında ana tümcenin 

yüklem-içi alanına yaklaşabilirken ve hatta yapışabilirken {-(y)ErEk}’in bu tür bir işlevi yerine 

getirememesinin nedenleri ve sonuçları üzerinde durulacaktır. 

Bu çalışma, Giriş ile birlikte dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünden sonra gelen 

Yükleme Çekilim İlkesi ve Yüklem-içi Yapışma Koşulu adlı bölümde, bölüm başlığında adı geçen 

ilke ve koşulun açıklaması yapılmıştır. Üçüncü bölüm olan {-(y)ErEk} Ulaç Ekinin Yüklem-içi 

Alana Yapışamama Nedenleri ve Sonuçları adlı bölümde{-(I)p} ulaç ekinin eklendiği eylemle 

birlikte yükleme yaklaşabilirken ve hatta yapışabilirken {-(y)ErEk} ekinin bu tür bir işlevi 

yerine getirememesinin nedenleri ve sonuçları üzerinde durulmuştur. Yine bu bölümde, 

Türkçenin, Tümce Değeri Hiyerarşisi (Hierarchy of Sentence Value) adlı bir dizilim dizgesine 

sahip olduğu, bileşik tümcelerin bu hiyerarşiye göre sıralandığı savlanmış; ardından bu 

hiyerarşiye göre {-(I)p} ve {-(y)ErEk}’in aynı tümcedeki dizilimi karşılaştırmalı olarak ele 

alınmıştır. Sonuç bölümünde ise, bir önceki bölümde ortaya çıkan bulgular ve çıkarımlar 

özetlenmiştir. 

2. Yükleme Çekilim İlkesi ve Yüklem-içi Yapışma Koşulu 

Yüklem, ana kurucusu olan eylemle birlikte üyelerinin tümceye nasıl, ne şekilde ve hangi 

rollerle yansıyacağını belirleyen bir yönetim ağına sahiptir. Başka bir açıdan ise, yüklemin 
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taşıdığı kodların dışarıya doğru yansıyarak tümce oluşturması; eylem öbeği (verb phrase), çekim 

öbeği (inflectional phrase) veya uyum öbeği (agreement phrase) olarak genişlemesi olarak 

düşünülebilir. Belirleyici ve karar verici gücüyle merkezi bir çekim alanı oluşturan yüklem, 

alanı dışındaki sözlüksel biçimbirimler (lexical morphemes) ve dilbilgisel biçimbirimleri 

(grammatical morphemes) kendisine doğru bükerek bir çekilim süreci başlatmaktadır. 

Biçimbirimlerden kimisi yüklemin bazı konumlarıyla dilbilgisel veya işlevsel bir uyum 

gösterdiği için bu çekimin yoğun olarak etkisinde kalmaktadır. Bütünleşme niteliklerine sahip 

bu tür birimler, sahip oldukları yapışma eğilimlerini güçlendirerek yükleme doğru zamana 

yayılan bir çekilme sürecine girerler. Bu çalışmada, sözü edilen sürecin Yükleme Çekilim İlkesi 

adıyla terimleştirilebilecek genel bir yasa olduğu savlanmıştır. Bu ilkede çekilim (gravitation) 

terimi özellikle tercih edilmiştir. Bunun nedeni, bizce, çekilim sürecinin nöronların işleyişini 

etkileyen atomik özellikler (atomic features) ile bağıntılı olabileceğinin varsayılmasıdır. Tabi, 

böylesine bir varsayımın geçerliliği için Sinirbilim (Neurology) ve Beyindilbilim 

(Neurolinguistics) çalışmalarının ortaya koyduğu daha genel geçer bulguları beklemek 

gerekmektedir. 

(1) Yükleme Çekilim İlkesi (Principle of Gravitation onto Predicate) 

 Tümcede çekim alanı oluşturan yüklem, üye konumunda bulunan biçimbirimleri 

çeker. (“Predicate which forms the gravitational field in sentence pulls morphemes in 

which the argument position.”) 

Özne, nesne gibi sözdizimsel konumlara üye olarak yerleşen sözcükler ve o sözcüklere eklenen 

çekim ekleri yüklem tarafından ayrı ayrı çekimlenebilir. Bundan dolayı, sözcükleri ve ekleri tek 

bir terimle ifade etmeye olanak sağlayan biçimbirim (morpheme) terimi Yükleme Çekilim İlkesi 

tanımında özellikle kullanılmıştır. Yükleme çekilen biçimbirimlerin hepsi üyelerin dışarıda 

kaldığı yüklem alanına girmeyi başaramaz. Bazıları için yükleme yanaşma (focal movement) 

veya yüklem sınırına geçici yapışma konuşucunun amaçladığı işlevi yerine getirmek için 

yeterlidir. Sözgelimi, yeni bilgiyi (new information) taşıyan üyelerin odakta (focus) yer almak 

üzere yüklem sınırına yaklaşması paketlenen bilginin (information packaging) iletilmesi için 

yeterlidir. Her biçimbirimin yüklem alanına girip yapışamaması ortada süzgeç (filter) görevi 

gören bir koşulun olduğunu göstermektedir. Bu koşul, Yüklem-içi Yapışma Koşulu adıyla 

aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

(2) Yüklem-içi Yapışma Koşulu (Condition of Inter-predicate Adhesion) 

 (i) Dilbilgisel veya işlevsel olarak uyumlu biçimbirimler yüklem-içi alana yapışabilir. 

(“Grammatical or functionally compatible morphemes may adhere to inter-predicate 

domain.”) 

 (ii) Yüklem-içi yapışım artzamanlı bir süreç gerektirir (“Inter-predicate adhesion 

requires a diachronic process.”) 

Yüklem-içi Yapışma Koşulunda “yükleme uyumlu biçimbirimler” ifadesiyle kastedilen onların; 

bazen başka sözcüklerle sözlükselleşme (lexicalization) sürecine girebilecek niteliklere, bazen 

de sözlükselleşme süreciyle yetinmeyip daha uzun bir tarihsel süreçte kip (mood), zaman 

(tense), görünüş (aspect) gibi dilbilgisel kategorilerden (grammatical categories) birini 

taşıyabilecek veya taşıyacak yapının bir parçası olarak görev alabilecek çekilme gücüne sahip 

olmalarıdır. Bu koşul Chomsky’nin (1995) doymazlık (greed) kavramını çağrıştırsa da aynı şey 

değildir. Doymazlık, bir üyenin sahip olduğu biçimbilimsel gerekliliklerin karşılanması 
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amacıyla taşınmasını zorunlu kılan bir kavramdır (Chomsky 1995: s. 261). Ancak, doymazlık 

kavramı, yalnızca tümcedeki yüklem konumuyla ilişkili olmayan eşzamanlı taşımaları ve bu 

taşımaların sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesini sağlayan özellik denetleme (feature checking) 

süreçlerini de içermektedir. Yüklem-içi Yapışma Koşulunun ikinci maddesi, yüklem-içi alanda 

yapışmanın (3a-b)’de görüldüğü gibi, konuşucunun biçemsel (stylistic) tercihleri, Chomsky’ci 

Evrensel Dilbilgisinin (Universal Grammar) örtük veya açık taşıma (movement) gibi bilişsel 

işlemlerini içeren anlık tümce üretimleri ile ilgili olmadığını belirtmektedir. Yani, yüklem-içi 

yapışma artzamanlı dilbilim (diachronic linguistics) içerisinde değerlendirilmelidir. Buna koşut, 

ortaya çıkan yapışma ilk aşamada sözlükselleşme süreciyle kendisini gösterse de, ileriki 

süreçlerde yeni bir işlevin ortaya çıkmasını veya var olan bir işlevin başka biçimbirimlerle ifade 

edilmesini sağlayan dizgesel (sistemic) değişimleri içerir. Sözgelimi, {-mIş} ortaç (patriciple) 

ekinin temel yüklemde zaman, kip ve görünüş işlevlerini yüklenmesi dil dizgesine ilişkin köklü 

bir değişimdir. Yükleme yaklaşma veya yüklem sınırına yapışma ise ya kalıcı olmayan 

eşzamanlı üretimlerdir ya da tamamlanmamış artzamanlı bir sürecin henüz eşzamanlı bir 

kesitini yansıtmaktadır. 

(3) a. Biçemsel taşıma 

 a1. Ayşe [kitabı] rafa koydu.  

 a2. Ayşe rafa [kitabı] koydu. 

 b. Örtük ve Açık Taşıma 

 b1. Who did you see who? (açık taşıma) 

 b2 Seni kim/ Ali gördü? (örtük taşıma) 

Yükleme Çekilim İlkesinin biçimbirimlere olan açık etkisini Türkçede bağımlı dilbilgisel 

biçimbirimler olan eylemsi ekleri (mastar=isim-fiil, ortaç=sıfat-fiil ve ulaç=zarf-fiil ekleri) 

üzerinde gözlemlemek mümkündür. Yükleme doğru olan bükülüm sürecine eylemsi eklerinin 

hem artzamanlı evriminde hem de eşzamanlı eğilimlerinde rastlanmaktadır. Eylemsi eklerinden 

kimisi diğerlerinden erken başladığı tarihsel evrimde yan tümce yüklemindeki kategorik 

benzerliklerini kullanarak kip, zaman ve görünüş ekine dönüşmüş, kimisi betimleme (“tasvir”) 

işlevini yerine getirmek üzere dilbilgiselleşmiş, kimisi de biraz daha geç başladığı tarihsel 

süreçte iki ya da daha fazla sözcüğü kaynaştırarak sözlükselleşmeye katkıda bulunmuştur. 

Sözlükselleşmede kurucu olabilenler, yüklem-içi alana bileşik eylem (compound verb) yapısı 

içerisinde yapışabilmektedir. Bu dilbilgiselleşme hedefli bir ara süreçtir. Yani, eylemsi eklerinin 

sözlükselleşen bileşik yapılarda kalıplaştığı bu süreç; kip, zaman ve görünüş ekine veya 

betimleme (“tasvir”) işlevli dilbilgisel yapılara dönüşmek üzere gidilen yolun ilk aşamasıdır. Bu 

makalede, birbirine yakın işlevleri olan {-(y)Ip} ve {-(y)ErEk} eklerinin Yüklem-içi Yapışma 

Koşulunu ne kadar yerine getirebildiğine ilişkin gözlemler Yükleme Çekilim İlkesi temelinde 

karşılaştırmalı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. 

3. {-(y)Erek} Ulaç Ekinin Yüklem-içi Alana Yapışamama Nedenleri ve Sonuçları 

Bu bölümde, {-(y)ErEk} ulaç ekinin, tümcenin diğer biçimbirimleri gibi Yükleme Çekilim İlkesi 

altında olduğu halde, yükleme doğru çekilerek bükülememe ve bu niteliğiyle ilişkili olarak 

yüklem-içi alana yapışamama nedenleri ele alınacaktır. {-(y)Ip} ulaç ekine bakıldığında ise, ekin 

Yüklem-içi Yapışma Koşulunu yerine getirdiği için deyimleşme veya bileşik yapı oluşturma 

eğilimi taşıyabildiği görülmektedir: dur-up dur-, gez-ip dur-, koş-up dur-, dön-üp dur-, dolan-ıp 
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dur-, didin-ip dur-, uğraş-ıp dur-, tekrarla-yıp dur-, bak-ıp dur-,  ak-ıp git-, dal-ıp git-, geç-ip 

git-, koy-up git-, uzay-ıp git-, sür-üp git-, al-ıp ver-, dol-up taş-, dök-üp saç-, düş-üp kalk-, kas-

ıp kavur-, say-ıp dök-, sil-ip süpür-, uç-up git-, yürü-yüp git- bunlardan bazılarıdır (daha fazla 

örnek için bk. Banguoğlu 2000: 493; Ergin 1993: 366; Korkmaz 2009: 152-53). Buna karşın, {-

(y)ErEk} başka sözcüklerle birlikte sözlükselleşmeye direnmekte, ana tümceden bağımsız bir 

tümce olduğuna ilişkin refleksi göstermeye devam etmektedir. Sözlükselleşip temel yüklem 

alanına doğru çekilme sürecini gerçekleştiremediğinden başka sözcüklerle dilbilgiselleşerek kip, 

zaman, görünüş gibi eylemcil kategorilerden birine dönüşme olasılığı da bulunmamaktadır. {-

(y)ErEk} ulaç ekinin, çoğu zaman {-(y)Ip} ile benzer bir işlevi yerine getirmesine rağmen, 

yüklem alanına doğru sözlükselleşerek ilerleyememesi, tümcesel niteliklerinden vazgeçemeyişi 

ve başka sözcüklerle birlikte yüklem-içi alanda dilbilgiselleşme sürecine dair herhangi bir iz 

taşımaması, aşağıdaki beş maddede, sonuçlarıyla birlikte ele alınacaktır. 

(i) {-(y)ErEk}’ten Sonra Gelen Eylemin Anlamını Kaybetmemesi: Ulaçlı bileşik eylemlerin 

[temel eylem+ulaç eki+yardımcı eylem] diziliminde yardımcı eylem, temel sözlüksel anlam 

(basic lexical meaning), yani çekirdek anlamını (core meaning) yitirmektedir. Sonda bulunan 

eylemin anlamını yitirerek yardımcı eylem haline gelmesi bileşik eylemin oluşumunu 

hızlandıran etmenlerden biridir. Ancak, {-(y)ErEk}’li sözcüklerin ardından gelen eylemler temel 

anlamını korumaya devam etmekte, herhangi bir anlam kaybına uğramamaktadır. Bunun sonucu 

olarak, {-(y)ErEk}’in ekli olduğu eylemin anlattığı olay veya durumu betimleyecek bir yardımcı 

eylem ortaya çıkamamaktadır. 

(4) a. Et dolu tabağı büyük ekmek parçalarıyla [sil-ip süpür]dü. 

 b. *Et dolu tabağı büyük ekmek parçalarıyla sil-erek süpürdü. 

 c. Et dolu tabağı büyük ekmek parçalarıyla [sil-erek] [temizle]di. 

(4a)’da süpür- eylemi gerçek anlamından sıyrılabildiği için ulaçlı birleşik eylem yapısında silip 

süpür- < [silTEMEL EYLEM-ipULAÇ EKİ süpür-YARDIMCI EYLEM] gibi bir deyim ortaya çıkabilmiştir. 

Temel anlamın öbekte çokanlamlama süreci (polysemic process) ile yeni bir yan anlam 

kazanması deyimleşmeyi hızlandıran bir etken olmuştur. Böylece {-(y)Ip} sözlükselleşen silip 

süpür- öbeğinde kuruculardan biri olarak görev alabilmiş, yani, öbekteki sözcükleri birbirine 

kaynaştıran bağlayıcılık işlevini yerine getirebilmiştir. (4b)’de ise {-(y)ErEk}’ten sonra gelen 

eylem büyük oranda çekirdek anlamını korumaya devam etmiştir. {-(y)ErEk}’in tümcemsi 

niteliklerinden ve bununla ilişkili olarak ana tümceyle olan sınırından vazgeçemeyişi, 

kendisinden sonra gelen eylemin yeni bir anlam kazanmasını gerektirecek bir tetiklenmeye yol 

açmamaktadır. Sonuç olarak, {-(y)ErEk}’ten sonra gelen eylem öbekleşme eğilimiyle mecazlı 

bir anlam kazanamamakta ve {-(y)ErEk}’li eylemin anlattığı olay veya durumu betimleyecek bir 

yardımcı eyleme dönüşememektedir. (4c)’de ise, temizle- eylemi çekirdek anlamını koruyup 

bağımsız bir yüklem olma niteliğinden vazgeçmediği, yani, sil- eylemiyle deyimleşmeye 

zorlanmadığı için tümce dilbilgisidışı değildir. 

(ii) Görünüş işlevini yerine getirecek bir yapıda görev alamaması: {-(y)ErEk} ulaç eki, zaman 

çizgisi üzerinde aynı anda gerçekleşen olayları bağlarken {-(y)Ip} ondan farklı olarak yan 

tümceyle ana tümce arasında bir öncelik sonralık ilişkisi kurabilmektedir. {-(y)Ip} ile kurulan 

yan tümcenin yükleminde gerçekleşen olay veya durum ana tümcedekinden daha öncedir. 
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(5) a. Her zaman müzik dinle-(y)erek ders çalışırım. 

 b. Bu sabaha kahvaltımı yap-ıp derse başladım. 

{-(y)Ip} ulaç ekinin eklendiği eylemle birlikte, ana tümcenin yüklemine yaklaşma eğilimi 

Yüklem-içi Yapışma Koşulunu yerine getirdiği için yüksektir. Bazen bu çekilim ana tümcenin 

yüklem dışı kurucularını yok edecek kadar güçlüdür. 

(6) a1. Salonda arkadaşıma bak-ıp sonrasında sessizce çıkacağım. 

 a2. Salonda arkadaşıma bak-ıp sonrasında çıkacağım. 

 a3. Salonda arkadaşıma bak-ıp çıkacağım. 

(6a1-a2)’de görüldüğü gibi, ana tümce üyelerinin kullanıcının bağlamsal tercihine göre düşmesi 

ve bunun sonucu olarak ulaç yan tümcesinin temel yükleme yaklaşması, (6a3)’te gerçekleşen 

olayın hızla ve hemencecik gerçekleştiğini yansıtan bir olay durumunun ortaya çıkmasını 

sağlamıştır: bakıp çıkmak. Bu işlev, {-(y)I/ver-} veya {-(y)A/yaz-} yapılarının da işlevine benzer 

bir işlevi, yani anlık görünüşü (punctual aspect) veya daha bilindik bir terimle ifade etmek 

gerekirse tezliği hatırlatmaktadır. Buna karşın, (7)’de görüldüğü gibi {-(y)ErEk}’li yan tümce 

yükleminin, işlevsel değişimi tetikleyici bir biçimde ana tümceye yaklaşarak anlık görünüşüne 

benzer bir işlevi yansıtması, ana tümceyle aynı anda gerçekleşen bir olayı taşıdığı için pek 

mümkün görünmemektedir. Üstelik yan tümcenin ana tümcenin yüklemine halihazırda yanaşık 

olmasına rağmen. Dolayısıyla, {-(y)ErEk}’in öncelik sonralık ilişkisini yansıtabilecek yan 

tümcelerde yer alamadığını söylemek yanlış olmasa gerek. Zaten, {-(y)ErEk} ekli yan tümcenin 

temel yüklemle aynı anda gerçekleşen bir olayı yansıtması, zamansal olarak birbirlerine 

yaklaşmalarını mantıksal olarak anlamsız ve hatta imkansız kılmaktadır. Aynı anda gerçekleşen 

iki olay, doğal olarak, aynı tümcede ve aynı zaman noktasında birbirlerinin sınırını ihmal 

etmeden gerçekleşmektedir. {-(y)ErEk} bir anlamda bu zamansal sınırın bariyeri olarak tümceler 

arası geçirgenliği azaltmaktadır. 

(7) Müzik dinle-(y)erek ders çalışıyorum. 

(7)’de, aynı anda yapılan, fakat birbirinden bağımsız gerçekleşen iki olay vardır. Yan tümce ve 

ana tümce kendi içlerinde özerk bir alan oluşturmuştur. Yan tümcedeki olay ana tümcedeki 

olayı etkilemediği gibi, onunla bir ardışıklık ilişkisi de bulunmamaktadır. Yani, {-(y)Ip} ana 

tümceden farklı bir zaman sınırı belirleyebilirken (bk. Şahin 2002: 104), {-(y)ErEk}’li yan 

tümce ana tümceyle daha iç içe veya koşut bir zaman görünümü ortaya koymaktadır. Korkmaz, 

bu ekin zaman işlevinden çok ana tümcenin eylemiyle “-mek suretiyle” anlamında bir tarz 

ilişkisi kurduğunu söylemektedir (2009: 997). Bütün bunlar bir araya geldiğinde, {-(y)ErEk} ekli 

yan tümcenin ana tümcenin yükleminde eriyerek görünüş veya zaman işlevi kazanmasının 

Türkçede gözlenmeyen süreçlerden olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

(iii) Sözlükselleşme sürecine direnme: Aslında bu başlık, yukarıdaki maddelerde sözü edilen 

anlam ve işlevlerle ilgili bulgulardan çok da ayrı olarak ele alınamaz. Sözlükselleşmeye dirence 

bu bağlamda bakıldığında, {-(y)ErEk}’e göre {-(y)Ip} ulaç ekinin hem anlamsal hem de işlevsel 

düzlemlerde ana tümcenin yüklemine bükülebildiği için sözdizimsel sınırlara ve sınırlamalara 

daha az takıldığı görülmektedir. Bununla ilişkili olarak, {-(y)Ip} herhangi bir bağlaca ihtiyaç 

duymadan kendi tabanını çoğaltarak ikileme oluşturabilirken veya aynı tabandan olmayan başka 

bir eylemsi ile adlaşma süreci içerisinde yer alabilirken {-(y)ErEk} bu tür işlemleri 

gerçekleştirememektedir. 
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(8) a1. Bu konuyu gerçekten anla-(y)ıp anlamadığını bilmiyorum. 

 a2. Tabakları kır-ıp dökmek bir çözüm olamazdı. 

 a3. Kalbindeki anıları sök-üp sök-üp atmış. 

 b1. *Bu konuyu gerçekten anla-(y)arak anlamadığını bilmiyorum. 

 b2. *Tabakları kır-arak dökmek bir çözüm olamazdı. 

 b3. *Kalbindeki anıları sök-erek sök-erek atmış. 

(8a1-a3)’te sözlükselleşme süreci ile ortaya çıkan anlamlar (8b1-b3)’te benzer bir süreçle 

oluşturulamamıştır. Dolayısıyla, bu bağlamda dilbilgisidışı olmuşlardır. (8b1-b3)’teki 

tümcelerde {-(y)ErEk}; adlaştırma (nominalization), kavramsallaştırma (conceptualisation), 

daha genel bir ifadeyle ise sözlükselleşme süreçlerine karşı bir direnç göstermektedir; çünkü, 

bağımsız bir tümcemsi olma niteliği bu direnci güçlendiren nedenlerden biri olmuştur. (8a1-

a3)’teki öbeklerin bir bütün oluşturarak ana tümcede özne, nesne veya zarf gibi sözdizimsel bir 

konuma yükselebilmiş olması, yeni bir kavram oluşumu temelli öbekleşme veya kalıplaşma 

süreçlerinin varlığına ilişkin önemli bir izdir. 

(iv) Dizimsel olarak {-(y)Ip}’tan sonra gelme: Eylemsilerle kurulan bileşik tümcelerde {-(y)Ip} 

ile {-(y)ErEk} art arda kullanılabilirler. Bu kullanımlardaki dizilime bakıldığında {-(y)Ip}’ın 

önce gelme eğiliminde olduğu gözlemlenir. 

(9) a1. Cenk, onları, evlerindeki eşyaları kır-ıp1 etrafı dök-erek2 korkutuyormuş. 

 a2. Cenk, onları, evlerindeki eşyaları kır-ıp1 dök-erek2 korkutuyormuş. 

 b1. *Cenk, onları, evlerindeki eşyaları kır-arak1 etrafı dök-üp2 korkutuyormuş. 

 b2. *Cenk, onları, evlerindeki eşyaları kır-arak1 dök-üp2 korkutuyormuş. 

(9b2)’deki dizimsel kısıtlama {-(y)ErEk}’in sözlükselleşmeye karşı direnciyle ilişkilendirilebilir. 

(9a2)’de ortaya çıkan kalıplaşma (“kırıp dökmek”), {-(y)Ip}’ın önce geldiği durumlarda 

sözlükselleşmenin, daha özelde ise deyimleşmenin hızlandığını göstermektedir. Zaten (9b1) 

tümcesi, hâlihazırda {-(y)ErEk}’in dizimsel olarak {-(y)Ip}’tan önce gelme hususunda bir 

kısıtlamaya uğradığını göstermektedir. Bu kısıtlama, {-(y)ErEk}’li ulacın {-(y)Ip}’lı ulaca göre 

daha fazla tümcemsi özellikler taşımasıyla ilişkilendirilebilir. {-(y)ErEk}’li ulacın daha fazla 

tümcemsi özelliği taşıdığına ilişkin sağlamayı, bir sorunun yanıtı olan eksiltili tümcelerle 

yapmak mümkündür. 

(10) a. Ayşe: Ali, nefes nefese kalmışsın, okula nasıl geldin? 

  Ali: Koşarak… 

 b. Ayşe: Ali, nefes nefese kalmışsın, okula nasıl geldin? 

  Ali: Koşup… 

(10b)’deki {-(y)Ip}’lı yan tümcenin {-(y)ErEk}’li yan tümce derecesinde tümcesel nitelikleri 

bulunmadığından tek başına kullanılma oranı daha azdır. Buna karşın, (10a)’daki tümce Türkçe 

konuşucularının sezgisel dilbilgisinde (intuitive knowledge of language)2 herhangi bir eksik 

                                                 
2  Literatürde sezgisel dilbilgisi terimiyle birlikte anılan zihinsel dilbilgisi (mental grammar) ve dilsel edinç (lingustic 

competence) kavramları için bk. Chomksy (1965). 
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kalmışlık, tamamlanmamışlık duygusu uyandırmamaktadır. (9)’daki tümcelerin gösterdiği 

çıkarıma yeniden dönülecek olursa, Türkçede, tümcesel nitelikleri daha fazla olanın neden 

dizilimde sağa doğru yanaşma eğilimi gösterdiğini açıklamak gerekmektedir. Bunun yanıtı, 

Türkçenin öbek yapısında gizlidir. Türkçede öbek diziliminde baş olan, yani öbeğin en önemli 

kurucusu sağdadır: Ad Öbeği (kırmızı elmaAD), Sıfat Öbeği (sanata aşıkSIFAT), İlgeç Öbeği (aslan 

gibiİLGEÇ), Eylem Öbeği (Ali okula gelEYLEMdi). Türkeçde zaman (tense), çekim (inflection) ve 

uyum (agreement) gibi kategoriler geçici ve amaçlı olarak yok sayılacak olursa, bir tümceyi 

Eylem Öbeği olarak düşünmek mümkündür (öbeklerle ilgili bk. Gökdayı 2010; Uzun 2000). Bu 

durumda öbeğin başı, yani eylem yine sağda yer almaktadır: Özne + Nesne + Eylem. 

Dolayısıyla, eylemin kuruculuğunda genişleyen yüklem, yani çekimli eylem de sağda yer 

almakta, değilse bile sağda bulunma eğilimi taşımaktadır. Bu açıdan (9a1-b2)’deki tümceler 

yeniden değerlendirildiğinde, tam çekimli bir eylemi bulunduran ana eylem en sağda, {-

(y)ErEk}’li ulaç {-(y)Ip}’tan daha fazla tümcesel özellik gösterdiğinden onun solunda, {-(y)Ip}’lı 

ulaç ise {-(y)ErEk}’li ulacın solunda yer almaktadır. Tümce değeri yüksek olanın sağa doğru 

yerleştiği bu hiyerarşi (11)’deki gibi tanımlanıp {-(y)Ip} ve {-(y)ErEk} özelinde (12)’deki gibi 

gösterilebilir. 

(11) Türkçede Tümce Değeri Hiyerarşisi (Hierarchy of Sentence Value in Turkish) 

 Türkçe bileşik tümcelerde çekimlenme değeri yüksek olan tümceler sağa doğru 

konuşlanır. (‘Sentences with high inflection value in Turkish compound sentences 

settles into the right position.’) 

(12) Türkçede Tümce Değeri Hiyerarşisine göre {-(y)Ip} ve {-(y)ErEk} 

 Türkçede Tümce Değeri Hiyerarşisine göre, {-(y)Ip} ile {-(y)ErEk} 

karşılaştırıldığında ana tümceden sonra en yüksek tümce değerine {-(y)ErEk}’li yan 

tümce sahiptir. 

 ana tümce < {-(y)ErEk}’li yan tümce < {-(y)Ip}’lı yan tümce 

Bu hiyerarşi, {-(y)ErEk} ekinin bulunduğu öbeğin tümcesel niteliklerinden sıyrılıp sözlüksel 

nitelikler kazanamayışının bir sonucudur. Ancak, bu sonuç, dizimsel bir kısıtlamaya yol açtığı 

için dilbilgiselleşme veya sözlükselleşme süreci önündeki bir engel olarak da düşünülebilir. 

4. Sonuç 

Sonuç olarak, {-(y)Ip} ile {-(y)ErEk} tümcedeki bütün diğer biçimbirimler gibi Yükleme Çekilim 

İlkesi etkisinde yükleme doğru çekilmekte; ancak, {-(y)ErEk}’li eylem Yüklem-içi Yapışma 

Koşulunu yerine getiremediği için yüklem-içi alana doğru bükülememekte, başka sözcüklerle 

birlikte sözlükselleşme veya yüklemle uyumlu bir kategoriye dönüşmek için dilbilgiselleşme 

süreçlerini tetikleyememektedir. Bu çalışmada, {-(y)ErEk} ulaç ekinin yüklem-içi alana 

yapışamaması; (i) {-(y)ErEk}’ten sonra gelen eylemin sözlükselleşme sürecine giremeyerek 

temel anlamını koruması, (ii) {-(y)ErEk}’in tümcede aynı anda gerçekleşen iki olayın arasında 

bir sınır oluşturması nedeniyle süreklilik, bitmişlik, anlık gibi görünüş işlevini yerine getirecek 

bir dilbilgiselleşme sürecine girememesi, (iii) kendini çoğaltarak ikilime oluşturabilecek ve 

kendisinden sonra gelen yükleme yanaşarak öbekleşebilecek niteliklere sahip olmaması, (iv) 

Türkçedeki Tümce Değeri Hiyerarşisi kapsamında {-(y)ErEk}’li yan tümcenin tümce değerinin 

yüksek olması ve bunla bağıntılı olarak ana tümcenin yüklemine yaklaşmakta direnmesi gibi 

nedenlere dayandırılarak açıklanmıştır. Bütün bu nedenler, resmin küçük bir bölümünü 

yansıtmaktadır. Sözgelimi, {-(y)ErEk}’li yan tümcenin {-(y)Ip}’lı yan tümceye kıyasla daha 
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yüksek bir tümce değerine sahip olduğuna ilişkin varsayımın, ayrıntılandırılmış başkaca 

kanıtlarla desteklenmesi gerekmektedir. Bundan dolayı, bu konuyla ilgili diğer eylemsi 

eklerinin de ele alındığı karşılaştırmalı çalışmalara gereksinim bulunmaktadır. 

KAYNAKLAR 

BANGUOĞLU, T. (2000). Türkçenin Grameri, TDK, Ankara. 

CHOMSKY, N. (1965). Aspects of The Theory of Syntax, MIT Press, Cambridge. 

CHOMSKY, N. (1995). The Minimalist Program, MIT Press, Cambridge. 

DENY, J. (1941). Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), Maarif Matbaası, İstanbul. 

ERGİN, M. (1993). Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul. 

GÖKDAYI, H. (2010). “Türkiye Türkçesinde Öbekler”, Turkish Studies International 

Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 

Volume 5/3 Summer 2010, s. 1297-1319. 

KORKMAZ, Z. (2007). “Türkçede Birleşik Fiiller ve Anlam Kaymaları”. Türk Dili 

Üzerine Araştırmalar III, TDK, Ankara. 

KORKMAZ, Z. (2009). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK, Ankara. 

ŞAHİN, H. (2002). “Türkiye Türkçesinde -Ip Ulaçlı Fiillerin Durumuna Bir Bakış”, U. Ü. 

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 3: 99-105. 

UZUN, N.E. (2000). Anaçizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe, Multilingual, Ankara. 

YÜCEOL ÖZEZEN, M. (2008). “Türkiye Türkçesinde +A ve –A Ekli Zarflar Üzerine”, 

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı, 2, s. 329-344 


