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Özet
Bu makalede söz diziminin en önemli ve karmaúık birimi sayılan birleúik cümle ve
onun incelenmesiyle ilgili sorunlar ele alınmıútır. Makalede, bugüne kadar dil biliminde eúit
terkipli birleúik cümlelerin özellikleriyle ilgili farklı yorum ve bilimsel açıklamaların
yapıldı÷ını, dolayısıyla, bu tür yorum ve açıklamaların her dil için ayrı úekilde o dilin do÷al
özelliklerinden yola çıkılarak de÷erlendirilmesinin do÷ru olaca÷ı düúüncesi üzerinde
durulmuútur.
Bugüne kadar Özbek ve Türk dil biliminde ba÷ımlı birleúik cümlelerin, ba÷ımsız ve
ba÷lama edatları kullanılmadan yapılan birleúik cümleler kadar detaylı incelenmedi÷i
gerçektir. Makalede, dil biliminde, özellikle, Özbek dil biliminde birleúik cümleler üzerinde
yapılan çalıúmalarda konuyla ilgili ortaya çıkan sorunlar üzerinde düúünceler dile
getirilmiútir.
Anahtar kelimeler: söz dizimi, birleúik cümle, birleúik ba÷lam cümlesi, ba÷ımsız
birleúik cümle, ba÷laçsız birleúik cümle, ba÷lama edatları

Abstract
This article deals with the complex sentence being complicated unit of it and its
research. The author expresses that there ar different scientific ideas on equal structured
complex sentences in linguistics and they should be marked according to specific nature of
every language. The actual problems of complex sentences in Uzbek linguistics are
considered in the given article.
Key words: syntax, compound sentence, unified context sentence, independent
compound sentence, conjunction with the non-compound sentence, connecting prepositions.

Bilindii gibi, birleik cümle dilin yapısında, özellikle, söz
diziminde en önemli birimdir. Basit cümle de söz diziminin ayrı birimi
sayılsa da, yapı itibariyle, birleik cümleye göre, daha pratik, daha dar
kapsamlı yapıdır. Zira, basit cümle de, birleik cümle de, konuma sırasında
etkin ekilde kullanmasıyla ve ortak yönleriyle benzerlik taıyorsa da, farklı
yapı kalıbında olmaları, anlam ve özel yapıları bakımından birbirinden farklı
özellikler taır.
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Geleneksel dil bilgisi teorisinde, birleik cümleler içerii, anlamı,
gramer yapısı ve ton özelliklerine göre tam olan, iki ya da fazla basit
cümlenin balama edatları veya balaç görevini yapan gramer araçlarıyla
birlemesinden oluan cümle yapıları olarak1, ekil ve görev bakımından iki
ya da fazla yüklemi olan, yani [WPm, WPm]2 yapılı cümleler olarak
tanımlanmaktadır.3
Özbek bilim adamı R. R. Sayfullayeva’nın aratırmaları birleik
cümlelerin tanımı, yapı özelliklerinin incelenmesine dayanmakta olup, bu
çalımalarda cümle yapısının en küçük kalıbına [WPm] göre birleik
cümlenin, özellikle, birleik balam cümlelerinin [WPm, WPm] kalıplı
(model) örnek ekli deerlendirilmitir.
Örnek (tipik) birleik cümle, içinde baımsız cümle gibi
kullanılabilen ögelerin bulunmasını gerektiren birleik cümle modelidir.
“[WPm, WPm] (eúit terkipli birleúik cümleler)- ba÷ımsız basit cümleler
olarak kullanılabilen iki veya daha fazla cümlenin konuúma veya yazıda
belli bir ba÷lam aracıyla birleúmesi ve tek ahenk (ton) bütünlü÷üne, tek
cümle özelli÷ine sahip olmasıdır”4.
Geleneksel söz diziminde [WPm, WPm] eit terkipli birleik
cümleler birleik balam cümleleri ve bazı balaçsız birleik cümle
çeitlerine benzemektedir. Ayrıca, son yıllarda birleik cümlelerin ekil ve
anlam ilikisi konusu Özbek bilim adamlarından A. Berdialiyev, N.
Mahmudov tarafından baımlı birleik cümleler esasında, S. Salihocayeva
tarafından ise birleik balam cümleleri esasında incelenmitir.5

1

G. A. Abdurahmonov, Qo‘shma Gap Sintaksisi, Toshkent, 1964, s. 59; G. Abdurahmonov,
O‘zbek Tili Grammatikasi, s.132; A. Gulomov - M. Asqarova, Hozirgi O‘zbek Adabiy TiliSintaksis, Toshkent, 1987, s. 163; G. Abdurahmonov - A. Sulaymonov - X. Xoliyorov - J.
Omonturdiyev, Hozirgi O‘zbek Adabiy Tili- Sintaksis, Toshkent, 1979, s. 123.
2
WPm bir formül olup, burada W – basit cümlenin isim cinsinden olan (fiil hariç) öznesi, Pm
– cümlenin merkezini oluturan yüklemlik kategorisidir. Bu kategori tasdik, inkâr, modal
kelime, zaman, ahıs ve sayıdan oluur. Örnek olarak “Evim Ankaradadır.” cümlesinde
“Evim - W, Ankaradadır – Pm” olarak iaretlenebilir.
3
R. R. Sayfullaeva, Hozirgi O‘zbek Tilida Qo‘shma Gaplarning Formal-Funksional Talqini,
Toshkent, 1994, s. 180-185.
4
R. R. Sayfullayeva Hozirgi O‘zbek Tilida Qo‘shma Gaplarning Formal-Funksional Talqini,
Toshkent, 1994, s. 180-185.
5
A. Berdialiev, Semantiko–Signifikativnaya Paradigmatika I Sintagmaticheskie Otnosheniya
V Konstruksiyax Slojnopodchinyonnogo Predlojeniya Uzbekskogo Literaturnogo Yazika:
Avtoref. diss. dok. filol. Nauk, Toshkent, 1989; A. Nurmonov vd., O‘zbek Tilining
Mazmuniy Sintaksisi, Toshkent, Fan, 1992, s. 231 - 236.
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Aslında, birleik cümleyi oluturan ögeler arasındaki iliki konusu
XX. yüzyılın 20’li yıllarından itibaren dil bilimiyle ilgili aratırmalarının
önemli konularından biri olmu ve o günden beri bilim adamları arasında bu
alanda bilimsel tartımalar söz konusu olmaya balamıtır. Bunun gibi
tartımalardan biri de Rus dil biliminde M. N. Peterson’un Ocherk
sintaksisa russkogo yazika (Rus Dili Söz Dizimi Risalesi) adlı kitabında
geçmektedir.6 M. N. Peterson birleik cümleyi oluturan ögelerin baımlı ve
eit ekilde birlemesi konusundaki düüncelerini, “Mevcut olan kriterler
ana cümleyi yan cümleden, baımlı ekilde birlemeyi de eit ekilde
birlemeden ayırt edilmesi için neden oluturamaz. Demek ki, baımlı ve
eit ekilde birleme (balanma) kavramları dil bilimi açısından
anlamsızdır.” eklinde dile getirir.
M. N. Peterson’un düüncelerine A. M. Pekovski açıklık getirmi,
bunun yanı sıra yine Pekovski baımlı ve eit ekilde birleme (balanma)
kavramlarının dil bilimi açısından mantıklı kavramlar olduunu detaylı
ekilde açıklamaya çalımıtır. A. M. Pekovski eit ekilde birleme
esasında kurulan baımlı, yani birleik balam cümlelerinin baımlı ekilde
birikme yoluyla oluan birleik cümlelerden (tam baımlı birleik cümleler)
her eyden önce balama edatları sayesinde ayırt edilmesini ve bu balam
araçlarının birleik cümlenin yapısındaki yeri ve özelliklerini de önemle
vurgulamıtır.7 Dolayısıyla, A. M. Pekovski’nin “Russkiy sintaksis v
nauchnom osveenii” (Rus Söz Diziminin Bilimsel Açıklanması) adlı
eserinin büyük bir kısmında da baımlı, baımsız ve balama edatları
kullanılmadan yapılmı birleik cümleleri ele alınmı ve incelenmitir.
Konuyla ilgili düüncelerden biri de Alman dil bilimci, genç
gramerciler okulunun ünlü temsilcisi H. Paul’a aittir. H. Paul birleik
balam cümlesini parataktik yapı diye adlandırmı ve bu yapıyı oluturan
ögelerden birinin dierini belirlemediini, aksine, ikisinin de eit ekilde
birbirini belirlediini vurgulamıtır.8
Dil bilimine ait kaynaklarda birleik cümleler, gramer yapısı ve
cümleyi oluturan ögeler arasındaki ilikiye göre; a) birleik balam
cümlesi; b) baımlı birleik cümle ve c) balaçsız birleik cümle olmak
üzere üçe ayrılarak incelenmektedir. V. V. Vinogradov`a göre birleik
6

M. N., Peterson Ocherk Sintaksisa Russkogo Yazika, M., 1923, s. 32.
A. M., Peshkovskiy Suestvuet Li V Russkom Yazike Sochinenie I Podchinenie
Predlojeniy? // Rodnoy Yazik V Shkole, Nauchno–Pedagogicheskiy Sbornik (Kn. 11-12),
M., 1926.
8
H. Paul, Prinzipen Der Sprachgeschichte, Halle, 1937, s. 148.
7
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cümle, özellikle, birleik balam cümleleri ve balaçsız birleik cümlelerin,
ögelerin yapısı ve anlamı (içerii) bakımından birbirleriyle münasebetleri
oldukça fazladır. Birleik balam cümlesini oluturan ögeler, baımsız
birleik cümleleri oluturan ögelerden farklı olarak, eit ekilde balantılı
görünse de, ögelerden sadece birincisinin serbest balanma yapısına sahip
olduunu söylemek mümkündür. Ögelerden ikincisi de kendi yapısı ve söz
dizimi kurallarına uygunluk durumuna göre, bir anlamda, birinci cümleye
tabi, yani ona baımlı olur.9 Anlaılacaı üzere V. V. Vinogradov bu
düüncesinde haklıdır. Zira durum, birleik balam cümlesi ve balaçsız
birleik cümle ögeleri arasındaki anlam ve yapı (ekil) ilikilerinde, ayrıca,
birleik cümlenin komünikatif (mülâkât, konuma) görevini üstlenmesinde
daha açık ekilde görülür. Böyle bir durumda birleik cümle iki ya da daha
fazla basit cümlenin mekanik bir ekilde birlemesini deil, belli bir
komünikatif görevi üstlenmek üzere ekil ve anlam (içerik) bütünlüünü
oluturan yargıların birlemesini gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla, birleik
cümlenin kendine özgü karmaık ekil, anlam ve ahenk bütünlüüne sahip
olan gramer ürünü olması, bize göre, gayet mantıklıdır. 10
Konuyla ilgili ileri sürülen düüncelerden biri de Rus dil bilimcisi
A. G. Rudnev’e aittir.11 A. G. Rudnev balaçsız birleik cümlelerin birleik
cümlenin ayrı bir türü olmadıını, böyle bir cümlenin ya balam ya da
balama edatları kullanılmadan kurulmu baımsız birleik cümle çeidi
olduunu önemle vurgulamıtır. A. G. Rudnev birleik cümlede basit
cümleler arasındaki balaçsız ilikinin önce de, günümüzde de kendi baına
anlam taımadıını belirtmitir12. Bu noktada Rudnev’in düüncelerine
katılmıyoruz; çünkü böyle bir düünce balaçsız birleik cümlenin
tanımlanması iini zorlatırmaktadır.
Rus dil bilimcisi A. N. Gvozdev’e göre de, birleik balam
cümlesiyle baımlı birleik cümle arasındaki en önemli farklılık udur: Bu
tür cümlelerin sentaks yapılarında balaç görevini yapan araç kelimeler
bulunmaktadır. Birleik balam cümlelerinde de cümlenin ortak öelerini
birbirine balayan araçlara rastlanır. Orada da aynı balaçlar kullanılmı
olabilir. Örnein, ve sıralama balacı hem iki basit cümleyi birbiriyle
balayabilir, hem bir basit cümle içerisinde iki kelimeyi birletirebilir.
Dolayısıyla, birleik balam cümlesini oluturan basit cümleler arasındaki
9
V. V. Vinogradov, Izbranniye Trudi. Issledovaniya Po Russkoy Grammatike, M., 1975, s.
290-291.
10
N. N. Prokopoviç, Voprosi Sintaksisa Russkogo Yazika.
11
A. G. Rudnev, Sintaksis Sovremennogo Russkogo Yazika, M., 1968, s. 231-233.
12
Age., s. 259.
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ilikiler, basit cümlenin ortak öelerinde olduu gibi birletirme, sıralama,
ayırtlama, karıtlama vb. ilikilerin bulunmasını gerektirir13. V. G. Admoni
balaçsız birleik cümleleri oluturan öeleri basit cümleyle karılatırır ve
aralarında anlamca sıkı ba olan serbest basit cümleler ile birleik balam
cümlesini oluturan aktif basit cümleler arasındaki farklılıın izafi (nispi)
olduunu vurgular.14 Kanaatimizce bu düünceye katılmak mümkün
deildir. Çünkü birleik balam cümlesini oluturan basit cümleler baımlı
birleik cümle öelerinden anlam (semantik) yapısına göre farklılık gösterir.
N. Valgina 1950’li yıllarından itibaren balaçsız birleik cümlelerin,
birleik cümlelerin ayrı bir türü olarak incelenmeye balandıını belirtir ve
bu tür birleik cümleleri oluturan basit cümlelerin, genellikle, ahenk (ton),
fiil-yüklemin gramer ekli ya da kelimelerin sırasına göre iliki kurduunu
vurgulamaktadır15. Burada N. Valgina birleik balam cümlelerini oluturan
basit cümlelerin otosemantik ve sinsemantik özellikleriyle ilgili önemli
bilimsel açıklama yapmı olsa da, balaçsız birleik cümlelerin yapı
özellikleri hakkında yeni bir fikir ileri sürmemitir.
Buna benzer ekilde birleik balam cümleleri Rus dil bilimcisi V.
A. Beloapkova`nın editörlüünü yaptıı “Çada Rusça” adlı ders
kitabında, sıralama balaçlı kelime grupları (öbekleri) ile karılatırılarak
incelenmitir. Kitapta u tanıma yer verilmektedir: “Birleik cümle ögeleri
arasındaki sıralama ilikisi, parçaları eit ekilde ilikide bulunan kelime
gruplarındaki ba ilikisiyle müterektir. Kelime grupları ve birleik
cümlede (predikatifli birimler) kendi aralarında birlemekte olan ögeler aynı
görevi üstlenmektedir”16. Kanaatimizce böyle bir düünceye katılmak doru
deildir. Çünkü cümleyi oluturan ögeleri sıralı ekilde birlemi kelime
grubuyla birleik balam cümlesi kapsamındaki sentaks ilikisi aynı
deildir. Zira birleik balam cümle ögelerinin yapı bakımından
ekillenmesinin farklı yapılara dayanması ve aralarındaki yapı ilikisi de
farklı özellik taımaktadır.
Rus bilim adamı A. P. Komarov’a göre, birleik balam cümlesini
oluturan ögeler arasında mantık ilikisi bulunmaktadır ve böyle bir sentaks
ilikisi o kadar salam deildir.17 Bu durumla ilgili dil bilimci E. A.
13
A. N., Gvozdev Sovremenniy Russkiy Literaturniy Yazik- Chast II- Sintaksis, M., 1968, s.
207-208.
14
V. G., Admoni Sintaksis Sovremennogo Nemetskogo Yazika, M., 1973, s.181-183.
15
N. S., Valgina Sintaksis Sovremennogo Russkogo Yazika, M., 1973, s. 342 – 343.
16
Sovremenniy Russkiy Yazik, M., 1989, s. 372.
17
A. P., Komarov Sistema Sredstv Virajeniya Prichinno – Sledstvennix Otnosheniy V
Sovremennom Nemetskom Yazike // Avtoref. dokt. dis., M., 1973, s. 17.
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Referovskaya birleik balam cümlesini oluturan ögelerin anlam
bakımından kendi baımsızlıını her zaman koruduunu, netice itibarı ile de
birleik cümlenin içerii ve genel anlamının meydana geldiini, yani
birleik balam cümlesinin her zaman iki yargı (haber) içerdiini
kaydeder18. Kanaatimizce burada E. A. Referovskaya’nın bu düüncesine
katılmak doru olur; çünkü, birleik balam cümlesini oluturan ögelerin
baımsız olması hem anlam, hem yapı bakımından izafidir.
Fransız bilim adamı J. Antuan iki ciltlik eserinde söz konusu
mevzuyu ele almıtır. Yazar eserin birinci cildinde konuyla ilgili kaynaklara
deinmi ve bunlardan bazılarını yorumlamıtır. Eserin ikinci cildinde de
birleik balam cümlelerinin anlam ve yapı özelliklerine göre tanımı
yapılmıtır.19
Leylâ Karahan birleik balam cümlelerini oluturan ögelerin ve,
veya, da, ne, fakat, ama, lâkin, hâlbuki, me÷er gibi balama edatları
vasıtasıyla ilikiye girdii konusunda unu belirtmektedir: “Türkçede
cümleler arasında balantıyı salayan çok sayıda balama edatı vardır. Bu
edatlar yardımıyla aralarında anlam ilikisi olan iki veya daha fazla cümleyi
birbirine balamak mümkündür. Edatların görevi, sıralama, karúılaútırma,
benzetme, açıklama, sebep, sonuç, amaç, karúıtlık, eúitlik, beraberlik vb.
anlamlarla cümleleri birbirine balamak, aralarındaki ilikiyi vurgulamak ve
ilikinin yönünü belirlemektir”20.
Tahsin Banguolu ise balam edatı kullanılan ve kullanılmayan
birleik cümleleri farklı bir türden olan birleik cümlelerle birletirerek,
bunları birleik balam cümlesi diye adlandırmıtır. Kitapta balam edatı
kullanılmadan yapılan birleik cümleler ulama cümleleri sırasına dahil
edilmi ve balam cümleleri olarak deerlendirilmitir.21
A. N. Baskakov Türkçedeki balaçsız birleik cümleleri iki ya da
fazla basit cümlenin ahenk vasıtasıyla (tonlama yoluyla) birlemesinden
oluan anlam bütünlüü olarak tanımlamıtır. A. N. Baskakov’un
açıklamasına göre, birlemekte olan basit cümlelerin içeriinden farklı yeni
anlam meydana gelmektedir.22. Gerçekten de, Baskakov açıklamasında
haklıdır. Çünkü herhangi bir birleik cümle, ögelerin içerdii anlamdan
18

Ye. A., Referovskaya Sintaksis Sovremennogo Fransuzkogo Yazika, L., 1969, s. 172.
G. Antoine, La Coordination En Français Moderne, Paris, 1959. (J. Antuan’ın bilimsel
görüleri ile ilgili düünceler Ye. Referovskaya’nın adıgeçen eserinden alınmıtır).
20
L. Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara, 2008, s. 85.
21
T. Banguolu, Türkçenin Grameri, Ankara, 1998, s. 554-555.
22
A. N. Baskakov, Predlojeniye V Sovremennom Turetskom Yazike, M., 1984, s. 146.
19
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meydana gelir, bütünleir ve cümle yeni ekil, yeni anlam kazanır. Ancak,
Türk dil biliminde birleik balam cümlesini oluturan her öenin baımsız
özne ve yükleme sahip olması konusu dikkat çekmez. Örnein, yüklemi
kelime grubundan oluan basit cümleler birleik cümle olarak
deerlendirilir: Hava bir açılıyor, bir kapanıyor23 gibi.
Çada Özbek Dil biliminde birleik balam cümleleri ve balaçsız
birleik cümlelerin her biri ayrı hâlde birleik cümlenin ayrı çeidi olarak ele
alınır ve onların baımlı birleik cümlelerden farklı olan yönleri, özellikleri
belirtilir24.
A. N. Kononov birleik cümleleri birleik balam cümleleri ve
baımlı birleik cümleler olmak üzere ikiye ayırarak aratırmıtır. Burada
birleik balam cümleleri balaçlı ve balam edatı görevinde gelen
teneffuslu (pauzalı) iki gruba ayrılır.25 Maalesef, A. N. Kononov’un konuyla
ilgili ileri sürdüü düünceleri Özbek dil biliminde gelitirilmemitir. Özbek
dil biliminde G. A. Abdurrahmanov birleik balam cümlelerini oluturan
basit cümlelerin baımsızlık özelliinin izafi düünce olduunu, bunu da
birleik cümlede basit cümleleri birletiren balama edatlarının net ekilde
gösterdiini belirtmitir26. Ayrıca, G. A. Abdurrahmanov, birleik balam
cümlelerinin sadece Türk dili ve lehçelerinde deil, genel dil biliminde de
en az aratırılmı konulardan biri olduunu dile getirmitir.
Özbek bilim adamı M. Asqarova konuyla ilgili düüncelerini öyle
dile getirir: “Birleik cümlelere, özellikle, birleik balam cümlelerini
oluturan öelere ayrı hâlde bakıldıında, birleik cümleyi oluturan
öelerden her biri baımsız ve eit gibi gözükebilir. Esasında ise birleik
balam cümlesini oluturan yargı öbekleri (basit cümle) anlamca bütün /tam
baımsız olamaz. Bu bakımdan birleik balam cümlelerini oluturan
ögeleri içerik (anlam) bakımından izafi baımsız demek doru olur.”27 Aynı
sorunun çözümüyle ilgili V. V. Reetov birleik balam cümlelerini
oluturan ögelerin eit olduunu ve bu ögelerin baımsız basit cümleler

23

T. Banguolu, Türkçenin Grameri, Ankara, 1998, s. 557.
A. N. Kononov, Grammatika Sovremennogo Uzbekskogo Literaturnogo Yazika, M. – L.,
1960, s. 406.
25
Age., s. 406.
26
G. A. Abdurahmonov, Qo`shma Gap Sintaksisi, Toshkent, 1964, s. 59
27
Age., s. 59.
24
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olması gerektiini vurgulamı28, ancak V. V. Reetov birleik balam
cümleleri hakkında detaylı bilgi vermemitir.
N. Turniyazov “birleik balam cümlesi” ve “balaçsız birleik
cümle” terimlerinin kullanılmasının uygun olmadıı kanaatindedir. Çünkü,
herhangi bir birleik cümlenin ögeleri birbiriyle belli bir vasıtayla birlemi
durumdadır. Dolayısıyla, N. Turniyazov “balaç vasıtasıyla birlemi
birleik cümle” ve “balaçsız birlemi birleik cümle” terimlerinden
istifade etmenin uygun olduunu vurgulamaktadır29.
Özbek dil bilimcisi R. Sayfullaeva’nın aratırmalarında birleik
cümlelerin tanımı yapılmı, bu tür cümlelerin yapı özelliklerine önem
verilmi ve her eyden önce birleik cümle yapısının, en küçük [WPm]
kalıbındaki birleik cümlenin, özellikle, baımlı birleik cümlenin [WPm,
WPm] tipik ekli (örnek model) belirlenmitir.
Tipik ekil içerisinde baımsız cümleler olarak kullanılabilen yargı
öbeklerinin bulunmasını gerektiren birleik cümle modeli alınmıtır. Eit
terkipli [WPm, WPm] birleik cümle modeli baımsız basit cümleler olarak
kullanılabilen iki ya da fazla basit cümlenin yazı dilinde ya da konuma
dilinde belli bir balam edatıyla birlemesi ve tek ahenk bütünlüüne sahip
olmasıdır”30.
R. R. Sayfullayeva’nın bu düüncesi eit ögeli birleik cümlenin
anlam ve gramer özelliklerinin kanıtlanmasında büyük önem arzetmektedir.
Eit ögeli birleik cümle kalıbının sembollerle belirtilmesi de birleik cümle
modellerinin belirlenmesi iini kolaylatırır. M. Kurbanova`ya göre, birleik
cümlenin Özbek Dil biliminde yürürlükte olan tanımı Söz dizimine
aykırıdır.
Görüldüü gibi, birleik cümlelerin sınıflandırılması konusunda
daha çözüme kavumamı birtakım sorunlar bulunmaktadır. Özellikle, R.
Sayfullayeva’nın haklı itirafına göre, Özbek Dil biliminde birleik
cümlelerin “birleik balam cümlesi”, “baımlı birleik cümle”, “balaçsız
birleik cümle” olmak üzere üçe ayrılarak incelenmesi tartıma konusu
olmakta ve böyle bir sınıflandırmanın hangi prensibe göre yapıldıı, neye
dayanmakta olduu bilinmemektedir. Dier taraftan, parçalar kendi
aralarında birleme yöntemine göre sınıflandırılmı gibidir. Çünkü birleik
28

V. V. Reshetov, Osnovi Fonetiki I Grammatiki Uzbekskogo Yazika, Tashkent, 1965, s.
226.
29
N. Turniyozov, Qo‘shma Gap Sintaksisi, Samarqand, 1995, s. 5-8.
30
Age., s. 180 – 185.

218

Gazi Türkiyat

Dil Biliminde Eit Terkipli [WPm, WPm] Birleik Cümlelerin
Tanımıyla lgili Sorunlar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

balam cümlesi derken, basit cümlelerin sıralama balaçları, baımlı
birleik cümle derken de, birleik cümleyi oluturan basit cümlelerin
anlamca birlemesine dayanan cümleler, balaçsız birleik cümle derken de
basit cümlelerin hiç bir balam edatına ihtiyaç duymaksızın bir araya
gelmesi anlaılmaktadır. Böyle bir sınıflandırma yapılırken, konuyla ilgili
bir kaç sorunun ortaya çıkması doaldır. Bunlar:
1)
Birleik
cümle
içerisinde
yapılan
sınıflandırma
deerlendirilirken, örnein, baımlı birleik cümlenin anlam türleri birleik
balam cümlesi ve balaçsız birleik cümleler için de kullanılır. Sonuçta,
birleik cümlenin zaman anlamındaki birleik balam cümlesi ve sebep
anlamındaki birleik balam cümlesi gibi çeitleri ortaya çıkar. Meseleye
geleneksel yaklaımdan vazgeçerek farklı yönden bakılsaydı, birleik
cümlelerin anlamı (içerii) ön plana alınarak incelenmesi doru olacaını
düünüyoruz.
2) Birleik cümlenin içten telkin meselesinde de birtakım çelikili
düünceler bulunmaktadır (bu konuda yukarıda kısmen bahsedilmitir).
Ayrıca, baımlı birleik cümlenin çeitleri de birbiriyle karıtırılarak tahlil
edilmektedir. Bunlardan bazılarını ele almaya çalıacaız.
Dilimizde öyle birleik cümleler var ki, bunlara farklı açılardan
bakmak ve onları farklı ekilde deerlendirmek o kadar zor deildir. Bu tür
birleik cümlelere bazen gereken ilmi bakı açısından uzak bir ekilde
bakılarak, bir çeit birleik cümle zorla bambaka bir çeit birleik cümleye
dahil edilmektedir. Bunun gibi yanlılar sonucunda basit cümlenin içinde
bulunan kelime grupları birleik cümlenin yan (ikincil) cümlesi diye
karıtırılmaktadır. Özellikle, bu duruma, daha çok, zarf birleik
cümlelerinde rastlanır. Yan cümlesi zarf olan birleik cümlelerin zarf
tümleci açıklanır. Bununla birlikte ana cümlenin ifade ettii eylemin hangi
durumda, nasıl yapıldıını gösterir. Bilindii gibi, Özbek dil biliminde
miktar kavramıyla derece kavramı farklı kavramlardır. Bu yüzden de somut
bir cümle miktar derece birleik cümlesi diye adlandırılamaz. Miktar
derken, eylemin yapıldıı miktar (çok ya da az) anlaılıyorsa, derece
denildiinde de eylemin ne kadar yapıldıı deil, o miktarın derecesi, ne
derecede olduu anlaılmaktadır. Yan cümlesi dereceyi ifade eden baımlı
birleik cümlelerde “ne kadar - o kadar”, “ne kadarlık - o kadarlık”, “ne
derecede - o derecede” gibi kelimeler kullanılır. Yerine göre, “derece”
kelimesinden sonra “çok”, “az”, “eksik”, “bol” gibi kelimeler de
kullanılmaktadır.
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Yan cümlesi dereceyi ifade eden baımlı birleik cümlelerdeki
anahtar kelime “derece” kelimesiyse, yan cümlesi miktarı ifade eden
baımlı birleik cümlelerde anahtar kelime “çok”, “az”, “eksik”, “bol” gibi
kelimelerdir. unu da belirtmek gerekir ki, “çok”, “az”, “eksik”, “bol” gibi
kelimeler yan cümlesi dereceyi ifade eden baımlı birleik cümlelerde de
kullanılmaktadır. Ancak “derece” kelimesi yan cümlesi miktarı ifade eden
baımlı birleik cümlelerde hemen hemen kullanılmamaktadır. Örnein
“Fursat, qancha kutsangiz, úuncha sabr-toqat qilaveradi” (Fırsat, ne kadar
beklerseniz, o kadar sabreder) cümlesinde “derece” kelimesini
kullanamayız. Sonuç olarak, baımlı birleik cümlelerin sınıflandırılmasında
birtakım belirsizlikler vardır.
3) Türkçe ve onun lehçelerinde, özellikle, Özbekçede yargı
öbekleriyle ifade edilmekte olan basit cümlelerin ikincil öeleri bazen
baımlı cümlelerle karıtırılmaktadır.
Yarım yargılar sırasına sıfat-fiil grupları, zarf-fiil grupları ve
mastarlı yargıların dıında isim, sıfat, zarfla birlikte “var”, “yok”
kelimeleriyle ifade edilmekte olan yargı öbekleri (kelime grupları eklinde
olan cümle öeleri) de girer. Cümlenin tüm ögeleri, hatta ünlem yargıları da
yarım yargılar eklinde verilen ikincil öelerinin baımlı cümlelerle sıksık
karıtırıldıı görülmektedir. Bu konunun aratırılması dil biliminin güncel
meselelerinden biridir.
4) Giri cümleleri basit cümlenin yapısına benzerlik bakımından
baımlı cümleleri andırır. Dolayısıyla, bu iki farklı kategori hemen hemen
her zaman karıtırılmakta ya da yanlı yorumlar yapılmasına neden
olmaktadır. A. R. Sayfullayev bununla ilgili düüncelerini “Yan cümlesi
dolaylı tümleç grubundan oluan birleik cümle dolaylı tümleçli basit
cümleye dönütürülebilir. Ancak giri cümlesiyle balayan basit cümle
yapılarında böyle bir durum söz konusu olamaz.” 31 eklinde dile getirir.
Giri cümleleri dier bir kelimeyle deitirilebilir, ama baımlı
birleik cümlenin bir kelimeyle deitirilmesi imkânsızdır. Örnein, “Siz
úunu bilmelisiniz ki, her zaman aklımdasınız.” gibi yan cümlesi dolaylı
tümleçten oluan birleik cümleyi oluturan ana cümleyi de, yan cümleyi de
bir kelimeyle deitirmek imkansızdır: “Diyelim, siz gittiniz, orada çalıúma
usulü de÷iúir mi?” cümlesinde bir giri cümlesi vardır (“Diyelim”). Bu giri
cümlesini baka bir kelime/cümleyle deitirebiliriz. Örnein, “Diyelim”
31
A. R. Sayfullaev, Hozirgi O‘zbek Tilida Gap Bo‘laklarining Semantikasi va Grammatikasi,
T., 2000.
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giri kelimesinin yerine “Örne÷in”, “Tamam” ya da baka bir kelime
kullanabiliriz.
5) Yazı dilinde ve konumada aktif ekilde yürürlükte olan birtakım
olaylar var ki, bunların yeri cümlenin gramer yapısı bakımından tam
belirlenmemitir. Bunlardan biri terkipli yüklemlere (yüklem grubu) özne
olan birleik cümle yapısına sahip olan konuma birimleridir. Bunun gibi
yapılarda predikatif anlam yüklemlerin ikisi için de ortak olduu takdirde predikatif ekil özelliklerini taıyan unsur, genellikle, pratik amaçla
“parantezin dıına” çıkarılır, yani o ortak öge o cümlenin sonuna gelerek iki
yüklemle de ilgili olur.32
6) Geleneksel dil biliminde ünlem, emir cümleleri ve duygusallık
ifade eden cümleler, ögeleri (basit cümleleri) tasdik, inkâr ve davranı ifade
eden cümleler bir grup, yani parçalara ayrılmayan cümlelere birletirilebilir.
Bazı kaynaklarda bu tür cümlelere kelime eklinde olan cümleler denir.
ekil ve görev bakımından yaklaıldıında, kelime eklinde olan bu tür
cümlelerde kelime gruplarının birbirinden ayrılmamı karıık kalıntılarının
bulunduu ve onların tek terkipli karıık cümleler oluturduu
görülmektedir. Burada karıık cümleler hem kelime grupları, hem basit ve
birleik cümleler çerçevesinde birtakım özellikler taır. Buna benzer
unsurlar cümle içinde bulunduunda haber, soru ve emir cümlesi olarak
kullanılır. Örnein:
- Yolculuk nasıl geçti?
- Teúekkür ederim çok iyi.
Örnek cümlelerin birincisi basit soru cümlesi, ikincisi de basit haber
cümlesidir.
Birleik cümlelerin basit yarım yargılarla aynı ekilde olması,
cümlelerin anlam ve görev bakımından çeitleri konusu bugüne kadar
çözüm bekleyen sorun olarak kalmaktadır.
Dil biliminde birleik cümle ve çeitlerinin aratırılması üzerinde
bazı çalımalar yapılmı olmasına ramen, bilim adamlarının dikkati dıında
kalmı bazı sorunların olduu da gerçektir. Burada birleik cümle çeitlerini
ve balam araçlarının görev kapsamının belirlenmesi, belli bir cümle çeidi
içerisinde yer alan cümlenin tasnif edilmesi ve benzer sorunların
cevaplandırılması söz konusudur. Dil biliminde, bugüne kadar baımlı
birleik cümlelerin birleik balam cümleleri ve balaçsız birleik cümlelere
32

R. Sayfullaeva, “Uyushgan Gaplar”, O‘zbek Tili va Adabiyoti, 1988, Sayı: 3.
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göre daha detaylı incelendii bilinmektedir. Böyle bir durum Özbek dil
biliminde de söz konusudur.
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