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Birle§ik fiil
Birden fazla fiilin tek anlam etrafinda birlejerek bir fiil i§levi yüklenmesi
olayma diinyanm birgok dilinde rastlanir. Dilbilim sözlüklerinde genellikle
sirali fiil yapisi (serial verb contraction), sirah fiil (serial verb), siralama (serialization) veya fiil siralamasi (verb serialization) (Crystal 1997: 348-349; Trask
1993: 251-252; Matthews 1997: 339) gibi kavramlarla kar§imiza gikan bu yapinin Bah Afrika dilleri, Dogu ve Güneydogu Asya dilleri ve Yeni Gine gibi
ülke dillerinde sikga kullarulmakta oldugu belirtilmektedir. Dilbilim alaninda saygin bir yere sahip olan D. Crystal ve R. L. Trask'in kaynak eserlerinde
bu tür yapilann kullanildigi alan dogru olmakla beraber eksik olarak gösterilmigtir. Birle§ik fiil yapilannin yaygm oldugu dil sahasim belirtirken,
Dogu ve Güneydogu Asya dillerinin yaruna Türk dillerinin iginde bulundugu, Asya'da oldukga geni§ bir cografyaya yayilan Altay dillerini de zikretmek gerekir. Hem morfolojik hem de semantik bakimdan fiil yapilan da gayet dikkat gekici zenginliklere sahip olan Altay dillerinin, uluslararasi dilbilim sahasmda, ayirdedici özellikler sözkonusu oldugunda sadece eklemeli
dil olu§lari, sesli uyumu ve isim gekim ekleriyle one gikmi§ olmalan 1 bu dilleri tanima adina bir eksiklik olarak nitelendirilebilir. Kesinligi tarh§ilmakla
birlikte Türk dilleri gibi Altay dil ailesine mensup oldugu kabul edilen Ja-

1.

Yabanci kaynaklann bir^ogu Altay dilleri soz konusu oldugunda bu dillerin bilhassa eklemeli diller (agglutinating language) olduklarim vurgularlar. Bu tur kaynaklar daha ?ok
Turkie ba?ta olmak iizere diger Altay dillerindeki sesli u y u m u (vowel harmony) ve hal
ekleri (case system) konusunu orneklerle agiklarlar. O kadar ki, B. J. Blake'in Case IHall kitabi Mehtnet adam-a elma-lar-i ver-di (Blake 1 9 9 4 : 1 ) ciimlesiyle ba§lar. O y s a bu dillerin fiil sistemleri de olduk?a dikkat ^ekici ve arajtirmayi gerektiren ozelliklere sahiptir.
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ponca da birleçik fiiller açismdan gayet zengin bir dildir. Her ne kadar Uzak
Dogu dillerini dü§iindügümüzde, bizde oluçan ilk çagnçim o dilierin karma§ik yazi karakterieri olsa da, bu dilierin Tiirkçeye benzeyen birçok morfolojik veya semantik yönü bulunmaktadir. Bu yazinin ana konusunu bu benzerliklerin belki de en çaçirticilarindan olaruru, Japoncadaki birle§ik fiiller
konusunu ele alacagiz. Ancak, Japoncadaki bu yapilara gelmeden önce birleçik fiil yapilannm genel bir tanimim yapip farkli dillerden örnekler vermek faydali olacaktir.
Zeynep Korkmaz'in Tiirkçeyi göz önünde bulundurarak yaptigi tanima
göre birleçik fiiller, bir isim ile bir yardimci fiilin, iki ayn fiil çeklinin yahut
isim soylu bir veya birden çok kelime ile bir esas fiilin birleçmesinden oluçan ve tek bir kavrama karçilik olan fiil türleridir (Korkmaz 2003: 150, 2003:
46). R. L. Trask'm (1993: 251-252) tarumina göre ise semantik olarak tek bir
anlam içeren, aym özne tarafindan yönlendirilen, fakat sentaktik bakimdan
birden fazla fiilin art arda gelmesiyle oluçan, açik/gôriilen bir baglaç ile baglanmayan yapilardir. Bu çahçmamizda, Zeynep Korkmaz'm tanimindaki belirttigi bir isim ile bir fiilin birleçmesiyle oluçan yardim et-, kábul buyur-, arz
eyle- vb. fiiller inceleme alaru diçindadir. Baçka bir deyiçle, bu yazida ele
alinacak birleçik fiiller iki veya daha fazla fiilin olu§turdugu yapilardir.
Tiirkçede yigihp kaldvn, kaçip geldim, ahverdim, veya Kazak Tiirkçesinde Xatti
cazip berdim 'Mektubu (birisi için) yazdim', Kiin §igip baradt 'Güne§ çikiyor'
(Demirci 2003: 2, 165) örneklerinde gördügümüz türden birleçik fiillerdir.
Ardiçik çekilde fiillerin siralanmasi aralarinda genetik bir bag bulunmayan
birçok dilde mévcuttur.
Dünya dillerinden bazi örnekler
Yukarida bahsedildigi gibi birleçik fiil yapilari birçok dilde bulunmaktadir.
Örnegin, Çincenin Mandarin lehçesinde (Li 1989: 54-70) iki fiilin art arda siralanmasmdan olu§an birle.çik fiiller sikça kullamlmaktadir. Bu fiiller sonuçsal (resultative) ve paralel olmak üzere ikiye ayrilirlar. A§agidaki iki örnekte
görüldügü gibi sonuçsal yapilarda ikinci fiil birinci fiilin bir sonucu durumundadir.
1. a.

wő

bà

chá

bëi

ben
çay
kap
'Ben çay bardagini kirdim'
1. b.

tö

ba

mén

lö

3. tç
kapi çek'Kapiyi (çekerek) açti'

dá

pá

le

kir-

geçmiç zaman (aspekt)

vurkai

aç-

le

geçmi§ zaman (aspekt)
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Paralel yapilar ise önceleri tek fiille ifade edilen hareketlerin zamanla ayni
anlamdaki iki farkli fiille ifade edilmeye baflanmasiyla ortaya gikmi§lardir.
Eskiden tek heceli mai fiiliyle ifade edilen al- fiili modern Mandarin lehgesinde göu-mäi fiilleriyle de ifade edilmeye ba§lanmi§tir. Her iki fiil de 'sahn
almak' anlami ta§imaktadir.
1. c.

Wő
de
göngsi
Ben ilgi eki
§irket
'Bénim girketim mai ahr'

göual-

mai
al-

shcingpin
mai

1. d.

Wő
de
gongst
Ben ilgi eki
girket
'Bénim firketim mai alír'

mäi
al-

shängpin
mai

Qncenin öteki büyük lehgesi olan Kantoncada da dogal olarak Mandarincedekine benzer yapilar vardir (Yip 1994:142-149).
2. a.

Bätyüh
ngóhdeih keni
Haydi
biz
git'Haydi, sinemaya gidelim'

tái
gör-

hei
film

2. b.

Ngóh tlngyaht féi
heui
gin-güng
Ben yann
uggit-gör-ig (mülakat)
'Ben yann bir mülakata gidiyorum'

Bati Afrika dillerinden Kwa dili de ardigik fiiller konusunda oldukga zengindir. Bazi örneklerde her iki fiil de gergek anlammi kaybedip tamamen
deyimsellegirken (4. b.) bazilarinda ise iki fiil gergek anlamlarmi kaybetmeden (4. a.) yeni bir anlam olu§tururlar.
3. a.

l-de
poáno noá
3. tj-almasa belirteg
'O, masayi getiriyor'

baá
gel-

3. b.

Me- gyeá no
i.t§ al3. t§ akk
'Ona inanirim'

3. c.

Aémmaá yná
adwuáma maá
Amma I yap- i§
ver'Amma Kofi igin galijiyor'

dä
yeKofd
Kofi

Kwaca ve C^ince ile genetik bir bagi bulunmayan, fakat Türkge ile genetik akrabahgi tarti§mali olan2 Mogolcada da birle§ik fiil yapilari mevcuttur.

2.

Bu konuda daha geni? bilgi i<;in bk. Poppe 1965 ve Clauson 1962.
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4. a.

giiicü
aroba
koç-ger
gir-geçmiç z. 1.1$
'Koçup girdi'

4. b.

biçicii
ögbe
yaz-ger
ver-geçmi§ z. 1.1§
'Bafkalari için yaziverdi' (Poppe 1974:161-162)

Endonezya'dan bagimsizligini yeni alan Dogu Timor'da konuçulan TetunDili 3 adli dilde de sirali fiiller bulunmaktadir.
5. a.

Ohiti hau
hakarak fo
hatane ba
imi
kona
Bugün ben
isteverbildatif sen-çogul dokunba
ema
Timor oan
nia
moris loron-loron
nian
datif halk Timor döl
iyelik hayat gün-gün
iyelik
'Bugün sizlere Dogu Timor halkirun günlük hayati hakkmda konuçmak istiyorum'

5. b.

Nia
halai sa'e
O
ko§- yüksel'O daga ko§tu'

ba
datif

foho
dag

Ural dillerinin Fin-Ugor dalindan oían Macarcada da benzer siralama bulunur..
6. a.

A
gyerek-ek
énekel-ve
sétál-t-ak
belirteç
çocuk-çogul çarkisôyle-ger
yiirû-geçmiç z. 3. t§
'Çocuklar çarki söyleyerek yürüdüler' (Haspelmath 1995: 283)

Japonca birle§ik fiiller
Yukaridaki örneklerde görüldügü gibi birbirinden uzak cografyalarda konu§ulan birçok dilde birden fazla fiilden teçekkûl edip tek bir yüklem vazifesi
gören fiil yapilari vardir. Sentaktik bakimdan Türk dillerine en yakm dillerden biri oían Japoncada da gayet zengin.bir birleçik fiil varligma rastlamaktayiz. 4 Tûrkçede bir fiille sade bir çekilde anlatilabilen bir hareketi, olu§u,
kiliçi veya eylemi birden fazla fiilin birleçmesiyle daha canli, kapsamli ve
farkli anlatma imkaru elde etmiç oluruz. Japonca fiil yapilannin temel un-

3.

4.

Buradaki Dili kelimesi tesadüfen Turkçe dil kelimesinin -i iyelik eki almiç çekline benzese
de aslinda bir yer ismidir. Dili çehri Dogu Timor'un baçkentidir. Tetun-Dili dili ise Tetunun
bir lehçesidir. Bu dil Tetum olarak da adlandinlir.
Bu konuda en kapsamh araçhrmalardan biri Yoshhiko Tagashira ve Jean Hoff tarafindan
yapilmiçtir. Yazimizin bu bölümünde onlarm çahçmasinin ilk 20 sayfasindan faydalarulmiçtir. Kitabin diger sayfalanndan alinan örnekler için sayfa numarasi belirtilmiçtir.
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surlarmdan biri olan birle§ik fiiller dogal olarak dildeki anlatima canlilik ve
zenginlik katmaktadir.
Yapisal özellikler
Japoncadaki her bir birle§ik fiil iki fiilin bir araya gelmesiyle te§ekkül eder.
Birinci fiil (Fi) Renyookei adi verilen formattadir. Renyookei, morfolojik ve Semantik fonksiyon itibariyle Türkge ve diger Türk dillerindeki zarf fiil5 ekme
benzemektedir. Fiilin son seslerinin -t'ye dönü§mesi suretiyle Renyookei formu olu§turulur. Bazi durumlarda mastar eki olan -(r)u dü§er ve fiil kökündeki -e sesi Renyookei formu görevi üstlenir (taberu 'yemek' —>'tabe'). ikinci
fiil (F2) ise Taga§hira'mn 'sözlük giri§ formu' dedigi mastar formundadir.
Renyookei formatindaki birinci fiilin aksine ikinci fiil, cümle iginde kullaruldigi zaman degi§ik eklerle gekimlenmektedir. kami kiru 'lsirip koparmak'
< (lsir- kes-), kake tukeru 'bir yere telagla ko§mak' < (ko§- ili§tir-), ii watasu 'bir
karari sözlü olarak ilan etmek' < (söyle- ver-). Bu yapiyi bir §ema halinde
gösterebiliriz:
Japonca yapi
Türkqe yapi
Birinci fiil -1- Renyookei Ikinci fiil Birinci fiil+Gerundium ikinci fiil
hara-

i

ödeRenyookei
'geri ödemek'

modosu

döndiir-

söyleyi
'aniden söylemek'

ver-

Goriildugii gibi Japoncada birle§ik fiiller yapisal olarak Turkgedeki emsallerine benzemektedir. Bilindigi iizere Turkgede gekimlenmemi§ haldeki (nonfinite-mastar durumundaki) gel-, gik-, git- vb. fiillerinin -Ip, -I veya -A zarf fiil
ekleri alarak gel-ip, gik-a, gid-e durumuna gelirler. Yani Turkgede non-finite
bir yapi finite hale gelirken fiil kokiine harici bir morfem eklenir; buna mukabil Japoncada Renyookei formunun tegekkiilii daha ziyade kelimenin biinyesinde cereyan eden fonolojik bir hadisedir.
nomu 'igmek' —• nomi
harau 'odemek' —»harai
kakeru 'kofmak' —> kake
nageru 'firlatmak' —» nage
todokeru 'bir yere bir §ey getirmek, rapor etmek' —»todoke

5-

Tetsuya Sano, Mart 1999'da yaptigi Verbal Inflection in the Acquisition of Japanese 'Japonca ögreniminde fiil gekimleri' adli ijali^masinda Renyookei formunu adverbial, yani, zarf fiil olarak adlandirmaktadir (http://c0e-sun.kuis.ac.jp/c0e/public/paper/0utside/san02.pdf (30.01. 2005)).
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Birleçik fiilleri oluçturan elementlerin anlam karakterleri açismdan bakildiginda Tagashira'ya göre (1986: 2) Japoncadaki birleçik fiillerin en biiyiik
özelligi bu yapilann büyük çogunlugunun aktivite/eylem ve proses/siireç bildiren fiillerden oluçmalaridir. Tagashira, siireç göstéren fiillerin geçiçli ve
geçiçsiz olduklariru ve bunlarin durum degiçikligi (change of state) veya коп и т degiçikligi (change of location) gösteren fiiller oldugunu belirtir. Örnegin, geçiçsiz bir fiil olaii aku 'açik haie gelmek', geçiçli bir fiil olan akeru
'açmak' fiiliyle birleçerek kapali durumdaki bir nesnenin açilarak durumunun degiçtigini gösterir. Ote yandan geçiçsiz hairu 'girmek' ve geçiçli ireru
'yerleçtirmek' birleçerek nesnenin durumundan ziyade yerinin degiçikligini
gösterir.
Aktivite fiilleri ise, durum veya копит degiçikligi göstermezler: huku
'üflemek', miru 'bakmak', motu 'tutmak', sasou 'davet etmek' vb.
Aktivite fiilleri ile proses fiilleri birleçip birleçik fiiller oluçtururlar: osi
akeru 'itmek-açmak > itip açmak', tataki akeru 'vurmak-açmak > vurup açmak'.
Birleçik fiillerin aktivite ve proses fiillerinden oluçmalari gerçeginin yaru
sira, bu fiil yapilarmda ikinci fiilden (F2) kaynaklanan anlamda bir soyutluk
derecesi bulunmaktadir. Bu soyutluk derecesi, rakamsal olarak ifade. edilecek olunursa, sifirdan iiçe kadar çikabilmektedir. Őrnek olarak taker и 'eklemek, iliçtirmek' fiilinin ikinci fiil olarak kullaruldigi yapilara bakalim:
1. Sifir derece soyutluk: nui tukeru 'dikmek-eklemek > dikip eklemek' birleçik fiilinde her iki fiil de bir nesneyi bir yere eklemeyi ifade ederler ve eylemde soyutluk yoktur. Bu yapida tukeru fiili bir nesnenin к о п и т degiçtirip
baçka bir nesneye eklenerek onun tamamlayici (integral) bir parçasi haline
gelmesini ifade eder.
2. Birinci derece soyutluk: hari tukeru 'yapiçtirmak-eklemek > iyice yapiçtirmak' fiilinde nesne bir к о п и т degiçikligine ugrar fakat eklendigi nesnenin
tamamlayici bir parçasi olmaz. nui tukeru fiilinde oldugu gibi buradaki tukeru fiili tam bir somutluk sergilemez.
Sono zeikan-sunkoku no kami wa sikkari haritukete okanai, sugu toreru wa yo.
'Eger, Gümrük Beyan Formu'nu iyi yapiçtirmazsan hemen diiçecegini biliyorsun' (Tagashira 1986: 46).
3. Ikinci derece soyutluk: ue tukeru 'ekmek, dikmek-eklemek > bir çey dikmek'. Bu yapida tukeru fiili daha ziyade agaç veya bitki türünden bir nesnenin zemine saglamca yerleçtirildigini gösterir. Eylemin hem cereyan ediçi
hem de nasil oldugu ifade edilir.
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4. Ügüncü derece soyutluk: sikari tukcru 'azarlamak-eklemek > sertge azarlamak'. Burada tukeru fiili azarlamak anlamindaki sikari fiilini tasvir etmektedir. tukeru, azarlama eyleminin bir nevi zarfi iflevini yüklenmi§tir.
Ano okusan um itinitizyuu gamigami zyotyuu ya kodomi-tati 0 sikaritukeru
'O kadin, gün boyunca gocuklarma ve hizmetgi kiza kaba davranip onlari
§iddetlice azarlar' (Tagashira 1986:175).
Ügüncü derece soyutluk durumunda ikinci fiilin gergek anlammdan siyrilmasi Türk dillerindeki tasvir fiillerinin üstlendigi Semantik görevle örtü§mektedir. Japonca birlegik fiilleri anlam bakimmdan incelerken de görecegimiz gibi, iglev itibariyla Japonca sikari tukeru birlegik fiil yapismdaki tukeru
fiili ile Türkge azarlayiverdi yapismdaki ver-, dü§eyazdim yapismdaki yaz-, alikoydular yapismdaki koy-, gidedur yapismdaki dur-, okuyabilmi§ yapismdaki
bil- veya bekleyedursun yapismdaki dur- fiilleri benzer dilbilimsel fonksiyonlar üstlenmi§lerdir. Her hem Japonca hem de Türkge örneklerde ikinci fiiller
anlamlarindan siynlarak birinci eylemin nasil gergekleftigini ve hangi tarzda
cereyan ettigini göstermektedirler.
Bu soyutluk siralamasinda bir (1) ve iki (2) rakamlanyla izah edilen durumlarda tukeru fiilinin daha somut anlam ifade ettigi üg (3) ile dörtte (4) ise
soyutlugun ve tasvirin daha hakim oldugu göze garpmaktadir. Burada sadece tukeru fiiliyle örneklendirilen soyutluk derecesi az veya gok olsa^da F2
durumundaki her fiil tarafindan sergilenebilir. Yalniz, bu noktada §unu da
belirtmek gerekir ki dillerde bu tür kügük anlam farklanni, en iyi, bu dili
ana dili olarak konu§an kigiler görebilmektedir.
Semantik özellikler '
Japoncadaki birlegik fiillerin tümünü Semantik bakimdan kesin bir liste §eklinde siruflandirmak oldukga zordur. Birle§ik fiilleri olufturan her bir fiil
birlegtigi fiilin anlamsal dogasina bagli olarak yeni bir anlam kategorisi
olu§turabilir. Yalniz, yine de birgok birlegimin gösterdigi ortak özellik, dilcilere bu fiilleri siniflama imkani vermektedir. Tagashira, Japonca birlegik fiilleri kendilerini olugturan fiillerin aralarinda kurduklari Semantik ili§kiler
agisindan alh ba§lik altrnda incelemektedir.
1. Sebep-Sonug
Bu durumda birinci fiil, ikinci fiilin bildirdigi hareketin olu§masi igin bir vasita veya bir sebep vazifesi görmektedir.
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hikiageru 'gekip kaldirmak' < hiku: gek- ageru: kaldirAmerika no heitai ga Bctonamu о hikiagete kara zyuuncn ni naru
Amerika'nm Vietnam'da askerlerini gekmesi[nden beri] [gekip almasi-qekerek almasi] on yil oldu' (Tagashira 1986:48).
kakiireru 'yazip ginnek, illemek' < kaku: yaz- íreru: girKono moosikomi-yoosi ni wa kazoku no koto 0 kakiireru ran ga mookete nai
'Bu müracaat formunda aile bilgilerini girmek [yazip i§lemck] igin bir bölüm
konulmami§'(Tagashira 1986: 80).
Birinci fiilin ikinci fiilin gergekle§mesine zemin hazirlamasi olayi birle§ik/sirali fiil yapilarina sahip olan birtok dilde mevcuttur. Schönig (1984: 8) zarf
fiil durumundaki birinci fiilin ikinci fiil i?in olu§turdugu d u r u m u обстоятельство '§art, durum' kelimesiyle ifade eder.
Türkbe, Hirsiz parayi alip kaqti, Qocuk vazoyu kirip döktü gibi cümlelerde álmák ve hrmak fiilleri kapnak ve dökmek fiillerinin sebebi veya bir nevi §arh du-.
rumundadirlar. Japonca kiritaosu '(agai; vb. bir nesneyi) keserek devirmek' <
kiru: kes- taosu: devir- ve hiki-dasu 'gekip gikarmak' < hiku: gek- dasu: gikmasina sebep ol- yapilarmda oldugu gibi.
2. Aktivite-Yogunluk
Tagashira'run yogunluk olarak nitelendirdigi durum birinci fiilin nasil meydana geldigidir. Üi^incü derece soyutluk olayim aqiklarken bahsettigimiz
gibi bu tűr birlejik fiillerde ikinci fiil birinci fiilin nasil cereyan ettigini gösterir. Bu d u r u m Türk dillerindeki tasvir fiillerin i§levi gibidir.
yomiageu 'yüksek sesle ve net bir §ekilde okumak' < yomu: oku- ageru: kaldír-,
artirWatasi ga kono hon no tam eni eranda zoo-go 0 hitotuzutu yomiageru kara, zibiki
da sagasite, sirusi 0 tukete kudasai
'Bu kitap igin segtigim iki yüz kelimeden her birini net bir ;ekilde okuyacagim; lütfen onlan sözlükte bul ve i§aretle' (Tagashira 1986: 243)
sikaritukeru 'sertqe azarlamak' <sikaru: azarla- tukeru: ekleAno okusan wa itinitizyuu gamigami zyotyuu ya kodomi-tati 0 sikaritukeru
'O kadin, gün boyunca gocuklanna ve hizmetgi kiza kaba davrarup onlan
§iddetlice azarlar' (Tagashira 1986:175)
3. Tarz-Eylem
Birinci fiil, ikinci fiilin olu§masi igin gerekli olan tarzi gösterir. Őrnek: hai
noboru 'sürünerek tirmanmak'; daki orosu 'kolundan tufarak yikmak' vb.
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motidasu 'tutarak gikarmak' < motu: tut- dasir. gikarKyoo no kaigi de wa sono mondai wa motidasanai koton i siyoo
'Bugünkü konferansta bu konuyu agmayalim (tutup getirmeyelim)'
(Tagashira 1986:125)
4. Aktivite-Yön
ikinci fiil, birinci fiilin gösterdigi hareketin yönünü gösterir. mi agerú ' y u k a n
bakmak', miru orosu 'a§agi bakmak' vs.
Yoru ona oka no ue kara mati o miorosu to, akari no kirameku yakei ga totemo kirei
desu
'Gece, §u tepenin üstünden §¡ehre [a§agi] bakarsan, §ehrin pinlhli silueti 90k
güzeldir' (Tagashira 1986:111)
miageru 'yukan bakmak' < miru: bak-, gör- agerú: kalk-, kaldirNyuuyooku no Waarudo Toreedo Sentaa no tuin-tawaa wa hizyooni takaku, soba ni
tatte tepen o miageru to kubi ga itaku naru
'New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kuleleri 50k yüksek, eger yanlannda durup y u k a n dogru baksan boynun tutulur' (Tagashira 1986: xoi)
5. Benzer iki hareket
Her iki fiil de bir özne tarañndan, bir olay kar§isinda arka arkaya, ayni anda
yapilmaktadir. Fiillerdén herhangi biri digerine oranla semantik bakimdan
önem arz etmez.
okiagaru 'kalkmak' < okiru: kalk-, agerú: kalk-, kaldirDaruma wa nando korobasarette mo sugu okiagaru
'Ne kadar devirirsen devir, daruma bebegi hemen ayagi kalkar' (Tagashira
1986:157)
tukekuwareru 'bir §eyi bir §eye eklemek' < tukeru: ekle- kuwareru: ilave etKekkonsiki ni yobukei hito no namae omoituku mamani nanninka kakinarabete
okimasita ga, tukekuwaeru beki hito o omoituitara osiete kudasai
Aklima geldikge dügüne gagirmamiz gereken kigilerin listesini yaphm, eger
listeye eklememiz gereken biri varsa lütfen baña söyle' (Tagashira 1986: 215)
6. íkinci fiilin olu§masinda birinci fiilin katkida bulunmasx
Tagashira bu durumu anlatmak i gin zorlanmi§ olsa gerek ki, fiillerin durumunu tasvir etmek igin kullandigi baglik, ba§lik olmadan öte bir agiklama
mahiyetinde. B u tür birle§ik yapilarda birinci fiil, ikinci fiilin olufmasi igin
bir sebep degildir ve fiilin olugma tarzini da göstermeye yönelik degildir. Bu
tür yapi daha gok (5) numarali maddede anlatilan benzer iki hareket
yapisirun özelligini yansihr.
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marabu 'bir sirada oturmak' < iru: bir yerde bulun- narabu: sirada ol-, siraya
girNagai kaiguzukue no ryoogawa ni inarabu orekireki ni mazitte, sinzanmono no
watakusi wa tiisaku natte ita
'Uzun konferans masasinin her iki tarafinda oturan yüksek mevkili insanlarin arasinda oturmu; yeni biri olarak kendimi gizleyebilecegim kadar gizlemeye galijtim' (Tagashira 1986: 75)

yomikaesu 'tekrar okumak' < yomu: oku- kaesu: ayrmtilann üzerinde dur-, tekrarlaKontesuto ni oobosita tanpensyoosetu ga itiban ni nata to sirasete kita. Uresii tayorina node, suuzitu wa sono tegami 0 nando mo yomikaesite sono tabi ni yorokobi
ni hitatta
'Bana, yanjmaya gönderdigim kisa hikayenin birincilik ödiilünü kazandigini
ilettiler. Bu benim i?in o kadar sevindirici bir haberdi ki birka? gün mektubu
tekrar tekrar okudum ve her okudugumda i?im sevingle doldu' (Tagashira
1986: 244)
Anlamca kayna§ma veya deyimle§me
Belirtilen alti maddeye paralel olarak Japonca birle§ik fiillerde her iki fiilin
de ger^ek anlamlári di§inda yeni ánlamlar kazánma özellikleri vardir. Bu
d u r u m bir tűr deyimle§me veya anlamca kayna§ma olarak nitelendirilebilir.
Bu d u r u m semantik bakimdan Türkgedeki deyimlere benzemektedir. Ancak
mórfolojik olarak deyimlerden ayrilip yazimn ba§inda §emala§tirdigimiz
birle§ik fiillere benzemektedir. Bilindigi gibi Türkbe deyimleri meydana getiren unsurlann sadece fiil ólma mecburiyeti yoktur. Mesela, dört gözle beklemek, iple gekmek ve kafasmin tasim athrmak vs. fiilleri iginde ?ok sayida isim
bulunduran birer deyimdir ve yalmzca fiillerden olu§mamaktadir. Bir ba§ka
ifadeyle, Türkgede sadece iki fiilin bir kurala bagli olarak birlejmesiyle olu§an deyim gruplan yoktur. Kuralli birle§ik fiiller dedigimiz yeterlik, tezlik,
süreklilik ve yakla§ma bildiren ve iki fiilden olu§an yapilar ise deyim olarak
kullarulmamaktadirlar. Oysa Japoncada iki fiilin birle§mesinden olu§an bazi
yapilar deyim anlami da kazanmijlardir. Bu durumda yapiyi olufturan fiillerin her ikisi de ba§ka anlam kazanmaktadirlar. Türkgedeki kuralli birle§ik
fiillerde birinci fiil ger^ek anlammdan uzakla§maz, gergek anlamindan uzakla§an unsur ikinci fiildir. 'Galip oluverdi cünd-i maglup' (Gencan 1 9 7 1 :
262) cümlesinde ol- ger^ek anlammda kullanilirken ver- ger^ek anlammdan
tamamen uzakla§mi§tir.
Ornekler:
harikomu 'savurganlik yapmak' <haru\ ger- komu: girkirinukeru 'mücadele etmek, ?abalamak' < kiru: kes- keru: ge?-

Japoticadaki birle§ik fiiller ve Türkgédeki fiillere benzerlikleri...
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korogaru 'ziyaret etmek, bir ki§ide davetsiz misafir olarak kalmak' < korogaru:
yuvarian- kdmu: girNyuuyoku de surnu tokoro wa mada kimatte inai ga, toobun ozi no tokoro ni korogarikomu tumori da
'New York'ta nerede kalacagimi henüz bilmiyorum, fakat jimdilik amcamin
yaninda kalmayi planhyorum' (Tagashira 1986: 93)
kurikaesu 'tekrarlamak, bir §eyi tekrar tekrar yapmak' < kuru: makaraya sarkaesu: döndürTerebibangumu wa itigatu kara w asudeni hoosoosita episoodo 0 kurikaesu dake de
atarasii mono wa nai
'Ocak ayindan sonra Televizyonlar tamamen eski programlari tekrarlarlar,
yeni higbir §ey olmaz' (Tagashira 1986: 95-96)
toruageru 'mahrum etmek, elinden almak' < toru: elde et- agerú: kalk-, kaldirMosi nanika no zizyoo de kono kenri 0 toriagerareru to, hizyooni komarimasu
'Eger bir sebeple onlar bu haktan mahrum edilirlerse, 90k zor durumda kalacaklar' (Tagashira 1986: 206-207)
Sonug olarak denilebilir ki birlegik fiil yapilari, genetik akrabahga bagli olmaksizin, dünyamn farkli bölgelerinde konu§ulan degigik dilierin sahip olduklan ortak bir özelliktir. Belki de diller yalniz fiil yapilarina bakilarak da
tasnif edilebilirler. Birlegik fiil yapiían, Altay dil grubuna mensup oldugu
tartigilan Japoncada da oldukga yaygin bir gekilde kullanilmaktadir. iki fiilin
zarf fiil eki fonksiyonu olan Renyookei formu sayesinde birlegmesi dolayisiyla morfolojik agidan Türkgedeki ve diger Türk dillerindeki kuralli birle§ik
fiillere 90k benzeyen Japoncadaki birle§ik fuller, semantik bakimdan Türkge
yapilarla birébir örtü§memektedirler. Buna ragmen örneklerde görüldügü
üzere bu fiiller birgok yönden anlamsal benzerlikler arz etmektedirler. Türk
dillerine vakif ve hakim olan ara§hrmacilarm, aralarinda genetik bag bulundugu kábul edilen diger dillerde ve akrabalik bagi bulunmayan dünyarun
bagka dillerinde de Türk dillerindeki yapilara benzer fiil yapilarinin bulundugunu Japonca örnegiyle göstermeye gali§an bu yazi daha génig galigmalara kapi agmayi amaglanmaktadir.
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