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KIRGIZ TÜRKÇES NDE DUYU F LLER
“SENS VERBS IN KYRGYZ LANGUAGE”
Kıyal KAMCHYBEKOVA ABD RA M•

Özet
Duyu fiilleri, felsefe (zihin felsefesi), psikoloji, nöropsikoloji gibi bilim
dallarında sıkça ele alınmasına ra men, dil biliminde yeterince i lenmeyen
konulardan biridir. Bu çalı mada mevcut teorik bilgilere uygun olarak duyu fiilleri
kısaca ele alınacaktır. Sözcüksel anlam bilim çerçevesinde ele alınan duyu
fiillerinin türleri, temel ve birle ik duyu fiilleri olmak üzere iki ana grup altında
de erlendirilecektir. Örnekler ço unlukla Kırgız Türkçesinden verilecektir.
Anahtar kelimeler: Sözcüksel Anlambilim, Algılama, Duyu Fiilleri,
Kırgız Türkçesi.
Abstract
Sens verbs are still one of the subjects in linguistics which are not properly
investigated, in spite of the researches, concerning them are frequently being
accomplished in such fields like, philosophy (philosophy of mind), psychology,
neuropsychology. n our research sens verbs will be investigated according to the
theoretic information we have obtained. Types of sens verbs, which are examined
in the range of lexical semantics, are evaluated in two groups: basic and compound
sens verbs. nstances for the most part will be given from Kyrgyz Language.
Key Words: Lexical semantics, perception, sens verbs, Kyrgyz Language.
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- 88 1.

Giri

Zihnî bir sürecin ba langıcı olan duyu fiilleri, dil bilimi alanında
genellikle anlam bilim temelinde incelenen konu olarak ortaya çıkmaktadır.
P.Guiraud’in (1955) tanımına göre, “sözcüklerin anlamının incelenmesi”
olarak dil bilimcilerin de dikkatini çeken dilbilimsel anlam bilim,
günümüzde sadece sözcüklerin de il, sözcük ve sözcük birimlerinin,
tümcelerin anlamlarını ve onları birle tiren ba ları inceleyen dil bilim dalı
olarak kar ımıza çıkmaktadır. Son dönemlerde yapılmı anlam bilim
incelemeleri; sözcüksel anlam bilim (lexical semantics), yapısal anlam
bilim (structural semantics), biçimsel anlam bilim (formal semantics),
bütünsel anlam bilim, mantıksal anlam bilim gibi anlam bilim alanlarını da
belirlemi tir. Sözcüksel anlam bilim, anlamı, dillerin anlamının üzerine
dayandı ı anlamlama birimleri biçiminde tanımlanan sözcüklerin
anlamlarıyla sınırlıdır ve sözcüklerin ya da sözcüksel birimlerin
anlamlarını içermektedir. (Tamba-Mecz 1998: 10) Sözcüksel anlam bilim
çalı maları P.Guiraud (1955), J.Lyons (1963) A. Cruse gibi birçok dilbilim
ara tırmacıları tarafından ele alınmı tır. Ancak, elimizdeki mevcut bilgilere
göre, duyu fiilleri sözcüksel anlam bilimden daha çok yapısal anlam bilim
alanında inceleme konusu olmu tur. Ayrıca duyu fiillerinin zihinsel
süreçlerle ili kili olmasından dolayı ruh bilim ve zihinsel felsefe alanında
daha çok ele alınmı tır. Fiillerin dilin söz varlı ının ço unlu unu
olu turmasına ve insan dilinde ciddî bir rol oynamasına ra men bu konu
üzerinde yapılmı sözcüksel anlam bilim çalı maları son derece azdır.
Duyu fiilleri ço u ara tırmalarda mental fiillerin algılama
(perception) grubunun bir çe it türü veya algılama fiilleri olarak kar ımıza
çıkmaktadır (Levin 1993; Kuliev 1998; barretxe-Antunano 1999; Yaylagül
2005 vs.).
Bu çalı mada sözcüksel anlam bilim alanında duyu fiilleri ve
türlerinin kavramsal çerçevesi olu turulmaya çalı ılacaktır. Birinci
bölümde bazı çalı malardaki tanımlamalara ve örneklere yer verilerek
duyu fiilleri kavramı konusu ele alınacak, dil süreçlerinin ba langıcı olan
algılama etkinli inden yola çıkılarak duyu fiillerinin türleri belirlenecek ve
tespit edilen çekirdek fiiller de verilecektir.
2.

Duyu Fiilleri

Dilin mental süreçlerinin ilk a aması, algılama sürecidir. Algılama
eyleminin görevi,
çe itli duyulardan gelen bilgileri beyindeki dil
merkezlerine ula tırmaktır. Dolayısıyla dil süreçlerinin i levi algılamaktan
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algılamaktan geçmektedir. Algılama, dı dünyadan gelen uyarıların,
bilgilerin ve kendi bünyemizdeki hareket ve pozisyonun anla ılmasıdır ve
duyu organlarımızın yardımıyla gerçekle mektedir. Viberg’e göre, insanın
temel duyu i levleri, nesneler ile olayları ve onların uzam ve zamanla ilgili
düzenlerinin tanınması, özde le tirilmesi ve dı dünyanın bili sel eklinin
ve modelinin olu turulması için verilerin sa lanmasından ibarettir (Viberg,
2001: 1294). Dolayısıyla algılama insanın çevreyle ili kisinin temeli ve dilin
i levsel sürecinin ba langıcıdır. Duyu ise, Türkçe Sözlü e göre, insanların
dı dünyanın uyaranlarını görme, i itme, koklama, dokunma ve tatma
organlarıyla algılama yetene idir (TS1 2005:532). Duyularımızı ifade
ederken özel simgeler dizgesi içinde duyu fiilleri de kullanmaktayız. Duyu
fiillerinin bili sel alanları içermek için anlamlarını geni letme e iliminde
oldu unu da belirten Viberg, duyu fiillerinin en tipik örnekleri olarak gör-,
i it-, dokun-, tat al-, kokla- fiillerini vermi tir. ngiliz dil bilimcisi Levin, duyu
fiillerini algılama fiilleri olarak ele almı , “algılama fiilleri olayların gerçek
algılanmasını betimler” diye tanımlamı örnek olarak da gör-, i it-, tat al-,
incele-, göz at-, bak-, kokla- hisset-, seslen- vs. gibi fiilleri sıralamı tır (Viberg
1993: 186).
Duyu fiilleri hakkında di er bir tanımlama Türk dil bilimcisi Özen
Yaylagül’e aittir: “Bu fiiller, mental etkenli in gerçekle mesi için gerekli
olan girdilerin toplanması i lerini gösterir. Dolayısıyla idrak etme sürecinin
ba latıcısıdır” (Yaylagül 2005:24). Türk Runik harfli metinlerden tespit
edilen duyu fiilleri içinde en sık kullanılmı olanın kör- fiili oldu unu
belirten Yaylagül, bu yazıtlarda rastlanan di er duyu fiillerini (e) (i)d“i itmek”, tı la- “dinlemek, i itmek için kulak vermek”, tuy- “duymak”
eklinde sıralamı tır.
Dil bilimde algılama eylemlerinin i levini genellikle duyu fiilleri
üstlenmektedir. Yani duyu fiilleri, iste imize ba lı veya ba lı olmadan,
çevremizde gerçekle mekte olan olayların veya çevremizdeki nesnelerin
varlı ının algılanmasını sa layan eylemlerdir. Örne in:
(1) Cambıldın Atçabar degen co bazarına köçmö acayıpkana ornop kalgan eken,
özü te düüdön eç kim körbögön ukmu tardı Sultanmurat mına ü erden kördü.
“Cambıl’ın Atçabar pazarına seyyar lunapark açılmı , kendi ya ıtlarından
hiç kimsenin görmedi i harikaları Sultanmurat burada gördü” (ÇA2: I 146).
(2) Urgülöp baratkanda atası menen apasının kübür sözün uktu. “Uykuya
dalarken babasıyla annesinin konu malarını duydu” (ÇA: I-140).
1
2

Türkçe Sözlük, 10.baskı, Türk Dil Kurumu Yay. 549, Ankara, 2005
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Sultanmurat tarafından çevresindeki güzelliklerin, ikinci cümlede ise,
çevresinde gerçekle mekte olan bir hareketlili in algılandı ını bili sel
olarak açıklamak mümkündür.
Duyu fiilleri ayrıca bünyemizdeki hareketlilik konusunda da bilgi
vermektedir.
Dinardın közdörünün kıçıktarı açı ıp, karekterin ça çaydı (Sıdıkbekov)
“Dinar’ın gözlerinin kenarları yanıp, gözleri sulandı” (KTS3 116b)
Ço u dillerde bütün duyu türleri ayrı ayrı eylemlerle
belirtilmektedir. Ancak yakla ık 50 dilden hareketle farklı olasılıkları
sergileyen dillerin verilerini ele alan Viberg (2001) “Algılama Fiilleri”
konulu çalı masında, de i ik dillerdeki temel duyu fiillerini tespit etmeye
çalı mı ve bazı duyuların aynı eylemlerin geni letilmi duyusu olarak
algılandı ı dillerin oldu unu da belirlemi tir. Örne in: Avustralya’da
konu ulan Djaru dilinde ‘görmek’ basit eylem kökü olan a - olarak,
‘duymak’ ise aynı kökün geni lemesiyle gerçekle mektedir. Afrika’da
konu ulan Setswana dilinde de veriler gör- eyleminin ayrı bir eylem bona
tarafından temsil edildi ini, di er deneyimleri ise utlwa eyleminin
payla tı ını göstermektedir. Bu tür örnekler Avustralya ve Afrika’dan
ba ka bölgelerden de tespit edilmi tir. Batı Kafkas dillerinden biri olan
Abhaz dilinde gör- ile duy- ayrı ayrı köklerle ifade edilmektedir. Ancak
dokunma ile tat alma aynı kökle, koku alma ise duy- eyleminin geni letilmi
kullanımı
eklinde
belirtilmektedir
(Viberg
2001:
1297-1301).
Ara tırmacının analizine göre, bu durum söz konusu duyu türlerinin ba ka
özelliklerini ortaya çıkarmaktadır. Tat alma, koku alma ve dokunma gibi en
belirgin üç duyu türü arasındaki ili kiler söz konusudur. Burada ya koku
alma ile tat alma arasında veya tat alma ile dokunma arasında yakın ili ki
görülmektedir. Bu çiftlerin her biri aynı eylem kökü ile ifade edilme e ilimi
göstermektedirler. Tat alma ile koku alma her ikisi de yeme i deneme/test
etmede yer almakta ve güçlü de erlendirici bir unsuru payla maktadır. Tat
alma ile dokunma arasındaki ili ki ise, eylemler arasındaki benzerliklerden
gelmi olabilir. E er bir eyin tadına bakıyorsanız, ona diliniz veya
dudaklarınız ile dokunuyorsunuzdur. Hatta Viberg’in tespitlerine göre tat
almak eylemi bazı dillerde kiss ‘öpmek’ ile aynı kelimeyle ifade
edilmektedir (Viberg 2001: 1301).
Kırgız Türkçesi ise, di er Türk lehçeleri gibi bütün duyu türlerinin
ayrı ayrı eylemlerle belirtildi i dillerden biridir. Bu dildeki duyuları ve en
3
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duyusu uk-, tat alma duyusu daam tat-, koku alma duyusu cıtta-, dokunma
duyusu karma-, birle ik duyular sez- gibi duyu fiilleriyle temsil
edilmektedir. Ayrıca, duyularımızı, farklı deyimlerle, anlamca kayna mı
birle ik fiillerle de verebiliyoruz. Dolayısıyla duyu fiilleri biçimsel
özellikleri açısından bir veya birden çok sözcükten ya da sözcük
birimlerinden olu abilmektedir. Örne in:
(1) “Bügünkü tunuk, taza abada surnay sımal kooz sozulgan moyundarı, uçtuu
niçke tum uktarı, biri booruna bekem kıskan, biri bo uraak katkan kara ıyrak
buttarı daana körünöt.” (ÇA I: 214) ‘Bugünkü güne li, temiz havada zurna
gibi güzel uzun boyunları, ince uçlu gagaları, bazılarının çok sıkı,
bazılarının da gev ek bir ekilde çektikleri ayakları apaçık görünüyordu. ’
(2) “Keede gana çala oygonup, uyku-soonun ortosunda suulukların ıldıratıp,
tu ooluu attar anda-sansa bir sekirip koyup, çömölönü tegerene ca a çoptü
kürpüldötö ottop cürgönün kulagı çalat. (ÇA I: 149) ‘Arada bir uyanıp, dalgın/
yarı uyanık bir ekilde, ayaklarına köstek/kelepçe takılı atların arasıra
silkelenip, küçük ot yı ınının çevresinde taze otları yiyerek gezindiklerini
duymaktadır.’
(3) Sultanmurat eki-üç partadan narı oturgan Mırzagül’du kıyıgın sala karap
koydu. (ÇA: I-147) ‘Sultanmurat iki üç sıra arkasında oturan Mırzagül’e
yüzünü bir az çevirerek baktı.’
(4) “Mınday coop kütpögön Orozkul toktoy kalıp, çaldı çamalaganday tamanınan
tak töbösünö çeyin ak ıya karap aldı.” (ÇA:I-57) ‘Böyle bir cevap beklemeyen
Orozkul hemen durdu ve ihtiyara ba tan ayak sinirli bir ekilde baktı.’
(5) “Emi dürbüdön morloru korunboy kaldı. Bir azdan so özü da közdön kayım
bolot.” (ÇA: I-38) ‘Artık dürbünle bacaları görünmüyor. Bir azdan da
kendisi de gözden uzakla ır.’
Bu örneklerden anla ıldı ı gibi, I.cümlede kör- tek sözcükten,
II.cümlede ‘duymak’ anlamında kullanılmı olan kulak çal-, ve III. cümlede
‘bakmak’ anlamına gelen karap koy-, eylemlerinin de iki sözcükten, sırasıyla
di er cümlelerdeki ‘sevimsiz bir ekilde bakmak’ anlamında kullanılan
ak ıya karap aldı ve ‘görmek’ fiilinin mecazi olumsuzu olan közden kayım
bol- eylemi ise üç sözcükten olu maktadır.
Kısaca duyu fiilleri, dı dünyadaki ve bünyemizdeki uyaranları
de i ik duyu kanallarıyla zihnimize nakleden, bir veya birden çok
sözcüklerin olu turdu u algılama eylemleridir. Bu fiilleri, di er sözcük
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ayırmak mümkündür.
3.

Duyu fiillerinin Türleri

Elde etti imiz bilgilere göre de, günümüze dek duyu fiilleri
hakkındaki çalı malarda be duyuya dayalı tasnifler yapılmı tır:
Alman dil bilimci Viberg Algılama Fiilleri konulu çalı masında “dı
dünya konusunda do rudan bilgi kayna ımızı olu turan” temel be duyu
türünden bahsetmi tir. Duyu türlerine göre fiilleri, görme, i itme, dokunma,
tat alma, koklama olarak be gruba ayırmı tır (2001:1295).
Duyu fiilleri hakkındaki farklı bir sınıflandırma B.Levin’e aittir. O,
English Verbs Classes and Alterntions adlı kitabında tanımlamalardan daha
çok, fiilleri gruplara göre sıralamı ve örneklere yer vermemi tir. Bu
çalı masında Levin, algılama fiillerini ayrı bir fiil türü olarak ele almı ve
görme fiilleri, gözlem fiilleri, gözetleme fiilleri, uyarı fiilleri olmak üzere 4
gruba ayırmı tır (Levin 1993:188-189):
Görme fiilleri: dokun- , gör-, i it-, kokla-, tad al-, ke fet- fiilleri;
Gözetleme fiilleri: göz at-, bak- fiilleri;
Uyarı fiilleri: hisset- kokla- fiilleri;
Gözlem fiilleri: bak-, ke fet-, gözden geçir-, yokla-, incele-, gözle- fiilleri.
Dokun- duyu fiili ise, dokunma fiilleri ba lı ı altında, ok a-, vur-, gıdıkla-,
gibi fiillerle birlikte ayrı bir grup olarak sınıflandırmı tır. Levin,
ngilizcedeki fiilleri esas alarak yaptı ı bu çalı masında daha çok
sözdizimsel anlam bilim prensiplerine dayanarak fiilleri gruplara
ayırmı tır. Duyu fiilleri ile ilgili çok karma ık bir sınıflandırma yapılmı ve
bazı fiiller birkaç gruba birden dâhil edilmi tir. Örne in: feel “dokunmak”,
taste “tatmak”, smell “koklamak” fiilleri, hem görme, hem de uyarı fiilleri
grubunda, look “bakmak” fiili de, gözetleme ve uyarı fiilleri grubunda yer
almı tır (1999:185-88).
Duyu fiillerini alt gruplara ayıran di er bir çalı ma, Türk
lehçelerinin fiil semanti i üzerinde çalı malar yapan Azeri dilbilimci
G.Kuliev’e aittir. Kuliev, Semantika Glagola v Tyurkskih Yazıkah “Türk
Dillerinin Fiil Semanti i” adlı çalı masında Azeri, Türkmen, Gagauz ve
Türkiye Türkçesinden örnekler vererek, hem kar ıla tırmalı hem tarihsel
alanda inceleme yapmı tır. Algılama duyu fiillerini de, be inci büyük fiil
grubu olarak ele almı ve dört alt gruba ayırmı tır. Kuliev’in teklif etmi
oldu u bu sınıflandırma ve verdi i örnekler unlardır:
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itsel algılama fiilleri: i it-, dinle-, kulak ver-

3. Koku alma fiilleri: kokla-, kok4.Tat alma algılama fiilleri: tat-, tadına bak- (Kuliev 1998:86-102)
Hisset-, duy-, ayıl-, sızla- gibi fiilleri de hissetme fiilleri grubuna dahil
etmi ve bu grup içinde de erlendirilmi olan gıcıkla- fiillinin dı ında
dokunma fiillerinden söz edilmemi tir.
Duyu fiillerinin semantik açıdan farklı bir sınıflandırılması
barretxe’ye (1999) aittir. Duyuların dünya ile ilgili bilgileri sa layan
kanallar oldu unu belirten barretxe, duyu fiillerini semantik rollerine göre
üç farklı gruba ayırmı tır.
I. grup. pasif fiiller: bu gruba uurla kontrol edilmeyen, süreç
tanımlayan eylemleri aldı ını belirtmi ve u örnekleri vermi tir:
a) Peter ku ları gördü.
b) Peter ku sesini duydu.
c) Aya ına ta dü tü ünü hissetti.
d) Peter odada sigara kokusunu aldı.
e) Peter yemekten sarımsak tadını aldı.
II. grup: aktif fiiller ve örnekleri:
a) Peter ku ları dinledi.
b) Peter kakaonun ne kadar yumu ak oldu unu hissetti.
c) Peter sigarayı kokladı (içip içemeyece ini bilmek için).
d) Yeme in tadına baktı (içip içmeyece ini test etmek için)
III. son grup: uyarıcısı olan fiillerdir. Bu fiillerin örneklerle
formüle edildi i ve duyunun ayrıca bir dürtüsü oldu u belirtilmi tir.
Örnekleri de unlardır:
a) Peter mutlu gözüküyor.
b) Peter mutlu sesleniyor.
c) Elbise yumu ak hissediliyor.
d) Peter güzel kokuyor.
e) Yeme in güzel tadı vardı ( barretxe 1999: 44-45).
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yapılmı tır. Bu çalı mamızda biz de önceki duyu organlarına dayalı
sınıflandırma yapan ara tırmacıların izinden giderek, öncelikle duyu
organlarının rollerine dayanarak leksikal-fizyolojik bir sınıflandırmaya
gidece iz.
Algılama süreçlerindeki alıcıların fonksiyonel alanları çok
karma ıktır. Örne in: hissetmek fiilli. Bu fiilin alıcıları olarak neredeyse tüm
duyu organlarımız i ba ındadır. Buna kar ılık görmek fiili göz duyu
organıyla sınırlıdır. Bu yüzden algılama fiillerini alt gruplara ayırmak
oldukça zordur. Ancak algılama sürecindeki duyu organlarımızın rollerini
dikkate alarak, algılamayı sa layıcılara dayalı bir tasnif yapabiliriz. Tıbbî
psikolojiye göre, “temel ve birle ik duyular olmak üzere iki duyu tipi
vardır. Temel duyular fizyolojik olarak de i ik bölümlerin bir araya
gelmesinden olu mamı olan yalın duyular olup, belli bir alıcı tarafından
alınıp belli bir iletici tarafından merkeze götürülürler. Buna kar ılık,
edinilmesinde de i ik fizyolojik sistemlerin bir arada çalı ması söz konusu
olan duyular ise, birle ik duyulardır (Koptagel- lal 1991:23). Dolayısıyla,
görmek, duymak, bakmak, koklamak gibi vs. fiiller temel duyu fiilleridir.
Sezmek, hissetmek gibi algılama fiiller ise, birle ik duyu fiilleridir.
3.1 Temel Duyu Fiilleri
Temel duyu fiilleri, belli bir duyu organı tarafından alınıp, belli bir
iletici tarafından merkeze götürülen duyuları algılayan eylemlerdir. Gör-,
duy-, dokun-, i it-, kokla- gibi çekirdek fiilleri kapsayan temel duyu fiillerini
be alt gruba ayırmak mümkündür:
I. Görme duyu fiilleri
II. itme duyu fiilleri
III. Tat alma duyu fiilleri
IV. Koku alma duyu fiilleri
V. Dokunma duyu fiilleri
Bu tür sınıflandırmalarda sözcük veya söz dizimlerinin temel
anlamları esas alınmaktadır. Çünkü sözcük veya söz dizimlerinin
anlamları, anlam geni lemesine göre de i kenlik gösterebilirler.
I.Görme duyu fiilleri
Dı dünya, ı ı ın da ılımına göre göz organının yardımıyla belli bir
bakı yönü içinde algılanır. Bu tür algılama sonucu gerçekle en eylemler,
görme duyu fiillerdir. Bu fiiller hakkında, yukarıda da belirtti imiz gibi,
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görsel duyu örnekleri unlardır: gör-, bak- gözle-, seyret- (Erdem 2004), gör-,
bak-, seyret- (Kuliev 1998) see, look ( barretxe 1999), see, look (Viberg 2001).
Geni kapsamlı bir fiil sınıflandırması yapan Levin’in English Verbs Classes
and Alterntions ( ngilizcede fiil türleri ve alternatifleri) adlı çalı masından
tespit etti imiz görme ile ilgili duyu fiillerini a a ıdaki gibi sıralayabiliriz.
Bu fiiller ngiliz dili temelinde farklı üç alt ba lık altında verilmi tir:
Görme fiilleri: See “görmek” “göz atmak”;discern “ayırt etmek,
görmek”;
Gözlem fiilleri: descry “uzaktan görüp seçmek, çıkarmak”; espy
“uzaktan görmek, gözüne ili mek”; examine “bakmak, dikkatle gözden
geçirmek”; eye “bakmak, süzmek”; glimpse “bir an için görmek, gözüne
ili mek”; investigate “incelemek, gözden geçirmek”; observe “dikkatle
bakmak”; scan “acele gözden geçirmek”; scrutinize “dikkatle bakmak, iyice
incelemek”; sight “görmek, bakıp ke fetmek, ni an almak, gözlemek”; spy
“casuzluk etmek, gözetlemek”; survey “bakmak, dikkatle bir eye göz
gezdirmek”; watch “bakmak, dikkatle bakmak, gözlemek”;
Gözetleme fiilleri: gawk “aptal aptal bakmak”; glance “göz atmak”;
glare “göze çarpmak, yiyecekmi gibi bakmak”; goggle “ a ı bakmak”; leer
“yan bakmak”; ogle “göz süzerek bakmak”; peek “gözetlemek”; peep “kapı
ardından gizlice bakmak”; squint “gözlerini kısarak bakmak, yan bakmak”;
stare “gözünü dikip bakmak” (Levin 1993:185-187).
Görme duyu fiillerinin çekirdek fiili gör- fiilidir. Kırgız Türkçesinde
ise bu fiilin kar ılı ı kör- duyu fiilidir. Örne in:
Adamdın kombayn menen ko to konun, men körbögöndün barın körgön cer,
o ondo birinçi colu kördüm. “ nsanın traktorü ile vedala tı ını, ben - her eyi
gören yer (toprak ana) - o zaman ilk defa gördüm” (ÇA:I 277).
II.

itme duyu fiilleri

Çevreden gelen sesler kula ımızdaki özel sinir hücrelerin
yardımıyla beyne iletilir. Bu tür ses frekanslarıyla algılanan eylemler, i itsel
duyu fiillerdir. Ses algısına dayalı olarak duyuları betimleyen i itme duyu
fiilleri hakkında özel çalı maları tespit edemedik. Ancak yukarıda söz
edilen incelemelerde adı geçen i itme duyu fiilleri unlardır: e it- duy(Erdem 2004); i it-, dinle-, kulak ver- (Kuliev 1998); hear, overhear (Levin
1993); hear, listen ( barretxe 1999); hear, listen (Viberg 2001); (e) (i)d“i itmek”, ti la- “dinlemek, i itmek için kulak vermek” tuy-“duymak”
(Yaylagül 2005). itme duyu fiillerinin çekirdek eylemi de i it- eylemidir:
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Kırgız Türkçesinde i itme duyu
“duymak” anlamına gelen uk- fiilidir:

fiillerinin

çekirdek

eylemi

Catka bilem, tayataman neçen kaytalap ukkam “Ezbere biliyorum, dedemden
defalarca dinlemi tim” (ÇA:II 44).
Cımcırttık ogo beter demin katıp, sayda kütkürögön darıyanın arı kulakka dayın
uguldu “Her ey derin bir sessizli e gömülüp, sadece a a ıda gürleyen
nehrin sesi kula a net bir ekilde duyuldu” (ÇA: I 272).
III. Tat alma duyu fiilleri
Genellikle yenilen veya içilen maddelerin a zımıza alınmasıyla dil
ve a ız yüzeyindeki tat duyumu hücreleri tarafından algılanan duyular, tat
alma duyu eylemleriyle ifade edilmektedir. Tat alma duyu fiilleri hakkında
ayrı ve özel çalı malar yoktur. Ancak bazı fiiller hakkındaki çalı malarda
yer alan tat alma duyu fiilleri unlardır: tat-, tadına bak- (Kuliev 1998); taste
and savour “tadı olmak, lezzet vermek, kokusu olmak” ( barretxe 1999);
taste (Viberg 2001). Tat alma duyusunun çekirdek eylemi tatmak, yemek
fiilleridir. Kırgız Türkçesinde tat alma duyu fiilleri için ce- fiilinden daha
çok daam tat- “tad almak” eylemi tüm tat alma duyusunu kapsayan bir
eylem olarak bilinmekte ve tat duyusunun çekirdek eylemini
olu turmaktadır. Örne in:
Attan tü üp, üygö kirip daam tat, balam. “Attan inip, eve girip yemek ye,
o lum”.
IV. Koku alma duyu fiilleri
Mükemmel bir duyarlılı a sahip olan burun sayesinde algılanan
duyumlar, koku duyu fiillerince dile getirilmektedir. Bilimsel çalı malarda
adı geçen koku alma duyu fiilleri unlardır: kokla-, kok- (Kuliev 1998), smell
“koklamak”,
sniff “kokusunu almak” ( barretxe 1999), smeel, scent
“kokusunu almak, sezmek”, sniff “havayı koklamak, kokusunu almak”
(Levin 1993). Bu tür fiillerin çekirdek eylemi de kokla- fiilidir. Kırgız
Türkçesinde bu fiilin kar ılı ı cıtta- duyu fiilidir.
Kelindin boyunan buruksugan cıpar guldun cıtı cıttanıp turdu “Kadın çok güzel
çiçek kokusu kokuyordu” (ÇA I:81)
V. Dokunma duyu fiilleri
Deride bulunan doku hücrelerinden veya vücudumuzdaki sinir
uçlarından algılanan/gelen bilgileri beyine ula tıran duyu ile ilgili
eylemleri dokunma fiilleri olarak adlandırabiliriz. Elde edilen bazı

- 97 kaynaklardan sadece barretxe’nin (1999) çalı masında touch “dokunmak”
ve Viberg’in (2001) çalı masında felt “dokunmak, el sürmek” anlamında
dokunma fiilleri ele alınmı tır. Levin, adı geçen çalı masında bu fiil
türünün en geni listesini Dokunma fiilleri ba lı ı altında vermi tir: caress
“ok amak, kucaklamak”; graze “sıyırmak, sıyırıp geçmek”; kiss “öpmek,
hafifçe dokunmak”; lick “yalamak”; nudge “dirsek ile dürtmek”; pat “el
veya yassı bir ey ile hafifçe vurmak”; pinch “çimdiklemek”; prod “dürtmek,
üvendire ile dürtmek”; sting “batmak, arı gibi sokmak”; stroke “vurmak,
ok amak”; tickle “gıdıklamak”; touch “dokunmak” (Levin 1993 155).
Deri dokularına basınç veya herhangi bir temas sonucu olu an
duyumların çekirdek eylemini dokun- fiili olu turmaktadır:
Bir elektrik zilinin dü mesine dokunduk (TS 553a).
Kırgız Türkçesinde de bu fiilin çekirdek eylemleri tiy- “dokunmak”,
karma- “tutmak” fiilleridir.
Cusupbektin kolun kısa karmadı. “Cusupbek’in elini sıkı tıra tuttu”
Duyu fiilleri çe itli duyu organlarından algılanmasına ve ayrı
grupları olu turmasına ra men, kendi aralarında da sıkı anlam bilimsel
ili kiler içerisindedirler. Örne in: koku alma, tat alma ve dokunma gibi üç
en belirli tür arasındaki ili kiler hakkında bir eyler söylemek mümkün
gibidir. Burada ya koku alma ile tat alma arasında ya da tat alma ile
dokunma arasında bir yakın ili ki görülmektedir. Ayrıca dokunma ile
vücut durum duyusu arasında çok sıkı ili kiden de söz etmek olasıdır.
Örne in a rı - özellikle de belli bir di etkenlerin tesiri dolayısıyla duyulan
duyumlarda, bu iki duyunun sınırlarını kesin olarak ayırt etmek
olanaksızla maktadır.
Tat alma ile koku alma her ikisi de yeme i deneme/test etmede yer
almakta ve güçlü de erlendirici bir unsuru payla maktadır. Yenilen veya
içilen maddelerin ço unun hem tadı, hem de kokusu vardır ve her iki duyu
birden uyarılmaktadır. Hatta nefis bir koku aldı ımızda, lezzetli bir yemek
hayal edebiliriz.
3.2. Birle ik Duyu Fiilleri
De i ik fizyolojik sistemlerin bir arada çalı ması sonucu algılanan
duyuları ifade eden eylemler birle ik duyu fiillerdir. Her ne kadar psikoloji
bilimi vücut durum duyularının ayrı ayrı alıcılarının oldu unu savunsalar
da, sezgiye dayalı bir algılama söz konusu oldu undan, vücut durum duyu
fiillerini birle ik duyu fiiller grubunda de erlendirmeyi uygun gördük.
Birle ik duyu fiillerini algılananın içsellik ve dı sallık durumlarına göre, iki

- 98 alt gruba ayırarak ele almamız mümkündür. Yani sezgiye dayalı çevremizi
algılayan fiiller (birle ik dı sal duyu fiiller) ve kendi bünyemizdeki
hareketlili i algılayan vücut durum (birle ik içsel) duyu fiilleridir.
Birle ik duyu fiillerinin birinci grubuna örnek olarak sez- hissetfiillerini verebiliriz. Örne in:
kinci Dünya Sava ı’na do ru gitti imizi en evvel sen sezmi tin (TS 1746a). Ben
öyle dalmı dü ünürken, omzumda bir el hissettim (TS 895a)
Taranan kaynaklardan tespit etti imiz sezgiye dayalı birle ik duyu fiilleri
sayıca çok fazla de illerdir. Ancak bu fiiller geni bir kullanım alanına
sahiptirler.
Kırgız Tükçesinde bu tür fiillerin çekirdek eylemi sez- fiilidir. Bu fiil
türlerine tuy- “hissetmek”, baamda- “fark etmek, farkına varmak” fiillerin
de eklemek mümkündür:
Kulagım, cürögüm, akılım menen poezddin ıraktan kele catkanın tamanım menen
tamdın astı biliner-bilinbes solkuldaganınan sezip cattım. “Kula ım, yüre im,
aklımla trenin uzaktan gelmekte oldu unu, evin tabanından gelen belli
belirsiz titre imden hissediyordum” (ÇA:II 285).
Birle ik duyu fiillerinin di er grubunu da, içi ezil-, cızla-, yürek burk-,
yüre i serinle-, canı bo azına gel- gibi vücut durumunu betimleyen veya
karıncalanma-, titre- gibi bünyemizdeki fiziksel hareketlili i aktaran fiiller
olu turmaktadır:
Babamın küçük yalısını ziyaret etti im zaman… yabancılıktan yüre im
burkulmu tu (TS 2208b).
Kırgız Türkçesinde de bünyemizde sezilen arı duyumları ifade eden
vücut durum duyu fiilleri de mevcuttur. Bu grubun çekirdek fiili ooruu
“a rımak” fiillidir. Ba ım abdan ootup catat. “Ba ım çok a rıyor”.
Açı - “yanmak”, sızda-“acımak”, tızılda-“sızlamak”, çımıra“karıncalanmak” gibi vücut durum duyu fiillerini bu gruba dâhil etmemiz
mümkündür. Örne in:
Çarçagan buttarı çımırap, canı cırgap baratat (Baytemirov) “Yorulmu ayakları
karıncalanıp, bünyesi rahatlı a dalıyordu” (KTS 716a).
Kırgız Türkçesinde kalıpla mı deyimlerle ifade edilen vücut
durum duyu fiillerinin kullanımı da çok yaygındır: cürögü kısıluu “yüre i
sıkı mak”, azat boyu tik turuu “tesadüfen, beklenmedik bir an korkuya
kapılmak, çok korkmak, tüm vücudu korku sarmak, titremek” vs. Bu tip
fiiller genel itibarıyla bazı kaynaklarda her ne kadar tepki fiilleri olarak ele
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vücut durum fiilleri bölümünde de ele almamızı sa lamaktadır.
Sonuç
Zihnî bir sürecin ba langıcını olu turan duyu fiillerinin, mantık ve
ruh bilimleri için önemli oldu u kadar dilbilimi için da önemli ve ciddî rol
oynadı ı son zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Duyu fiilleri, belli bir algı
alanı içerisinde iste e ba lılık göstermeksizin, çevremizde veya
bünyemizde gerçekle mekte olan hareketlili in anlatımını sa layan
eylemlerdir. Bu fiiller sözcüksel anlambilim açısından tanımlanırken, di er
sözcük türleri gibi alt grupları da tespit edilmi tir. Kırgız Türkçesi
temelinde de erlendirilen duyu fiillerini duyu algılayıcılarına dayalı olarak
temel ve birle ik olmak üzere iki ana gruba ayırdık. Temel duyu fiillerinde
algılama genellikle tek bir organa ba lılık göstermektedir. Birle ik duyu
fiillerinde ise durum tersidir ve algılama belli bir organa ba lılık
göstermez. Uk-, közünö ile -, daam tat- gibi fiiller, temel duyu fiiller için birer
örnektir. Sez-, baamdaduyu
fiilleri ise birle ik duyu fiilleri
örneklerindendir.
Bu sınıflandırmanın emasını kısaca u ekilde
verebiliriz:
Tablo 1. Duyu fiilleri türleri

Duyu Fiilleri
I.Temel duyu fiilleri

1. Görme duyu fiilleri
2.

II.Birle ik
fiilleri

duyu

Sezgi duyu fiilleri

itme duyu fiilleri

3. Tat alma duyu fiilleri
4. Koku alma duyu fiilleri
5. Dokunma duyu fiilleri

Vücut durum duyu fiilleri
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eylemleri de tespit edilmi tir. Görme duyu fiili kör-, i itme duyu fiili uk-, tat
alma duyu fiili daam tat- koku alma duyu fiili cıtta-, dokunma duyu fiili
karma-, sezgi duyu fiili sez-, vucut durum duyu fiili ooru- fiilleriyle temsil
edilmektedir.
Son olarak, algılamanın dilbilimsel ifadesini ve zihinsel sürecin
ba langıcını olu turan duyu fiillerinin di er sözcük öbekleri gibi sözcüksel
anlam bilim açısından geni bir ara tırma alanı olu turdu u ve bu
konunun ileride uzun uzun incelenmesi gereken konulardan oldu u
söylenebilir. leride de bu konunun ayrıntılı bir ekilde i lenmesi ve
tartı ılması arzuladı ımız durumlardandır.
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